
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه از 
پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان و 

واریز یارانه ها در اسفند ماه خبر داد.
به گ��زارش ایلنا ، محمدباقر نوبخت 
همای��ش  چهاردهمی��ن  حاش��یه  در 
سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا که در ستاد مرکزی ناجا 
برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران 

درب��اره اینکه تمهیدات س��ازمان برنامه 
و بودجه در ش��ب عید ب��رای حمایت از 
شهروندان چیست؟ گفت: تصمیم گرفته 
ش��ده پرداخت حقوق هم��کاران اداری 
نی��ز زودت��ر از ماه های دیگر در اس��فند 
انج��ام ش��ود و یارانه ها نیز ک��ه ۲۶ هر 
 ماه واریز می ش��ود، این م��اه زودتر واریز 

شود.

پرس��ش  ب��ه  پاس��خ  در  نوبخ��ت 
خبرنگاری مبنی بر این که سال گذشته 
در همین همایش از پیش بینی وضعیت 
خوب اقتصادی در سال ۱۳۹۷ خبر داده 
بودید، گفت: بنده از سال ۱۳۹۲ تاکنون 
توفیق حضور در این مراس��م را داشتم و 
هر س��ال وضعیت رشد اقتصادی ما بهتر 
و نرخ تورم ما کمتر از س��ال قبل بود. اما 

اتف��اق نامبارکی در کش��ور رخ داد و آن 
تحریم اقتصادی و آغاز جنگ غیر انسانی 
اقتص��ادی از س��وی آمری��کا و خروج از 
برجام بود. متأسفانه تحریم های ظالمانه 
بر ش��اخص های اقتصادی تأثیر گذاشت 
که امیدوارم مجدداً برای تأمین نیازهای 
مردم اقدامات بیش��تری انجام داده و از 

این وضعیت عبور کنیم.

واریز پیش از موعد حقوق ها و یارانه در 
اسفند ماه

بر اساس اطالعیه بانک مرکزی؛

 بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه ادغام می شوند

بانک س�په -  اطالعیه بانک مرکزی درمورد ادغام بانک های وابسته به 
نیروهای مسلح در بانک سپه از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش بانک مرکزی ، بر اس��اس مصوبات ش��ورای پ��ول و اعتبار و 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی)سران سه قوه( در ارتباط با  ادغام بانک ها 
و موسس��ه اعتباری وابس��ته به نیروهای مسلح  در بانک سپه، بانک مرکزی 
اعالم کرده که »این مهم با اتخاذ تمهیدات مناس��ب و اطمینان بخش برای 
مشتریان، سپرده گذاران، س��هامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مد نظر قرار 
گرفته و پس از انجام بررس��ی های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان 
دستگاه های ذی ربط، برنامه ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصالح نظام 

بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.«
بر اس��اس این گزارش ،با ه��دف متمرکز  کردن توانمن��دی و ظرفیت  
بانک ه��ای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان،  مهر اقتصاد و مؤسس��ه اعتباری 
کوث��ر در قالب یک بانک واح��د با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات 
بهتر به خانواده نیروهای مس��لح و عموم مردم، بانک ها و مؤسس��ه اعتباری 
یادش��ده در بانک س��په به عنوان نخس��تین بانک ایرانی و یکی از بانک های 

معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.

تجربه تراکنش های هوشمند با BTM بانک ملی 
بان�ک  ملی - بانک ملی ایران راهکاری را در س��امانه های بانکی خود 
طراح��ی کرده که عالوه بر کاهش هزینه و هدر رفت وقت کاربران، س��رعت 

تراکنش ها را افزایش خواهد داد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، BTM راهکاری برای پایانه 
های بانکی اس��ت که هدف اصلی آن ارائه خدمات هوش��مند و یکپارچه به 

مشتریان از طریق کانال های مختلف موجود است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی مطرح کرد:

نام بانک توسعه صادرات مترادف با تسهیل 
صادرات است

بانک توس�عه صادرات - مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: نام 
بانک توس��عه صادرات ایران، مترادف با تسهیل صادرات است و انتظار داریم 
بخش��نامه های نهادهای دیگر تصمیم گیری نه محدود سازی بلکه تسهیل 

صادرات باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ،محمدعلی خاش��ی در 
نشست تخصصی معرفی خدمات بانک توسعه صادرات ایران، ضمن اشاره به 
س��بقه طوالنی گمرک در خراسان جنوبی این گمرک را یکی از دروازه های 
مهم تجاری کشور خواند و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، گمرک در خط 
مقدم خدمت می کند و عمده تالش این سازمان بر بهره مندی هر چه بیشتر 

مردم از منافع مرزها متمرکز شده است.

