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اخبار
احتمال قطع برق عراق به دلیل بدهی
به ایران

هشدار عراق نسبت به قطعی برق در پی
عدم پرداخت بدهی گازی ایرانوزارت برق عراق
هشدار داد این کشور با قطعی جدی برق روبرو
خواهد شد زیرا ایران به دلیل بدهیهای معوق،
قصد دارد صادرات گاز به همسایه خود را کاهش
دهد.
خبرگزاری رسمی عراق به نقل از احمد
موسی ،سخنگوی وزارت برق عراق گزارش کرد
ایران قصد دارد صادرات روزانه گاز به عراق را از
پنج میلیون متر مکعب به سه میلیون متر مکعب
کاهش دهد .این کاهش پس از برنامه های اعالم
شده قبلی برای کاهش صادرات از  ۵۰میلیون به
پنج میلیون متر مکعب در روز صورت می گیرد.
به گفته موسی ،وزیر نیروی ایران هفته
جاری برای گفت و گو درباره صادرات گاز و
بدهیهای معوق به بغداد سفر خواهد کرد .وی
افزود :ما از وزارت دارایی می خواهیم مسئله
بدهیهای معوق را حل کند تا از قطع برق بغداد
و شهرهای دیگر جلوگیری شود.
عراق برای کاهش وابستگی به واردات گاز
و برق ایران در بحبوحه تحریمهای واشنگتن
علیه بخش انرژی تهران ،تحت فشار شدیدی
قرار دارد .این کشور از سال  ۲۰۱۸معافیتهای
متعدد آمریکا برای ادامه واردات انرژی از ایران
را دریافت کرده اما در ماههای اخیر مدت این
معافیتها کوتاه تر شده است.
عراق قصد دارد از عربستان سعودی،
شورای همکاری خلیج فارس و اردن برق وارد
کند تا به رفع کمبود داخلی برق کمک کند .این
کشور که طبق آمار بانک جهانی ،از نظر مشعل
سوزی در سال  ۲۰۱۹در دومین رتبه جهان پس
از روسیه قرار گرفت ،در تالش است تا گازهایی
که به همراه نفت استخراج می شوند را جمع
آوری کند.
اما دولت عراق در نتیجه بحران مالی که
با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمتهای نفت
تشدید شده ،برای پرداخت حقوق کارمندان
دولتی و سایر خدمات ضروری به مشکل برخورده
است .درآمد نفتی دیگر برای پوشش هزینه های
اساسی کفاف نمی دهد و دولت عراق ناچار شده
است برای تامین کسری بودجه که پیش بینی
می شود در سال  ۲۰۲۱رشد بیشتری پیدا کند،
به استقراض داخلی بپردازد.
تنگنای مالی باعث شده است عراق به دنبال
دریافت سهمیه تولید باالتری در اوپک پالس
باشد که به دلیل سابقه بد این کشور در نقض
سهمیه تولید ،مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
اما اوپک پالس در آخرین دیدار رسمی وزیران
این گروه با افزایش تولید گروهی به میزان ۵۰۰
هزار بشکه در روز در ژانویه موافقت کرد که برای
عراق فضای بیشتری برای تولید و صادرات فراهم
می کند .بر اساس گزارش پالتس ،عراق دومین
تولیدکننده بزرگ اوپک است و طبق جدیدترین
نظرسنجی اس اند پی گلوبال پالتس از تولید
اوپک پالس ،این کشور در نوامبر  ۳.۸۰میلیون
بشکه در روز نفت تولید کرد که مطابق با سهمیه
تولیدش بود اما کاهش جبرانی که برای جبران
تولید باالتر در ماههای پیش در نظر گرفته شده
است را انجام نداد.

