اقتصاد
New Tab

بدون تیتر
ایبنا -سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷
مجلس با اشاره به نشست دیروز عصر کمیسیون تلفیق
بودجه سال  ۹۷بیان داشت :با ورود به بخش هزینهای
الیحه بودجه سال  ،۹۷به بانکهای عامل اجازه داده شد
در سال  ۱۳۹۷از محل منابع در اختیار از جمله منابعی
که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک
سپرده گذاری شـده اسـت نسـبت بـه اعطـای تسهیالت
ارزی اقدام کنند.
فارس -مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با
انتشار گزارشی درباره بند «ب» تبصره  16الیحه بودجه 97
درباره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ،بر ضرورت و امکان
پذیری افزایش وام ازدواج به  15میلیون تومان تاکید کرد.
مهر -رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز واریز
سود سهام عدالت از صبح دیروز خبر داد و گفت :رقمی
که به حساب هر مشمول واریز میشود ،یک سوم از سود
متعلق به آنها است که سقف آن هم  ۵۰هزار تومان است.
سایت دولت -پیش نویس الیحه «مدیریت تعارض
منافع در خدمات عمومی» با توجه به تأکید رئیس جمهور
مبنی بر اطالعرسانی تمامی اقدامات و تصمیمات جاری
دولت به مردم ،از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری
برای طی مراحل قانونی تصویب ،به دولت تقدیم شده و در
معرض نظرخواهی عمومی قرار گرفت.
ایبنا -مدیرعامل موسسه اعتباری نور دلیل بروز
بحرانها و مشکالت بانکی را بیتوجهی به توصیههای
کمیته بال و بانک مرکزی دانست.
New Tab

نرخ
قیمت فروش به ریال
انواع سکه
۱4،36۰،۰۰۰
قدیم
۱4،680،۰۰۰
جدید
7،16۰،۰۰۰
نیم
4،120،۰۰۰
ربع
1,366,720
هر گرم طالی  18عیار
۱،314.39دالر
اونس
انواع ارز
نرخ ارز
دالر آمریکا
۳۶,۲۱۹
یورو
۴۳,۳۴۷
پوند
۴۹,۱۵۷
یکصد ین ژاپن
۳۲,۱۷۰
لیر ترکیه
۹,۶۷۸
ریال عربستان
۹,۶۵۸
درهم امارات
۹,۸۶۲
یوان چین
۵,۵۷۱
دالر آزاد
43,770

چهارشنبه  20دی 96
 10ژانویه 2018
 22ربیع الثانی 1439
شماره 2947

کاهش چکهای برگشتی بانک مرکزی -در آذرماه سال  ۹۶حدود  9/4میلیون فقره چک به ارزش  ۶۲۵هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد 1/4 ،میلیون فقره چک به ارزش حدود  ۱۳۵هزار میلیارد ریال
برگشت داده شده است .به این ترتیب  15/3درصد از تعداد و  21/6درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای آذرماه را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت
در آذرماه
به ماه قبل کاهش و نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش یافته است .سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش یافته است.

با نگرانی از واکنش کمیسیون بورس آمریکا

پیشنهاد ایجاد صندوقهای تجارت بیتکوین رد شد

گذاری آمریکایی با اشاره به تشدید
دو ش���رکت س���رمایه
ها در مورد نحوه برخورد کمیسیون بورس و اوراق بهادار
نگرانی
آمریکا ،پیش���نهاد ایجاد صندوق های تجارت بیتکوین را رد
کردند.
مهر -به نوشته رویترز ،دو شرکت سرمایهگذاری آمریکایی با
اشاره به تشدید نگرانیها در مورد نحوه برخورد کمسیون بورس
و اوراق بهادار آمریکا ،پیش���نهادات ایجاد صندوقهای تجارت
بیتکوین را رد کردند.
های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
طبق یکی از بیانیه
کننده مقررات،
که روز دوشنبه منتشر شد ،این سازمان تنظیم
در مورد نقدینگی و اعتبار سنجی قراردادهای پیشخریدی که
گیرند ،نگران است.
های دیجیتال صورت می
بر اساس دارایی
این بیانیه مانع جدیدی بر سر راه شرکتهای والاستریت،
گذاران به ارزهای
که به دنبال سودجویی از اشتیاق س���رمایه
دیجیتال هستند ،ایجاد کرد و واگرایی بیسابقهای در بین دو
گذاری مالی آمریکا (کمیسیون بورس و اوراق بهادار
نهاد قانون
فروش کاالها) ،بر سر نحوه
آمریکا و کمیس���یون تجارت پیش
تنظیم مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
صندوقهای س���رمایهگذاری تحت کنترل مدیریت سرمایه
گذاران برای درک نحوه برخورد با این دارایی نس���بتاً
قانون
دو شرکت
رافرتی و شرکت اکسچنج تریدد کانسپتس ،برنامههای خود سرمایهگذاری آمریکایی جدید دچار مشکل شدهاند و کنترل امر در دست هیچ کس
برای آغاز به کار  ۳صندوق بیتکوین که میتوانستند به سادگی
با اشاره به تشدید نیست.
گذار ،دادوستد شوند،
سرمایه
خرید فروش سهام ،توسط هر خرده
کمیس���یون بورس اوراق بهادار (اسایس���ی) بر فعالیت
نگرانیها در مورد
را کنسل کردند.
های مالی نظارت دارد در حالیکه
های سهام و صندوق
نحوه برخورد کمیسیون بورس
پیش از این مدیران ای���ن صندوقها فکر میکردند که این
سی) بر
افتی
خرید کاالها (سی
بورس و اوراق بهادار کمیسیون تجارت اوراق پیش
های پیشنهادی با توجه به آغاز به کار سهام بیت
طرح
سی برای
تی
اف
کند .سی
خرید نظارت می
کوین در آمریکا ،پیشنهاد ایجاد قراردادهای اوراق پیش
بورسهای سیامای و سیبوئه ،شانس این را دارند که مجوز
صندوقهای تجارت مد نظر قرار دادن ریسکهایی که بیتکوین برای بازارهای مالی
فعالیت دریافت کنند.
فشار قرار گرفته است .در حالی که هنوز حوزه
بیتکوین را رد کردند در بر دارد ،تحت
گروه مخابرات