نهادهای مالی تریبون         

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تحویل خودروهای 
پیش فروش شده در 
حال انجام است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر روز گزارش کار س��ازمان حمایت را دریافت می کنیم که تحویل خودروهای پیش 
فروش شده مرتب در حال انجام است اما در برخی موارد تاخیر وجود دارد.

رضا رحمانی در گفت و گو با ایلنا در پاس��خ به این س��وال که با توجه به حذف شورای رقابت و مسئولیت سازمان حمایت از 
مصرف کننده بر تحویل خودرو از س��وی خودرو س��ازها، آیا گزارشی از نحوه تحویل خودرو به مشتریان و نمایندگی ها از سوی 
این سازمان در جهت شفاف سازی منتشر خواهد شد، گفت: هر روز گزارش کار سازمان حمایت را دریافت می کنیم که تحویل 

خودروهای پیش فروش شده مرتب در حال انجام است اما در برخی موارد تاخیر وجود دارد.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت همچنی��ن در خصوص اظهارات دبیر وارد کنندگان خودرو مبنی بر عدم ترخیص حتی یک 
خودرو از گمرک، گفت: در هیات دولت مصوب ش��ده اس��ت، خودروی آنهایی که تا تاریخ مش��خصی وارد گمرک شده و پیش 

فروش شده است ترخیص شوند و تنها جرائمی به آنها تعلق می گیرد تا مردم بتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: اما پرونده آن واردکننده ای که تخلف کرده قطعا به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد که تا امروز به دلیل ایرادی 
که در مصوبه گرفته ش��ده بود نتوانس��تیم این کار را انجام دهیم که در هیات دولت مصوبه اصالح ش��د و تا چند روز آینده آن 

دسته از خودروها ترخیص خواهد شد.

وزارت نیرو اعالم کرد:

ممنوعیت پرورش ماهی در سدهای آب شرب!
مدیرکل دفتر اس��تانداردها و طرح های آب و آبف��ای وزارت نیرو گفت: 
اجرای طرح پرورش ماهی در مخازن س��دها به ویژه سدهای با هدف تأمین 
شرب به لحاظ تأثیر منفی بر شرایط کیفی تابع ضوابط خاص بوده و تاکنون 
هیچ مجوزی به هیچ کدام از سدهای تأمین کننده آب شرب در سطح کشور 

اعطا نشده است.
به گزارش ایسنا، تقی عبادی با اشاره به این که وزارت نیرو با اجرای طرح 
پرورش ماهی در س��دهای شرب مخالف بوده و در این رابطه مجوزی صادر 
نشده است، گفت: ایجاد آلودگی توسط ماهی ها و مغذی شدن مخزن سد بر 
اثر مواد خوراکی و در نتیجه افت کیفیت آب، عمده ترین دالیل عدم اعطای 

مجوز وزارت نیرو به این طرح هاست.
وی با اشاره به تغییر شرایط کیفی آب سدها بر اثر اجرای طرح پرورش 
ماه��ی در قفس افزود: پس��ماندهای غذایی و فضوالت ایجاد ش��ده توس��ط 
ماهی ها می توان��د منجر به افزایش توده های جلبکی، کاهش اکس��یژن آب 
و ایجاد ش��رایط بی هوازی در مخزن و در نتیجه افت کیفیت آب و ایجاد بو 
و طعم در آن ش��ود که مستلزم هزینه های چند برابری جهت بهبود کیفیت 

به ویژه برای مصارف شرب است.
مدیرکل دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: 
در ش��رایط کاهش ورودی به س��دها و به دلیل نوسانات تراز آب در مخازن، 
ناچار به آبگیری از رقوم های پایین تر هس��تیم، بنابراین با مش��کل بی هوازی 

شدن آب به ویژه در الیه های پایین مواجه می شویم.

