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اخبار
شوراي پول و اعتبار «مقررات بازار
متشکل معامالت ارزي» را تصويب کرد

شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر امروز
سه شنبه  18دي ماه «مقررات مربوط به
بازار متشکل معامالت ارزي » را به تصويب
رس��اند .به گزارش رواب��ط عموميبانک
مرکزي ،در يک هزار و دويست و شصت
و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار که
در محل س��اختمان بانک مرکزي برگزار
ش��د موضوع « بازار متش��کل معامالت
ارزي» ،مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
بر اساس اين مصوبه به منظور ساماندهي
و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و کارا« ،بازار
متشکل معامالت ارزي» تشکيل ميشود
تا ارزها در آن بصورت نقد مطابق مقررات
اين مصوبه و ساير مقررات مرتبط با آن در
بستر الکترونيکي مورد معامله قرار گيرند.
همچنين ش��وراي پول و اعتبار در جلسه
چهارم دي ماه س��ال جاري دستورالعمل
سپرده ريالي مبتني بر ارز را در  14ماده و
 3تبصره مورد تصويب قرار داد .طبق اين
دستورالعمل حساب سپرده سرمايهگذاري
ريالي مبتني بر ارز ،نوعي حس��اب سپرده
سرمايهگذاريمدتدار خاص ريالي است
به درخواست متقاضي به صورت انفرادي
يا مشترک افتتاح ميشود.
سمينار آموزشي تحول ديجيتال در
پست بانک ايران برگزار شد

با حضور اس��تاد ش��اميزنجاني بنيانگذار
تحول ديجيتال در ايران ،سمينار آموزشي
تحول ديجيتال براي مديران و کارکنان
پست بانک ايران برگزار شد .به گزارش
روابط عموميپس��ت بانک ايران :اس��تاد
ش��اميزنجاني در اين سمينار به تشريح
نقش پس��ت بانک ايران به عنوان بانک
توس��عهاي و تخصصي حوزه ارتباطات و
فناوري اطالعات کشور در زمينه تحول
ديجيتال پرداخت و گفت :الزم است که
مجموعه مديران و کارکنان پست بانک
ايران ،ش��ناخت خوبي از اين پديده مهم
داش��ته باش��ند .وي در ادامه به تش��ريح
کامل تح��ول ديجيتال و تاثيرگذاري آن
در آينده کشور و زندگي مردم پرداخت.

بانک مسکن بازوي تامين مالي بافت فرسوده

معاون وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل ش��رکت بازآفريني ش��هري
پايدار ايران بر نقش بانک مس��کن به عنوان بازوي تامين مالي نوسازي
بافتهاي فرس��وده تاکيد کرد .هوش��نگ عش��ايري،معاون وزير راه و
شهرس��ازي و مديرعامل شرکت بازآفريني ش��هري پايدار ايران با بيان
اينکه بانک مس��کن به عنوان بانک عامل پرداخت انواع تس��هيالت در
حوزه مسکن هم اکنون نقش اساسي در تامين مالي نوسازي بافتهاي
فرسوده بر عهده دارد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن-
هيبنا،خاطرنشان کرد:مطابق با طرحها وبرنامههاي مصوب ،بخش قابل
توجهي از تامين منابع مالي و تسهيالتي براي اجراي طرح ملي بازآفريني
ش��هري از طريق بانک مسکن انجام ميشود و بانک مسکن در اجراي
اين طرح نقش��ي پررنگ دارد .وي با اشاره به اينکه در سالهاي گذشته
عدم تامين منابع مالي براي اختصاص يارانه س��ود تس��هيالت نوسازي
بافتهاي فرس��وده و ساخت واحدهاي مسکوني جديد در محدودهها و
محالت هدف نوس��ازي از مهمترين معضالت اجراي طرحهاي مربوط
به بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري بوده است ،خاطرنشان
کرد:در طرح ملي بازآفريني ش��هري تالش شده است قبل از اجراي کار
سازوکار مالي و مدلهاي مربوط به تامين منابع مالي ،براي اجراي طرح
از جمله سازوکاري به منظور تامين منابع براي حل مشکل پرداخت يارانه
س��ود به بانکهاي عامل پرداخت کننده تس��هيالت نوسازي طراحي و
تخصيص يابد تا طرحهاي نوسازي بافت فرسوده از معضالتي که پيش
از اين به واسطه عدم تامين منابع براي اختصاص يارانه سود تسهيالت
ايجاد ش��ده بود مصون بماند .عشايري با بيان اينکه طي سالهاي اخير

