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خوزستان

بدهیهای بانکی شرکت برق
خوزستان تسویه شد

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
گفت :با اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی بدهی
تسهیالت هزار و  ۶۰۰میلیون ریالی این شرکت
به سیستم بانکی تسویه و شرایط برای گرفتن
تسهیالت جدید از بانک توسعه اسالمی فراهم
شده اس��ت .محمود دشتبزرگ اظهار داشت:
این شرکت از اواسط سال  ۹۰تاکنون به دلیل
ع��دم وجود نقدینگی کافی ق��ادر به پرداخت
اقساط تسهیالت اخذشده قدیمی نشده بود که
با پیگیریهای مستمر و استفاده از ظرفیتهای
قانونی ،پس از گذشت  ۷سال موفق به تسویه
همه این بدهی شد .وی این تسویه را فرصتی
برای گشایشهای مالی جدید و توسعه شبکه
انتقال و فوقتوزیع برق در اس��تان دانس��ت و
افزود :بدهی ش��رکت اجازه دریافت تسهیالت
جدید را نمیداد ولی در حال حاضر با تسویه آن
میتوان با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای
مالی جدید مانند اس��تفاده از تسهیالت مالی
بانکهای داخلی و بانک توس��عه اسالمی برای
توسعه و پایداری شبکه اقدام کرد.

انتصاب اعضای کارگروه انرژیهای
تجدیدپذیر خوزستان

ب��ا حکم مدیرعامل ش��رکت برق منطقهای
خوزس��تان ،اعضای کارگروه مولدهای مقیاس
کوچک و انرژیهای تجدیدپذیر در شرکت برق
منطقهای خوزس��تان منصوب شدند .بر اساس
حکم صادره ،محس��ن ارفاق (رئیس) ،ش��هرام
گوهرچین (دبیر) و محمد نورالدین موس��ی از
ش��رکت برق منطقهای خوزستان ،عبدالحسین
س��پهریان ،بابک افضلی و رضا نوری از شرکت
توزیع نیروی برق اهواز ،نادر س��یاحی و منتظر
عاقل میررضایی از ش��رکت توزی��ع نیروی برق
خوزستان و کیوان وفایی و پیمان پورمعرفت از
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد
به عضویت کارگ��روه مولدهای مقیاس کوچک
و انرژیه��ای تجدیدپذیر منصوب ش��دند .این
کارگ��روه با توجه به مس��ؤولیت ش��رکتهای
برق منطقهای ،به منظور بررس��ی روند توسعه
مولده��ای کوچک مقیاس در راس��تای کاهش
تلف��ات و تببین اس��تراتژیهای صنعت برق از
جمله تعیین ظرفیته��ا و نقاط بهینه و صدور
مجوز تشکیل شده است.
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با گذشت  2سال از افتتاح پروژه گازرسانی به زاهدان ،همچنان صف پرکردن سیلندرهای گاز خانگی وجود دارد

کمبود گاز در سیستان و بلوچستان

م��ردم سیس��تان و بلوچس��تان بویژه
شهرس��تان زاهدان این روزه��ا در حالی در
صفهای طوالنی برای پر کردن سیلندرهای
گاز خانگی چند ساعت انتظار میکشند که
هنوز موج اصلی سرما منطقه را فرا نگرفته
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،دهم اسفندماه
 1395تیتر همه رس��انههای استان پهناور
سیستان و بلوچستان و بسیاری از رسانههای
کش��ور یکی بود؛ «مش��عل گاز در زاهدان
شعلهور شد» .همه رسانهها از موافق و منتقد
دس��ت به دس��ت هم دادند تا این دستاورد
مهم یعنی گازرسانی به آخرین مرکز استان
فاقد گاز کشور را به بهترین شکل رسانهای
کنند .سیس��تان و بلوچس��تان تا سال 92
از نعم��ت گاز محروم بود و در این س��ال با
رسیدن خط لوله گاز از عسلویه به ایرانشهر،
مردم این شهر از نعمت گاز بهرهمند شدند.
در ادامه ،پروژه گازرسانی از ایرانشهر به زاهدان در
سالهای نخست کند پیش رفت ،چرا که قرار بود
این پروژه طبق برنامه زمانبندی شده در طول مدت
 2س��ال از  92ت��ا  94اجرایی ش��ود ولی به دلیل
مشکالت موجود در روند تامین منابع مالی متوقف
بود تا اینکه از س��ال  94با تزریق اعتبارات مناسب
با جدیت اجرا و پیگیری ش��د و در نهایت در سال
 95این پروژه با  262کیلومتر لولهگذاری و مجموع
 750میلیارد تومان اعتبار محقق شد.
چن��د روز پ��س از افتتاح پروژه گازرس��انی به
زاهدان یعنی در تاریخ  19اسفندماه  95نخستین
مش��عل گاز خانگی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی و جمعی از مس��ؤوالن استان سیستان و
بلوچستان در منزل شهید تیموری در شهر زاهدان
روشن شد .مسؤوالن شرکت گاز زمان افتتاح پروژه
گازرسانی به زاهدان در نشستهای خبری خود با
رسانهها تاکید داشتند که با توجه به محرومیتهای
این اس��تان ،تمام تالشها جهت افزایش س��رعت
گازرس��انی به من��ازل زاهدانیها و به م��وازات آن
انتقال گاز از زاه��دان به زابل به کار گرفته خواهد
شد اما امروز پس از گذشت  2سال از افتتاح پروژه
گازرسانی زاهدان باید پرسید آیا همه رسانهها برای
رساندن گالیههای زاهدانیهای کپسول به دست به
مسؤوالن پای کار هستند؟ اوضاع مردم زابل نیز در