نمایشگاه های بهاره در ۳ نقطه تهران برگزار می شود
نمایش��گاه های بهاره تهران در س��ه نقطه پارک والیت، مصالی تهران و 

فرهنگسرای خاوران دایر خواهد شد.
قاس��م نوده فراهانی - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفت وگو با ایرنا ، 
اظهار کرد: نمایشگاه های بهاره شهر تهران در سه نقطه پارک والیت، مصالی 

تهران و فرهنگسرای خاوران از ۱۵ تا ۲۴ اسفندماه دایر خواهد بود.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر غرفه داران و برگزارکنندگان نمایش��گاه 
مش��غول جانمایی و نرخ گذاری کاالها هستند که یک نمونه از هر کاالیی از 
س��وی بازرسان بررس��ی، قیمت گذاری و پلمپ می شود و باید کاال با قیمت 

کارشناسی در این نمایشگاه ها عرضه شود.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در س��ال ج��اری قرار بر آن بود با 
توجه به ش��رایط رکود حاکم بر بازار نمایشگاه های بهاره برگزار نشود و تنها 
با برگزاری جش��نواره فروش و ف��روش فوق العاده نیاز جامعه رفع ش��ود اما 

نمایشگاه های بهاره به دستور استانداری در تهران برگزار خواهد شد.
نوده فراهانی از تش��دید گشت و نظارت بازرسان اتاق اصناف و سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت در ایام پایانی س��ال خبر داد و بیان کرد: تا به این 
لحظه برای عرضه کاالهای اساس��ی در نمایشگاه های بهاره شهر تهران شکر 
و برنج اختصاص داده ش��ده اس��ت و اگر کاالی دیگ��ری تعیین و اختصاص 
یابد به طور حتم با اطالع رسانی مناسب در نمایشگاه های بهاره توزیع خواهد 

شد.
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شهرستان قدس= مژگان علیقارداشي
 برون س��پاری به واگ��ذاری انج��ام فرایندها ی��ا فعالیت های 
داخل��ی یک کس��ب و کار به ی��ک تأمین کنن��ده خارجی تحت 
قرارداد مشخص اطالق می ش��ود. هنگامی که یک سازمان برخی 
از فعالیت ها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضه کننده ای در 
بیرون از ش��رکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برون سپاری 
می نامند. تعاریف بس��یاری برای برون سپاری وجود دارد. اما یکی 
 از اساس��ی تری��ن آنها، واگذاری خدمات به ش��خص ثالث اس��ت. 
رای��ج ترین دلی��ل برای تصمیم به برون س��پاری صرفه جویی در 
هزینه ها اس��ت. دستیابی به هزینه پایین تر ناشی از صرفه جویی 
به مقیاس در کس��ب و کارهای دیگر است. به دلیل آنکه سازمان 
امکان ایجاد صرفه جویی به مقیاس در همه فرایندهای کس��ب و 
کار خ��ود را ندارد اقدام به برون س��پاری می کند تا از مزیت های 
موجود در کس��ب و کارهای دیگر اس��تفاده کن��د. نمونه بارز آن 
اجرای طرح برون س��پاری گازشهرستان قدس وانتخاب  این شهر 
به عنوان پایلوت مي باش��د. به همین منظور براي آگاهي بیشتراز 
اجراي این طرح و شنیدن نظرات  و انتقادات مردم و مسئولین در 
وهله اول به سراغ علی اصغر ناصر بخت فرماندار خدوم و پر تالش 
شهرس��تان قدس رفتیم آنچه در ذیل میخوانیم دیدگاه این مقام 

مسئول درشهرستان است که با هم میخوانیم.
فرماندار قدس با اشاره سیاست اخیر دولت در خصوص طرح 
برون س��پاری و کم کردن دایره بدنه دولت گفت:سیاست اصولی 
دولت کوچک ش��دن حجم این دایره  اس��ت. بسیاری از خدماتی 
که دولت در حال حاضر انجام میدهد، حقیقتا قابل برون س��پاری 

است.
ناصر بخت افزود: گسترده بودن بدنه دولت از کارایی و توانایی 

تحرکی که الزمه اقتصاد امروز جامعه ماست جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: بس��یار خرس��ندیم که این اتفاق شایس��ته در 
شهرستان ما افتاده، هر چند درابتدای  اجرای طرح، واکنش های 

نامناس��بی صورت گرفت و  مردم احساس میکردند تا به امروز که 
اداره گاز در دست دولت بوده بخشی از خواسته ها و نیازهای آنها 
تحقق پیدا نکرده، حال که به بخش خصوصی واگذار شده ممکن 
است وضعیت بدتر شود، اما به حمدهلل عکس این قضیه اتفاق افتاد 

و مردم رضایت کامل را از عملکرد اداره گاز و کارکنان آن دارند.
ناص��ر بخت عنوان کرد: م��ن به عنوان نماین��ده عالی دولت 
معتقد بودم که برون سپاری این بخش از خدمات در  شرکت گاز 
به بخش خصوصی و کسی در  توانایی این کار را دارد، میتواند امور 

مردم را تسهیل کندکه به حمداهلل این اتفاق افتاد.