طرحها و برنامههاي گوناگوني به منظور نوس��ازي بافتهاي فرس��وده
مصوب و ش��روع شده است خاطرنش��ان کرد:بعد از گذشت چند سال از
اجراي برنامههاي نوسازي در ابعاد و در قالب طرحهاي مختلف اين نتيجه
حاصل شد که فرآيند نوسازي بايد به صورت محله محور انجام شود و در
اين راستا مقرر شد ساالنه  270محله فرسوده شهري در قالب طرح ملي
بازآفريني شهري با کمک همه دستگاههاي مربوطه از جمله بانک مسکن
به عنوان اصليترين نهاد تامين مالي بخش مسکن و فعالترين بانک در
پرداخت تسهيالت مسکن نوسازي،بهسازي وبازآفريني شود .عشايري
با بيان اينکه در س��ال  93تسهيالت نوس��ازي در بافتهاي فرسوده در
قالب مصوبهاي به روز رساني شد اعالم کرد:براساس اين مصوبه سقف
تس��هيالت نوسازي واحدهاي مسکوني در ش��هر تهران به  50ميليون

مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در امور ايثارگران:

رتبه اول در جذب ايثارگران متعلق به بانک صادرات ايران است

مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در امور ايثارگران
گفت :بانک صادرات ايران با جذب  ١٤هزار ايثارگر،
رتب��ه اول را در بين دس��تگاههاي تابع ه وزارت امور
اقتصادي و دارايي کسب کرده است .حجتاالسالم
لطفا ...ثقفي در حاش��يه چهارمين يادواره شهداي
بانک صادرات ايران در استان مازندران در گفتگويي
با بيان اين مطل��ب ،افزود :اين امر بيانگر رويکرد و
روحي ه انقالبي مديران و کارکنان اين بانک است .وي
اظهار کرد :حضور گسترده فرزندان شهدا ،رزمندگان،
جانبازان و آزادگان س��رافراز در بانک صادرات ايران
ضامن سالمت نظام اداري در اين بانک بزرگشده
اس��ت که پيشرفتهاي چش��مگير آن نيز از حيث
منابع مالي و مس��ائل مرتبط به سيس��تم بانکداري
دليلي بر اين مدعاس��ت .حجتاالس�لام ثقفي در
مصاحبه با «حاميش��مال» ،بانک ص��ادرات ايران
را بانکي عزتمند و مقت��در خواند و گفت :ايثارگري
محدود به زمان جنگ نيست بلکه امروز نيز کشور
در جنگ اقتصادي و تحريمهاي ناجوانمردانه نياز به
گذش��ت ،ازخودگذشتگي و ايثار دارد .در اين مراسم
مدير شعب استان مازندران نيز گفت :بانک صادرات
ايران در اس��تان مازندران ،با اهداء  ٩شهيد بزرگوار
به انقالب و دفاع مقدس ،ميزبان  ٧٢فرزند ش��هيد
و  ٤٠٠ايثارگر اس��ت .علي حس��يني افزود :رسالت
واالي کارکن��ان بانک صادرات ايران ،بزرگداش��ت

ياد و خاطره شهدا ،ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و
ت به خانواده معظم و معزز آنان بهعنوان تکليفي
خدم 
ش��رعي براي حفظ و پاس��داري از ارزشها است و
خدمتگذاري به اين ولينعمتان راس��تين ،توفيقي
الهي است .در ادامه ،فرمانده سپاه کربالي مازندران
نيز در سخناني با قدرداني از حرکت شايسته بانک
صادرات اس��تان مازندران در برگزاري اين مراس��م
گفت :ميزبان يادوارههاي شهدا ،خود شهدا هستند و
برگزاري چنين محافلي ،سعادتي الهي ميخواهد که
خداوند به مجموع ه بانک صادرات ايران عنايت کرده
است .سردار محمدحسين بابايي افزود :شهدا حاميما
هس��تند و همواره و در همه حال امداد آنان شامل
حال ما ميش��ود ،اين بدان معني است که شهدا با
ايثار خون خود ،راه را براي ما باز کرده و آن را به ما
نشان ميدهند .در ادام ه اين مراسم ،مقالهاي توسط
يکي از فرزندان ش��هدا قرائت و يکي از رزمندگان
مداف��ع حرم نيز به بي��ان خاطرات خ��ود پرداخت.
مداحي و تجليل از خانوادههاي معظم شهدا ،از ديگر
بخشهاي اي��ن يادواره بود .بانک ص��ادرات ايران
عالوهبر  ٦٧س��ال س��ابقه خدمت بانکي و مالي در
اقتصاد کش��ور ،با تقديم  ٩٢شهيد دفاع مقدس و ٢
شهيد مدافع حرم و گنجينهاي از ايثارگران ،کارنامه
درخش��اني از مس��ئوليتهاي اجتماعي را به يادگار
گذاشته است.