زمینه تامین گاز همچون بسیاری از مردم زاهدان
چن��دان خوب نیس��ت و آنها هم ب��رای پر کردن
س��یلندر یا به قول عامیانه کپسول گاز خود روزانه
ساعتها در صفهای طوالنی انتظار میکشند؛ این
در حالی است که مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز
ایران آذرماه  96از رسیدن گاز به شهر زابل در پاییز
 97خبر داده بود .پاسخگویی مسؤوالن سیستان و
بلوچستان هم در این زمینه جای تامل دارد؛ روابط
عمومی شرکت گاز استان موضوع سیلندرهای گاز
را به شرکت ملی پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی
مرتبط میداند که نماینده آن در شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان مس��تقر است و
مدیران این مجموعه هم در س��الهای اخیر حتی
یک نشست یا جلسه مطبوعاتی و رسانهای نداشته و
کوچکترین ارتباطی با اصحاب رسانه ندارند! همراه
یکی از دوس��تان خبرنگار در پی گشت و گذار در
منطقه زیباشهر زاهدان به دنبال خودروهای حامل
کپسول بودیم که محدودهای پرازدحام در نزدیکی
میدان سربازان گمنام امام زمان(عج) این منطقه به
چشممان خورد .میشد حدس زد مردم در انتظار
گاز هس��تند .نزدیک رفتیم تا حدسمان به یقین
تبدیل ش��د؛ جمع زیادی از مردم سیلندرهای گاز
خود را در صفهایی طوالنی پش��ت سر هم ردیف
کرده بودند و در انتظار خودروی گازرس��ان بودند.

جلو رفتیم ،مردم دورمان جمع شدند و سوال کردند
مسؤول هستیم ،گفتیم خبرنگار هستیم ،بخشی از
مردم با چهرهای ناامید میگفتند این تصویربرداری
و نگارش مطالب از جانب شما به هیچ جا نمیرسد؛
گروه��ی دیگر اما از این اقدام ما اس��تقبال کرده و
تاکید داشتند این مشکالت باید به گوش مسؤوالن
برس��د اما آنچه میان همه آنها مشترک بود ،گالیه
از تلف شدن زمانشان و نبودن مسؤولی در جمع
آنها برای پاسخگویی و حداقل قوت قلب دادن بود!
در محدوده خیابان جام جم دکهها و فروشندههایی
کنار خیابان سیلندرگاز پر داشتند ،قیمت را جویا
شدیم ،بین  17تا  20هزار تومان برای هر سیلندر
قیمت میدادند ،آن هم برای سیلندری که قیمت
فروش ش��رکتی آن  6900تومان اس��ت (البته با
افزایش قیمت  400تومانی در یک ماه اخیر).
یکی از شهروندان که کنار این فروشنده ایستاده
بود ،گفت کمی جلوتر یک خودروی عرضهکننده
س��یلندر گاز توقف کرده که میتوانی��د از آن گاز
بگیرید .حدود  700متر جلوتر س��راغ این خودرو
رفتیم ،کنار خیابان ایس��تاده بود ،تا نزدیک شدیم
گفت همه سیلندرهای داخل خودروی من خالی
است و چون خودروی من خراب شده اینجا توقف
کردهام؛ پرس��یدیم کجا میتوانیم س��یلندر را پر
کنیم ،آدرس شرکتش��ان در خارج ش��هر را داد و

