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رئيس فراکسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي بابيان اينکه امروز جنگ اقتصادي
بر مردم تحميل شده است ،گفت :دشمنان به دنبال استفاده از شرايط پيش آمده هستند.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت ،حميدرضا حاجي بابايي با بيان اينکه نشست هم انديشي
فراکسيون نمايندگان واليي مجلس روز سه شنبه به منظور ادامه مباحث پيرامون ارائه برنامه
حاجي بابايي:
جامع اقتصاد و معيشت که پيش از اين طرح شده بود ،تشکيل شد ،تاکيد کرد :گراني هاي
موجود در سطح جامعه ،مشکالت در زمينه کاالهاي اساسي ،گراني خودرو ،وضعيت معيشت
جنگ اقتصادي
مردم ،گراني و عدم ثبات قيمت ارز و سکه و بحران موجود در حوزه اقتصاد محور صحبت هاي
به مردم تحميل نمايندگان واليي در اين نشست بود.نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي ،گفت :با
توجه به اعالم آمادگي فراکسيون هاي اميد و مستقالن تاکيد شد که نمايندگان فراکسيون ها
شده است
در اسرع وقت تعيين شوند تا کميته وارد بحث اساسي خود شود.وي بابيان اينکه اين کميته

اقتصادي

» خبر

ترامپ نميتواند براي اوپک تعيين تکليف کند

احمد توکلي خبر داد :

ضرر  ۳۴۰ميليارد توماني به بيت المال
با اجرا نکردن قانون از سوي آخوندي

حجم نقدينگي ايران براي اولين بار
از توليد ناخالص داخلي فراتر رفت
ارقام نقدينگي و توليد ناخالص داخلي به ماخذ بانک مرکزي گوياي عبور حجم
نقدينگي از توليد ناخالص داخلي است به طوري که نسبت نقدينگي به توليد
ناخالص داخلي در پايان سال گذشته به  103/3درصد رسيده است.به گزارش
فارس ،ديروز در همايش پولي و ارزي حجم نقدينگي آمار نقدينگي و پايه
پولي در پايان سال  96اعالم شد.براساس اظهارات ولي اهلل سيف نقدينگي با
 22/1درصد رشد در سال  96به رقم  1530هزار ميليارد تومان رسيده است.
همچنين پايه پولي با رشد  19/1درصدي در سال گذشته 214 ،هزار ميليارد
تومان محاسبه شده است.با توجه به اينکه نقدينگي اساسا يک متغير اسمي
است ،براي بررسي دقيقتر آن بايد نسبت اين متغير را با متغيرهاي ديگري
مانند توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري مقايسه کرد .طبق گزارش بانک
مرکزي ،حجم توليد ناخالص داخلي در پايان سال  96به  1480هزار و 710
ميليارد تومان بالغ شده است .بنابراين با يک حساب ساده ،ميتوان دريافت که
نقدينگي در سال گذشته از ميزان توليد ناخالص داخلي فراتر رفته و نسبت آن
به  103/3درصد رسيده است.

فرهبد اعالم کرد؛

موفقيت محققان کشور در توليد
 FRPبراي مقاومسازي سازهها

»
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وزير نفت:

رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت با انتقاد از اجرا نشدن
قانون راه اندازي سامانه ملي امالک و اسکان کشور گفت :بنا به گفته
خود مسئولين دولتي ساالنه  ۳۴۰ميليارد تومان به بيت المال ضرر
وارد مي شود .به گزارش الف ،احمد توکلي در جلسه ماهانه ديده بان
شفافيت و عدالت که با محوريت تغيير زيرساخت ها عاملي براي عدم
شفافيت در اقدامات وزارت نفت و با سخنراني محمد ابراهيم شفيعي
مديرکل سابق فناوري وزارت نفت برگزار شد گفت :از عباس آخوندي
وزير راه و شهرسازي به دليل اجرا نکردن قانون راه اندازي سامانه ملي
امالک و اسکان کشور و نگرفتن ماليات از خانه هاي خالي در اين زمينه
شکايت کردم.وي افزود :بنا به گفته خود مسئولين تاکنون به دليل اجرا
نشدن قانون مذکور ۳۴۰ ،ميليارد تومان به بيت المال ضرر رسيده است.
رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت همچنين به  ۲شکايت
از خود خبر داد و گفت :آقاي نعمت زاده وزير سابق صنعت و همچنين
ابوالفضل ميرعلي مدير عامل موسسه ثامن الحجج از اينجانب شکايت
کردند.توکلي با اشاره به موضوع هواپيماي فاليت چک(وارسي پروازي)
و بررسي آن در موسسه ديده بان گفت :با پيگيري که ما انجام داديم
شرکت فرودگاه هاي کشور در خريد مذکور هيچ تقصيري نداشت و
کارش درست بود.