با حض��ور مدير کل فرهنگ و ارش��اد
اسالميخوزس��تان ،جلس��ه هماهنگي
س��تاد چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اس�لاميدر اين اداره کل برگزار ش��د.
نشس��ت هماهنگ��ي س��تاد چهلمي��ن
س��الگرد پي��روزي انقالب اس�لاميبا
حضور محمد جوروند مدير کل فرهنگ
و ارشاد اسالميخوزستان ،معاونان اين
اداره کل و اعض��اي س��تاد هماهنگي
چهلمي��ن س��الگرد پي��روزي انق�لاب
اس�لامي ،سهشنبه  ١٨دي ماه در اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالميخوزستان
برگ��زار ش��د .در اي��ن جلس��ه محمد
جورون��د مدي��ر کل فرهنگ و ارش��اد
اسالميخوزس��تان ،ضمن اشاره به در
پيش بودن چهلمين س��الگرد پيروزي
انقالب اس�لاميو دسيس��ه دش��منان
اس�لام در جه��ت برگزار نش��دن اين
مراسم گفت :امس��ال بايد تمام تالش
خ��ود را در جه��ت هرچه باش��کوهتر
برگزار کردن مراس��م چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالميو خنثي کردن
توطئه دشمنان به کار بگيريم و از تمام
ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در اين
راس��تا بهره بگيريم .وي افزود :همه ما
موظفيم تمام فعاليتهايي که در طول
اين چهل س��ال انجام شده را به اطالع
مردم رس��انده و شفافسازي کنيم زيرا
مردم بايد در جري��ان تمام فعاليتها و
اتفاقات خوبي که در حوزههاي مختلف
افت��اده قرار گيرند .جوروند با اش��اره به
اين مطلب ک��ه انقالب ما يک انقالب
فرهنگي بوده و هست خاطر نشان کرد:
در طول اين چهل سال شاهد تحوالت
چش��مگير و قاب��ل توجه��ي در حوزه
فرهن��گ بوديم .مدي��ر کل فرهنگ و
ارشاد اسالميخوزستان در ادامه افزود:
استان خوزستان از لحاظ فرهنگي يک
استان خاص در سطح کشور است و از
اين رو از جايگاه ويژهاي برخوردار است
و ميتوان گفت اس��تان خوزستان جزو
استانهاي الگو محسوب ميشود .وي
در پايان با تاکيد بر اهميت برگزاري هر
چه باش��کوهتر مراسم چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اس�لاميتصريح کرد:
ب��ا توجه ب��ا خاص بودن اي��ن موضوع
و نگاه مثبتي که به اس��تان خوزس��تان
وج��ود دارد برگ��زاري ش��کوهمند اين
مراس��م بايد بس��يار جدي تلقي شده و
در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالميخوزس��تان و س��اير ارگانها و
ادارات قرار گيرد.

حسين زاده خبر داد

روان سازي خدمات بانک ملي ايران براي افزايش رضايت مشتريان

مديرعامل بانک ملي ايران از روان س��ازي بيشتر
فعاليتهاي مورد انتظار مشتريان در اين بانک خبر
داد و گفت :به زودي اختيارات بيش��تري به ادارات
امور داده ميش��ود تا خدمات��ي مانند خريد دين و
صدور ضمانتنامهها بيش از پيش تسهيل شود .به
گزارش روابط عموميبانک ملي ايران ،دکتر محمد
رضا حسين زاده امروز در همايش بررسي عملکرد
سه ماهه سوم واحدهاي اين بانک با بيان اين که
بوروکراسيهاي اداري نبايد مانع از خدمت رساني
مطلوب به مش��تريان شود ،اظهار کرد :بايد تا حد
ممکن از اختيارات ارائه شده توسط بانک مرکزي و
هيات مديره بانک در شعب استفاده شده و سرعت
ارائه خدمات به مشتريان افزايش يابد .وي با اشاره
به اين که سرعت فعاليتها در دنياي رقابتي امروز
اهميت وافري پيدا کرده است ،ادامه داد :نميتوان
مش��تري را براي دريافت يک خدمت معطل کرد،
در حالي که همه امکانات قانوني براي ارائه سريع
آن خدمت وجود دارد .حس��ين زاده با بيان اين که
عملکرد هم��ه واحدهاي بانک به صورت هفتگي
در جلسه هيات مديره ميشود ،گفت :هيات مديره
بانک مصمم است جايگاه مطلوب بانک ملي ايران
در نظام بانکي را حفظ کند و از همه ظرفيتهاي
قانوني براي برطرف کردن موانع اس��تفاده خواهد
ش��د .مديرعام��ل بانک مل��ي ايران تاکي��د کرد:

مديران اهل ريس��ک و آشنا به قوانين و مقررات،
مورد تاييد هيات مديره هستند و به آنها اختياراتي
براي فعاليت بيش��تر در جهت بهبود امور و ايجاد
رضايت در مش��تريان داده خواهد شد .حسين زاده
با اش��اره به اين که اولويت امروز کشور ،کمک به
ايجاد اش��تغال و افزايش توليد اس��ت ،اظهار کرد:
شعب در پرداخت تس��هيالت ،سرمايه در گردش
به واحدهاي تولي��دي را در اولويت قرار دهند ،اما
اين تسهيالت بايد به واحدهايي پرداخت شود که
توليد مس��تمر دارند و با مشکل فروش توليد خود
مواجه نيستند .وي همچنين محصوالت بانکداري
الکتزوني��ک بانک ملي ايران را از پيش��رفتهترين
محص��والت موجود در نظام بانکي خواند و گفت:
س��وپر محصوالتي مانند بام ،بله و اپليکيشن ،٦٠
همواره مورد تحس��ين فعاالن نظام بانکي و بانک
مرکزي ق��رار گرفته اند ،بنابراي��ن بايد از حداکثر
توان موجود براي تبليغ و استفاده از آنها بهره برد.
مديرعامل بانک ملي اي��ران همچنين از افزايش
سطوح اختيارات مديران براي فروش اموال مازاد
بان��ک خب��ر داد و گفت :خوش��بختانه بانک ملي
ايران در اين زمينه س��رآمد اس��ت و روند وصول
مطالبات معوق بانک نيز سرعت گرفته ،به طوري
که وضعيت بانک در اين دو ش��اخص همواره رو
به بهبود است.

اتصال خط ريلي فوالد سنگان به شبکه سراسري راهآهن کشور

اصفهان،مري��م کربالي��ي :با حض��ور مهندس حميدرض��ا عظيميان
مديرعام��ل ف��والد مبارک��ه خط ريل��ي ش��رکت فوالد س��نگان با
س��رمايهگذاري بالغبر  300ميليارد ريــال به شبکۀ سراسري راهآهن
کشور متصل ش��د.مديرعامل فوالد مبارکه ضمن بازديد از مجموعۀ
کارخانههاي فوالد س��نگان و در جريان اتص��ال خطوط ريلي فوالد
س��نگان به شبکۀ سراسري ريل کشور ،از متصل شدن فوالد سنگان
به خطوط ريلي کش��ور بهعنوان يکي از ضروريترين نيازهاي منطقۀ
س��نگان ياد و تصريح کرد :بدون ش��ک اين امر ميتواند در افزايش
توليد ،کاهش هزينهها و بهطورکلي در توسعۀ پايدار و رشد و شکوفايي
منطقه تأثير بهس��زايي داشته باشد.وي با تأکيد بر لزوم دوخطه شدن
خطوط ريلي س��نگان و ضمن قدرداني از عملکرد مديريت و کارکنان
اين ش��رکت ،در خصوص طرح و برنامههاي فوالد مبارکه در توسعۀ
سنگان خاطرنشان کرد :با عنايت به دانش فني نهادينهشده در شرکت
و با همانديش��ي معاونان و مديران گ��روه و همچنين با اتکا به تعهد
پيمان��کاران و کارکنان ش��رکت تالش خواهيم کرد ت��ا هرچه زودتر
کارخانه  5ميليون تني کنسانتره فوالد سنگان به بهرهبرداري برسد.در

اين آئين سيد محسن ميرمحمدي مديرعامل فوالد سنگان نيز گفت:
با اتصال اين کارخانه به خطوط ريلي کش��ور گام بلندي در راس��تاي
دس��تيابي به اهداف ش��رکت برداشته ش��د.وي افزود:در ادامۀ مسير
موفقيتآميز فوالد سنگان با حمايتهاي فوالد مبارکه و برنامهريزي
دقيق و مدون ،بهگونهاي حرکت خواهيم کرد تا انشاءا ...به مهمترين

استقرار دفتر پژوهش و فناوري شركت پااليش گاز ايالم
در مركز رشد دانشگاه آزاد اسالميواحد ايالم

