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اخبار
عراق براي احداث خط لوله انتقال نفت
کرکوک مناقصه برگزار کرد

عراق به شرکتهاي انرژي خارجي يک ماه
فرصت داد تا عالقمندي خود را نســبت به
احداث يک خط لوله جديد صادرات نفت از
کرکوک در شمال اين کشور اعالم کنند.به
گزارش تســنيم به نقل از رويترز ،خط لوله
جديد جايگزين خط لوله قديميو آسيب ديده
کرکوک-جيهان خواهد شد.اين خطلوله از
ميادين نفتي نزديک کرکوک شــروع و تا
منطقــه فيش-خبور در نزديکي مرز ترکيه
امتداد خواهد داشــت.وزارت نفت عراق 24
ژانويه را به عنوان آخرين مهلت شرکتها
جهت ارائه پيشنهاد ساخت خط لوله جديد
تعيين کرده است.عاصم جهاد ،سخنگوي
وزارت نفت عراق گفت :اين خط لوله 350
کيلومتري ظرفيت انتقــال روزانه بيش از
يک ميليون بشکه نفت را خواهد داشت و
تحت يک مدل سرمايه گذاري موسوم به
«ساخت-اداره-انتقال» اجرا خواهد شد.
احتمال تشديد مشکالت آب تهران
در تابستان ۹۷

مديرعامل شــرکت آب منطقهاي تهران
گفت :از ابتــداي دي تا امروز کمتر از يک
ميليمتر بارش در تهران داشتيم ،در آذرماه
هم فقط  ۳ميليمتر بارش داشــتيم و بسيار
کم بود؛ اين وضعيت پيــش برود قطعا در
تابستان دچار مشکل ميشويم.به گزارش
تسنيم ،محمدرضا بختياري اظهار داشت:
متأسفانه بارندگي امســال وضعيت خوبي
ندارد و اين مسئله بسيار نگران کننده است.
وي افزود :از ابتداي سال آبي جاري تا امروز
حدود  28ميليمتر بارش داشتيم در حالي که
اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 59
ميليمتر و به صورت متوســط بلندمدت 40
ساله در مدت زمان مشابه  81ميليمتر بوده
است.بختياري با بيان اينکه «بارشهاي سال
آبي جاري نسبت به سال گذشته  53درصد
کاهش و نســبت به متوسط بلندمدت 66
درصد کاهش دارد» ،گفت :تا به حال ،سال
بســيار بدي را در خصوص بارشها پشت
سرگذاشتيم ،اميدواريم در  3-4ماه پيش رو
کمبود بارشها جبران شود.

ديوان محاسبات اتهامات وارده به مسئوالن درباره «کرسنت» را رد کرد

ديوان محاسبات در اطالعيهاي با رد
اتهامات به مســئوالن درباره پرونده
کرسنت ،تاکيد کرد :رسانههاي معاند
با شيطنت و فضاســازي اتهاماتي را
به برخي از مقامات نســبت دادهاند.
به گــزارش مهر ،ديوان محاســبات
در اطالعيهاي اتهامات به مسئوالن
درباره پرونده کرسنت را تکذيب کرد

و گفت که اساسا نامهاي توسط يکي از
روساي اسبق ديوان محاسبات درباره
کرسنت وجود ندارد و رسانههاي معاند
با شيطنت و فضاسازي اتهاماتي را به
برخي از مقامات نســبت دادهاند.متن
اطالعيه ديوان محاسبات به شرح زير
اســت«:به اطالع ملت شريف ايران
اسالميميرســاند؛ اخيــراً برخي از

عصر ايرانيان گلستان– صفرخاني :شعب
بانک کشــاورزي اســتان گلستان در 8
ماهه نخســت ســال  96بيش از 6230
ميليارد ريال تسهيالت پرداخت کردند .
اين ميزان تسهيالت به تعداد  22721نفر
از کشاورزان و مشتريان شعب بانک در
اين استان پرداخت شده است.
بهره مندي  140مشترک از اصالح و
بازسازي شبکه آبرساني فومن

