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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد

عبور از تابستان  ۹۷با تالش مضاعف

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در بازدید از ناحیه مارون این
شرکت گفت :عبور از تابستان  ۹۷نیازمند تالش مضاعف همه پرسنل شرکت
است .
محمود دشت بزرگ در جلسه اداری حوزه ستادی امور بهره برداری ناحیه مارون
اظهار کرد :این ناحیه به سبب وجود شهرستان های رامهرمز ،ایذه ،باغملک ،هفتگل و
همچنین وجود شرکت های نفت ،گاز و پتروشیمی مارون و کارون و دو شرکت سیمان
خوزستان و کارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است .وی با اشاره به تابستان  ۹۷ادامه
داد :به منظور آماده سازی شبکه الزم است انجام برنامه های به روز تعمیر و نگهداری
( )PMو رفع موارد ترموویژن جهت آمادگی تابستان پیش رو به جد پیگیری شده و
در سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶به صورت مضاعف تالش کرده و تامین بار خصوصاً در
شرایط پیک بدون خاموشی انجام گیرد .مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
بیان کرد :با تغییر در روش ها و شیوه های قدیمی شرکت می بایست بازدهی تجهیزات
شبکه را ارتقاء داد ،همچنین باید نیروی انسانی و تجهیزات آمادگی  ۲۴ساعته جهت
مقابله با ریزگردها و رو به رو شدن با شرایط خاص را داشته باشند .دشت بزرگ با بیان
اینکه تابستان ما تابستان تقویمی نیست و از نیمه دوم فروردین ماه شاهد رشد بار
تا اوایل مهرماه هستیم ،گفت :باید خودمان را کام ً
ال مجهز کنیم و همه پرسنل حوزه
ستادی برق منطقه ای همگام با بهره برداری نواحی در این راستا همکاری کنند  .وی
هدف نهایی شرکت را جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد :در  ۲سال اخیر در
راستای اهداف سازمان تالش های خوبی صورت گرفته است ،با این حال شرکت در
آمادگی کامل است تا تجربه متفاوتی را در تابستان  ۹۷نشان دهد .مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان گفت :در ناحیه مارون اقدامات بسیار خوبی در دست انجام
است و بعد از اهواز بیشترین پروژه ها در شهرستان های رامهرمز ،ایذه و باغملک است
 .وی اضافه کرد :در صورت موافقت نهایی مالک زمین ،در اسرع وقت بعد از تملک
عملیات پست سرچشمه شروع می شود ،پست  ۴۰۰کیلو ولت سمنگان رامهرمز نیز
مجوز آن گرفته شده و به زودی وارد عملیات اجرایی می شود .در ادامه این بازدید،
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از پروژه های در دست اجرا و پست های
ناحیه مارون دیدن کرده و دستورات الزم جهت آمادگی شبکه را صادر کرد .

مراسم کاشت نهال در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان با همکاری انجمن حامیان توسعه خوزستان به مناسبت هفته درختکاری برگزار شد .پیرو جلسات صورت گرفته مابین
معاونت بهره برداری برق منطقه ای خوزستان با انجمن حامیان توسعه خوزستان در خصوص ایجاد فرهنگ درختکاری و ترغیب پرسنل این معاونت در امر نهال کاری و حفظ و مراقبت از محیط
زیست مراسمی به مناسبت هفته درختکاری برگزار شد .در این مراسم با همراهی انجمن حامیان توسعه خوزستان و پرسنل معاونت تعدادی نهال میوه در چند قسمت از محوطه معاونت بهره
برداری کاشته شد .انجمن حامیان توسعه خوزستان از انجمن های فعال در کاشت نهال و ترویج این فرهنگ در استان به خصوص شهر اهواز است.

رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر:

آمادهارائهتسهیالتبانکیبهاعضایخانهمطبوعاتآذربایجانشرقیهستیم

تبریز  -لیال پاشائی :رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر
گفت :در راستای رویداد تبریز  2018و برای ارائه خدمات
به گردشگران در بازار و فرودگاه تبریز خودپرداز ارزی و
توریست کارت راه اندازی می شود.
صفر صالحلو در گفت و گو با خبرنگاران افزود :مصوبه ایجاد
این خودپردازها اخذ شده است و با بسترسازی های الزم توریست
کارت در منطقه بازار تبریز راه اندازی می شود .وی با اشاره به
مذاکرات شفاهی صورت گرفته با اسد فالح رئیس خانه مطبوعات
آذربایجان شرقی ،اظهار داشت :آماده ارائه تسهیالت بانکی به
اعضای خانه مطبوعات استان هستیم .صالحلو اضافه کرد :البته
در طی سال جاری تسهیالت بانک شهر به اهل قلم و ناشران
تخصیص و برابر ضوابط اعطا شده است .وی از فعالیت شعب
منتخب و شهرنت های بانک شهر در ایام تعطیالت نوروزی خبر
داد و اظهار کرد :خدمات نوروزی بانک شهر به شهروندان از اولین
لحظه تعطیلی بانک ها به صورت شبانه روزی در پیشخوان های
این بانک ارایه می شود .رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر با اشاره
به رشد چشمگیر منابع این بانک در شمالغرب کشور در سه سال
گذشته یادآوری کرد :در پی استقبال شهروندان این منطقه از
افتتاح حساب در بانک شهر به طور متوسط میزان منابع این
بانک هر سال  60درصد افزایش یافته است .صالحلو ادامه داد:
هفت درصد از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تبریز1.5 ،
درصد از سهام بانک در اختیار کارکنان شهرداری تبریز است و

