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مدیرعامل »بانک شهر« اعالم کرد:

ارایه مستندات خواسته شده به بانک 
مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن

| دكتــر حســين محمــد پورزرندى 
مديرعامل بانك شهر از ارايه مستندات خواسته 
شده به بانك مركزى در كوتاهترين زمان ممكن 
خبر داد. به گزارش كائنــات و به نقل از مركز 
ارتباطات و روابط عمومى بانك شهر،پورزرندى 
با اشــاره به انتشــار نامه ادارى منتشر شده در 
فضاى مجازى در برخى از كانال ها و گروه هاى 

خبرى ، گفت:در اين روزهاى پايانى ماه پر بركت رمضان و در آستانه عيد 
بزرگ مسلمانان انتظار مى روداز تهمت وافترا پرهيز كرده و اجازه ندهيم 
خللى در خدمت رســانى بزرگترين حامى مالى شــهروندان و مديريت 
شهرى وارد شود. پورزرندى با بيان اينكه بانك شهر با عمر كم خود هم 
اكنون به عنوان يك نهاد مالى قوى و پيشرو در صنعت بانكدارى فعاليت 
مى كند، افزود: قطعا اينگونه موارد نمى تواند ذره اى از اعتماد شهروندان 
به اين بانك بكاهد. وى با اشاره به ضرورت پيروى از اخالق رسانه اى در 
جامعه خبرى ، تصريح كرد: اخالقا نمى بايست در اين شرايط خاص بنگاه 
هاى اقتصادى را با نشر مطالب نادرست با مشكل مواجه كنيم. مديرعامل 
بانك شهر همچنين با اشاره به نامه بانك مركزى به اين بانك ، گفت:بعد 
از ارسال نامه از بانك مركزى بالفاصله با معاونت محترم نظارت مذاكره 
ومستندات خواســته شده ارســال گرديد و قطعا هيج مشكلى در روند 

خدمت رسانى اين بانك بوجود نخواهد آمد.

 تجهیز بیمارستان مرکز طبی کودکان
با دستگاه اکمو اهدایی »بانک ملی« 

| با نگاه ويژه بانك ملى ايران به سالمت 
جامعــه و بخش درمان كشــور، دســتگاه اكمو 
خريدارى شده بانك در بخش جراحى قلب مركز 
طبى كودكان به بهره بردارى رســيد.به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، 
مركز طبى كودكان يكى از ســه بيمارستان فوق 
تخصصى كودكان تهران اســت كــه عمل هاى 

پيچيده قلب در اين مركز انجام مى شــود و بانك ملى ايران در راســتاى 
مسئوليت اجتماعى خود، هزينه خريد يك دستگاه اكمو به همراه تجهيزات 
تكميلى در بخش جراحى قلب آن را از محل منابع قرض الحسنه تامين كرده 
است.على خسروى رييس اداره امور شعب مركزى تهران در مراسم با اشاره 
به تاكيد دكتر حســين زاده مديرعامل بانك ملى ايران در راستاى عمل به 
مسئوليت هاى اجتماعى گفت: بر همين اساس هماهنگى هاى الزم جهت 
خريد دستگاه اكمو براى مركز طبى كودكان انجام شد.وى اظهار كرد: بانك 
ملى ايران اقدام به تجهيز درمانگاه هاى متعددى در مناطق محروم كشور 
كرده و در بحران زلزله غرب كشــور به ويژه منطقه كرمانشاه نيز به سرعت 
امدادرسانى در بيمارستان صحرايى را آغاز كرد.وى تاكيد كرد: اين منابع 
از بخش قرض الحسنه بانك تامين و هر ساله كمك هاى مالى به نهادها و 
بخش هاى مختلف مانند كميته امداد امام خمينى (ره)، بهزيستى و... انجام 
مى شود.دكتر شروين بدو رئيس مركز طبى كودكان نيز در مراسم ضمن 
قدردانى از حمايت هاى بى دريغ بانك ملى ايران از اين بيمارستان، با تاكيد 
بر اينكه يك عمل جراحى قلب كودك بسيار پرهزينه است، گفت: بيمارستان 

هاى كودكان سود ده نيستند و به همين علت تعداد اين مراكز كم است.

| سيد مجيد صدرى  مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: با تمركز بر توسعه باند پهن ثابت و موبايل، 60 
درصد بازار اينترنت كشور را در اختيار داريم و در ضريب نفوذ تلفن ثابت از 39 به 42 درصد رسيده ايم.وى افزود: 
امسال حداقل 300 هزار مشترك به سرويس فيبرنورى شركت اضافه خواهد شد.