عصرايرانيان  -گيالن :مدير امور آبفاي
فومــن از اصالح و بازســازي شــبکه
آبرساني در راستاي تأمين فشار متعارف
 140مشترک خبر داد.
هوشــنگ پورقاســم مدير امور آبفاي
فومن با اشــاره به اهميت تأمين و توزيع
آب شــرب بهداشــتي و برقراري فشار
آب مناســب و مطلوب براي شهروندان
اظهار داشت 125 :متر از شبکه آبرساني
در کوچه شــهيد کديــور اصالح و مورد
بازسازي قرار گرفت و همچنين  170متر
از شــبکه توزيع آب در خيابان فلسطين
اصالح شد.
وي بــا اعالم برآورد هزينــه اين پروژه
افزود :يکصد ميليون ريال جهت اجراي
اين پروژه بصورت پيماني و اماني هزينه
شد و مشکل افت فشار اب  140مشترک
مرتفع شد.
مردم بهترين مديريتکنندگان
بحران هستند

مدير بحران و پدافند غيرعامل شهرداري
بندرعباس گفت :تيمهاي بحران در سه
محله چاهستانيها ،سراه برق و دوهزار
به عنوان نمونه و شروع ،راهاندازي شده
که با گذراندن دورههاي آموزشي الزم
در مواقع بحراني اقدامــات الزم را در
سطح محله انجام ميدهند .حميدرضا
حيدريپــوري در نشســت خبري در
سالن جلسات شهرداري مرکزي برگزار
شــد اظهار کرد :متاسفانه در دورههاي
قبلي مديريت شهر بندرعباس دغدغه
کمتري نسبت به مسئله مديريت بحران
و پدافند غيرعامل وجود داشــت .وي با
اشــاره به راهاندازي مديريت بحران و
پدافند غيرعامل از ســه ســال قبل در
شــهرداري بندرعباس ،افزود :يکي از
مهمتريــن برنامههاي اين مديريت که
از اهميت بسيار بااليي برخوردار است،
مســئله آموزشهــاي الزم در مواقع
بحراني است.

نظام سلطه و فضاي مجازي گرديده
اســت.متعاقب طرح اتهامات مذکور
ديوان محاســبات کشــور با دقت و
حساســيت الزم به بررسي موضوع
پرداختــه و وجود چنيــن نامهاي را
ســاختگي دانســته و قويــ ًا تکذيب
مينمايد.بــر همين اســاس هرگونه
اســتناد به اين نامه و به تبع آن ايراد

وزارت نيرو فقط به دنبال
انتقال آب و سدسازي است

ل فاقد
اتهام بــه مســئوالن ذيمدخ 
سنديت بوده و اعتبار ندارد».

نماينده مردم تبريز خبر داد

عزل مديران نفتي  ۴استان؛ تاوان کارت زرد مجلس به زنگنه!

عصرايرانيــان -گروه انــرژي :طرح
برندسازي جايگاههاي سوخت و عرضه
بنزين چند نرخي مدتهاست که از سوي
وزارت نفت دنبال ميشود.البته اين طرح
مخالفاني داشــته که مدعي هستند اين
طرح به معناي واقعي برندسازي نيست
بلکه ســپردن توزيع سوخت به عدهاي
واسطه است.اخيرا هم بيژن زنگنه ،وزير
نفت با حضور در مجلس به سوال نماينده
شاهين شــهر درباره اين طرح پاسخ داد
که نمايندگان مجلس بــا اکثريت آراء
ســوال نماينده شاهينشهر از وزير نفت
را درباره علت تصميــم بر اجراي طرح
برندينگ ســوخت برخــاف اختيارات
قانوني وارد دانســتند و بــه وزير نفت
کارت زرد دادند.اين در حالي اســت که
نماينده تبريز در مجلس گفت :شــرکت
پخش وزارت نفت ،مديران شــرکت در
چهار استان را که نمايندگانشان در زمره
طراحان سوال از بيژن زنگنه در مجلس
درباره برندينگ سوخت بودند ،عزل کرده
اســت.احمد عليرضابيگي نماينده مردم
تبريز در مجلس شــوراي اســاميدر
گفتگو با فارس ،با اشــاره به کارت زرد
اخير مجلس به بيــژن زنگنه وزير نفت
درباره طرح برندينگ در عرصه واگذاري
سوخت ،گفت :در واکنش به اين کارت
زرد ،حرکت بســيار ناشايستي از سوي
وزارت نفت و شرکت ملي پخش اتفاق
افتاده است.وي افزود :با حکم مديرعامل
شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
کشور ،تعدادي از مسئوالن استاني اين
شرکت در حوزههايي که نمايندگانشان
در زمــره طراحان ســوال از وزير نفت
بودهاند ،برکنار شدهاند.عليرضابيگي گفت:
علت برکناري اين مديران استاني شرکت
پخش ،قصور آنها در عدم تالش کافي
بهمنظور اقناع نمايندگان ســوالکننده