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
نام شرکت
ایران ارقام

قیمت

۳,۸۷۶

تغییر (درصد)
۲.۳

۳,۱۸۲

۲.۸۸

خدمات انفورماتیک

۲۲,۴۲۱

تجارت الکترونیک پارسیان

۲,۹۷۰

داده پردازی ایران

کارت اعتباری ایران کیش
افرانت

همکاران سیستم

۳,۰۲۳

۲,۸۷۶
۴,۸۴۷

0

-۰.۳۹

آسان پرداخت پرشین (آپ)

۱۸,۴۳۲

۰.۳۸

داده گستر عصر نوین (هایوب)
به پرداخت ملت

شرکت ارتباطات سیار ایران

۱۷,۰۸۹

-۰.۰۴

۰.۰۴

۱۵,۸۱۲
-

شرکت مخابرات ایران

۲,۲۵۸

-۰.۰۹

۱.۷

۱.۳۶

گروه فنآوا

نام شرکت

۱.۰۴

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

-۲.۴۳
-

مهندس تاجران شهردار کالنشهر اراک خبر داد:
ادامه روند نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي
اراک با افزایش  13دستگاه اتوبوس جدید

مهندس داود تاجران شــهردار کانشــهر اراک با اعــام خبر فوق اظهار
داشــت :در ادامه خرید اتوبوسهاي پاک و تســریع در روند نوســازي و
بهســازي ناوگان اتوبوسراني 13 ،دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان حمل و
نقل عمومي اضافه و هم اکنون تعداد اتوبوسهاي خریداري شــده به 25
دستگاه رسيده و اميدواریم تا پایان سال بتوانيم  25دستگاه دیگر را وارد
ناوگان کرده و شاهد ناوگاني سرحال و پویا باشيم.
وی در ادامه بيان کرد :اتوبوسهاي فوق با استاندارد یورو  4بوده و مجهز
بــه فيلتر کاهنده مواد آالینــده  DPFميباشــد و همچنين رمپ ویژه
معلولين نيز براي این عزیزان در نظر گرفته شده است.
مهندس تاجران ابراز اميدواری کرد که هر چه ســریعتر شــاهد نوسازي
نــاوگان حمل و نقــل عمومي اراک بــوده تا بتوانيــم خدماتي در خور
شهروندان ارائه نمایيم و شهروندان نيز با استفاده صحيح از وسایل حمل و
نقل عمومي مدیریت شهری را در پيش برد اهداف سازماني یاري نمایند.

تعویض  ۹۵۰متر از خطوط راه آهن اراک

مدیر کل راه آهن اراک از تعویض  ۹5۰متر از خطوط ســابيده شده ریلي
در قوس ها خبر داد.جال الدین کوکنار گفت:این خطوط در باک اراک-
سمنگان و در فرصت مسدودي محور جنوب تعویض شده اند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان گیالن:
مشکل قطعی آب املش با حفر چند چاه عمیق
مرتفع خواهد شد

بــه گزارش روابــط عمومی آب منطقه ای گيان چهارمين جلســه کار
گروه شــورای حفاظتی منابع آب با حضور نماینده محترم مردم رودســر
و املش در مجلس شورای اســامی ،مهندس لطفی رئيس هيئت مدیره
و مدیرعامــل آب منطقه ای گيان و فرمانداران شهرســتانهای املش و
رودسربرگزارشد.
مهنــدس لطفی در چهارمين جلســه کار گروه شــورای حفاظتی
منابع آب شهرســتان املش در فرمانداری با بيان اینکه با توجه به نزوالت
آسمانی ســالجاری سال آبی خوبی در استان نداریم ودر سال آینده در
خصوص آب کشاورزی و شرب با چالشهایی مواجه خواهيم شد گفت :در
استان گيان از  54رودخانه  5/6ميليارد مکعب آب وارد دریا ميشود که
از این ميزان  2ميليارد متر مکعب توســط ســد سفيد رود مدیریت می
گردد و  5/4ميليارد آن به تاالب و دریای خزر واریز می شود.
وی افــزود  :سياســت کلی وزارت نيرو این اســت کــه از این 5/4
ميليارد نزدیک  5/1ميليارد توسط سدهای بلند و کوتاه و الستيکی و آب
بندانها و برداشــت آبهای زیر زمينی مدیریت شود اکنون نياز آب گيان
برای آب کشاورزی و شــرب در حدود  5/3ميليارد متر مکعب است و تا
ســال 1425نزدیک به  5ميليارد متر مکعب ميرسد از توسعه سازه های
فنی در اســتان کمی عقب هســتيم در این فرصت باید سریعا به احداث
سدهای گيان بپردازیم.
مدیر عامل آب منطقه ای اســتان اظهار داشــت  :اکنون  11ســد
الســتيکی در حال احداث است که تا پایان  ۹6ســه تای انها وارد مدار
بهره برداری ميشود و  8سد باقيمانده در سالهای ۹7تا۹8به بهره برداری
خواهد رسيد برای مدیریت کامل آب استان عاوه بر  11سد قبلی باید
 14ســدکوتاه بصورت خاکی یا بتنی در استان احداث کنيم ودر کنارش
 1۰ســد الستيکی که یکی از آنها در املش با تامين اعتبار احداث خواهد
شد.
وی با اشــاره بــه اینکه در خصوص مدیریت آب شهرســتان طرح
ســاماندهی رود خانه ها ارایه و عمليات اجرایی اش از هفته آینده شروع
خواهد شد خطاب به کشاورزان استان و منطقه گفت  :سال ۹6 -۹7سال
خاصی است چون با کم آبی مواجه ایم و باید از هم اکنون آب وارد مزارع
شود مزارعی که بصورت سنتی آبخور هستند باید از این پتانسيل استفاده
کنند چون فصل داشــت و کاشتشــان ميتواند نســبت به سال گذشته
متفاوت باشــد لذا نميتوانيم صبر کنيم تا پایان اسفند ماه سردهنه سازی
ها را شــروع کنيم واز آنجایی که سر دهنه سازی ها بخشی در حوزه آب
گيان و بخشــی در حوزه جهاد کشاورزی اســت با این کار مزارع آبهای
زیر زمينی وچاههای داخل مزارع باید غنی شــوندهمچنين باید کشت را
با توجه به شــرایط پيشرو مدیریت کرده و از همه پتانسيل ابی شهرستان
آب بندانها رود خانه ها و سر دهنه ها و آبهای زیر زمينی بهره مند شویم
در سال آبی  ۹6 -۹7باید بســيج عمومی در شهرستان و استان صورت
گيرد اگر این اتفاق نيفتد ضرر خواهيم کرد
مهندس لطفی بيان داشــت :آب منطقه ای گيان در جهت صدور
مجوز برای حفر چاه اعــام آمادگی ميکند تجهيز چاههایی که در حوزه
عملياتی ما و نيزدر حوزه عملياتی جهاد کشاورزی است و احداث سردهنه
هایی که وجود دارد قطعا تا  15بهمن ماه باید تمامی سردهنه ها ساخته