صدری: ۶۰ درصد بازار اینترنت در اختیار شرکت مخابرات است
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خبر
سرپرست شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اظهار کرد؛

تکذیب کاهش عمدی خروجی آب از سد گتوند
| پيرو مصاحبه برخى افراد و جريان  ها مبنى بر كاهش عمدى خروجى 
آب كارون از ســد گتوند ، سرپرست شركت توســعه منابع آب و نيروى ايران 
اعالم كرد : هيچ  گونــه كاهش عمدى خروجى آب در اين خصوص وجود ندارد 
. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شركت توسعه منابع آب و نيروى 
ايران ، مهندس بهروز مرادى سرپرست اين شركت طى سخنانى با تكذيب خبر 
فوق افزود : اساساً وظيفه شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران بهره  بردارى از 
اين سد مى  باشد و اين شركت هيچ  گونه دخل و تصرفى در خصوص تسهيم و 
تخصيص منابع آب اين سد ندارد . وى همچنين با اشاره به متوسط دبى ورودى 
روزانه در فروردين  ماه و ارديبهشت  ماه و 5 روزه ابتدايى خرداد ماه سال 1397 
افزود : با توجه با كاهش محســوس آورد رود خانه كارون در خرداد ماه ، ميزان 
خروجى آب نسبت به ارديبهشــت  ماه افزايش داشته است به  گونه  اى كه طى 
فروردين سال جارى متوســط دبى ورودى به مخزن حدود 112 متر مكعب بر 
ثانيه بود ، حال  آنكه متوسط دبى خروجى افزون بر 132 متر مكعب بر ثانيه بوده 
است .بنابر اظهار مهندس مرادى كار گروهى متشكل از نمايند گان وزارت نيرو 

، استاندارى خوزستان و اداره كل جهاد كشاورزى خوزستان وظيفه و مسئوليت 
تعيين ميزان و زمان رها سازى آب را دارند و شركت توسعه منابع آب و نيروى 

ايران ، صرفاً مصوبات را اجرايى مى  كند .

| علیرضا اصغرزاده - قيمت هر بــرگ از اوراق 
تسهيالت مسكن در طى معامالت اين هفته فرابورس ايران 
حدود 3000 تومان افزايش يافته و هر برگ از اين اوراق به 
قيمت حدودى 67 تا 68 هزار تومان معامله مى شود. در حال 
حاضر امتياز تسهيالت مسكن فروردين 1397 كمى بيشتر از 
68 هزار تومان است، ولى مابقى تسه ها عمدتا با حدود قيمت 
67 هزار و 500 هزار تومان داد و ستد مى شود. در هفته هاى 
گذشته براى مدتى قيمت اين اوراق نوسان چندانى نداشت 
و حدود 64 تا 65 هزار تومان داد و ستد مى شد. اگر قيمت 
اوراق 67 هــزار تومانى را مبنا قرار دهيم بــا توجه به اينكه 
زوج هاى تهرانى براى دريافت وام 100 ميليون تومانى مسكن 
بايد 200 برگه تسهيالت مسكن خريدارى كنند، آن ها بايد 
13 ميليون و 400 هزار تومــان صرف خريد اين 200 برگ 
كنند. اين مبلغ با احتساب 20 ميليون تومان وام جعاله كه 
بابتش بايد 40 برگ بهادار 2 ميليــون و 680 هزار تومانى 
خريدارى كرد، در مجموع بــراى دريافت وام 120 ميليون 
تومانى مسكن حدود 16 ميليون و 80 هزار تومان  مى شود. 
همچنين زوج هاى غير تهرانى كه در شــهرهايى با جمعيت 
بيشتر از 200 هزار نفر جمعيت زندگى مى كنند، مى توانند تا 
سقف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براى گرفتن اين مبلغ 
بايد 160 ورق بهادار خريدارى كنند كه با اين حســاب بايد 
10 ميليون و 720 هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند 
كه با احتساب 2 ميليون و 680 هزار تومان براى خريد اوراق 