از وزيــر و کارت زرد مجلــس به وي
عنوان شده اســت.وي ادامه داد :در اين
راستا مديران شرکت پخش استانهاي
خراســان رضــوي ،يــزد ،اصفهان و
آذربايجان شرقي از کار برکنار شدند ،که
البته با پيگيريهايي که صورت گرفت،
شنبه شب ،حکم بازگشت مدير آذربايجان
شرقي به کار صادر شــد.نماينده مردم
تبريز در مجلس شــوراي اسالميگفت:
وزير نفت يادداشتي خطاب به مديرعامل
شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
کشور نوشــته و تصريح داشته است که
هرچند اقدام وي در برکناري چند مدير
اســتاني اين شرکت صحيح بوده و آنان
ســزاوار چنين برخوردي بودهاند ،اما در
ادامه ،از وي خواســته اســت که درباره
مدير شرکت پخش در آذربايجان شرقي
رأفت به خرج دهد تا او بر ســر کار خود
بازگردد.وي در ادامه عنوان داشت :تعداد
مديران استاني شــرکت پخش وزارت
نفــت که قرار بــود ،با آنان بهواســطه
کارت زرد مجلس به آقاي زنگنه برخورد

صورت گيرد ،هشــت نفر بودند که البته
فع ً
ال سه مدير معزول شــدهاند و براي
آنان حکم مشــاوره زده شده است.عضو
مجمع نمايندگان آذربايجان شــرقي از
اين واکنش وزارت نفــت به کارت زرد
مجلس بهعنوان اقداميناشايست نام برد
و تصريح کرد :مجلس به عنوان نهادي
ناظر وظيفه خود را در طرح سوال از وزرا
انجام ميدهد و درست نيست که انتقام
آن از کارگزاراني گرفته شود که در حال
انجام وظايف خود بودهاند.قابل ذکر است
که آذرماه سال جاري نمايندگان مجلس
شوراي اسالمياز پاسخ بيژن زنگنه وزير
نفت به سوال حسينعلي حاجي دليگاني
نماينده مردم شاهينشــهر در مجلس
شــوراي اســاميدرباره اجراي طرح
برندينگ قانع نشــدند.نمايندگان پس
از اعالم قانع نشــدن حاجي دليگاني از
پاسخ وزير نفت با  106راي موافق80،
راي مخالــف و  6راي ممتنع از مجموع
 211نماينده حاضر در مجلس سوال اين
نماينده را وارد دانستند و اولين کارت زرد