مهندس بلبل آبادی :شرکت برق منطقه ای گیالن،
شرکتی برنامه محور و سیستماتیک است

هشتمين جلسه کميسيون توســعه مدیریت شرکت سهامی برق منطقه
ای گيان درخصوص آســيب شناسي محورهاي عمومي ارزیابي عملکرد
سال  13۹5با حضور مهندس بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق
منطقه ای گيان ،ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گيان ،
معاونين و مدیران در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
در این جلســه مهندس بلبل آبادی با اشاره به اینکه ارزیابی فرصتی است
برای شرکت در راستای تعالی و انجام بهينه امور  ،بيان داشت:
بــرای اینکه در ارزیابی های مختلف بتوانيم مســير بهبود  ،ســرآمدی و
کارآمدی شــرکت را بهبود ببخشــيم بایدتعامل بيشتری با دستگاههای
ذیربط داشــته باشيم و دیدگاهها و پيشــنهادات ارزیابان را مد نظر قرار
دهيم .در دو ســال اخير شرکت توانســت در چندین ارزیابی ،رتبه های
برتر را کسب کند که این موضوع بيانگر این است که شرکت سهامی برق
منطقه ای گيان ،شرکتی برنامه محور و سيستماتيک است.
آقای عســگرپور رئيس گروه نوســازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان
مدیریت و برنامه ریزي استان گيان در خصوص ارزیابی گفت:
هدف از ارزیابی ،ســنجش واقعيتها اســت .اینکه چقدر یک ســازمان در
رســيدن به اهداف خود موفق بوده است و اگر در رسيدن به اهداف خود
دچار مشــکات و محدودیت هایی بوده اســت ،بتوانيم به ســازمان در
رسيدن به اهدافش با ارائه راهکار کمک کنيم.

شورای امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم
پزشکی ایالم برگزارشد.

جلســه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی ایام با
حضور ریيس دانشگاه ،مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشــگاه ،معاونين ،مدیران ستادی ،روســا و مدیران بيمارستان های
تابعه دانشگاه تشکيل شد.
در ابتدای این جلســه ریيس دانشــگاه علوم پزشکی ایام ضمن تقدیر از
خدمات همکاران در راه نهادینه شــدن فرهنــگ امر به معروف و نهی از
منکر و تشــکيل جلسات منظم و هدفمند آن در دانشگاه گفت :اشاعه ی
فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر در جامعه و بویژه ارکان اداری تکليف
شــرعی ،انســانی و ملی ما می باشد و مســئولين باید نسبت به این امر
اهتمام ویژه داشته باشند.
دکتر علی دل پيشه اضافه کرد :ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر
و رعایــت اخاق و تکریــم ارباب رجوع در بيمارســتانها و مراکز درمانی
استان در اولویت این دانشگاه قرار دارد و این شوراء با محور بيان دیدگاه
ها و نکته نظرات اعضای برای تحقق این امر مهم در فضای بيمارســتانی
استان برگزار شده است.
وی جایگاه فریضه آسمانی امر به معروف و نهی از منکر را در آموزه های
دین و اسامی بسيار واال دانست و خواستار ترویج این فرهنگ آسمانی در
ارکان اداری و بيمارستانی استان شد.
حجت االسام والمسلمين هاشمی مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشــگاه نيز در ادامه فریضه آســمانی امربــه معروف و نهی
ازمنکر را یکی از بهترین و مهمترین واجبات الهی دانســت و گفت :امربه
معروف و نهی ازمنکر در کام ائمه و در بين آموزه های دینی و اســامی
دارای جایگاه رفيعی است و تمام پاداشتها در مقابل ثواب امربه معروف و
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اخبار شهرستان ها
شــود و آب وارد مزارع گردد لذا شــخم ها باید از االن شــروع شود بهره
برداری از استخرها و آب بندانها با مدیریت فرمانداری به مردم واگذار می
شود لذا بهره برداری از ســدها بصورت چندمنظوره با اولویت تامين آب
کشاورزی به افرادی که در بحث اشتغال شهرستان مد نظر باشند واگذار
می شود که هم به اشتغال کمک نمایند و هم به حفظ و حراست از حوزه
آب بندانهــا بپردازند .او افزود :در تجهيزچاههایی که در حوزه آب گيان
اســت از امروز وارد عمل می شویم مثل برق دارکردن چاههای دیزلی که
مستلزم دریافت اعتبار توسط نماینده شهرستان ازوزارت نفت و نيرواست
امســال الیروبی اســتخرها و آب بندانها را ميتوانيــم انجام دهيم چون
آبگيری نميشوند ما نسبت به ســال گذشته در مجموع استان 5۰درصد
کاهش آب رود خانه ها داریم نسبت به آماربلندمدتش  4۰درصد کاهش
آورده رودخانه ها را داریم در نتيجه تهدیدی که در حوزه کشاورزی داریم
قابل لمس است درحوزه تامين آب کشاورزی وارد یک دوره بحران شدیم
در خصوص آب کشاورزی بجای مدیریت در فصول اردیبهشت و خرداداز
هم اکنون اقدام نمایيم باید از تمامی پتانســيلها اســتفاده شود و مردم
خودشان نهرهایشان را الیروبی کنند
مهندس لطفی گفت  :انهاردرجه ســه وچهار ازوظایف قانونی جهاد
کشاورزی است ودر بحث رودخانه ها و انهار درجه یک و دو ازوظایف آب
منطقه ای است اعام ميکنم تا پایان بهمن ماه این موضوع در شهرستان
حل خواهد شــد نماینده شهرســتان پيمانکارانی که درحوزه راهسازی و
عمران شــهری نياز به مصالح دارند جهت ساماندهی رودخانه ها معرفی
شوند.