ايالم،آذر يعقوبيان :مديرعامل شرکت پااليش گاز
ايالم در مراسم افتتاح اين دفتر که با حضور رئيس
دانشگاه آزاد اسالميواحد ايالم و جمعي از اساتيد
برگزار ش��د ،افزود :هدف از ايجاد اين دفتر ارتباط
موث��ر بين صنعت و دانش��گاه،انجام فعاليتهاي
پژوهش��ي و تحقيقاتي،تعامل علميبين شرکت
پااليش گاز ايالم و دانش��گاه آزاد اس�لاميواحد
ايالم و برگزاري نشس��تهاي علميو کاربردي
و ايج��اد فناوريه��اي جديد اس��ت .وي اظهار
داش��ت :واحدهاي پژوهش و فناوري ش��رکتها
به طور کل��ي فعاليتهايي از جمله بهبود کيفيت
محص��ول ،توليد محصول جديد،رفع موانع توليد،
افزايشس��ود آوري،کاهش ضايعات،بهينه سازي
فرايندها،انتقال وجذب فناوريها،کسب دانش فني
ب��راي توليد و غيره را دنبال ميکند .همچنين در
اين مراسم رئيس واحد پژوهش و فناوري شرکت
پاالي��ش گاز اي�لام گفت:به منظ��ور افزايش اثر
بخشي و تس��هيل ارتباط با اساتيد و دانشجويان
دانش��گاه دفتر پژوهش و فناوري اين شرکت در

دانشگاه آزاد اس�لاميواحد ايالم راه اندازي شده
اس��ت ،و اين دفتر به عنوان س��ومين دفتر حوزه
پژوه��ش و فناوري بعد از دانش��گاههاي ايالم و
دانش��گاه رازي کرمانشاه افتتاح و راه اندازي شده
است .دکتر “احسان نوراللهي” افزود :کارشناسان
ح��وزه پژوهش و فناوري با حض��ور در اين دفتر
پاس��خگوي س��ئواالت و موضوعات اس��اتيد و
دانش��جويان در حوزههاي مختل��ف خواهند بود.
همچنين رئيس دانش��گاه آزاد اسالميواحد ايالم
در اين مراسم گفت :استقرار اين دفتر براي استفاده
از ت��وان کاربردي و عمليات��ي و تلفيقي از علم و
تجربه در کنار هم در جهت توسعه و پيشرفت دو
مجموعه ميباشد .دکتر “محمد ميرزايي حيدري”
افزود :مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالميواحد ايالم
به منظ��ور تبدي��ل خالقيتها و دس��تاوردهاي
علم��يو تحقيقاتي به محصوالت قاب��ل ارائه به
بازار و صنعت ،فعاليت دارد .وي اظهار داشت:هم
اکنون چهار هسته و يک واحد فناور در مرکز رشد
دانشگاه آزاد اسالميواحد ايالم مستقر هستند.

ه��دف پيش رو يعني راهاندازي هرچه زودت��ر کارخانه  5ميليون تني
کنسانترهس��ازي دست يابيم.ميرمحمدي در ادامه از پيشرفت بيش از
 82درصدي پروژۀ کنسانترهسازي فوالد سنگان خبر داد و خاطرنشان
کرد :بدون ش��ک با حمايتهاي مديريت ارش��د فوالد مبارکه س��اير
بخشهاي پروژه نيز در موعد مقرر تکميل و وارد فاز راهاندازي خواهد
شد .مديرعامل فوالد سنگان مجموع هزينه در بخش گندلهسازي را
بالغبر  103ميليون يورو و  570ميليارد تومان ،و ميزان سرمايهگذاري
در کارخانه کنس��انتره سازي را  142ميليون يورو و حدود  550ميليارد
تومان اعالم کرد.شمسينيا معاون بهرهبرداري فوالد سنگان نيز گفت:
کارخانه  5ميليون تني فوالد سنگان از زمان بهرهبرداري در تاريخ 10
م��رداد  1396تاکنون بيش از  3ميلي��ون و  150هزار تن گندله توليد
کرده اس��ت.وي با بيان اينکه روند توليد در فوالد س��نگان از شرايط
مطلوبي برخوردار اس��ت گفت :رکورد توليد بي��ش از  15هزار و 700
ت��ن گندل��ه در  18آذرماه و توليد  375هزار ت��ن گندله در ماه مذکور
حاکي از تالش فرايندۀ کارکنان اين شرکت براي دستيابي به اهداف
ساالنه است.