به وزير نفت را بــه عنوان عضو کابينه
دوازدهم دادند.نماينده شــاهين شهر در
مجلس از زنگنه پرســيده بــود که چرا
برخالف اختيارات قانوني بنا داريد طرحي
به نام برندينگ را اجرا کنيد.اين در حالي
هدايت ا ...خادمي ،نايب رييس کميسيون
انرژي مجلس اخيرا در گفتگو با مهر ،با
اشاره به کارت زرد مجلس به وزير نفت
به خاطر طرح برندينگ گفت :سازوکاري
که وزارت نفــت براي برندينگ در نظر
گرفته است ،ســازوکاري اشتباه است،
برندينگ يعني ســازماني که محصول
و يا کاال و خدماتي را ظرف ســالهاي
متمــادي ارائه ميدهــد و کيفيت خود
را افزايش ميدهد ،شــناخته شده و به
برند تبديل ميشــود.نماينده مردم ايذه
در مجلــس گفت :ايجاد واســطه براي
فروش بنزين به معناي برندينگ نيست.
وزارت نفت يک عده بازنشسته را تحت
عنوان برندينگ معرفي کرده که جايگاه
داران سوخت با اين افراد قرارداد ببندند.
هيچگونه کمکي از لحاظ خدماتي ،مالي و

دانش فني به جايگاه داران نميشد.نايب
رئيس کميســيون انرژي مجلس گفت:
در دنيا شرکتهاي نفتي يا شرکتهايي
که داراي پااليشــگاه هستند مسئوليت
مديريت جايگاه داران سوخت را برعهده
ميگيرند و خودشان جايگاههاي سوخت
ايجاد ميکنند ،به عنوان مثال توتال به
عنوان يک برند و شرکت نفتي چند صد
جايگاه سوخت احداث ميکند و بنزيني
که خود توليد ميکند ،با قيمت معين در
جايگاههايش عرضه ميکند«.شل» هم
جايگاههاي ســوختي را ايجاد ميکند و
بنزين پااليشــگاههاي خود را با قيمت
موردنظــر توزيــع ميکند.بدين ترتيب
رانندگان انتخــاب ميکنند که از بنزين
توتال و يا شل استفاده کنند.خادميگفت:
در ايران وزارت نفت ،بخشــي از بنزين
را هــم با کيفيتهاي متفــاوت توليد و
هم وارد ميکنــد و بعد همه را مخلوط
کرده و به جايــگاه داران ميدهد ،اما با
ايجــاد برندينگ فقط به جــاي اينکه
خود به جايــگاه داران نفت عرضه کند،
بنزين را به افــراد ديگري ميدهد تا به
جايــگاه داران عرضه کننــد و اين کار
برندينگ نيســت.نماينده مردم ايذه در
مجلس گفت :برندينگ به اين معناست
که پااليشــگاههاي اصفهان ،خوزستان
و شــهرهاي ديگر بتوانند جايگاههاي
ســوخت ايجاد کنند و سوخت توليدي
خود را با قيمتهاي متفاوت عرضه کنند.
اين کار باعث ميشود پااليشگاهها براي
افزايش کيفيت بنزين توليدي خود تالش
کنند.وي تاکيــد کرد :طرح برندينگ به
شکل موردنظر وزارت نفت اجرا نخواهد
شد و احتمال دارد با پيشنهاد جديدي که
از ســوي نمايندگان و بنده شکل گرفته
اســت ،ايجاد شــود.آقاي زنگنه نيز تا
حدودي اين موضوع را پذيرفته است.

مدیرعامل شرکت ایریسا خبر داد

امضاي تفاهم نامۀ همکاري بين فوالد مبارکه ،ايريسا و POSCO

عصر ايرانيان اصفهان -مريم کرباليي :مديرعامل شــرکت ايريسا
از امضــاي تفاهــم نامۀ همکاري بين شــرکتهاي فــوالد مبارکه،
ايريســا و  POSCO ICTخبر داد و گفــت :اين اقدام به منظور
هوشمندسازي فرايند کسب وکار انجام شد.ايرج فخري نجف آبادي
افزود :در راستاي استراتژيها و اهداف بلندمدت شرکت فوالدمبارکه
براي توليــد  ۲۵ميليون تن فوالد در افق  ۱۴۰۴و حفظ ســرآمدي
شــرکت ،بنابر راهبردهاي مديريت ارشد شــرکت ،مقرر شد زمينۀ
هوشمندسازي کسب وکار ،فرايندهاي توليد و کليۀ سطوح اتوماسيون
( )Smart Factoryفراهم شود که در ادامۀ تفاهم نامههاي قبلي،
اين تفاهم نامه بين ســه شــرکت مذکور به امضا رسيد.وي تصريح
کرد :به منظور تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه مقرر شــد در گام
نخست ،در يک پروژۀ سه ماهه وضعيت شرکت فوالدمبارکه از نظر
سيســتمهاي اطالعاتي ،اتوماسيون صنعتي ،تکنولوژي و فرايندهاي
توليد با شــرکت پوسکو و ساير فوالدســازان باتجربه و برتر جهان