به صورت ويژه در حوزه اقتصاد و معيشت؛ با تشکيل جلسه با کارشناسان و صاحب نظران
اقتصاد کشور ،نمايندگان دولت و نخبگان اين حوزه تشکيل جلسه داده و نسبت به ارائه
راهکار عملياتي اقدام مي کند ،گفت :مردم و مسئوالن بايد هوشيار باشند چرا که امروز جنگ
اقتصادي بر مردم تحميل شده است.حاجي بابايي گفت :دشمنان به دنبال استفاده از شرايط
پيش آمده هستند و بايد با کار منسجم و تخصصي و کارشناسي شده بر مشکالت فائق آييم.
وي افزود :نمايندگان واليي متفق القول بودند که در هر زمينه اي منتظر خارجي ها مانديم و
به آنها تکيه کرديم شکست خورديم و هربار که با تکيه بر توان داخلي حرکت کرديم سربلند
و پيروز ميدان بوديم.عضو کميسيون بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي بيان داشت:
در اين جلسه بيان شد که نقدينگي موجود در کشور بسيار باالست و بايد کنترل و به سمت
توليد و اقتصاد هدايت شود.

وزير نفت ايران گفت :ترامپ نميتواند براي اوپک تعيين
تکليف کند و اين سازمان هم جزء سازمان انرژي آمريکا
نيست.به گزارش فارس،زنگنه وزير نفت ايران در بدو
ورود به وين اتريش ،محل برگزاري نشست اوپک ،اعالم
کرد که انتظار ندارد اوپک در نشست اين هفته خود به
توافقي برسد؛ توليد کنندگان اوپک قرار است اين هفته
براي تعيين خط مشي اين سازمان گرد هم آيند.زنگنه
گفت:من فکر نميکنم توافقي از اين نشست حاصل

شود.وزير نفت ايران تاکيد کرد:اوپک سازماني نيست
که دستورات خود را از ترامپ بگيرد.اوپک جزئي از
سازمان انرژي آمريکا هم نيست.وي همچنين مقامات
دولت آمريکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت:نفت يک
ابزار سياسي نيست و سياستهاي رئيسجمهور آمريکا
قيمت نفت را باال برده است.بر اساس اين گزارش وزراي
نفت کشورهاي صادرکننده نفت اوپک روز جمعه نشستي
را در وين اتريش برگزار خواهند کرد که البته پس از آن
نشستي را هم با توليدکنندگان غيراوپک در روز شنبه
خواهند داشت.کشورهاي اوپک و غيراوپک قرار است
روز جمعه و شنبه ۲۲ ،و  ۲۳ژوئن نشستي را در وين
اتريش برگزار کنند و سياستهاي توليدکنندگان نفت
را تبيين کنند.پيش ازاين عربستان و روسيه پيشنهاد
کرده بودند توليدکنندگان نفت توليد خود را ۱.۵ميليون
بشکه در روز افزايش دهند ،البته اين پيشنهاد با مخالفت
کشورهاي ايران ،عراق و الجزاير مواجه شد.

رئيس سازمان بورس:

تنوع و شفافيت ،عوامل ورود منابع جديد به بازار سرمايه است
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به داليل
رشد تاريخي چند روز گذشته بازار سرمايه گفت :افزايش
سودآوري شرکت ها ،انتقال نقدينگي از ساير بازار ها به
بورس و پايداري ،تنوع و شفافيت،عوامل ورود منابع جديد
به بازار سرمايه است.به گزارش کاالخبر به نقل از سنا،
شاپور محمدي در گفتگوي خبري شبکه يک سيما
عوامل رشد بازار سرمايه در چند روز گذشته را تشريح کرد
و اقدامات الزم براي کاهش ريسک هاي سرمايه گذاري
در بورس را برشمرد.وي در اين برنامه چشم انداز بورس
را ترسيم کرد و با اشاره به داليل رشد تاريخي چند روز
گذشته بازار سرمايه گفت :افزايش سودآوري شرکت ها،
انتقال نقدينگي از ساير بازار ها به بورس و پايداري ،تنوع
و شفافيت ،عوامل ورود منابع جديد به بازار سرمايه است.
دبير شوراي عالي بورس با اشاره به اينکه چشم انداز
سودآوري باالي صنايع از داليل مهم اقبال جامعه به
اين بخش مهم اقتصادي است ،گفت :همواره در بازار

سرمايه با تحليل هاي صحيح مي توان سود مناسبي
شناسايي کرد.سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار
به اقدامات الزم براي کاهش ريسک هاي سرمايه گذاري
در شرايط صعودي بازار سرمايه اشاره کرد و بيان داشت:
نخستين اصل سرمايه گذاري تشکيل سبدي از سهام
است .با تشکيل سبد سهام تعادل الزم در هنگام کاهش
و افزايش قيمت سهام ايجاد و ريسک سرمايه گذاري به
ميزان قابل توجهي کنترل مي شود.