این مقام مسئول با اشاره به مشکالتی که در اثنای کار وجود 
داشت گفت: درابتدای اجرای این طرح مطالبی مطرح شد، که نیاز 
به صبر و حوصله بیش��تری داشت. بنده جلسات مکرر و مرتبی را 
با مهندس فنی پور پیمانکار خصوصی این طرح داش��تم، مواردی 
را  که جهت اجراي بهتر طرح بود پیش��نهاد کردم. مهندس فني 

پ��ور هم فردي متعهد، با تجربه و توجه خاصی هم به این موضوع 
داش��تند. به حمدهلل االن ش��اهد آن هس��تیم که این کار از طرف 
مردم مود اس��تقبال قرار گرفته ،بخش خصوصی هم به دنبال این 
س��ت که کار را به نحو احسن پیش ببرد،چون هدف اصلی در این 

طرح رضایت مردم است وخوشبختانه ما شاهد این امر هستیم.
فرماندار قدس با اشاره به رضایت مردم در این خصوص عنوان 
کرد:  به نظرم اجرای این طرح در  شهرستان قدس به عنوان یک 
تجربه موفق مورد ارزیابیس��ت .همانطور که اش��اره کردم رضایت 
مردم هم موجود اس��ت. ماهم عل��ل القاعده راضی به رضای مردم 

هستیم.
وی تصری��ح ک��رد: من از هم��ان ابتدا، با اج��رای  این طرح، 
خوشبین بودم ؛اما موضوعاتی که در حواشی مطرح میشد، اندکی 
نگرانی در ذهن مردم  ایجاد کرده بود، که به حمداهلل کار به خوبی 
پی��ش رفت و پیمانکار متعهد و پر ت��الش این طرح هم در صدد 
است که سطح خدماتش را گس��ترش دهدو رضایت بیشتر مردم 

رابه دست آورد.
در ادام��ه این گزارش پ��ای صحبت های محس��ن عبدلی از 
صنعتگران س��اکن منطقه صنعتی سی متری شورا می نشینیم و 
نظر وي را در خصوص اجراي طرح برون سپاري جویا مي شویم.

ضمن قدرداني از ش��ما خبرنگاران که پیگیر مش��کالت مردم 
در س��طح شهرقدس خصوصا  مس��اله گاز هستید.این منطقه که 
هم اکنون س��اکن آن هس��تم خیابان  شورا در خیابان سي متري 
شورا مي باشد. درمنطقه ما حدود ۲8کارخانجات مختلف در حال 
فعالیت مي باشد  که متاسفانه از نعمت گاز در این منطقه بي بهره 
ایم  و احیانا اگر کسي هم دارد به صورت غیر مجاز ازهمسایه ها با 
لوله کشی گاز قرض گرفتند و این لوله کشي غیر اصولي مي توانند 

خطرات جبران ناپذیري را به دنبال داشته باشد.
عبدل��ي ادامه داد: از آنجایي که عزیزان صنعتگر نیاز مبرم  به 
گاز داش��تند، به دنبال گرفتن، مجوز هاي الزم براي ایجاد کنتور 
افتادیم. با توجه به دوستی دیرینه اي که با جناب کاظمي مشاور و 
مدیر روابط عمومي گاز شهرستان قدس داشتم از ایشان  خواستم  
ت��ا براي گرفتن مج��وز، راهنمایي ه��اي الزم را در اختیار ما قرار 

دهد. 
وی ادام��ه داد:با پیگیریه��اي مدیر روابط عموم��ي اداره گاز 
،نشس��تي با مهندس فني پور، مدیر عامل شرکت ایمن تاسیسات 
گستر پویا افق جاوید داشتیم. مهندس علیرضا فني پور هم خیلي 
جدي پذیرفتند که با ما همکاري هاي الزم را داش��ته باش��ند، تا 

مشکل نبود گاز مرتفع شود.
عبدلی اظهار داشت : مسئله بزرگي که  در این منطقه وجود 
داشت، بحث لوله گذاری بود که مبلغی بالغ بر۱00 میلیون تومان 
هزینه  در بر داش��ت. طی جلساتي  مکرري که با مالکین داشتیم 
،قرار شد مبلغي را به صورت سهمی پرداخت کنند. اما مبلغی که 
جمع ش��د قابل توجه نبود به همین منظور با نشست های مجدد 
و رایزنی هایي که با  جناب کاظمی و  مهندس فني پور داشتیم، 
لطف کردندو با مس��اعدت و همکاري ایش��ان اج��راي طرح لوله 
گذاري آغاز شد.زیرا اعتقاد داشتند که این افراد از قشر زحمتکش 
جامع��ه هس��تند و تعطیلي  کارگاهها  مصاف ب��ا بیکاري  هزاران 

کارگر مشغول به کار در این مراکز مي باشد.