شرکتهاي گروه پوسکو است که در سال  ۱۹۸۹تأسيس شد و داراي
گردش مالي ۷۶۷ميليون دالر در سال  ۲۰۱۶بوده است.وي با اشاره
بــه اينکه شــرکت  ۲۵۰۰ POSCO ICTنفر از کارکنان خود را
در صنايع فوالدســازي ،فرودگاهي ،حملونقل هوشمند ،خطوط مترو
مشــغول به کار کرده است ،افزود :اين شرکت فرايند هوشمندسازي
کســب وکار را براي شرکت پوسکو و چند شــرکت فوالدسازي در
سراســر جهان انجام داده و به عنوان يکي از شــرکتهاي پيشتاز در
اين زمينه مطرح اســت.فخري نجف آبادي با بيان اينکه شــرکت
ايريســا به عنوان بازوي فني و شرکت تخصصي وابسته به شرکت
فوالدمبارکه درزمينۀ سيستمهاي اطالعاتي و کليۀ سطوح اتوماسيون
فعاليت ميکند ،افزود :شــرکت فوالدمبارکه با الگوبرداري از شرکت
مقايســه و ارزيابي شــود و نقشــۀ راه و گامهاي الزم براي رسيدن پوسکو و  POSCO ICTبا انجام اين پروژه ضمن ارتقاي سطح
به وضعيت بهينه تعريف و تدوين شــود.مديرعامل شرکت ايريسا با هوشــمندي شرکت و بهرهمندي از مزاياي آن ،شرکت ايريسا را نيز
اشاره به سوابق شرکت  POSCO ICTگفت :اين شرکت يکي از جهت حفظ و تداوم بهبود و تعميم اين فرايند توانمند ميسازد.

رئيس سازمان صنعت و معدن اردبيل:

به منظور ارائه عملکرد در مشکالت پیشرو انجام گرفت

استراتژي مشخصي براي توسعه صنعتي در کشور وجود ندارد

عصــر ايرانيــان اردبيل-پرويــن
حســيني :رئيس ســازمان صنعت،

معدن و تجارت استان اردبيل گفت:
متاسفانه هيچ اســتراتژي مشخصي
براي توســعه صنعتي در کشور وجود
ندارد.سيد حامد عاملي ظهر امروز در
مراســم ديدار صنعتگران و فعاالن
صنعتي اســتان با امــام جمعه اردبيــل اظهار کرد:
متاســفانه هيچ استراتژي مشــخصي براي توسعه
صنعتي در کشــور وجود ندارد.وي گفت :نرخ سود
بانکي ،عدم ارايه تســهيالت در برخي موارد ،ارزش
افزوده و بسياري از مسايل ديگر باعث شده است تا
صنعتگران حاضر به ادامه فعاليت در اســتان اردبيل
نباشند.رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

اردبيــل تصريح کرد :خوشــهها در
صنايع مختلف در راستاي ايجاد بستر
عملي و فکري براي پيشبرد و توسعه
فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي است
که خوشبختانه تشکيل خوشه صنعتي
توليدات پالســتيک نيز يکي از اين
موارد بوده است.عاملي با بيان اينکه
مشــکل مالياتي يکي از مشکالت اساسي در استان
است بيان کرد :شــرايط کنوني براي توليدکنندگان
غيرقابل قبول اســت و مــا اميدواريم اين وضعيت
تغييرات مثبتي در آينده نزديک داشــته باشــد.وي
اضافه کرد :افزايش درآمدهاي مالياتي در استان بايد
از محل افزايش فعاليتهاي توسعه صنعتي باشد تا
صنعتگران ما متضرر نشوند.