مستخدمين حسيني:

معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي همچنين گفت:
اينکه دولت هر روز بگويد اين قيمت ها واقعي نيست
و مردم توجه نکنند و اين کاال ها را خريداري نکنند
فايده اي ندارد چرا که مردم به سياست هاي اقتصادي
دولت اعتماد ندارند و تالش مي کنند خودشان قدرت
خريد خود را حفظ کنند و مجبور هستند براي حفظ
قدرت خريد خود به بازارها هجوم بياورند و خريد کنند.
حيدر مستخدمين حسيني ،معاون وزير اسبق اقتصاد و
امور دارايي در گفتگو با شبکه اطالع رساني راه دانا؛ در
خصوص اتفاقاتي که در بازار ارز ،طال ،خودرو و مسکن
افتاده است اظهار داشت :آسيب شناسي شرايط اقتصادي
که در آن سير مي کنيم نشان مي دهد اين شرايط متأثر از
چند عامل است که مهم ترين آن اين است که نگاه دولت
به اقتصاد واقعي نبوده است.وي در ادامه گفت :از آنجايي
که واقعيت هاي اقتصاد به درستي بيان نمي شود و براي
مردم به تصوير کشيده نمي شود ،نسخه اي هم که براي
اين شرايط پيچيده و نوشته مي شود ،نسخه اي است که
نه تنها اوضاع اقتصاد کشور را بهبود نمي بخشد ،بلکه
روز به روز اقتصاد را متالطم تر مي کند .معاون وزير اسبق
اقتصاد و امور دارايي با بيان اينکه ايرادات اصلي برنامه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت ايثارگران زرينشهر (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  61و شناسه ملي 10260085610
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران و نمايندگان قانوني آنان ميرساند
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده اين شركت راس ساعت  10صبح
روز پنجشنبه مورخ  97/04/21در محل سالن اجتماعات ،سايت تعميراتي
شركت بهتاش سپاهان آريا واقع در كيلومتر  135جاده اصفهان  -نائين
برگزار ميگردد .لذا از كليه سهامداران و نمايندگان قانوني آنان دعوت
ميشود در اين جلسه شركت فرمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش بازرس قانوني
 -2بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/29
 -3انتخاب بازرس
 -4تعيين روزنامه جهت درج آگهيها و دعوتنامههاي شركت
 -5ساير مواردي كه در صالحيت اين مجمع ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/31 :
هيات مديره
خ ش97/3/31 :

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي عليرضا
كرماني فرزند ابوالفضل
خواهان آقاي/خانم پروانه بوئيني فرضي دادخواستي به طرفيت خوانده
آقاي عليرضا كرماني به خواسته مطالبه مهريه مطرح كه به اين شعبه
ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609982668201610شعبه  1دادگاه
خانواده شهرستان نظرآباد ( 2حقوقي سابق) ثبت و وقت رسيدگي مورخ
 1397/05/20ساعت  9:30تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان نظرآباد
( 2حقوقي سابق)  -سوسن صادقبيكي
تاريخ انتشار97/3/31 :
د ش97/3/31 :
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي يداهلل زارعي داراي شناسنامه شماره  20مواليد به شرح دادخواست به كالسه
 280/97از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه
شادروان فضلعلي زارعيفرد به شناسنامه  3در تاريخ  1396/2/31در اقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1يداله زارعي شش  20مواليد تت  1350نام پدر فضلعلي فرزند ذكور متوفي
 -2عبداله زارعي شش  1649تت  1351نام پدر فضلعلي فرزند ذكور متوفي
 -3فتحاله زارعي شش  1650تت  1353نام پدر فضلعلي فرزند ذكور متوفي
 -4خيراله زارعي شش  1795تت  1355نام پدر فضلعلي فرزند ذكور متوفي
 -5نعمتاله زارعيفرد شش  48تت  1364نام پدر فضلعلي فرزند ذكور متوفي
 -6جاسم زارعيفرد شش  329تت  1367نام پدر فضلعلي فرزند ذكور متوفي
 -7عارف زارعيفرد شش  3790239471تت  1371نام پدر فضلعلي فرزند
ذكور متوفي
 -8كبري زارعيفرد شش  1943تت  1358نام پدر فضلعلي فرزند اناث متوفي
 -9ميترا زارعيفرد شش  1944تت  1359نام پدر فضلعلي فرزند اناث متوفي
 -10فريده زارعيفرد شش  20مواليد تت  1361نام پدر فضلعلي فرزند اناث
متوفي
 -11بلور صادقي شش  1200تت  1334نام پدر علياكبر همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار97/3/31 :
د ش97/3/31 :
مالف224 :
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف

مردم به سياست هاي اقتصادي دولت اعتماد ندارند

اقتصادي دولت از چند سال گذشته توسط کارشناسان
مختلف گوشزد مي شد عنوان کرد :کارشناسان اقتصادي
بارها و بارها به دولت اخطار دادند که روند اقتصادي که در
پيش گرفته است نمي تواند در دراز مدت به نفع مردم
و جامعه باشد و کشور نه تنها به داالن رونق اقتصادي
وارد نمي شود بلکه از رکود هم خارج نخواهد شد.اين
کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه گفت :از وقتي که

