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پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس 

این بانک
به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون 
حجت اهلل مهدی��ان رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون طی پیامی ورود به یازدهمین سال 
فعالیت این بانک را به تمامی تعاون گران و تالش��گران 
عرص��ه کار و ت��الش و همکاران این بانک در سراس��ر 
کشور تبریک گفت در متن این پیام آمده است:دهمین 
سالگرد تأسیس بانک توس��عه تعاون را حضور محترم 
مدیران عالی بخش اقتصاد تعاونی کشور، تعاون گران 
فعال عرص��ه کار و تالش، ذی نفعان بانک، مش��تریان 
محترم که بدون پش��تیبانی آنان؛ به طور حتم هر نهاد 
و سازمانی فلس��فه وجودی خود را از دست می دهد و 
البته ش��ما همکاران عزیز صف و ستاد در هر نقطه ای 
که از این س��رزمین عزیز و پهن��اور خدمت می کنید، 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.یقیناً بدون 
پش��تیبانی و حمای��ت مقام��ات عالی محترم کش��ور، 
مس��ئولین و دلس��وزان بخش تعاون به ویژه مجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقام عالی وزارت و 
معاونت تعاون و همت و تالش مجدانه ش��ما کارکنان 
س��اعی و خدوم بانک در تمامی رسته های شغلی طی 
این سال ها و پیش از آن به ویژه از سال 1368 در قالب 
فعالیت در صندوق تعاون کش��ور؛ امروز ش��اهد وجود 
چنین سازمانی ارزشمند و اثرگذار در عرصه بانکداری 
کش��ور نبودیم. جای آن دارد که به پاسداشت این روز 
از همگ��ی قدردانی ش��ود. امروز، به ج��د و بدون هیچ 
تعصبی عرض می کنم این نهاد که وارد دهمین س��ال 
تأسیس خود می شود با عنایت به رزومه قابل قبولی که 
در پرتفوی خود ذخیره کرده است، موردتوجه آگاهان 
شبکه بانکی و مسئولین عالی کشور می باشد و باافتخار 
در اج��رای طرح های ملی به وی��ژه در جهت کمک به 
اش��تغال زائی نقشی فعال داش��ته و از عاملیت الزم در 
برخی از طرح های ویژه برخوردار است. این همه توفیق 
به لطف وجود ش��ما و همت ش��ما عزیزان می باش��د. 
خداون��د متعال را ش��اکرم که در بره��ه ای از زندگی 
حرفه ای تجربه چندین سال همکاری با خانواده بزرگ 

بانک توسعه تعاون را به اینجانب عطا کرده است.
دیدار دکتر صالح آبادی با 
صادرکنندگان استان البرز

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت: س��ال گذشته 
ح��دود 100 میلی��ون دالر محصوالت نانو از کش��ور 
صادر ش��د که نش��ان می دهد این بخش توان تبدیل 
ش��دن به یکی بازوهای صادراتی برتر کشور را دارد.به 
گزارش اگزیم نیوز، دکتر علی صالح آبادی و جمعی از 
مدیران ارش��د بانک توس��عه صادرات با حضور در اتاق 
بازرگانی البزر پاسخگوی سواالت تجار، صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان بخش خصوصی این اس��تان صنعتی 
بود.دکت��ر صالح آب��ادی افزود: بان��ک آمادگی دارد بر 
اس��اس برنامه صادراتی ارائه ش��ده از سوی مشتریان، 
ب��ا صادرکنندگان هم��کاری کرده و س��قف اعتباری 
مشخصی برای صادرکنندگانی که صادرات پایدار دارند 
تعریف کند.وی افزود: تالش بانک توسعه صادرات این 
اس��ت که در شرایط حال حاضر کشور، صادرکنندگان 
و تولید کنن��دگان صادرات محور، مش��کلی به لحاظ 