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛
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 64درصد منابع این بانک در منطقه صرف شده است .رئیس
منطقه شمالغرب بانک شهر از پرداخت تسهیالت نوسازی  2هزار
تاکسی در تبریز نیز خبر داد و گفت :در طول سال جاری 761
میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تبریز و تاکسیرانی به
افراد و شرکت های فعال در این زمینه تسهیالت پرداخت شده
است .صالحلو افزود :افزایش چشمگیر منابع این بانک نشان از
اعتماد مردم به بانک شهر و اقدام های اعتمادانگیز این بانک
است .وی خدمات دریافت وجه نقد در ساعت های غیراداری در
شهرنت ها را از خدمات متمایز بانک شهر اعالم و اظهار کرد:
ارائه خدمات متمرکز و مکانیزه پرداخت عوارض خودرو ،ارائه
تبریزکارت برای استفاده در مترو و اتوبوس های شهری تبریز از
دیگر خدمات این بانک است .مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی
بانک شهر نیز با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات
مورد نیاز به مراجعان در کمترین زمان از اهداف اصلی بانک شهر
است ،گفت :افزایش  60درصدی منابع بانک شهر حاصل اعتماد
عمومی شهروندان به این بانک است .حمیدرضا عظیمی افزود :با
فعالیت بانک شهر در شهرها بیش از  80درصد تسهیالت آن برای
اجرای پروژه های شهری به شهرداری ها تخصیص یافته است.
وی با اشاره به ارزیابی نظام بانکی توسط مردم مدعی شد :در
ارزیابی های انجام شده از شهروندان ،بانک شهر محبوب ترین بانک
در بین بانک های بخش خصوصی بوده و در بین بانک های دولتی
و خصوصی نیز دومین بانک محبوب است.

اصفهان -محسن راعی :سردار» مهدی معصوم بیگی» اظهار داشت :به منظور
تشدید مبارزه با قاچاقچیان کاال و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در
راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید
قرار گرفته ،طرح «ذوالفقار  »9در قرارگاه عملیاتی «اقدام و عمل» فرماندهی
انتظامی استان اصفهان طراحی و امروز صبح به مرحله اجرا گذاشته شد که با
توفیقات خوبی نیز همراه بوده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت :در این طرح طی یک عملیات ضربتی ،محموله های
کاالی خارجی قاچاق به ارزش  70میلیارد ریال کشف شد .فرمانده انتظامی استان
اصفهان گفت :کاالهای مکشوفه عمدتاً مصرفی و شامل لوازم خانگی ،مواد غذایی و
خوراکی ،پوشاک ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم برقی ،تلویزیون  ،LEDقطعات خودرو،
گل مصنوعی و اسباب بازی هستند .این مقام ارشد انتظامی استان خاطر نشان کرد:
بسیاری از این کاالها در جاسازی های حرفه ای حمل می شدند که با هوشیاری و دقت
باالی ماموران کشف و با قاچاقچیان آن نیز برخورد شد.
کشف یک میلیون عدد انواع مواد محترقه
سردار معصوم بیگی با اشاره به چهارشنبه آخر سال ،گفت :عده ای افراد سودجو
با سوء استفاده از این موقعیت ،اقدام به وارد کردن مواد محترقه و منفجره می کنند

برهمین اساس پلیس اصفهان طرح ها و اقدامات خود را در راستای مقابله با این افراد
تشدید کرد .وی از کشف یک میلیون عدد انواع مواد محترقه خارجی غیر مجاز و قاچاق
به ارزش  6میلیارد ریال طی یک عملیات ضربتی خبر داد و گفت :در این عملیات 19
نفر دستگیر شدند.
برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان در شب چهارشنبه آخر سال
این مقام انتظامی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با خریداران ،فروشندگان و استفاده
کنندگان از مواد محترقه و منفجره در شب چهارشنبه آخر سال ،گفت :براساس
هماهنگی های صورت گرفته با مقام قضائی ،دستگیر شدگان تا پایان تعطیالت نوروز
در بازداشت خواهند بود ،همچنین وسایل نقلیه آنها تا بعد از  13فروردین توقیف می
شود .وی به مجرمان سابقه دار و هنجارشکنانی که سال های گذشته مرتکب جرم شده
اند نیز هشدار داد و گفت :این افراد تحت کنترل پلیس هستند و اگر بخواهند مجددا ً با
تهیه و توزیع و استفاده از وسایل محترقه امنیت جامعه را برهم بزنند برابر قانون با آنان
برخورد می شود اسردار معصوم بیگی در خاتمه گفت :معتقد هستم موضوع چهارشنبه
آخر سال یک مسئله اجتماعی است و باید از طریق کارهای فرهنگی ،نوجوانان و جوانان
را بیشتر آگاه کرد ،از سوی دیگر والدین و بزرگترها اجازه ندهند که جوان ها احساسی
عمل کرده و به بهانه شادی و تخلیه هیجان خود یک عمر پشیمانی به بار بیاورند.