دولت روحاني روي کار آمده است و تيم اقتصادي وي
کار را در دست گرفته است ،برنامه هايي که براي اصالح
ساختار قبل از قرار گرفتن بر مسند قدرت بيان مي کردند
و بعد از آن ،مولفه هاي الزم براي يک اقتصاد پويا را در
خود نداشت و تقريباً همان شرايط قبلي اقتصاد تداوم
پيدا کرد .مستخدمين حسيني با انتقاد از صحبت هاي
بي اساس مبني بر از بين رفتن رکود تصريح کرد :دولت

طبق امار و اعداد نامعلومي اعالم مي کرد که به مرحله
رونق اقتصادي رسيده ايم اما حقيقت بنگاه هاي اقتصادي
چيز ديگري بود به طوري که بنگاه هاي اقتصادي تعطيل
و يا نيمه تعطيل شدند و سياست هايي که در خصوص
يکسان سازي نرخ ارز بيان مي شد به فراموشي سپرده
شد.معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي همچنين گفت:
اينکه دولت هر روز بگويد اين قيمت ها واقعي نيست
و مردم توجه نکنند و اين کاال ها را خريداري نکنند
فايده اي ندارد چرا که مردم به سياست هاي اقتصادي
دولت اعتماد ندارند و تالش مي کنند خودشان قدرت
خريد خود را حفظ کنند و مجبور هستند براي حفظ
قدرت خريد خود به بازارها هجوم بياورند و خريد کنند.
وي با بيان اينکه دولت حتي نتوانست بازار ارز را کنترل
کند تصريح کرد :نرخ دستوري براي ارز  4200تومان
اعالم شده اما در حاشيه بازار دالر کمتر از  7000تومان
به فروش نمي رسد و دولت هم توان کنترل اين بازار را
ندارد؛ ارزي که يک مسافر تهيه مي کند با ارزي که يک
فرد عادي مي خرد فرقي ندارد و اين براي يک مسافر
کسر شأن است که فقط با مبلغ محدودي سفر کند.
مسافران باقي ارز خود را از کجا تهيه کنند؟

رئيس مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي:

توسعه شبکه شتابنگاري از فرصتهاي مرکز بعد از تحريم بوده است

رئيس مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي از ديگر اقدامات مرکز
را،طراحي و همکاري براي توليد دستگاههاي قطع اتوماتيک گاز
در هنگام وقوع زلزله عنوان کرد و گفت:توسعه شبکه شتابنگاري
از فرصتهاي مرکز بعد از تحريم بوده است.وي گفت:زلزلههاي
اخير و خسارتهايي که به مسکن مهر وارد شد نشان داد
که اجزاي داخلي ساختمان از جمله ديوارهاي داخلي،اجزاي
غيرسازهاي و ميان قابها،آسيبهاي جدي ديدهاند و به همين
دليل تدوين و ويرايش ضوابط و آييننامهها در دستور کار قرار
گرفت.به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ محمد شکرچيزاده،در
نشست خبري که به مناسبت بيست و هشتمين سالگرد زلزله
رودبار و منجيل برگزار شد اظهار داشت:ايران ،کشوري زلزلهخيز
است و در طول ساليان،شاهد زلزلههاي بيش از  ۷ريشتر در اين
کشوربوده ايم که اين مسئله مسئوليت ما را در موضوع زلزله

بيشتر ميکند.وي ادامه داد:از ابتداي دولت يازدهم براي ارتقاي
سطح ايمني شهرها با محوريت مرکز تحقيقات و با همراهي
و همکاري ساير دستگاهها،اقدامات مهمي آغاز کرديم که از
جمله آنها تعيين حريم گسلهاي کالنشهرها بود .در اين
رابطه حريم گسلهاي شهرهاي تهران،کرمان و تبريز به تصويب
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد و براساس آن
ساخت و سازها در حريم گسلها محدوديتهاي جدي خواهند
داشت.رئيس مرکز تحقيقات افزود :زلزله کرمانشاه۵،هزار ميليارد
تومان خسارت به ساختمانها وارد کرد که عمده آنها خسارت
به اجزاي غيرسازهاي بود .به همين دليل دو کار را در مرکز آغاز
کرديم که از جمله آنها تهيه و تدوين دستورالعمل و راهنماي
اجزاي سازهاي و جزئيات ديوارهاي غيرسازهاي با همکاري
سازمان نظام مهندسي و وزارتخانه انجام شد که اجراي آن

ميتواند به نحو قابل قبولي خسارتهاي اجزاي غيرسازهاي را
کاهش دهند.شکر چي زاده ادامه داد :در آييننامه  ۲۸۰۰نيز
ميبايستي الحاقيهاي داشته باشيم که الزماالجرا ميشود و عدم
اجراي آن تخلف به شمار ميرود که اميدواريم تا پايان تيرماه
الحاقيه  ۲۸۰۰که عالوه بر ديوارها بقيه اجزاي غيرسازهاي را
نيز در بر مي گيرد توسط وزير راه و شهرسازي ابالغ و الزماالجرا
شود.وي طراحي و توليد شيرهاي قطع اتوماتيک گاز را از ديگر
فعاليتهاي مرکز تحقيقات در راستاي کاهش خسارات ناشي از
زلزله عنوان کرد و گفت :اين فناوري پس از رونمايي در اختيار
عموم مردم قرار گرفته است و در مقررات ملي ساختمان نيز
استفاده از آن الزامآور شده است .با ابراز اميدواري از اين که
در هفته آينده فاز اول استقرار سامانه پاسخ سريع شهر تهران
راهاندازي شود.