سهل آبادي :کاهش وابستگي
به نفت از نکات مثبت بودجه  98است

اصفهان،مريم کرباليي :سيد عبدالوهاب سهل آبادي
با تاکيد بر اينکه الزم است وابستگي به فروش نفت
کاهش يابد ،افزود :يکي از مشکالت کشور تکيه به
اين ثروت خدادادي است که پول حاصل از فروش
نفت ما را سست و تنبل کرده است.وي ادامه داد :در
بخش درآمدي بودجه  ،98فروش يک و نيم ميليون
بش��که نفت به قيمت هر بش��که  ۵۴دالر محاسبه
ش��ده که نسبت به سال  ۱۳۹۷کاهش چشمگيري
يافته است هرچند عاملي در تقليل بودجه به حساب
ميآيد.س��هل آبادي با بيان اينکه انتقال درآمدهاي
کشور از وابستگي به نفت به منابع ديگر ،راه و روش
خود را دارد ،گفت :دولت اين کار را در بودجه س��ال
 98در بخش ماليات و عوارض خدمات ديده اس��ت
که برخي ن��کات در آن حائز اهميت اس��ت.رييس
خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران با اشاره به اينکه
ماليات يکي از منابع اصلي درآمدزايي کشورهاست،
گفت :دولت بايد در اين بخش ،فضاي کسب و کار
و رکود اقتصادي حاکم بر برخي واحدهاي صنعتي را
نيز در نظر بگيرد.وي توجه به بخشهاي هزينهاي

با در نظر گرفتن تورم پيش رو را نيز ضروري خواند
و اضافه کرد :با وجود افزايش حقوق کارکنان دولت
و کارگران ،قدرت خريد آنه��ا افزايش چنداني پيدا
نميکند و بايد به معيش��ت آنها توجه بيشتري کرد.
س��هل آبادي همچني��ن با بيان اينک��ه هزينههاي
دولت در اليح��ه بودجه  98کاهش نيافته اس��ت،
تصري��ح کرد :الزم اس��ت بودجه دولت بر اس��اس
درآم��د واقعي تعيي��ن و بودجه برخي ش��رکتها و
موسس��ههاي دولتي تعديل شود و هزينههاي غير
ضروري دولت مورد بررس��ي مجدد قرار گيرد.وي
حف��ظ واحدهاي توليدي و صنعت��ي موجود را مهم
خواند و تاکيد کرد :نگاه دولت به اشتغال بايد بيش
از اين باش��د و نبايد به دنبال تعريف طرحهاي نو يا
دادن مجوز به واحدهاي صنعتي جديد باشد.اليحه
بودجه س��ال 98چه��ارم ماه دي از س��وي رييس
جمهوري تقديم مجلس شوراي اسالميشد.بودجه
س��االنه دولت از دو بخش کلي 'بودجه عمومي' و
'شرکتهاي دولتي ،موسس��ات انتفاعي وابسته به
دولت و بانکها' تشکيل ميشود.

آيين شروع عمليات اجرايي  ۱۴پروژه عمران شهري توسط شهرداري بندر بوشهر

بوشهر – خبرنگار عصر ايرانيان  :با حضور شهردار،
برخي از اعضاي شورا و خبرنگاران 8 ،پروژه شهرداري
بوشهر با اعتبار  8ميليارد تومان آغاز شد .وي همچنين
از تکميل چرخ فلک بوشهر تا قبل از نوروز و اجراي
فضاي س��بز و نورپردازي تقاط��ع آزادي خبر داد و
افزود :در راستاي توانمندسازي محالت جنوبي ،يک
پروژه مناس��ب خصوصا در حوزه نرم افزاري بزودي
وارد مرحله اجرايي ميشود که پس از قطعي شدن،
اطالع رس��اني خواهيم کرد .شهردار بوشهر در آغاز

عمليات اجرايي پارک توانيابان بوش��هر که با اعتبار
 300ميليون تومان آغاز شد ،گفت :اين پروژه طي 5
ماه اجرايي ميشود و اميدواريم مقدمهاي براي توجه
به توان يابان ،کودکان و کهنس��االن در پروژههاي
ش��هرداري باشد .در جريان آغاز عمليات اجرايي پل
عابر پياده شهرک نيايش ،رييس شوراي شهر گفت:
اي��ن پروژه از محل اعتبارات اس��تاني با اعتبار 800
ميليون تومان احداث ميش��ود .ابوذر دهدار با بيان
اينکه از بروز س��وانح در مسير تردد به اين شهرک