وام جعاله، در مجموع براى دريافت وام 100 ميليون تومانى 
بايد 13 ميليون و 400 هزار تومان پرداخت كنند. عالوه بر 
اين زوج هاى ساكن در ســاير شهرهاى با جمعيت زير 200 
هزار نفر مى توانند براى گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن 
120 برگ بهادار خريدارى كنند كه بايد 8 ميليون و 40 هزار 
تومان بابت خريد اوراق بپردازند كه براى دريافت 20 ميليون 
تومان ديگر بابت وام جعاله بايد 2 ميليون و 680 هزار تومان 
بپردازند. اين زوج ها در مجموع براى دريافت وام 80 ميليون 
تومانى بايد 10 ميليون و 720هــزار تومان پرداخت كنند. 
مجردهاى تهرانى نيز مى توانند تا ســقف 60 ميليون تومان 
و غير زوج هايى كه در مراكز استان هاى باالى 200 هزار نفر 
جمعيت دارند تا ســقف 50 ميليون تومان و در نهايت غير 
زوج هاى ساكن در ســاير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان 
وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كــدام بايد 120، 100 و 
80 برگ بهادار اوراق تســهيالت مسكن را از فرابورس ايران 
خريدارى كنند. با اين حســاب مجردهاى تهرانى بايد براى 
خريد اين اوراق 8 ميليون و 40 هزار تومان، افراد ساكن در 
مراكز استان باالى 200 هزار نفر جمعيت مبلغ 6 ميليون و 
700 هزار تومان و افراد گروه ســوم مبلغ 5 ميليون و 360 
هزار تومان پرداخــت كنند. البته در صــورت تمايل براى 
دريافت وام 20 ميليون تومانى جعاله بايد مبلغ 2 ميليون و 
680 هزار تومان ديگر هم بپردازند. اوراق تسهيالت مسكن 
توسط بانك مسكن منتشر مى شود. اين اوراق قابليت معامله 

در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمى هر برگ پنج ميليون 
ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش 
ماهه قابل تمديد اســت. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا 
زمان اعتبارش باقى مانده داراى قيمت متفاوتى اســت. در 

صورتى كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رســيده و دارنده 
اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتى آن متوقف 
خواهد شد و وجوه پرداختى ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت 

نخواهد شد.

افزایش۳۰۰۰ تومانی هر برگ از اوراق 
گزارش کائنات از افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن؛

عمران

| در نشست كميته فنى مطالعات محيط زيستى  بر بيان اهميت 
و ضرورت پروژه ها، بررسى كارشناسى و تفكيك شفاف وظايف طراحى، 

اجرايى و نظارتى توسط نهادهاى متفاوت تاكيد گرديد.
به گــزارش كائنات و به نقل از روابط عمومــى مركز مديريت محيط 
زيست و توسعه پايدار شــهردارى تهران ، كميته فنى مطالعات محيط 
زيســتى (غربالگرى) پروژه هاى عمرانى شــهردارى تهــران با حضور 
نمايندگان كميســيون هاى شوراى اسالمى شــهر تهران، نمايندگان 
معاونتهاى حمل و نقل و ترافيك ، خدمات شهرى و محيط زيست و فنى 
و عمرانى توسط مركز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهردارى 
تهران، ويژه « پروژه هاى معاونت فنى و عمرانى شهردارى تهران » در 

تاريخ دوشنبه 21 خردادماه برگزار شد. 
اين كميته براســاس مصوبه شــوراى اسالمى شــهر تهران مبنى بر 
الزام شهردارى تهران به انجام مطالعات توجيه فنى، اقتصادى، زيست 
محيطى، فرهنگى و اجتماعى و ارائه برنامه زمان بندى براى كليه طرحها 

و پروژه هاى شهردارى تهران انجام شد. در اين مصوبه تصويب اعتبارات 
پروژه ها در شــوراى اسالمى شــهر تهران را منوط به انجام و تاييد اين 
مطالعات شده است. ســيد محمود مير لوحى عضو شواى اسالمى شهر 
تهران در اين جلسه با اظهار خرســندى از برگزارى جلسه كميته فنى 
غربالگرى محيط زيستى پروژه هاى عمرانى، ابراز اميدوارى كرد و گفت: 
تشكيل منسجم و منظم جلسات كميته فنى بر پايه فرايندهاى دقيق و 

شفاف از الزامات تحقق اهداف اين كميته محسوب مى گردد. 
وى در راستاى اصالح مسير اجراى پروژه هاى عمرانى بر بيان اهميت 
و ضرورت پروژه ها، بررسى كارشناسى و تفكيك شفاف وظايف طراحى، 
اجرايى و نظارتى توســط نهادهاى متفاوت تاكيد كرد.همچنين افزود 
انتظار مى رود كه نماينده كميسيون ها، با حمايت جدى و موثر اعضاى 
كميسيون ها در جلسات حضور داشته باشند. همچنين اعضاى جلسات 
كميته غربالگرى در فراهم كردن بســتر و ايجــاد ظرفيت براى حضور 

جامعه مدنى و انجمن هاى زيست محيطى تالش كند.

برگزاری جلسه کمیته فنی مطالعات محیط زیستی 
)غربالگری( پروژه های عمرانی شهرداری تهران