تاالر شیشه ای در روز گذشته

قیمت

۰.۴۷

۴,۰۸۹

۲,۳۶۸

ها کامال ارزیابی نشده است.
این نگرانی
های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در
تصمیمگیری
مورد ارزهای دیجیتال باید ب���ا دقت و ظرافت خاصی صورت
توانند
بگیرد چرا که راه را برای محصوالت و کاالهایی که می
در دسته اوراق با نوسان قیمت باال ،در بازارهای اوراق آمریکا،
دادوستد شوند ،باز میکند.
در عین حال در معامالت دیروز بازار جهانی ارزهای مجازی
ارزش بیتکوین به زیر  ۱۵هزار دالر رسید که اصلیترین دلیل
آن عزم مقامات کره جنوبی برای مبارزه با ارزهای مجازی است.
به نوشته اسپوتنیک ،در معامالت دیروز بازار جهانی ارزهای
کوین به  ۱۴هزار و  829دالر رس���ید که
مجازی قیمت بیت
نسبت به روز گذشته بیش از  ۵۰۰دالر کاهش یافته است.
های
تصمیم مقامات کره جنوبی ب���رای مقابله با کارگزاری
ارز مجازی با هدف مبارزه با پولشویی در این کشور از جمله
اصلیترین دالیل سقوط بیتکوین بوده است.
پس از آنکه هفته گذشته با حمله هکرها به یک کارگزاری
ای تصمیم
ارز مجازی این کارگزاری ورشکست شد مقامات کره
گرفتند با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجازی در
این کشور مقابله کنند.
پیش از این کره جنوبی یکی از اصلیترین خاستگاههای ارز
مجازی بود و به خصوص در روز  ۱۸دس���امبر سال گذشته
کوین به بیش از  ۲۰هزار دالر رسیده بود
میالدی قیمت بیت
اما از آن زمان به بعد روند قیمتی این ارز نزولی بوده است.
به گزارش وبگاه کوین مارکت کپ طی  ۲۴ساعت گذشته
حدود  ۱۸میلیارد دالر ارز مجازی در جهان دادوستد شده است
و کل ارزش بیتکوینهای موجود در بازار هماکنون حدود ۲۵۰
میلیارد دالر است.

نهی اززمنکر قطره در برابر دریا می باشد و قلمروها و زمينه های مختلف
جامعه در سایه اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکراصاح می شود
و کارگزاران جامعه اسامی باید نسبت به این امر اهتمام ورزند.
وی همچنين خواســتار ارائه برنامه های بيشــتر برای عملياتی نمودن و
کاربردی کردن امربه معروف و نهی از منکر در ارکان اداری و بيمارستانی
استان شد.
دکتر جميل صادقی فر معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه نيز در ادامه
این شــورا گفت :در تمامی کشور ها و حتی نظام های دیگر نيز به بحث
امر به معروف و نهی از منکر در فضای اداری خود توجه دارند واین حاکی
از اهميت اشاعه این فرهنگ برای بهبود امورات جامعه است.
وی ادامه داد :در زمينه امربه معروف و نهی از منکر در جامعه بيشتر بحث
معطوف به حجاب و عفاف اســت ولی در خصوص رعایت مصادیق اداری
آن توجه کمی وجود دارد که اميدواریم با برگزاری این شــورای راهکارها
الزم برای تقویت فرهنگ امر به معروف در ارکان اداری بيمارستانی فراهم
شود.
وی اضافه کرد :در زمينه اشــاعه فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر در
ارکان اداری اهتمام خاصی در دانشگاه علوم پزشکی ایام وجود دارد و در
این زمينه جلوتر و پيشرو تر از سایر دستگاه های اجرایی استان هستيم.
وی در ادامه خواستار برگزاری جلسات ستاد امربه معروف و نهی از منکر
در شــبکه ها ،بيمارستانهای اســتان و برگزاری دوره های آموزشی برای
کارکنان در این زمينه شد.
ســپس در این جلســه همچنيندکتر افسرده معاون توســعه و مدیرت
منابــع ،دکتر کلوندی معاون تحقيقات و فناوری ،دکتر کرد جمشــيدی
و دکتر نقدی مشــاورین ریيس دانشگاه ،دکتر عبدی مدیر کل آموزش و
تحصيات تکميلی دانشــگاه و نظری مدیر حراست دانشگاه ،سپهر مدیر
روابط عمومی دانشــگاه ،رضایی مدیر گزینش دانشــگاه و جمشيد بيگی
مدیر بيمارستان امام خمينی(ره) به بيان دیدگاه های خود پيرامون شيوه
هــای اجرایی کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در ارکان اداری
و بيمارستانی استان پرداختند