ديدار مدير کل نوسازي مدارس استان قم با نماينده مردم

عصرايرانيــان – قم:

مديــر کل نوســازي
مــدارس اســتان قم
همــراه بــا معاونين و
مديرعامــل مجمــع
خيرين مدرســه ســاز
اســتان قم مقــارن با بيســت و نهمين روز
آذرمــاه ،با احمــد اميرآبــادي نماينده مردم
قم و عضو هيئت رئيســه مجلس شــوراي
اسالميديدار کردند .در اين ديدار که در دفتر
نماينده قم صورت گرفت ،مدير کل نوسازي
مدارس استان قم گزارشي از عملکرد نوسازي
مدارس ارائه نمود ،سپس در مورد مشکالتي
که اداره کل نوســازي مدارس استان قم ،در

بخشهــاي مختلــف
بــا آن مواجه اســت،
توضيحات مفصلي ارائه
داد .اهم مواردي که در
اين ديــدار در مورد آن
بحث و گفتگو شــد در
موضوعات بودجه و اعتبارات ســال  1397و
کاهش اعتبارات نسبت به سال گذشته ،عدم
تامين اعتبار جهت اتمام پروژههاي نيمه تمام
دولتي ،عدم تامين اعتبارات پروژههاي نيمه
تمــام خيري که طبق قانون دولت موظف به
تامين اعتبار جهت تکميل آنها است  ،حذف
بند هـ تبصره يک قانون بودجه در خصوص
تامين قير جهت آســفالت و ايزوگام مدارس

دادستان ايالم در جريان بازديد از زندان مرکزي مطرح کرد

حل مشکالت زندانيان يکي از فاکتورهاي اساسي در کاهش جمعيت زندانها

عصر ايرانيان ايالم-آذر يعقوبيان :دادســتان ايالم
و جمعــي از دادياران اســتان به همــراه مديرکل
زندانهاي اســتان از زندان مرکــزي بازديد کردند.
در اين بازديد حشمت اهلل شــريفي دادستان ايالم،
عبدالمجيد کشــوري مديرکل زندانهاي اســتان،
علي رحمي ،فرجي ،ايماني مقدم و خانم بشــيري
از داديــاران اجراي اجکام دادســراو دادگاه انقالب
ايالم و مســئولين زندان مرکزي با زندانيان ديداري
چهره به چهره داشتند و مشکالت قضايي زندانيان
بررسي گرديد .دادستان ايالم ضمن آرزوي موفقيت
و بهروزي براي عبدالمجيد کشوري در سِ مت جديد
خود و اعالم آمادگي براي هرگونه همکاري و تعامل،
ضمن استماع اظهارات زندانيان و درد دلهاي آنها ،در

خصوص حل مشکالت پروندههاي قضايي زندانيان
قولهاي مســاعدي داد و يکي از اولويتهاي کاري
مراجع قضايي را کمک به زندانيان و خانوادههاي آنها
معرفي کرد.دادستان ايالم در اين بازديد در خصوص
راه اندازي سامانه الکترونيکي ثنا (پيگيري وضعيت
پرونــده قضايي زندانيان ) بــراي زندان مرکزي به
صورت رايگان قول مساعد داد ،اين سامانه امکـان
پيگيـري دادخـــواست ،شکـــواييه ،اليحـه و يا
اظهـارنامه بصـورت غيرحضـوري و الکترونيکي را در
بستري امن فراهم مينمايد.شريفي خطاب به زندانيان
خاطر نشــان کرد :همت و تالش مراجع قضايي و
مسئولين زندانهاي استان در راستاي حل مشکالت
شما و خانوادههايتان است و در مدت حبس و تحمل