نقدینگی نداشته باشند.
صالح آبادی بیان داش��ت: اخیرا سقف اختیارات شعبه 
الب��رز ای��ن بانک افزایش پی��دا کرده اس��ت؛ در بانک 
توس��عه صادرات برخالف س��ایر بانک ها، به دلیل کم 
شعبه بودن، درخواس��تها بعد از رئیس شعبه به مدیر 
اعتب��ارات بانک انتقال داده می ش��ود و در واقع بدون 
درگیری ه��ای بروکراتی��ک، در کمترین زمان ممکن 
یعن��ی حداکثر 10روز، به درخواس��ت ه��ای اعتباری 
مشتریان رسیدگی می شود.رئیس هیات مدیره بانک 
توس��عه صادرات ایران بیان داشت: برای مشتریانی که 
به صورت مستمر از گذشته با بانک کار می کنند، باید 
تا پیش از سررس��ید مقدمات را ب��رای دریافت مجدد 
تس��هیالت، فراهم کنن��د و به این ترتی��ب در فرایند 

اعطای تسهیالت وقفه ایجاد نخواهد شد.
ایجاد و توسعه نقشه و مسیریاب 
»نشان«، با حمایت بانک پاسارگاد

"مس��یریاب نشان" یک اپلیکیش��ن رایگان و کاربردی 
است که با حمایت بانک پاسارگاد و شرکت فناپ توسط 
ش��رکت راژمان ایجاد شده و در حال توسعه است. این 
برنام��ه، بهتری��ن راه رس��یدن به مقص��د را به صورت 
هوشمند و با توجه به مسافت و ترافیک به کاربر نشان 
داده و تا رس��یدن به مقص��د وی را راهنمایی می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، »مس��یریاب 
نشان« با درنظر گرفتن ترافیک آنالین، به کاربر کمک 
می کند تا بتواند موقعیت فعلی خود را روی نقشه پیدا 
کرده و سریع ترین و کم ترافیک  ترین مسیر را تا مقصد 
انتخاب کند. »نشان« تنها اپلیکیشن نقشه و مسیریابی 
اس��ت که همزمان طرح های ترافی��ک و زوج  و فرد را 
دارد و با توجه به آن ها مس��یریابی می کند. این برنامه 
دارای راهنمای صوتی فارس��ی است، که تا رسیدن به 
مقص��د، کاربر را گام  به گام راهنمایی کرده و در طول 
مسیر نیز هشدارهایی درباره ی نزدیک شدن به دوربین 
کنترل س��رعت، پلیس، دست اندازها، تصادف ها و ... را 

اعالم می کند.

اخبار

تجمع بی��کاری فارغ التحصی��الن خانه  کار و  نشین تا جایی پیش رفته که امروز خیل کس�ب 
عظیم��ی از آنه��ا برای فرار از بیکاری دس��تفروش ش��دند تا 
معضل جدید بازار کار رواج مشاغل کاذب بین تحصیل کرده  ها 

باشد.
"استخدام کارگر ساده با مدرک لیسانس"، "استخدام نگهبان 
با مدرک لیسانس"، "استخدام منشی با مدرک دانشگاهی"، " 
کارگر برای فست فوت با مدرک دانشگاهی"، "به یک فروشنده 
با مدرک دانش��گاهی نیازمندیم" ، اینها بخش��ی از آگهی های 
نیازمندی های روزنامه هاست که نشان دهنده وضعیت بیکاری 

در جوانان فارغ التحصیل است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر فارغ التحصیالن 
آموزش عالی نش��ان می دهد 16.6 درصد جمعیت فعال فارغ 
التحصی��الن آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان 
نس��بت به مردان و در نقاط روس��تایی نسبت به نقاط شهری 
بیش تر بوده اس��ت. بررس��ی روند تغییرات این نرخ حاکی از 
کاهش 1.2 درصدی در بهار 98 نس��بت به فصل مشابه سال 

قبل است.
در بهار 98 س��هم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی 
از کل بیکاران 40.3 درصد بوده اس��ت. این سهم در بین زنان 
نس��بت به مردان و در نقاط ش��هری نس��بت به نقاط شهری 
نس��بت به نقاط روس��تایی باالتر است. بررس��ی تغییرات این 
شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل3.9 

درصد افزایش یافته است.
 در بهار 98 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی 
از کل شاغالن 24.5 درصد بوده است. این سهم در بین زنان 
نس��بت به مردان و در نقاط ش��هری نسبت به روستایی باالتر 
اس��ت. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت 