پرداخت حق بیمه زنان کمتر از  ۴۵سال از سه
ماهه چهارم

اصفهــان  -بهمن توکلی فرد -حق بيمه ســه ماهه چهارم چهار هزار زن
سرپرســت خانوار شهری کمتر از  45ســال طبق بخشنامه جدید حوزه
حمایت و سامت مرکز مجددا پرداخت می شود.
حميدرضا شــيران ،مدیرکل کميته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه
هشــت هزار و 713خانوار تحت حمایت این نهــاد از مزایای بيمه تأمين
اجتماعی بهرهمند هســتند ،گفــت :حق بيمه چهار هــزار و 7۹۰نفر از
زنان سرپرســت خانوار  ،دو هزار و 34خانوار مجری طرحهای اشــتغال و
هزار و 88۹خانوار اشــتغال غير یارانهای این نهاد در  ۹ماهه سال جاری
پرداختشده است.
شيران با اشاره به اینکه طرح بيمه تأمين اجتماعی مددجویان از بهترین
طرحهای اجراشــده برای خانوارهای مددجو بوده است افزود :در  ۹ماهه
امســال 11ميليارد و 77۹ميليــون تومان هزینه حــق بيمه مددجویان
باهدف توانمند شدن خانوادههای نيازمند و خروج آنان از حمایت کميته
امداد پرداختشده است.
وی بابيــان اینکه اجرای طرح بيمه تأميــن اجتماعی مددجویان موجب
ارتقاء سطح اعتمادبهنفس ،اميد به آیندهای بهتر و حفظ منزلت اجتماعی
آنان میشود عنوان کرد :با ارائه خدمات بيمه تأمين اجتماعی ،مددجویان
از مزایای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و غرامت فوت بهرهمند میشوند.
مدیرکل کميته امداد اســتان اصفهان درباره بيمه تأمين اجتماعی زنان
سرپرســت خانوار و مجریان طرحهای اشــتغال ،گفت :چهار هزار و 187
زن سرپرســت خانوار شــهری کمتر از  45سال که در سهماهه سوم حق
بيمه آنان پرداخت نشد ،بر اساس بخشنامه جدید حوزه حمایت و سامت
مرکز از ســهماهه چهارم مجددا ً ادامه بيمه پردازی برای زنان سرپرســت
خانوار انجام خواهد شد.
وی به تأثير مثبت بيمه تأميــن اجتماعی در توانمندی خانوارهای تحت
حمایت تأکيد کرد و افزود :این نهاد تاش میکند شرایطی را فراهم کند
تــا همه مددجویان تحت حمایت بتواننــد از مزایای بيمه های اجتماعی
بهرهمند شوند.

مهندس شعبان نژاد رییس سازمان جهاد
کشاورزی گیالن :
تشریح مباحث مرتبط با مدیریت آب کشاورزی.

بــه گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی گيان  ،مهندس
شــعبان نژاد بيان داشتند بر اساس داده های هواشناسی بررسی ها نشان
می دهد استان گيان هر 1۰سال یکبار متحمل خشکسالی گردیده است
و این اتفاق در سالهای  87 ،77 ،67رخ داده وبا توجه به وضعيت اقليمی
موجــود احتمال وقوع آن برای ســال  ۹7وجود دارد .بر این اســاس به
کشــاورزان زحمتکش اکيدا توصيه می گــردد از رواناب های موجود در

سطح بهره برداری بهينه نموده و مبادرت به تخليه آب آببندان ها بمنظور
الیروبی ننمایند و جدا از کف کنی و خارج سازی آب خودداری نمایند و
اقدامات خود را معطوف به الیروبی انهار آبرسان کنند.
اســتان گيان برخوردار از  216۰پهنه آببندان است که مساحت 8353
هکتار را شــامل می گردد .از این ميان  21۰4آبندان اســتان فعال می
باشــند .در خصوص اعطای تسهيات به کشــاورزان جهت خرید ادوات
کشــاورزی بویژه خرید موتور پمپ که نياز به آن در مواقع خشکســالی
ضروری احســاس می گردد ،سازمان جهاد کشاورزی گيان آمادگی الزم
را داراست.
پيرامون موضوع بهينه ســازی مصــرف آب تاکنون اعتباری به اســتان
تخصيص داده نشــده است ليکن در جلســه اخير روسای سازمان های
جهاد کشاورزی اســتان های شمالی با مسئولين سازمان برنامه و بودجه
کشور و مدیران ارشد وزارت نيرو این تصميم اتخاذ گردید که از سال ۹7
به مدت  5ســال اعتباری بالغ بر  167ميليارد تومان جهت بازسازی پهنه
های آبی در دسترس تخصيص داده شود.
عليرغم آنکه ميزان بارش در اســتان گيان باالســت اما عوامل محدود
کننده امکان ذخيره ســازی آب را فراهمنســاخته و ســاالنه بيش از 7
ميليارد متر مکعب آب وارد دریا می شود.
کشــاورزی در گيان حرفــه ای صد درصد خصوصی اســت و هر اقدام
موفقيت آميزی منوط به مشــارکت گسترده مردم است .با مدیریت منابع
آبی می توان در برابر بحران خشکسالی مقاومت نمود .در این راستا یکی
از اقدامات اساســی اقدام کشاورزان به شخم زمســتانه می باشد .آمارها
نشــان می دهد سال گذشته در زمان مشابه  5/3درصد اراضی شاليزاری
مورد شــخم قرار گرفته بودند حال آنکه امروز این عد به  7درصد افزایش
یافته است.
کشــاورزان عزیز با بهره گيری مناســب از تقویم زراعی استان می توانند
از آســيب های ناشی از خشکسالی و غيره مصون باشند .هرساله با حضور
نمایندگانی از اســتانداری ،هواشناســی ،مراکز تحقيقاتی  ،دانشگاهها و
تشــکل های مردم نهاد اقدام به تهيه تقویم زراعی می گردد که بر اساس
آن شخم زمستانه می باید حداکثر تا  1۰فروردین پایان یابد .تهيه خزانه
از  1۰فروردین لغایت  15اردیبهشــت پيش بينــی گردیده و بازه زمانی
نشاکاری در این تقویم از  1۰اردیبهشت لغایت پایان اردیبهشت وحداکثر
تا  5خرداد می باشد.
الزم به توضيح اســت  5سال قبل در استان گيان فاصله زمانی رسيدگی
محصول برنج اولين نشــاکاری تا آخرین نشاکاری بعمل آمده  47روز بود
که خوشــبختان با رعایت تقویم زراعی اشاره شده امروز این زمان به 25
روز کاهش یافته که در تاشــيم در ســال زراعی پيش رو به  22تا 23
روز برســد .کاهش یک روز نيز اثر چشمگيری در مدیریت آب کشاورزی
خواهد داشت.
در ســال هایی که اســتان مواجه با بحران کم آبی می گردد ،کشاورزان
بــه ناچار اقدام به حفر چاه های ســطحی و کم عمــق می نمایند که در
بعضی موارد ممکن اســت بدون مجوز باشد .از پيامد های منفی این امر،
افت ســطح آب زیر زمينی و در اراضی ســاحلی خطر ورود آب شور دریا
به سمت اراضی کشاورزی می باشد .در استان گيان تعداد چاههای غير
مجاز  46۰۰۰بوده که در این ميان  42۰181از آنها برای کشاورزی مورد
اســتفاده قرار می گيرد .در ضمن تعدادکل چاههای مجاز استان 16725
حلقه و تعدا د چاههای مجاز بخش کشــاورزی  13526حلقه می باشد.
نظارت بر حفر چاههای غير مجاز طبق قوانين و مقررات بر عهده شرکت
سهامی آب منطقه ای است .و این سازمان نيز به منظور ساماندهی و حل
مشکات آماده همکاری با آب منطقه ای استان می باشد.