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت:
وزارت نيرو فقط به دنبال آن است که ببيند
کجا مقــداري آب وجود دارد که بالفاصله
کار لولهکشي براي انتقال آب به حوزه ديگر
و سدسازي را آغاز کند ،چراکه اگر اين کار
را نکند ،عم ً
ال وجود وزارت نيرو منتفي است.
عباس پاپيزاده در گفتگو با فارس ،اظهار
داشت :يکي از مشــکالت ما عدم اجراي
الگوي کشت در کشور است و تا زماني که
حلقه اصلي مديريت در اين بخش به درستي
شکل نگيرد ،اجراي طرح آمايش سرزميني
و الگــوي کشــت دچار مشــکل خواهد
شــد.وي با انتقاد از اينکه در هر منطقهاي
که کمبود آب وجود دارد ،نبايد اجازه کشت
محصوالت با مصرف آبي باال داده شــود،
تصريح کــرد :از طرف ديگر نبايد جمعيت
در مناطق کمآب متراکم شود.پاپيزاده اين
موضوع را هم مطرح کرد که چرا بايد صنايع
آببر همچون فوالد را از خليجفارس بيرون
برده و در جايي کمآب مانند اصفهان مستقر
کنند که تا آخرين قطره آبهاي زيرزميني
را اســتفاده کند و حاال نوبت انتقال آب از
استانهاي ديگر به اصفهان رسيده است که
تبعات آن را شاهديم.
احتمال فروپاشي توافق کاهش توليد
اوپک در سال 2018

بانک آمريکايي گلدمن ســاچز از احتمال
فروپاشــي توافق کاهش توليــد اوپک در
سال  2018خبر داد.به گزارش ايرنا ،بانک
آمريکايي گلدمن ســاچز پيشبيني کرد،
بازار نفت در اواســط سال  2018بار ديگر
به تعادل ميرســد و منجر به يک خروج
تدريجي از توافق کاهــش توليد اوپک و
غيراوپک تا پايان نيمه دوم ســال 2018
ميشود.به عبارت ديگر ،اوپک تا ماه ژوئن
(خرداد-تيــر  )97که دوباره اعضاي آن در
وين گرد هم آيند ،ماموريت خود در برنامه
کاهش توليد نفــت را به طور کامل انجام
ميدهد يا دست کم به آن نزديک ميشود.
اما با توجه بــه افزايش قيمتهاي نفت و
افت سطح موجودي انبارهاي نفت ،کاهش
توليد نفت فوريت خود را از دست ميدهد
و اعضاي اين سازمان را به تقلب وسوسه
ميکند«.اوولهانســن» رييس استراتژي
کاال در بانک ساکســو دانمارک گفت :در
حقيقت ،قبل از اينکه به اين نقطه برسيم،
افزايــش قيمتهاي نفــت کارت دعوتي
خواهد بود براي تقلب و اين يعني فروپاشي
توافق کاهش توليد نفت.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
بانک کشاورزی گلستان بيش از
 6230ميليارد ريال تسهيالت پرداخت
کرد

رسانههاي معاند با استناد به نامهاي
به امضاء يکي از روساي اسبق ديوان
محاسبات کشور در خصوص موضوع
قرارداد گازي موســوم به کرســنت،
اتهاماتــي را به برخــي از مقامات و
مسئولين کشور نسبت دادهاند و اين
امر دستمايه شيطنت و فضاسازي در
ساير رســانههاي معاند و وابسته به

اخبار

کيفر ميبايست تابع قوانين باشيد و از ناهنجاريها
پرهيز نمائيد.ايشــان افزود :زندان را فرصتي مغتنم
براي بازسازي و خودسازي بشــماريد و با تأمل در
گذشته و اصالح ناهنجاريها براي آيندهاي بهتر  ،راه
درست و سالم را انتخاب نمائيد.دادستان ايالم گفت :
سعي شده است بازديدها و حضور مراجع قضايي در
بين زندانيان و رسيدگي به پروندههاي آنها بيش از
پيش مورد توجه قرار گيرد و با بازگشت سعادتمندانه
مددجويان به جامعه از بروز آسيبهاي اجتماعي براي
خانواده وي جلوگيري شود.شريفي تصريح کرد :ديدار
چهره به چهره مراجع قضايي با زندانيان ميتواند بار
روحــي و رواني آنها را به شــدت کاهش دهد و در
تثبيت نظم و انضباط در زندان تاثيرگذار باشــد.وي