به فصل مشابه سال قبل 1.3 درصد افزایش داشته است.
روزگاری بود که افراد برای رفتن به دانشگاه با یکدیگر رقابت 
می کردند. این در حالی اس��ت که امروزه  این افراد در بیکاری 
از یکدیگر س��بقت می گیرند. اما به راستی این افراد با داشتن 

مدرک کارشناسی و دکترا چگونه روزگار می گذرانند؟
در حال حاضر وضعیت بازار کار جالب است. اگر دانشگاه بروی 
بیکاری و دانشگاه هم نروی گویا بی سوادی. این جمالت یک 
جوان فارغ التحصیل فوق لیسانس بیکار است که برای فرار از 

بیکاری به سراغ مشاغل کاذب رفته است.
کم نیس��تند تعداد ف��ارغ التحصیالنی که به دلی��ل نبود بازار 
کار مناس��ب، شغلی نداشته یا در مشاغل غیر مرتبط با رشته 
تحصیلی خود مش��غول به کارهس��تند.  در برخی مواقع این 

فارغ التحصیالن جوز جمعیت بیکار جامعه تلقی می ش��وند. 
این دسته از افراد در اطرافمان زیاد است.

کمبود فرصت های ش��غلی و ناتوانی جوانان در دس��تیابی به 
اش��تغال آینده دار، باعث رو آوردن تعدادی از جویندگان کار 
به مشاغل دم دستی و بعضاٌ دستفروشی شده که در بین آنها 

شاهد دستفروشی فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز هستیم.
اکنون بیکاری فارغ التحصیالن دانش��گاهی مهمترین معضل 
فعلی کشور در بخش اشتغال و بازار کار است.این معضل امروز 
در تمام رش��ته های دانش��گاهی حتی در مهندسی و پزشکی 
نیز وجود دارد. بررس��ی توان اشتغال زایی بخش های مختلف 
اقتص��ادی و نیز برنامه ریزی های الزم همراه با اقدامات عملی 

در این زمینه می تواند موجبات کاهش نرخ بیکاری شود.
آمارهای ارائه ش��ده در بخش رسمی حکایت از بیکاری حدود 
3میلیون��ی در کش��ور دارد. ام��ا آمارهای غیر رس��می حاکی 
بی��کاری تا مرز7 میلیون نفر اس��ت. حال اینکه درحال حاضر 

بیکاری تبدیل به بحران شده است ناشی از چیست؟
رکود فعلی کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل ترین 
ظرفی��ت های خود پیش می رود. یعنی یک واحد تولیدی یا با 
حداقل ظرفیت خود کار می کند یا به سمت تعطیلی کشیده 
می ش��ود. در حال حاضر رکود مهمان ناخوانده اقتصاد ماست 

که مش��کالت متعددی را فراهم کرده اس��ت. از صندوق های 
بیمه و بازنشس��تگی گرفت��ه تا واحدهای تولی��دی تعطیل و 

بیکاری کارگران همه ثمره اقتصاد همراه با رکود است.
در راس��تای این رکود برخی فع��االن اقتصادی می گویند که 
مش��اغل کاذب در بین فارغ التحصیالن رواج یافته اس��ت.اما 
باتوجه به اینکه این بیکاری صرفاً مخصوص پایتخت نیس��ت، 
تع��داد زیادی از فارغ التحصیالن دانش��گاهی به دنبال یافتن 
شغل از شهرستان به تهران می آیند اما مجبور هستند از طریق 
اشتغال موقت و دستفروشی برای خود کسب و کاری دست و 
پ��ا کنند. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران کش��ور درباره بیکاری فارغ التحصیالن دانش��گاهی 
گفت:عزم جدی برای سازماندهی اشتغال و همچنین مشاغل 
غیر رس��می وجود ن��دارد.  برخی اقدامات مقطعی از س��وی 
ش��هرداری ها برای ساماندهی دستفروش��ان صورت می گیرد، 
اما بهتر اس��ت به جای جمع آوری دستفروش��ان شهرداری ها 

مراکزی را برای فعالیت این دسته از افراد ایجاد کنند.
 وی ادام��ه داد:در حال حاضر بس��یاری از ف��ارغ التحصیالن 
دانش��گاهی با مدرک لیس��انس به دنبال این هستند که برای 
فرار از بیکاری در پیتزا فروش��ی فعالی��ت کنند یا در پارک ها 
به بچه ها بادکنک بفروش��ند. با یک��ی از این جوانان صحبت 