جلسات بخش بندی بازار در پست گیالن

جلســه بخش بندی بازار  ،با حضور روسای ادارات تعدادی از شهرستانها
با حضور معاون فنی پست گيان در دی ماه سالجاری برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل پســت اســتان گيان جلســه بخش
بندی بازار با حضورجمعی از روســای ادارات ســتادی و ادارات پســت
شهرستانهای رضوانشــهر  ،تالش  ،فومن  ،صومعه سرا  ،ماسال و آستارا
در سالن جلسات اداره کل پست استان گيان برگزار گردید .
این جلسه که با هدف بررسی روز فعاليتهای بازاریابی موجود در اداره کل
پســت استان گيان و بيان چشــم انداز و اهداف برنامه های در پيش رو
جهت ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت بخش بندی بازار و بازاریابی
برگزار گردیده بود  ،ابتدا گزارشــی از روند انجام کار در بخش بندی بازار
با عنایت به مصوبات ارائه گردید .
در ادامه جال اســماعيل نيا معاون فنی پست گيان نيز ضمن تاکيد بر
حفــظ قراردادهای موجود و اثر بخش نمودن آن خواســتار توجه ویژه به
امور قراردادها در مرکز اســتان گردید و خواســتار سرمایه گذاری بيشتر
در آن شد .
معاون فنی پســت گيان ضمن تاکيد بر این موضــوع که قصد داریم تا
جلســات بخش بندی بازار آموزش محور گردد  .به "مدل کالباســی "در
بازاریابی اشــاره نمود و گفت  :بایستی با داشتن علم به مدلهای مختلف
بازاریابی در ایجاد ميل در مشــتریان به دریافت خدمات بهتر و بيشتر از
شبکه پستی راغب نمائيم و در توضيح این موضوع عنوان داشت  :ارتباط
و اعتماد و اعتقاد ســه مقوله مهم در ارائه خدمت مناســب به مشتریان
سازمان می باشــد زیرا داشــتن ارتباطی قوی  ،اعتمادی کارآمد و همه
جانبه و اعتقادی راسخ می توانيم محصول و یا خدمت خود را باور داشته
باشيم .
دراین نشســت مطالب علمی آموزشــی در ارتباط با روشهای بازاریابی و
ارائه گفتمان دوطرفه و همچنين مباحث کاربردی در بازار بصورت برد برد

توســط معاون فنی پست گيان ارائه گردید که مورد هم اندیشی و توجه
حاضرین در جلسه قرار گرفت .
همچنين حاضرین در این نشســت به همين ترتيب گزارشــی از فرایند
کارهــای صورت گرفته و همچنين ميزان تحقق و پيشــرفت آنرا گزارش
نمودند .
در ادامه رجائی عامل ذیحســاب و رئيس حسابداری پست گيان با طرح
مطالبی علمی و آموزشــی در خصوص نکات بازاریابی و همچنين امينی
رئيــس اداره بازاریابی و سرویســهای نوین با تجزیــه و تحليل آمارهای
مربوط به شاخصهای پستی شهرستانهای مذکور نسبت به ماه قبل و سال
گذشته به بحث و تبادل نظر پرداختند .

ارومیه نیاز به میدان میوه و تره بار جدید دارد

اروميه  -بهاره پورعلی  :رئيس اتحادیه ميوه و تره بار اروميه گفت :اروميه
نياز به ميدان ميوه و تره بار جدید دارد.
قاســم عزتی افزود :ميــدان ميوه و تره بار اروميه با مســاحت  18هکتار
مترمربع دارای 3۰۰باب مغازه اســت کــه به یک ميدان جدید مرکزی با
مســاحت  1۰۰هکتار نياز داریم عاوه بر این احتياج ویژه به یک باسکول
ویژه از نياز اساسی ميدان ميوه و تره بار اروميه است.
عزتی در خصوص مشــکات ميدان ميوه و تره بــار اروميه با بيان اینکه
تاسيس یک کارخانه بسته بندی و ســورتينگ بهداشتی و مناسب برای
بســته بندی محصوالت در کنار ميدان از نياز هــای دیگر ميدان ميوه و
تره بار اروميه اســت اظهار کرد :به دنبال پياده سازی پروژه بسته بندی،
ســورتينگ و صنایع تبدیلی ميوه در اروميه هســتيم اما متاسفانه هنوز
زیرساخت های آن فراهم نشده است.
وی در خصوص قيمت ميوه در بازار اروميه تصریح کرد :امســال نسبت به
سال گذشــته قيمت ميوه در بازار اروميه افزایش نداشته بلکه با کاهش
قيمت  2۰الی  3۰درصدی روبرو بودیم.
رئيــس اتحادیه ميوه و تره بار اروميه گفت :در تابســتان روزانه بيش از
6هزارتن و در زمســتان 3هزار تن ميوه از این ميدان تره بار به شهرهای
دیگر صادر می شود.
عزتی در خصوص صادرات ميوه به خارج از کشــور اظهار کرد :امســال از
ميدان ميوه و تره بار اروميه انگور و سيب درختی به کشورهای دیگر صادر
شده که انگور به کشورهای روسيه و کشورهای عربی و سيب به افغانستان
،پاکستان ،هند و عراق بوده است.