افزود :ميبايست شرايطي فراهم آيد که روزنههاي
اميد زندانيان به رهايي از حبس و حل مشکالتشان
توســط مسئولين  ،روشن بماند و مددکاران زندان با
شرکت در نشستهاي قضايي به صورت جدي تري
پيگير مشکالت زندانيان باشند.

ساختمان جديد بانک مهر اقتصاد
شعبه بوشهر افتتاح شد

عصر ايرانيان  -استان بوشهر :ساختمان
جديد بانک مهر اقتصاد شــعبه مرکزي
بوشهر همزمان با آغاز بيست و پنجمين
سالروز تاسيس بانک مهر اقتصاد با حضور
مسئولين به بهره برداري رسيد.
عبدالرحيم دشــمن زيــاري -مديرکل
بانک مهر اقتصاد استان بوشهر -در آيين
بازگشايي اين شعبه به گوشهاي از عملکرد
 24ســاله بانک مهر اقتصاد اشاره کرد و
اذعان داشت :بانک مهر اقتصاد يک بنگاه
اقتصادي ارزشي است که به واسطه اعتماد
عموميو ارائه خدمات به اقشــار مختلف
مردم ،متمايز از ســاير بانکهاست .وي
در ادامه افزود :بانک مهر اقتصاد توانسته
با ارائــه خدمات مختلف و نوين بانکي با
استفاده ازدانش  ،تجربه وتاکيد بر ارزش
آفريني ذي نفعان با داشتن سرمايه انساني
و تقوا محوري نقش بســزايي در عرصه
اقتصادي کشــور ايفا کند .دشمن زياري
خاطر نشان کرد :بانک مهر اقتصاد با تکيه
بر فرهنگ بســيجي و انقالبي به عنوان
يک سازمان اقتصادي ارزشي و پويا نقش
موثري در فعاليتهاي اقتصادي کشــور
داشته و توانسته به عنوان نگين بانکداري
اسالميبدرخشد.
هدايت آبهاي سطحي چوخورالر با
لولهگذاري و اصالح آبروهاي

عصرايرانيان – تبريز :شــهردار منطقه
 ۴تبريز ،با اشــاره به اينکه رسيدگي به
ت محالت کمبرخوردار ،جزو
زيرســاخ 
ثابت برنامههاي عمراني منطقه اســت،
از حل معضل آبهاي ســطحي محله
چوخورالر خبر داد .مهندس اکبر امجدي
با اعالم اين خبر اظهار داشت :آبهاي
سطحي محله قديميچوخورالر ،معضل
بهداشــتي اين محله است؛ اين معضل،
به خصــوص در دورههــاي بارندگي و
يخبندان ،مشــکالت بيشــتري براي
شــهروندان در پي دارد .وي با اشاره به
اين که اين موضوع ،مورد گاليه بهحق
ساکنان چوخورالر اســت ،اضافه کرد:
معاونت عمراني منطقه  ۴براي رفع اين
مشــکل قديمي ،لوله گذاري و اصالح
آبروهاي محله را بــه طول  ۷۰متر ،در
دستور کار قرار دادهاست .امجدي ،هزينه
اجراي اين پروژه را  ۱۰۰ميليون تومان
عنوان و خاطرنشان کرد :با تکميل اين
پــروژه ،عالوه بر لولهگــذاري ،آبروها و
جداول فرسوده محله نيز نوسازي شده و
آبهاي سطحي به خيابان خرمشهر (باغ
قاباغي) هدايت ميشود.