بانک آينده ۲۶۰ ،شعبهاي شد

ب��ا ه��دف خدمترس��اني بيش��تر ب��ه
مش��تريان صورت گرفت با افتتاح س��ه
شعبه جديد ،بانک آينده ۲۶۰ ،شعبهاي
ش��د .با افتتاح سه ش��عبه جديد ،شمار
ش��عب فعال بان��ک آينده در سراس��ر
کشور به تعداد  ۲۶۰شعبه رسيد .بانک
آينده ،در راس��تاي ارزشآفريني هر چه
بيشتر براي مشتريان و برقراري تعامل
دوس��ويه با مخاطبان ب��ا تحقق پروژه
گسترش و توس��عه نقاط دسترسي آنها
در سراسر کشور ،نسبت به افتتاح شعب
جديد ،اقدام ميکند .بر همين اس��اس،
روز چهارش��نبه ۱۹ ،ديماه سالجاري،
ش��عب جدي�� ِد «آرژانتي��ن -ش��هيد
احمدي��ان» در تهران« ،مش��هد -بلوار
پي��روزي» و «قش��م -وليعصر(عج)»
ب��ا حضور مديران ارش��د بان��ک آينده،
افتتاح شد .بدينترتيب ،با افتتاح شعب
مذکور ،مجموع کل ش��عب بانک آينده
به  ۲۶۰شعبه رسيد .شايان ذکر است؛
تکميل شبکه ش��عب در بانک آينده ،با
ه��دف ايجاد ظرفيته��اي جديد براي
انج��ام ام��ور مختلف ،بهويژه تس��هيل
ام��ر خدمترس��اني بهت��ر و مؤثرتر به
مردم و مش��تريان عزيز ،انجام ميشود
ت��ا بدينترتيب ،دسترس��ي به خدمات
بانک��ي ب��راي هموطنان و مش��تريان
گرامي ،س��ريعتر ،س��هلتر و ارزانتر،
ميسر گردد.
بهينهسازي سيستمهاي عملياتي
بانک اقتصادنوين

ب��ه اط�لاع مش��تريان عزي��ز بان��ک
اقتصادنوين در سراسر کشور ميرساند،
س��رويسهاي عملياتي اي��ن بانک در
بام��داد روز جمعه مورخ  21ديماه 97
با اختالل مواجه خواهد بود .به گزارش
رواب��ط عموميبان��ک اقتصادنوين ،به
دلي��ل انج��ام عمليات بهينه س��ازي و
بروزرس��اني س��رويسهاي عمليات��ي،
خدمات اين بان��ک از بامداد روز جمعه
 21ديماه  97به مدت ش��ش س��اعت
قطع خواه��د بود .بان��ک اقتصادنوين
ضمن عذرخواهي از مشتريان گراميبه
دلي��ل اي��ن اخت�لال اعالم ک��رد که
تماميسرويسهاي اين بانک از ساعت
 6صب��ح روز جمع��ه به حال��ت عادي
بازخواهد گش��ت .هموطن��ان عزيز در
صورت نياز ميتوانند با مرکز 24ساعته
ارتب��اط نوين با ش��ماره -48031000
 021تماس حاصل نمايند.
اخبارشهرستان

شهرستان

خبر شهرستان
جلسه هماهنگي ستاد چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالميبرگزار شد

تومان،در مراکز استانها وشهرهاي با جمعيت بيش از  200هزار نفر به
 40ميليون تومان و در ساير شهرها به  30ميليون تومان رسيد و مقرر شد
با استفاده از اين تسهيالت ساالنه  300هزار واحد مسکوني در بافتهاي
فرسوده نوسازي شود؛اين در حالي است که به دليل عدم تامين منابع و
مشکالت مالي براي تامين يارانه سود اين تسهيالت ،عمال برنامهريزي
انجام شده محقق نش��د .وي افزود:با اين حال در برنامه ملي بازآفريني
شهري پايدار که از بهمن ماه سال گذشته با دستور رييس جمهوري به
صورت رسميآغاز شد سازوکارهاي مالي مناسبي همچون استفاده از منابع
صندوق توسعه ملي،اختصاص وجوه اداره شده دولتي و اختصاص بخشي
از منابع داخلي بانکها براي پرداخت تس��هيالت نوسازي در نظر گرفته
شده است تا مشکالتي که پيش از اين مانع از اجراي برنامههاي نوسازي
در شهرها ميشد برطرف شود .عشايري گفت:همچنين در اليحه بودجه
سال  98پيشنهاد شده است از طريق افزايش  5هزار ميليارد توماني سرمايه
بانک مسکن توان تسهيالت دهي اين بانک به عنوان بانک تخصصي
بخش مسکن افزايش يابد که بخش مهمياز اين توان در اختيار تامين
مالي نوس��ازي بافتهاي فرسوده قرار ميگيرد .وي ادامه داد :هم اکنون
به واسطه صندوق پس انداز مسکن يکم متقاضيان نوسازي بافتهاي
فرسوده و خريد مسکن در اين محدودهها به ارزانترين و موثرترين شکل
تسهيالت مس��کن بدون نياز به تامين شرط خانه اولي بودن دسترسي
دارند؛نرخ س��ود تسهيالت مسکن از اين محل براي متقاضيان در بافت
فرس��وده  6درصد تعيين شده است که مناسبترين نرخ سود تسهيالت
مسکن در شبکه بانکي است.