صادرات  ۵8میلیون دالری کاال از مرز بازرگان

اروميــه  -بهــاره پورعلــی  :مدیرگمرک بازرگان از رشــد  56درصدی
صادرات کاال از مرز بازرگان خبرداد.
معصومی افزود :در  ۹ماه گذشــته ســالجاری  1۰3هزارتن کاال به ارزش
 58ميليون دالر از گمرک بازرگان به خارج از کشــور صادر شــد که در
مقایســه با ســال گذشــته از لحاظ وزن 25درصد و از لحاظ ارزشی 56
درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد:عمده محصوالت صادراتی شامل محصوالت صنایع سنگ،
محصوالت پتروشيمی ،پوست بادام و پسته می باشد .
معصومی افزود :صادرات ســایرگمرکات از مرز بــازرگان در این مدت به
ارزش  165ميليون دالر بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 3۰
درصد هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی افزایش داشته است.
مدیرگمرک بازرگان ادامه داد :عمده محصوالت صادراتی ســایرگمرکات
از مرز بازرگان شــامل انواع محصوالت پتروشــيمی و ســنگ بود که به
کشورهای آسيای ميانه ،آلمان و ترکيه صادر شد.
وی افزود :امســال درآمد گمرک بازرگان بــا  1۰درصد افزایش به 24۰
ميليارد تومان رسيد.
معصومی اظهار کرد :طی  ۹ماهه نخســت ســال جاری  4ميليون و 87۰
هزار نفر مسافر از مرز بازرگان تردد داشتند

صدور  286جواز تاسیس واحدهای صنعتی در
آذربایجان غربی

اروميه  -بهاره پورعلی  :سرپرســت معاونت امور صنایع سازمان صنعت،
معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت :در ســال جاری  15۰پروانه بهره
برداری در بخش صنایع استان ثبت شده است.
معصوم علی اکبری با بيان اینکه در  ۹ماهه نخســت ســال جاری صدور
پروانه بهره برداری صنایع در اســتان افزایش یافته اســت اظهار کرد :در
ســال جاری  15۰پروانه بهره برداری با ارزش ســرمایه گزاری 2هزار و
 6۰6ميليارد ریال و اشتغال برای یک هزار و  282نفر ثبت شده است.
وی به تعداد مجوز تاســيس واحد های صنعتی صادر شده در آذربایجان
غربی اشــاره کرد و گفت :در  ۹ماهه سال جاری  286جواز تاسيس واحد
های صنعتی در اســتان صادر شده است که پيش بينی می شود  6هزارو
 83۹ميليارد ریال ارزش سرمایه گزاری و برای  4هزارو  53۹نفر اشتغال
در استان ایجاد شود.
سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان
غربی ادامه داد :صدور پروانه بهره برداری و یا تاسيس واحد های صنعتی
در کمترین زمان صادر وهيچ مشــکلی در ساختار توليدی نداریم و وجود
مشکات احتمالی ناشی ناشی از مدیریت واحد های صنعتی است

کسب رتبه اول کیفیت پست استان گیالن

پســت گيان در آذر ماه ســالجاری موفق به کسب رتبه اول کيفيت در
سطح کشور گردید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل پســت استان گيان در ارزیابی ماهانه
سنجه های کيفی  38استان کشور با در نظر گرفتن مناطق  8گانه پستی
اســتان تهران در شاخص های  11گانه مورد بررسی قرار گرفت و پست
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پیشخوان بانکها

نسخه جدید همراه بانک کشاورزی
رونمایی شد

نسخه جدید همراه بانک کش���اورزی با قابلیتها و
امکانات تازه معرفی شد.
فناوران -این نسخه از همراه بانک کشاورزی دارای
قابلیتهای کاربردی نظیر انجام تراکنشهای پرداخت
بدون کارت از طریق پایانههای فروش مجهز به NFC
(ویژه نسخه اندرویید)  ،امکان ورود به نرم افزار با استفاده
از اثر انگشت ،انتقال وجه کارت به کارت با امکان انتخاب
حساب ،انتقال وجه حسابی ،کارتی و پایا با استفاده از
شماره تلفن همراه است.

بانک توسعه صادرات بیشترین
منابع صندوق توسعه را جذب کرد

رییس کنفدراسیون صادرات اعالم کرد :بانک توسعه
صادرات بیشترین منابع را از صندوق توسعه ملی دریافت
و بیشترین تسهیالت را هم تاکنون به متقاضیان پرداخت
کرده است.
فارس -محمد الهوتی با اش���اره به سپردهگذاری
صندوق توس���عه ملی در بانکهای مختلف افزود :سال
گذش���ته مبلغ  ۸۰۰میلیارد تومان با نرخ  ۱۱درصد
تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان
تسهیالت پرداخت شد .وی اظهار داشت :امسال به دلیل
افزایش منابع تسهیالت پرداختی به صادرکنندگان مقرر
شد  ۵۰درصد از منابع توسط صندوق توسعه ملی با نرخ
 ۱۱درصد و  ۵۰درصد دیگر آورده بانکها با نرخ مصوب
شورای اقتصاد باشد که با نرخ کارمزد میانگین  13/5تا
 14/5درصد این منابع به عنوان تس���هیالت در اختیار
صادرکنندگان قرار میگیرد.عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران با اعالم این مطلب که نرخ سود تسهیالت
نسبت به سال گذشته حدود  3/5درصد افزایش یافته
است گفت  :براس���اس مصوبه ابالغی معاون اول رئیس
جمهور ۵۰ ،درصد از منابع بسته حمایتی برای پرداخت
تسهیالت از صندوق توسعه ملی و  ۵۰درصدی دیگر از
منابع بانکی تأمین میشود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود :نرخ کارمزد
تسهیالت صندوق توسعه ملی  ۱۱درصد و نرخ کارمزد
تسهیالت بانکها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۸
درصد تعیین شده که میانگین این دو نرخ برای تسهیالت
پرداختی به صادرکنندگان  14/5درصد میشود .اما از
میانگین کارمزد تسهیالت پرداختی به صادرکنندگان در
صورت ارائه ضمانتنامه صندوق؛ درصدی کم میشود و
میانگین این کارمزد برای صادرکنندگان نمونه نیم درصد
کاهش مییابد.رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر
اینکه نرخ  ۱۴تا  14/5درصد برای صادرات گران است
گفت :اگر واقعا نرخ تورم  ۹درصد است میزان نرخ بهره
بانکی باید  ۲درصد بیشتر و حدود  ۱۱درصد باشد.