مشارکت بانک رفاه در تجهيز دانشگاه
علوم پزشکي مازندران

به منظور قدرداني از تالش هاي کادر درمان
در ارائه خدمات پزشکي و درماني به شهروندان
در اين ايام حساس شيوع ويروس کرونا و در
راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي ،اين بانک
در تجهيز دانشگاه علوم پزشکي و از جمله در
تهيه دستگاه اکسيژنساز براي بيمارستان فاطمه
الزهرا (س) ساري مشارکت کرد .بر اساس اين
گزارش ،موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشکي
استان مازندران از تالش ها و همکاري هاي
بانک رفاه کارگران به عنوان بانکي سالمت محور
قدرداني کرد.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تشدید نظارتها بر بازار شب عید

وزیر صمت در ستاد تنظیم بازار اعالم کرد:
شرایط تامین و تولید کاالها و اقالم مورد نیاز مردم
مناسب است و پیش بینی های الزم برای ذخیره
سازی میوه شب عید و همچنین تشدید نظارتها
در ایام پایانی سال انجام شده است.
علیرضا رزم حسینی اظهار کرد :هماهنگی
با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد
کشاورزی ،گمرک و بانک مرکزی و همچنین
ابالغیه های جدید ستاد اقتصادی دولت تاثیر
خوبی در تامین کاالها و اقالم مورد نیاز مردم و
همچنین مواد اولیه کارخانجات برای افزایش تولید
آنها داشته است.
وی با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه
و فراوانی کاال برای حفظ تعادل قیمتی در بازار
است ،تصریح کرد :برای کاالهای تولید داخل این
موضوع اتفاق افتاده است که آثارش را نیز در بازار
می بینیم .ما اکنون در جنگ اقتصادی ظالمانه ای
قرار گرفتهایم و باید به این نکته توجه شود که
گرانی با گرانفروشی متفاوت است و گران فروشی
در خصوص کاالهایی است که در این شرایط جنگ
ظالمانه بیانصافانه افزایش قیمت پیدا میکنند و

مورد نیاز و معیشتی مردم بسیار کارساز دانست و
افزود :فضا در واقع به سمت واگذاری اختیارات به
دستگاههای اصلی متولی میرود که تقسیم وظایف
در همین راستا بوده است.
رسانه ای کردن نظارتها برای ایجاد تاثیر
مثبت در بازار

وزیر صمت از دستگاههای نظارتی خواست که
کنترل انبارها و بنکداران را به صورت هوشمند در
دستور کار خود قرار دهند و عملکردهای خود را در
این حوزه برای اطالع مردم و ایجاد تاثیر مثبت در
بازار رسانه ای کنند .مدیریت مدبرانه در حوزه بازار
با مداخله متفاوت است و مداخله باید در نقطه صفر
ورود کاال انجام شود.
ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم بازار
باید به خدمت بیایند

دستگاههای نظارتی و مرتبط در این حوزه ورود
میکنند.
تشدید بازرسیهای بازار در ایام پایانی سال

رزم حسینی با بیان اینکه بازرسیها با توجه
به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد

یافت ،گفت :مردم نباید نگران افزایش قیمتها در
ماههای منتهی به سال و شب عید باشند که در
همین راستا تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
وی همچنین تقسیم وظایف میان وزارت جهاد
و وزارت صمت را در راستای تامین به موقع اقالم

وی همچنین با تاکید بر اینکه ابزارهای
حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به خدمت
بیایند و ستاد تنظیم بازار را در این مسیر همراهی
کنند ،حذف بخشنامه های زائد و خلق الساعه را از
دیگر عوامل مهم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در
این چند ماهه دانست.

رئیس بنیاد مسکن استان تهران:

تنها  ۷۱۰نفر از متقاضیان مسکن ملی در تهران آورده خود را پرداخت کردهاند

رئیس بنیاد مسکن استان تهران گفت :از  ۲هزار و  ۱۷۰واحد
مسکن ملی که در تهران هدف گذاری شده بود تنها  ۷۱۰نفر آورده
خود را تکمیل کردهاند.
غالمرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن استان تهران در نشست
خبری خود با بیان اینکه در کشور هنوز برای مردم رخداد حوادث
طبیعی از جمله زلزله تبدیل به باور عمومی نشده است ،گفت :با
توجه به اینکه در پنجم دی ماه زلزله عظیمی در شهر بم داشتیم،
این رویداد هنوز هم برای برخی از مردم به باور تبدیل نشده است.
او ادامه داد :کشور ما به ویژه استان تهران در معرض حوادث
طبیعی قرار گرفته است و ما جزو  ۱۰کشوری هستیم که تمامی
بالهای طبیعی در آن رخ میدهد .صالحی اظهار کرد :یادآوری این
موضوع که ایران یک کشور زلزله خیز است به ما کمک میکند که
اقدامات پیشگیرانهای را انجام دهیم.
رئیس بنیاد مسکن استان تهران توضیح داد :در استان تهران
حداقل  ۳گسل زلزله خیز وجود دارند؛ برنامه ریزی و شناسایی این
گسلها برای ما بسیار موثر است.صالحی توضیح داد :یکی از این
راهها ایمن سازی واحدهای مسکونی است که باعث میشود در برابر
زلزله کمتر دچار آسیب شویم .این مقام مسئول تاکید کرد :ساخت و
سازهای غیر اصولی در روستاها و خارج از حریم شهرها یکی از عوامل
اصلی افزایش خسارت شهرهای زلزلهخیز به شمار میرود.او با بیان
اینکه بنیاد مسکن فعالیتهای محوری بسیاری را در این زمینه دنبال
میکند ،تصریح کرد :ما از سال  ۸۴اهتمام ویژهای را برای مقاومسازی
واحدها مسکونی دنبال کردیم و آنها را اجرا میکنیم.
صالحی با بیان اینکه در تهران یک هزار و  ۳۴روستایی داریم
که  ۵۳۰روستا باالی  ۲۰خانوار است و طرحهای هادی روستاها در

این بخش ها انجام میشود ،افزود ۲۳۶ :هزار واحد مسکونی روستایی
در استان تهران وجود دارد که از این تعداد  ۴۶درصد از این واحدها
نامقاوم است و اگر حادثهای رخ دهد  ۱۰۴هزار واحد مسکونی دچار
آسیب و  ۱۵درصد از این واحدها تخریب میشوند.رئیس بنیاد مسکن
استان تهران ادامه داد :از ابتدای فعالیت از سال  ۱۳۸۴نوسازی و
مقاومسازی این واحدها آغاز شده و از سال  ۸۴تاکنون  ۲۱هزار واحد
مسکونی مقاوم سازی شده که معادل  ۱۴۰۰واحد مسکونی در طول
سال میشود.او با بیان اینکه آگاه سازی مردم و همکاری آنها نقش
موثری در اجرای این پروژهها دارد ،افزود :اگر همکاری دهیاریها و
شهرداریها در این خصوص نباشد موفق نخواهیم شد .صالحی با بیان
اینکه در تمامی روستاهای استان تهران کمیته فنی تشکیل شده و ما
از ابتدای اجرای این طرح در تمام سال تا حدودی اقدامات موثری را
انجام دادهایم ،افزود :برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز مانع اجرای
طرحهای هادی میشوند.
او بیان کرد :طبق آمارها بخش عمدهای از ساخت و سازهای
غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و روستاها انجام میشوند که
تهدیدی برای روستاها محسوب میشوند.
رئیس بنیاد مسکن استان تهران اظهار کرد :هر  ۱۰سال یک
بار طرح های هادی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به ایجاد این
محدودیت نیاز است حریم برخی از این روستاها افزایش یابد.
صالحی با بیان اینکه باید تسهیالتی برای مقاوم ساز واحدهای
مسکونی پرداخت شود ،گفت :در این بخش تسهیالت  ۵۰میلیون
تومانی با نرخ  ۴درصد و دوره بازگشت  ۱۲ساله و  ۸میلیون تومان هم
کمک بالعوض از محل حساب  ۱۰۰امام پرداخت میشود.
او با بیان اینکه تسهیالت مکملی هم از محل حساب بانکهای

چرا سامانه های زیرمجموعه وزارت صمت به
یکدیگر متصل نیستند؟

رئیسجمهوری درحالی از عدماتصال سامانه
انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی
قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها
در سامانه جامع گمرکی شده بود .رئیس جمهوری
عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی
فناوری اطالعات در دستوری به وزیر ارتباطات که
از طریق رئیس دفتر وی ابالغ شد تأکید کرد ،همه
مصوبات ابالغ و پیگیری شود ،مهمترین مسئله
سامانه انبارهاست که باید فورا ً به سامانه جامع
تجارت متصل شود ،همچنین سالمت الکترونیک
باید تکمیل شود.چندی قبل یک مدیر میانی
در وزارت صمت ،با اشاره به دالیل احتکار اقالم
بهداشتی گفته بود ،بروز این احتکارها ناشی از عدم
همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع
انبارهاست .حاال مشخص نیست بر چه اساسی هنوز
سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت

مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات اعالم کرد؛

ورود موج اصلی ملخها به کشور از بهمن
مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت:
زمان قطعی حمله ملخهای صحرایی در بهمن ماه به دمای شبه جزیره
عربستان بستگی دارد.
سعید معین ،مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ
نباتات از ورود دسته اصلی ملخ صحرایی در ماه آینده خبر داد و گفت :با توجه
به بارشهای اخیر و مساعد شدن شرایط اقلیمی برای آفت ملخ صحرایی،
جمعیت این ملخها در شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان به عنوان خاستگاه
اصلیشان زیاد شده است که با گرم شدن هوا ،اینملخها از شبه جزیره
عربستان به ایران میآیند.
او افزود :بنابر آمار در آبان ماه در  ۴۴هکتار و در آذر  ۱۸۵هکتار مبارزه
علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است و تاکنون خبری از حمله ملخ به
شهرهای جنوبی کشور نیست.
معین با اشاره به اینکه حمله اصلی ملخهای صحرایی به دمای شبه جزیره
عربستان بستگی دارد ،بیان کرد :اگر دما در ماههای ژانویه و فوریه از حد نرمال
باالتر باشد ،حمله اصلی ملخ صحرایی تا اوایل بهمن و اگر دما کمتر از نرمال و
در حد نرمال باشد در اواخر بهمن به کشور صورت میگیرد.
مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی با بیان اینکه حداکثر مبارزه
علیه آفت ملخ صحرایی به یک میلیون هکتار میرسد ،گفت :این درحالی
است که اگر ملخهای صحرایی در اواخر بهمن و اوایل اسفند به کشور صورت
گیرد ،به علت یک نسلی بودن سطح مبارزه حداکثر  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار هکتار
خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه نفوذ بیشتر ملخها تهدید جدی
برای باغات و مزارع است ،بیان کرد :تا کنون خسارتی به باغات و مزارع وارد
نشده است چرا که ملخها پس از ورود برای تخم ریزی به دشتها و تپهها
میروند و باغات و مزارع هدف آنها نیست .اما وقتی پورههای این ملخها بالغ
میشوند ،ممکن است برای تغذیه به باغات و مزارع حمله کنند که با اتخاذ
تدابیر اندیشیده شده اجازه نفوذ به آنها را نمیدهیم.معین درباره آخرین
وضعیت تامین و تدارک سموم و آفت کش گفت :علی رغم کمبود منابع
مالی دولت ،اما به علت گرانی سموم و افزایش  ۵برابری نسبت به اوایل
امسال خواستار تخصیص اعتبار  ۲۰۰میلیارد تومانی به مبارزه علیه آفت ملخ
صحرایی شدیم که قرار است اعتباراتی در ماههای بهمن و اسفند در اختیار
سازمان بگذارند .مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان در پایان
تصریح کرد :میزان مبارزه به شدت باد هم بستگی دارد به طوری که هرچه
شدت باد بیشتر باشد ،ملخهای بیشتری را جابهجا میکند و سطح مبارزه به
همان نسبت افزایش مییابد.

متصل نشده است ،البته ممکن است سوءتعبیری در
این دستور وجود داشته باشد که مسئوالن باید در
این خصوص شفافسازی کنند .گفتنی است چند
ماه قبل معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک
ایران در بخشنامهای از منوط شدن صدور پروانه
گمرکی و ترخیص کاال به استعالم اطالعات انبار
مقصد کاال از وزارت صمت خبر داده بود .بعیدی
در این بخشنامه تأکید کرده بود ،وفق درخواست
وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته
گمرکی به استعالم اطالعات انبار از آن وزارتخانه
و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات
گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت ،صدور
پروانه گمرکی واردات از  20اسفند ماه منوط به
استعالم از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.
در صورت عدمثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور
پروانه و خروج کاال جلوگیری بهعمل خواهد آمد.