اخبار

و از دس��ت دادن برخي همشهريان متاسفيم ،افزود:
همچنين شهردار پيشنهاد کرده در بودجه سال آينده
راستگرد بصورت تقاطع به شهرک نيايش پيش بيني
ش��ود که زمينه ساز بهبود دسترسي به اين شهرک
است  .قرباني معاون عمراني فرمانداري بوشهر نيز
با بيان اينکه احداث اين پل در برنامه سال  96بود،
اما اعتبارات تخصيص نيافت گفت :امسال با اعتبار
بيشتري اين پروژه استارت خورده طي يک ماه آينده
به بهره برداري ميرس��د .همچنين در ادامه ،پارک

محلهاي تنگک يک در کنار زمين چمن مصنوعي
اين محله با اعتبار  300ميليون تومان و مدت اجراي
 3ماهه کلنگ زني ش��د .آغاز راستگرد ميدان غدير
به خياب��ان امام علي و زمان اج��راي  3ماهه ديگر
پروژهاي بود که کلنگ زني ش��د .به گفته سلطاني
معاون عمراني ش��هردار ،اين پروژه با هدف کاهش
هزين��ه و وجود تجربهاي ک��ه در احداث اتوبان امام
علي در مجموعه شهرداري است ،توسط واحد فني
اماني شهرداري اجرايي ميشود.

افزايش ظرفيت ايستگاههاي توزيع
برق در بخش بسطام

سمنان،مطهره مومن:مديرامور برق بسطام
گف��ت :بااحداث  26ايس��تگاه توزيع برق از
ابتداي س��ال ج��اري تاکنون ،ي��ک هزار و
 725کيلوولت آمپر به ظرفيت پس��تهاي
برق بسطام اضافه شده است.سيد حميدرضا
موس��وي با اش��اره به اين که  9هزار و 300
متر شبکه فشار ضعيف و فشار متوسط هوائي
و زميني از ابتداي امس��ال تازمان حاضر به
بهره برداري رسيده افزود :طرح بهينه سازي
چهار هزار متر ش��بکههاي توزي��ع برق  ،از
جمله اقدامات اين امور محس��وب ميشود.
وي با بيان اين که طرح توس��عه سه هزار و
 500متر کابل خودنگهدار در بخش بسطام
عملياتي شده اظهارداشت :برقراري يک هزار
متر شبکه روشنائي معابر در اين شهر ،از ديگر
برنامههاي انجام شده ميباشد.وي همچنين
اضافه کرد 269 :پروژه عمراني برق رساني در
 9ماهه سال جاري افتتاح شده که در راستاي
اجراي��ي نمودن اين تع��داد از پروژهها ،مبلغ
 14ميليارد و 900ميليون ريال هزينه ش��ده
است.مهندس موسوي با ابراز اين که احداث
دو دس��تگاه پس��ت عموميدر شهر مجن و
خيابان محمد شهيد روس��تاي ميقان ،جزء
پروژههاي پيش بيني شده سه ماهه چهارم
امس��ال ميباشند خاطرنش��ان کرد :احداث
س��ه دستگاه پس��ت توزيع برق در روستاي
چهارطاق ،انتهاي کوچه حمام اين روستا و
س��الن ورزشي کالته خيج با بهره برداري از
هفت س��رخط و نصب سه تابلو به ظرفيت
 900آمپر جهت بهبود ولتاژ مشترکين ،از اهم
فعاليتهاي اجرائي شده اين امور در سه ماهه
سوم سال جاري به شمار ميروند.
بازسازي دکل  ۱۳۲کيلوولت خط
فشارقوي آبادان –شادگان

پاي��ه دکل  ۱۳۲کيلوولت خ��ط آبادان به
شادگان ناحيه جنوب شرکت برق منطقهاي
خوزس��تان پس از ترميم و بازسازي مورد
بهره برداري قرار گرف��ت .مدير امور بهره
برداري ناحيه جنوب شرکت برق منطقهاي
خوزستان گفت :عمليات ترميم و بازسازي
يک پايه دکل فشارقوي  ۱۳۲کيلولت که
بر اث��ر طوفان و ش��رايط جوي نامطلبوب
در آذرماه گذش��ته دچار نقص شده بود به
اتمام رسيد و مورد بهره برداري قرارگرفت.
رضا جعفري بيان کرد :اين اقدام به منظور
پايداري ش��بکه برق با تالش شبانه روزي
گروههاي مختلف ش��رکت برق منطقهاي
خوزستان ( بهره برداري ،حراست ،امورحمل
و نقل و شرکت تعميرات) در شرايطي دشوار
و سخت ،بدون اعمال خاموشي به مشترکين
صنعتي و خانگي انجام شده است.