گيان موفق شــد در آذر ماه سالجاری با کسب رتبه اول کيفيت  ،برتری
خود را در ارائه خدمات با کيفيت پستی به اثبات برساند .
شــایان ذکر است ارزیابی کيفيت هراســتان بر مبنای شاخصهای کيفی
سرویسهای پســتی داخله  ،سرویسهای پســتی خارجه و سنجش سير
مرسوالت توزیع شده در سطح استان محاسبه و ارزیابی ميگردد .
الزم به ذکر اســت اداره امور پستی استان گيان ،با همکاری کارشناسان
و عوامل اجرائی خود در رویکرد اجرائی هریک از شــاخصهای مورد نظر
نقش عمده ای داشته است .
گفتنی اســت در همين خصوص ابوالفضل باقری منش مدیر کل پســت
استان گيان از کارکنان ساعی و موثر در کسب رتبه اول کيفيت فدردانی
نمود .
روابط عمومی پســت اســتان گيان نيز ضمن تبریک کســب این رتبه
خدمت کليه همکاران پست استان گيان آرزوی توفيق روز افزون را برای
همه همکاران ارجمند ،خصوصا" همکارانی که درکسب رتبه برتر کيفيت
نقش آفرینی نموده اند  ،از خداوند منان مسئلت می نماید .

توسط پلیس فتا اصفهان انجام شد
دستگیري عامل ایجاد پروفایل جعلي

اصفهان -بهمن توکلی فرد -فردي که در یکي از شــبکه هاي اجتماعي
مجازي اقدام به ایجاد صفحه اي جعلي به نام یکي از شهروندان کرده بود
و در آن صفحه شماره تلفن وي را به همراه تصاویر غيراخاقي انتشار داده
بود توسط ماموران پليس فتاي استان شناسایي و دستگير شد.
ســرهنگ "ســيدمصطفي مرتضوي " رئيس پليس فتاي اصفهان گفت :
خانمي جوان با مراجعه به پليس فتا اذعان داشت فردي ناشناس در یکي
از شبکه هاي اجتماعي مجازي پروفایلي با مشخصات او ایجاد کرده و در
آن صفحه تصاویر غيراخاقي به همراه شــماره همراه وي را درج و باعث
مزاحمت هاي مکرر و آبروریزي وي شده است.
وي افزود :مجــرم با ایجاد آن پروفایل در یکي از شــبکه هاي اجتماعي
عاوه بر اینکه موجبات آبروریزي آن شــهروند را فراهم آورده توانســته
فالورهاي زیادي را جمع کند و عاوه بر آن باعث ترویج فســاد و فحشــا
در جامعه نيز شده بود لذا دستگيري وي بصورت ویژه در دستور کار این
پليس قرار گرفت.
ایــن مقام انتظامي تصریح کرد  :کارشناســان پليس فتا با توجه به توان
علمي و با اســتفاده از امکانات تخصصي و پليســي موفق به شناسایي و
دستگيري متهم شدند .
سرهنگ مرتضوي با اشاره به اینکه متهم در در بازجوئي هاي پليس به بزه
انتســابي اعتراف کرد گفت :در این خصوص پرونده تشکيل و متهم براي
انجام اقدامات قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.
رئيس پليس فتــاي اصفهان در پایان به کاربران شــبکه هاي اجتماعي
هشدار داد ،مطابق ماده16قانون جرائم رایانه اي هرکس به وسيله سامانه
هــاي رایانه اي یا مخابراتي ،فيلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغيير دهد
یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغيير یا تحریف منتشر کند ،به
نحوي که عرفاً موجب هتک حيثيت او شــود ،به حبس یا جزاي نقدي یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ارتقاء کیفیت آب  7۰۰۰مشترک با شستشوی
مخزن  ۵۰۰۰متر مکعبی سیاهداران تالش

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضاب
استان گيان ،به منظور ارتقاء کيفيت شبکه توزیع آب شهر تالش مخزن
 5۰۰۰مترمکعبی سياهداران مورد شستشو و گندزدایی قرار گرفت.
ســيد محمدتقی اصلح نــژاد مدیر امــور آبفای تالش با اشــاره به لزوم
شستشــوی دوره ای و گندزدایــی مخازن ذخيره آب در راســتای ارتقاء
کيفيت آب شــرب شــهروندان اظهار داشــت :مخزن زمينی  5۰۰۰متر
مکعبی ســياهداران تالش مورد شستشــو و گندزدایی بــا پرکلرین قرار
گرفت .وی در ادامه افزود :این امر ســبب ارتقاء شــاخص های کيفی آب
شد و بيش از  7۰۰۰مشترک شهر تالش از آن بهره مند شدند.

بهره برداري از سالن ورزشي محله بان برز ایالم
در دهه مبارک فجر امسال

سالن ورزشي محله بان برز ایام که با هدف توانمند سازي سکونتگاه هاي
غير رســمي با اعتبارات وزارت راه وشهرسازي احداث گردیده است دهه
مبارک فجر سال جاري به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرســازي استان ایام مدیرکل
راه وشهرسازي استان در بازدید از این سالن ورزشي چند منظوره از بهره
برداري از این پروژه در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.
مهندس ميرجعفریان در خصوص این ســالن ورزشــي گفت :وزارت راه
وشهرسازي از طریق شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ایران
اقدامــات خوب و موثري در خصوص توانمند ســازي محله هاي هدف و
سکونتگاههاي غير رسمي در اســتان ایام به انجام رسانيده یا در دست
اجرا دارد از قبيل ســاخت درمانگاه ،کتابخانه ،پارک محله ،آسفالت معابر
و  ...که ســاخت سالن ورزشــي چند منظوره محله بان برز شهر ایام نيز
از این اقدامات است.
مدیرکل راه وشهرســازي اســتان ایام خاطر نشــان کرد :زیر بناي این
سالن ورزشــي حدود  ۹۰۰متر مي باشد که براي احداث آن بالغ بر یک
ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات وزارت راه وشهرسازي (شرکت مادر
تخصصي عمران وبهسازي شهري ایران ) هزینه شده است.