با محوريت خودکفايي و حمايت از توليد داخل:

اين نمايشگاه  120شرکت و کمپاني داخلي و  20شرکت
خارجي جديدترين دستاوردهاي خود در حوزه ها و بخش
هاي مختلف اکتشاف ،استخراج ،فرآوري ،صادرات ،سرمايه
گذاري و ماشين آالت را ارائه و در معرض ديد عالقمندان قرار
مي دهند .وي با بيان اينکه در اين نمايشگاه کشورهاي آلمان ،ايتاليا،
آفريقاي جنوبي،کره جنوبي ،ترکيه ،روماني ،مجارستان ،چين،
سوئيس ،سوئد و ژاپن حضور دارند ،گفت :اين نمايشگاه ها در
فضايي به وسعت بيش از  12هزار مترمربع برگزار مي شود.بندرچي
خاطرنشان کرد :جذب سرمايه گذاري و تکميل زنجيره توليد براي
دستيابي به محصوالت و خدمات با ارزش افزوده باالتر ،دستيابي
به آخرين فنآوري هاي نوين ،افزايش توليد مواد اوليه مورد نياز
واحد هاي توليدي ،توسعه صنايع باال دستي معدن و صنايع معدني

به منظور افزايش صادرات ،انتقال و ارتقاء دانش و فناوري و توسعه
تکنولوژي ساخت داخل با رويکرد بومي سازي ،ارتقاء سطح ايمني
در معادن ،تجهيز معادن و کارخانجات و رفع کمبود ماشين آالت
و تجهيزات و توسعه سرمايه گذاري و رفع موانع در حوزه معدن و
صنايع معدني؛ مهمترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه است .مدير
برگزارکننده ششمين نمايشگاه بين المللي معدن ،صنايع معدني و
فرآوري مواد معدني گفت :در اين نمايشگاه عالوه بر شرکت هاي
بزرگ و مختلف خارجي مهمترين شرکت هاي داخلي از جمله
شرکت ملي مس ايران همراه با پيمانکاران داخلي و خارجي،
مجتمع صنعتي و معدني گل گهر همراه با پيمانکاران داخلي و
خارجي ،شرکت جهان فوالد سيرجان و شرکت مادر تخصصي
معدن و صنايع معدني خاورميانه (ميدکو)حضور دارند.

مسابقات تنيس
در شهرداري هشتگرد

ديدار پرسنل شهرداري با دکتر
امير بهمني شهردار هشتگرد و
تبريک عيد فطر برگزار شد

نمايشگاه معدن و ماشين آالت معدني و
راه سازي هفته آينده برگزار مي شود

ششمين نمايشگاه بين المللي معدن ،صنايع معدني ،فرآوري
مواد معدني و تجهيزات وابسته و همچنين چهارمين نمايشگاه
بين المللي ماشين آالت معدني و راه سازي با رويکرد خودکفايي،
بومي سازي در معادن و حمايت از توليد داخلي يکشنبه هفته
آينده از  3تا  6تيرماه هرروز در محل دائمي نمايشگاه هاي
بين المللي کرمان برپا مي شود.به گزارش روابط عمومي و
اطالع رساني نمايشگاه بين المللي صنايع معدني کرمان :در

برنامه سفر استاندار
به نظرآباد

دکتر محمدرضا فالح نژاد در تشريح داليل سفر يکروزه استاندار البرز به شهرستان
نظرآباد بيان کرد :طي هفته جاري استاندار البرز به همراه اعضاي ستاد تسهيل
سرمايه گذاري و رفع موانع توليد به شهرستان نظرآباد سفر خواهند کرد.
وي در ادامه تاکيد کرد :اين سفر به منظور:بررسي تهديدات و فرصت هاي تاالب
صالحيه،بازديد از فرودگاه آزادي که تنها فرودگاه تفريحي کشور است،جلسه رفع
موانع توليد شرکت هاي قطعه ساز خودرو در محل شرکت محور خودرو و باحضور
مهندس يکه زارع مديرعامل ايران خودرو که به لحاظ بومي بودنشان دعوت
فرمانداري را جهت حضور در جلسه نامبرده پذيرفته اند برگزار خواهد شد.
فرماندار نظرآباد در خاتمه خاطرنشان کرد :قطعا برگزاري اين جلسات و بازديدهاي
استاندار البرز از توانمندي هاي شهرستان نظرآباد گام موثري در راستاي رفع
موانع و نيازهاي شهرستان و توجه اکيد به ظرفيت هاي نهفته در آن خواهد بود
که اين مهم در توسعه و پيشرفت شهرستانمان نيز بسيار مثمر ثمر است.