نماینده انتخابی این مجموعه صنفی اظهار داشت:در سالهای 
گذش��ته هم پیگیری هایی انجام ش��ده بود که متاس��فانه جواب 
نگرفتیم اما امسال  با حمایت هاي  مشفقانه  و بدون چشمداشت 
مهندس فني پور،  پیگیریهاي ما نتیجه داد و ما اکنون در مرحله 
تایید نظام مهندس��ي هس��تیم . اگ��ر تاییدیه نظام مهندس��ي و 
اس��تاندارد را بگیریم  ان ش��ا اهلل ب��ه زودي گاز این منطقه وصل 

خواهد شد.
عبدل��ي در پایان در خص��وص نحوه برخ��ورد کارکنان اداره 
گاز شهرس��تان قدس با ارباب رجوع گفت: واقعا از کارمند جزء تا 

مسئولین رده باالي این اداره همه نهایت احترام را به ارباب رجوع 
م��ي گذارن��د و ما مصداق بارز تکریم ارباب رج��وع را در اداره گاز 

شهرستان قدس شاهد بودیم.
ج��ا دارد ازجن��اب کاظم��ي و مهن��دس علیرض��ا فن��ي پور  
مدی��ر عامل ش��رکت ایم��ن تاسیس��ات گس��تر پویا اف��ق بابت 
مس��اعدت در خص��وص انش��عاب گاز برای این منطق��ه قدردانی  

م��ي کنیم.همچنی��ن از ش��ما خب��ر نگاران که چش��م بی��دار و 
گوش ش��نواي مردم و مس��ئولین هس��تید و مس��ائل و مشکالت 
 م��ردم را دلس��وزانه ب��ا مس��ئولین در می��ان مي گذارید تش��کر 

مي نماییم.
در بخ��ش دیگ��ر  این گزارش نظر رضا ش��اهمرادي ش��اطر 
نانوای��ی گل یاس واقع در بلوار امام خمیني را هم مي ش��نویم. : 
رضا شاهمرادي شاطر نانوایي گل یاس هستم.حقیقتا ما قریب به 
یک س��ال اس��ت که بدون دغدغه قطع کار می کنیم و از عملکرد 
اداره گاز راضی هس��تیم در س��الهای گذشته ما با قطعی زیاد گاز 
مواجه بودیم خصوصا در فصل زمس��تان که وجود گاز خیلی الزم 
و ض��روری ب��ود و چون هیچ وس��یله ی جایگزی��ن دیگری برای 
گرمایش و پخت و پز نداریم با مش��کل مواجه میش��دیم اما امروز 
 بجز افزایش تعرف��ه گاز از ارائه خدمات این اداره کمال رضایت را

 داریم.
خانم بهاره )ع (خانم خانه داری که رضایت کاملی از عملکرد 
مامورین اداره گاز و نحوه برخورد آنها دارند وی همچنین از اینکه 
قب��ض گاز در هم��ان زمانی که کنتور خوانده میش��ود و قبض را 
تحوی��ل میدهند و در همان لحظه پرداخت صورت می گیرد ابراز 
 خوش��حالی کرد و گفت: امی��دوارم همه ادارات ب��ه همین روش

 قبض ها را به دست مشتریان برسانند.
حس��ین )س( صاحب مغازه نان فانتزی در خیابان  ۴۵متری 
در مصاحب��ه صمیم��ی و خودمانی ب��ا خبرنگارم��ا گفت:خداوند 
رحم��ت کند پدر و مادرش��ون رو، من چون ف��ر گازی دارم موقع 
ای که گاز قطع میشد مشکل داشتم .بسیاری از اوقات خمیر من 
داخل فر درس��ت زمانی که باید خمیر پف میکرد تا پخته ش��ود 
گاز قطع میش��د و من تم��ام خمیرها رو نیم پ��ز داخل ضایعاتی 
ها میریختم اما خوش��بختانه قریب به یک س��ال اس��ت که هیچ 
قطعی نداش��تیم و م��ن از همین ج��ا اعالم میکنم ک��ه مصداق 
 واقعی خدمات بخش  خصوصي را در اداره گاز شهرس��تان قدس 

دیدیم .

ناصر بخت فرماندار شهرستان قدس:

گسترده بودن  دولت از کارایی و تحرکی که الزمه اقتصاد امروز جامعه است، جلوگیری میکند