قرض الحسنه به میزان  ۱۵میلیون تومان با کارمزد  ۴درصد پرداخت
میشود ،توضیح داد :در مناطق محروم استان تهران هم به هر واحد
 ۱۵میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت میشود که در مجموع ۸۸
میلیون تومان تسهیالت پرداخت میشود.
صالحی اظهار کرد :این تسهیالت به طور قطع جوابگو نیست و با
توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نرخ تورم پاسخگو نیست
و باید خود متقاضی هم آوردهای داشته باشد.
او تاکید کرد :در استان تهران نقاط محروم زیادی داریم  ۵۰تا
 ۶۰خانوار واحدهایی در حال ساخت دارند و تاکنون هم  ۳۰واحد
مسکونی تخریب شده و  ۴تا  ۵واحد از این تعداد به اتمام رسیده
است .این مقام مسئول گفت :متاسفانه در این بخش همکاری بانکها
برای ما بسیار ضروری است و باید همکاریهای الزم را انجام دهند
چرا که بسیاری از آنها از دو یا سه ضامن میخواهند و همین امر باعث
پشیمانی متقاضیان میشود.

بانك
هشدار بانک ملی ایران نسبت به سوء
استفاده بانکی از طریق نشانی های
جعلی اینترنتی

بانک ملی ایران نسبت به استفاده از خدمات
درگاه های جعلی اینترنتی هشدار داد.
به گزارش امتیاز ،اطالعات موجود نشان
می دهد بسیاری از کالهبرداران بانکی با سوء
استفاده از فضای اینترنت و به کارگیری نشانی
های جعلی ،داده های مرتبط با حساب افراد را
سرقت کرده و به انتقال وجه یا خرید از این
طریق اقدام می کنند.سامانه های جعلی از
نظر شکل و محتوا با سامانه های واقعی کامال
شباهت دارند و از این رو تشخیص آنها برای
مخاطبان بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن
است .از این رو بانک ملی ایران به مشتریان خود
تاکید کرده است که برای استفاده از سامانه های
اینترنتی تنها به نشانی های مجاز اطالع رسانی
شده در سایت رسمی این بانک به نشانی bmi.
 irمراجعه کنند .سامانه بام نیز فقط به نشانی
 https://my.bmi.irدر دسترس است و سایر
نشانی های مشابه ،جعلی است.

کسب  6رتبه برتر توسط روابط عمومي
بانک سپه

پانزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط
عمومي با مشارکت واحدهاي روابط عمومي
سراسر کشور به همت انجمن متخصصان روابط
عمومي و با همکاري دانشگاهها ،روابط عمومي
وزارتخانهها ،سازمان ها و شرکت هاي خصوصي
و دولتي برگزار شد که بانک سپه در بخش هاي
نشريه داخلي (گزارش) رتبه اول ،نشريه داخلي
(مصاحبه ) رتبه اول  ،نشريه داخلي (خبر) رتبه
اول نشريه داخلي (مقاله) رتبه دوم ،تحليل
محتوا رتبه دوم در سطح ملي را از آن خود کرد
و همچنين در بخش نشريه داخلي (سرمقاله ) از
روابط عمومي اين بانک تقدير شد.
غالمرضا اسکندري رئيس اداره کل روابط
عمومي بانک سپه درباره پانزدهمين جشنواره
ملي انتشارات روابط عمومي گفت :اين جشنواره
با هدف آشنايي با اصول و استانداردهاي نشر
الکترونيک و مکتوب در روابط عمومي و ارائه
آثار و تجارب موفق ،توسعه و ارتقاي سطح
توانمندي ها و مهارت هاي مديران و کارشناسان
روابط عمومي در حوزه فعاليت هاي انتشاراتي
و همچنين فرهنگ سازي مناسب و تکريم
و معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه
انتشارات ،در  10بخش و دو سطح ملي و استاني
برگزار شد که به لطف خدا ،تالش و تشريک
مساعي همکاران؛ بانک سپه بار ديگر توانست
شايستگي هاي خود را اين بار در حوزه انتشارات
اثبات کند.وي تصريح کرد :بي شک برنامه ريزي
و برنامه محوري از ضروريات کسب موفقيت و
دستيابي به اهداف و شاخص هاي مورد نظر
است و با همين اصول امروز شاهد خبرهاي
خوبي در بانک سپه هستيم.