هشتگرد خبرنگار رسالت :مسابقات تنيس روي ميز به مناسبت عيد سعيد فطر
ويژه کارکنان شهرداري هشتگرد برگزار گرديد .
آقايان عطاء ا ...سلطانيان  ،يداهلل حاجي زاده و رامين فالح کيش به ترتيب
مقام اول تا سوم را کسب نمودند .
دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد که خود از شرکت کنندگان در اين مسابقات
بوده درحاشيه برگزار اين مسابقات  ،توجه به ورزش پرسنل را از موارد مهمي
برشمرد که در بازده کاري نيز موثر خواهد بود .
بهمني با اشاره به اهميت ورزش در ايجاد روحيه همبستگي و تعامل ،از برنامههاي
آتي اين شهرداري در زمينه اجراي ورزش صبحگاهي  ،ورزشهاي همگاني ،
کوهنوردي و پياده روي خانوادگي خبر داد.
حضور پرسنل واحدهاي مختلف در اين مسابقات چشمگير بوده و کارکنان از ايده
شهردار در برگزاري اينگونه برنامه ها اظهار رضايت کردند.

اين مراسم با حضور معاونين  ،مسئولين واحدها و پرسنل واحدهاي
مختلف در سالن شهيد باکري اين شهرداري برگزار گرديد.
دکتر بهمني ضمن تبريک عيد سعيد فطر به همکاران و آرزوي توفيق
و سالمتي  ،از زحمات آنها تقدير کرد .
وي در ادامه مطالبي در خصوص "زندگي با اعتقاد" بيان نمود .
ديدار با پرسنل  ،رسيدگي به خواسته هاي ايشان و ايجاد ارتباط
مداوم از اولويتهاي کاري شهردار مي باشد که از ابتداي سال در
حال انجام است  .تبريک عيد به يکايک کارکنان و پذيرايي پايان
بخش اين مراسم بود.

کاهش دبي چشمهها دليل کمبود آب آشاميدني در سمنان است
مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري سمنان گفت :علت اصلي کاهش فشار
و کمبود آب آشاميدني شهر سمنان کاهش آبدهي چشمه هاي روزيه و گل
رودبار است.
محمد طاهري به مناسبت هفته ملي آب،افزود :نياز آب آشاميدني شهر سمنان
در زمان اوج مصرف  950ليتر بر ثانيه و ظرفيت توليد در اين شهر  650ليتر بر
ثانيه است که نشان از کمبود  300لير بر ثانيه اي دارد .وي با اشاره به اينکه
 50درصد از آب آشاميدني شهر سمنان از چشمه هاي روزيه و گل رودبار و 50
درصد از چاه ها تامين مي شود ،خاطرنشان کرد :تامين آب آشاميدني شهر
سمنان حدود  400ليتر بر ثانيه از چشمه روزيه 300 ،ليتر بر ثانيه از چاه ها و
حدود  70ليتر بر ثانيه از چشمه گل رودبار تامين مي شود.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري سمنان با اشاره به مقايسه ميزان آبدهي
منابع آبي سمنان در خرداد  96با خرداد  ،97گفت :چشمه روزيه در خرداد
سال گذشته  44ليتر بر ثانيه آبدهي داشت که اکنون به  280ليتر بر ثانيه
کاهش يافته است.
وي ادامه داد :چشمه گل رودبار در خرداد  96به ميزان  163ليتر بر ثانيه آبدهي
داشت که اکنون به  106ليتر بر ثانيه رسيده است.
طاهري بيان کرد :در مجموع چشمه هاي روزيه و گل رودبار در خرداد  97نسبت
به سال گذشته در همين زمان  210ليتر بر ثانيه کاهش آبدهي دارند .وي به عميق
شدن دسترسي به سطح آب چاه ها در سمنان اشاره و تاکيد کرد :در سال 1371
عمق دسترسي به آب در چاه هاي سمنان  150تا  180متر بود که اکنون به 250