گفت این روزها مردم بیش��تر از شرکت گاز
تهیه میکنند .حدود  5کیلومتر از زاهدان
به س��مت جاده خاش حرکت کردیم تا به
ش��رکت الیاس گاز رس��یدیم .مردم جلوی
در شرکت صف کش��یده بودند ،البته صف
به اندازه داخل ش��هر طوالنی نبود .س��راغ
مسؤوالن شرکت را گرفتیم و در نهایت مدیر
داخلی شرکت با ما همراه شد تا ببینیم واقعاً
مشکل از کجاست .محمدعلی هاشمزهی،
نام مدیر داخلی جوان شرکت بود و میگفت
در  7ماه اول س��ال هیچ مشکلی در تامین
گاز نداشتیم اما حاال با نزدیک شدن فصل
سرما و افزایش مصرف خانگی کمی کمبود
داریم .وی ادامه داد :البته در حال حاضر نیاز
همه مش��ترکانی که نزد ما ثبتنام کرده و
کد اشتراک دارند را در مدت حداکثر  3روز
جلوی در منازل تامین میکنیم اما با توجه
ب��ه کمبود پیش آمده و سوءاس��تفاده دالالن فع ً
ال
عرضه در میادین سطح ش��هر را متوقف کردهایم.
وی با اشاره به اینکه در صورت تامین گاز به میزان
کافی ،ع�لاوه بر تامین نیاز مش��ترکان میتوانیم
پاس��خگوی نیاز توزیع آزاد سطح شهر هم باشیم،
اضافه کرد :در روزهای اخیر در جلس��اتی با حضور
فرمان��دار زاهدان و دیگر متولیان امر درخواس��ت
دادهایم تا در راستای تامین نیاز مردم سهمیه گاز
شرکت از  2000تن به  3000تن در سال افزایش
پیدا کند که این درخواس��ت در استان تایید شده
و جهت عملی ش��دن به پایتخت ارس��ال ش��ده و
امیدواریم با تحقق آن بزودی مش��کل مردم سطح
شهر حل شود .وی ادامه داد :در حال حاضر در کنار
افزایش مصرف مردم که به دلیل س��ردی هوا رخ
داده ،دالالن بازار آزاد ،پیکنیک پرکنهای غیرمجاز
و خودروهای��ی که به صورت غیرمجاز از س��یلندر
گاز مای��ع جهت تامین س��وخت خ��ودروی خود
اس��تفاده میکنند ،مهمترین عامل کمبود گاز در
زاهدان هستند .تلفنی موضوع کمبود سیلندر گاز
را از دیگر توزیعکننده عمده زاهدان یعنی شرکت
پرسی ایران گاز منطقه سیستان و بلوچستان جویا
شدیم که حسینعلی شهبخش گفت :در این زمینه
پیگیریهای الزم انجام شده و طبق وعده مسؤوالن
امر در روزهای آینده این مشکل برطرف میشود.

بانک

بانک آینده
بانک سال  2018انتخاب شد

در آخرین ارزیابی نشریه بینالمللی بنکر ،بانک
آینده در س��ال  2018میالدی ب��ه عنوان بانک
سال جمهوری اس�لامی ایران انتخاب و تندیس
و گواهی بنکر به بانک آینده اعطا ش��د .با تحلیل
دقیق ش��اخصهای مالی و اس��تراتژیک ،نشریه
بینالمللی بنکر در سال جاری در قالب ارزیابی و
انتخاب بانکهای سال کشورهای مختلف جهان،
بان��ک آین��ده را به عنوان بانک س��ال جمهوری
اس�لامی ایران برای سال  2018میالدی انتخاب
و معرفی کرده است .نشریه معتبر بنکر ،با بیش
از  90سال سابقه حرفهای در زمینه بانکداری در
سطح جهانی ،هر سال با توجه به صورتهای مالی
حسابرسی ش��ده مربوط به سال قبل مؤسسات
مالی و بانکی و با در نظر گرفتن برخی شاخصها
از جمله سود خالص ،سرمایه پایه ،بازده داراییها،
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت هزینه به
درآمد و نس��بت تسهیالت غیرجاری ،مزیتهای
استراتژیک ،پاس��خگویی به نیازهای بازار ،قدرت
رویارویی با تغییرات اقتصادی در دوره مالی مورد
بررسی و مقایسه آن با  2دوره مالی متوالی قبلی،
اقدام به ارزیابی بانکها میکند.
لرستان

تبرایاحداث
پرداختتسهیال 
خانههایبومگردیدرلرستان

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان به شناسایی ۱۰
روستای هدف گردشگری در استان اشاره کرد و
گفت :تسهیالتی برای احداث خانههای بومگردی
در لرس��تان پرداخت میشود .به گزارش تسنیم
از خرمآباد ،مس��عود رضایی در جمع خبرنگاران
به اج��رای  273طرح هادی روس��تایی با اعتبار
 430میلیارد ریال در اس��تان اشاره کرد و اظهار
داشت :این طرحها که سال گذشته در استان اجرا
ش��د نسبت به سالهای قبل  2برابر رشد داشت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه طرح هادی روس��تاهای
بیشه خرمآباد ،ولیعصر پلدختر ،ونایی بروجرد و
امامزاده قاس��م ازنا در حال اجراس��ت ،بیان کرد:
بر اس��اس تفاهمنامه میان بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کشور  150میلیون ریال تسهیالت
قرضالحس��نه جهت ایجاد خانههای بومگردی
و تعمیر واحدهای موجود در روس��تا که قابلیت
نگهداری دارند پرداخت میشود.