متر رسيده است ،يعني در طول  25سال  100متر دسترسي به آب چاه ها عميق
تر شده است .طاهري خاطرنشان کرد :آبدهي چاه هاي در دهه  70به طور
متوسط  20تا  25ليتر بر ثانيه بود که اکنون به  10تا  15ليتر بر ثانيه کاهش يافته و
حدود  50درصد کمتر شده است .مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري سمنان
يادآور شد :سه راه براي کاهش مصرف آب به شهروندان توصيه مي شود که شامل
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ايجاد سايبان و نصب ترموستات براي کولرهاي آبي و نصب سرشيرهاي کاهش
فشار آب است .وي گفت :بر اساس بررسي ها ايجاد سايبان و نصب ترموستات
براي کولرهاي آبي در مجموع تا  28درصد و نصب سرشيرهاي کاهش فشار در
خانه ها تا  45درصد در مصرف آب صرفه جويي به همراه دارد.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري سمنان با اشاره به استانداردهاي
تعريف شده جهاني درباره شرايط بهره برداري از منابع آبي ،گفت :بر اساس
استانداردهاي جهاني ،برداشت از منابع زيرزميني آب تا  20درصد طبيعي ،تا
 40درصد قابل توجه و تا  60درصد بحراني است .وي يادآور شد :اين ميزان
برداشت در کشور  90درصد و در استان سمنان بيش از  90درصد است که نشان
از برداشت بيش از حدمجاز و فشار بر سفره هاي زيرزميني است .مديرعامل
شرکت آب و فاضالب شهري استان سمنان افزود :تامين آب آشاميدني در
استان از سوي اين شرکت براي  20شهر انجام مي شود که کمبود آب در  2شهر
سمنان و شاهرود در حد بحران است و بقيه شهرها در وضعيت سر به سر تامين
آب مي شوند .شرکت آب و فاضالب شهري استان سمنان  573هزار جمعيت
شهري  23هزار جمعيت روستايي استان را در قالب  243هزار انشعاب تامين
آب مي کند .در استان سمنان  530کيلومتر خطوط انتقال آب آشاميدني،
 2هزار و  500کيلومتر شبکه توزيع و  485کيلومتر شبکه جمع آوري فاضالب
وجود دارد .از  243هزار انشعاب  47هزار انشعاب پرمصرف شناسايي شده
اند .يکم تا هفتم تير هفته ملي آب نامگذاري شده است و شعار سال 2018
روز جهاني آب 'طبيعت براي آب' است.

رئيس بخش سازه مرکز تحقيقات مسکن از اقدام شرکتهاي فناور
کشور براي توليد پارچههاي  FRPبه منظور مقاومسازي سازهها
درکشور خبر داد.به گزارش ايسنا،دکتر فرهبد در نشست خبري با
بيان اينکه در سالهاي اخير توانستيم حرکتهاي مثبتي در جهت
کيفيسازي سازهها برداريم،افزود:دراين زمينه هفت دستورالعمل
مقاومسازي تهيه شده که اين دستورالعملها در خصوص مقاومسازي
اجزاي غيرهسازهاي است.وي با تاکيد بر ضرورت مقاومسازي سازهها و
بويژه مدارس ،افزود :در اين خصوص از فناوريهايي چون پارچههاي
 FRPبراي مقاومسازي استفاده ميشود؛ لذا براساس دستورالعملهايي
در سازهها استفاده ميشود.وي با اشاره به برخي از  FRPهاي
غير استاندارد در کشور اضافه کرد:براي اين امر ،ضوابطي تدوين
شده است که سازندگان بايد به اين دستورالعملها عمل کنند.
فرهبد در عين حال از تالش شرکتهاي فناور داخلي براي توليد
پارچههاي  FRPبراي مقاومسازي خبر داد و گفت :خوشبختانه در
دو سال گذشته محققان کشور در زمينه توليد اين پارچهها اقدام
کردهاند و از يک سال گذشته گواهينامههاي تاييد اين محصوالت
از سوي مرکز تحقيقات راه،مسکن و شهرسازي صادر شده است.
رئيس بخش سازه مرکز تحقيقات مسکن با تاکيد بر لزوم توجه
به ضوابط ساخت و ساز در کشور ،اظهار کرد:ضوابطي که در اين
زمينه تدوين شده،بر اساس استانداردهاي خاصي است و سازندگان
سازهها نيز بايد به استاندارد بودن اين مصالح توجه کنند.

جلوگيري از برداشت۴۰ميليون مترمکعب آب؛

امسال سه هزار حلقه چاه غيرمجاز
در استان تهران ُپر ميشود

مجري طرح احيا و تعاد ل بخشي منابع آب زيرزميني شرکت آب منطقه
اي تهران اولويت انسداد چاههاي غير مجاز را اعالم کرد.ب ه گزارش
خبرگزاري مهر به نقل از وزارت نيرو ،مصطفي دهقان در سومين
نشست احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در سال جاري اظهار
کرد :امسال به واسطه کاهش بارندگيها و ظرفيت آبدهي منابع آب
زيرزميني در شرايط خاصي قرار داريم.وي با اشاره به اينکه سياست
کنوني وزارت نيرو و به تبع آن شرکت آب منطقهاي تهران صيانت
و نجات چاههاي آب شرب است ،گفت :بر اساس برنامهريزيهاي
صورت گرفته در سال جاري بايد سه هزار حلقه چاه غيرمجاز در
محدوده عملکرد اين شرکت پر و مسلوب المنفعه شود که اولويت
آن انسداد چاههاي غير مجاز در حريم چاههاي تأمين کننده آب
شرب است.وي با بيان اينکه تعادل بخشي منابع آب زيرزميني وظيفه
اصلي و يک تکليف قانوني ما است ،گفت :امسال بايد با همت بيشتر
در همه ارکان شرکت مسائل مربوط به صيانت از منابع آب پيگيري
شود تا منابع آب شرب استان را نجات دهيم.مجري طرح احيا و
تعادل بخشي منابع آب زيرزميني شرکت آب منطقهاي تهران ادامه
داد :تا پايان سال جاري بايد سه هزار حلقه چاه غيرمجاز در استان
تهران پر و مسلوب المنفعه شود که بيشترين سهم مربوط به تهران
بزرگ ،شهريار و ورامين است.دهقان ياداور شد :با انسداد اين تعداد
چاه غيرمجاز ضمن نجات منابع تأمين کننده آب شرب از برداشت
غيرمجاز حدود  ۴۰ميليون متر مکعب آب زيرزميني جلوگيري به
عمل ميآيد.مجري طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني
شرکت آب منطقهاي تهران افزود :از ابتداي امسال تاکنون نيز
 ۱۶دستگاه حفاري غير مجاز توقيف و  ۷۰دستگاه کنتور هوشمند
روي چاههاي مجاز نصب شده است.

تقدير رئيس کميته امداد
امام خميني (ره) از بانک سپه
رئيس کميته امداد امام خميني (ره) از بانک سپه به دليل کمک
به خودکفايي 22هزار و  769خانوار تحت پوشش تقديرکرد .رئيس
کميته امداد امام خميني (ره) با ارسال نامه از همراهي مديرعامل
بانک سپه و کارکنان اين بانک به دليل تسهيل و تسريع در پرداخت
تسهيالت قرض الحسنه اشتغال زايي تقدير کرد.به گزارش پايگاه
اطالع رساني بانک سپه ،سيد پرويز فتاح در نامه فوق ،ضمن بررسي
عملکرد بانکهاي عامل در پرداخت تسهيالت و تشکر از همراهي بانک سپه،
آورده است :بانک سپه با پرداخت 3هزار و  31ميليارد ريال تسهيالت،
به خودکفايي 22هزار و  769خانوار کمک کرده است.فتاح با اشاره به
دستاورد همراهي هاي بانکها به ويژه بانک سپه در طرحهاي اشتغالزا
گفت :خودکفايي  599هزار خانوار و خروج آنها از پوشش حمايتي اين
کميته و صرفه جويي در اختصاص و پرداخت ساالنه حداقل 14هزار
ميليارد ريال از خزانه دولت به اين گروه از خانوار ،فراهم شدن امکان
جايگزيني و پوشش قريب به  600هزار خانوار نيازمند شناسايي و
ثبت نام شده پشت نوبت ،کاهش نرخ بيکاري و شکاف فقر در کشور
و افزايش توليد ناخالص ملي ،کاهش هزينه هاي ناهنجارهاي اجتماعي
ناشي از بيکاري به جهت ايجاد اشتغال براي محرومين و ...از ثمرات
همراهي بانکها با کميته امداد است.

طي  ١٤ماه منتهي به پايان ارديبهشت ٩٧
توسط بانک صادرات ايران رقم خورد؛

اعطاي ١٣هزار فقره وام قرض الحسنه
اشتغالزاييومشاغلخانگي
بانک صادرات ايران از ابتداي سال  ٩٦تا پايان ارديبهشت  ،٩٧در
همکاري تنگاتنگ با سازمان هاي حمايتي ،نزديک به  ١٣هزار فقره
وام قرض الحسنه اشتغالزايي و مشاغل خانگي در اقصي نقاط کشور
پرداخت کرد.معرفي شدگان کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان
بهزيستي از ابتداي سال گذشته تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري،
موفق به دريافت  ١٢هزار و  ٩٧٥فقره وام قرض الحسنه اشتغالزايي و
مشاغل خانگي به ارزش بيش از  ١٧٦٣ميليارد ريال شدند که تقدير
مسئوالن را به دنبال داشت.تمديد تفاهمنامه توسعه تعامالت و ارائه
خدمات بانکي بين بانک صادرات ايران و کميته امداد امام خميني(ره)،
با امضاي الحاقيه اين تفاهمنامه توسط حجتاله صيدي ،مديرعامل
بانک و سيدپرويز فتاح ،رئيس اين کميته ،مهر تاييدي بر کارنامه بانک
صادرات ايران در حمايت جدي از مشاغل خانگي و برنامه هاي توسعه
خود اشتغالي اقتصاد مقاومتي درسال گذشته بوده است.

حمايت بانک ملي ايران از بخش
بهداشت و درمان بيرجند
بانک ملي ايران در راستاي حمايت از زيرساخت هاي بهداشت
و درمان کشور ،دو دستگاه آمبوالنس به دانشگاه علوم پزشکي
بيرجند اهدا کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،حميد
دهباشي رئيس اداره امور شعب استان خراسان جنوبي بانک در
مراسم اهداي دو دستگاه آمبوالنس مذکورگفت :بانک ملي ايران
بانکي برآمده از دل تاريخ کشور بوده که درگذر زمان به شکوفايي
رسيده است .اين بانک همواره جايگاه کليدي در توسعه زيرساخت ها،
عمران و آبادي ،فعاليت هاي اقتصادي و توليدي کشور داشته و
به عنوان بازوي اقتصادي دولت همواره ايفاي نقش کرده است.
وي تصريح کرد :بانک ملي ايران در راستاي ايفاي نقش مسئوليت
اجتماعي و رسالت خويش که ارائه خدمت به آحاد جامعه در اقصي
نقاط کشور است.