می کردم که درد و دل می کرد و می گفت حاضر به کار کردن 
در هر مجموعه ای هس��تم اما اگر این کار را انجام ندهم برای 

امرار معاش خانواده ام با مشکل روبرو می شوم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار 
داشت: تعداد جوانان تحصیل کرده که متقاضی کار هستند و 

برای ما نامه می نویسند بسیار زیاد است.
 از س��وی دیگر هیچ برنامه ای برای س��اماندهی اشتغال فارغ 
التحصی��الن دیده نمی ش��ود. طرح هایی مانن��د»کارورزی« 
،»مه��ارت عی��ن آموزش«،»تخفیف کارفرمایان«،» اش��تغال 
فراگیر« و... ش��اید به اش��تغال فارغ التحصیالن اشاره داشته 
باش��د،ولی به طور کامل اجرایی نش��ده و اثرات آن در کاهش  
تعداد بیکاران باسواد دیده نمی شود، چرا که بخشی از برنامه 
های اش��تغالی در گیر و دار تأمین منابع برای عملیاتی شدن 

گیر افتاده اند و ناقص رها شده اند.
 از س��وی دیگر ب��ا توجه به اینکه اکث��ر واحدهای تولیدی به 
دلیل مشکالت مالی حاضر به پرداخت حقوقی باالتر از حداقل 
قانون کار نیس��تند، فارغ التحصیالن اگر کار هم پیدا کنند،در 
برخی مواقع حاضر به اش��تغال نمی ش��وند، چ��را که به حق، 
معتقد هس��تند که حداقل حق��وق وزارت کار کفاف گذراندن 
امورات زندگی را نمی دهن��د و در حال حاضر حداقل حقوق 
وزارت کار تنها یک س��وم هزینه های زندگی را پوش��ش می 
ده��د، همین موض��وع باعث می ش��ود تا گرایش به س��مت 
مشاغل کاذب و دستفروشی به امید یافتن سود بیشتری علی 
الرغم نبود امنیت ش��غلی و نبود بیمه تأمین اجتماعی و سایر 
مشکالت افزایش یابد.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی »بیکاری 
فارغ التحصیالن« بحرانی در اقتصاد تبدیل شده است که باید 

به زودی برای آن فکر اساسی شود.  
یک��ی از چالش ه��ای مهم در ای��ن بحران عدم ت��وازن بین 
دانشگاه و صنعت اس��ت. بیکاری افراد دارای تحصیالت عالی 
در فاصله س��ال های65 تا 90 به میزان 4 برابر ش��ده است؛ با 
این حال دانش��گاه ها همچنان به روند جذب دانش��جو ادامه 
می دهند و صف متقاضیان ورود به دانش��گاه هم برقرار است. 
همچنین ش��اید زمان آن رسیده باشد که بخش قابل توجهی 
از تحصیالت پس از دیپلم متوسطه به سمت رشته های فنی 
و مهارت آموزی س��وق پیدا کند. اگر قرار است دانشگاه ها به 
روال رقابتی جذب دانش��جو ادامه دهن��د، یکی هم باید برای 
ب��ازار کار فارغ التحصیالن دانش��گاه ها، برنام��ه ریزی کند به 
نحوی که یا پذیرش میلیونی دانشجو تا چند سال متوقف شود 
و یا اینکه فرصت های جدید شغلی برای ورود افراد به بازار کار 

فراهم شود.  تسنیم   

گزارش

کاهش استقبال از وام مسکن یکم 
مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن گفت: در س��ه ماهه نخست امسال دریافت 

تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران کاهش یافته است.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه مجموع عملکرد بانک در طی سال جاری 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته در حوزه پرداخت تسهیالت مثبت است، 

اظهار داش��ت: بر اساس آمار سه ماهه نخست امسال مجموع تسهیالت پرداختی 
حدود 8 درصد نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته از رشد مواجه بوده به طوری 

که بخش قابل توجهی از این تس��هیالت در بخش مس��کن بوده اس��ت. مدیرعامل بانک 
عامل بخش مس��کن افزود: بر اس��اس آماری که مربوط به س��ه ماهه نخست امسال می 
شود در حوزه دریافت تسهیالت خرید مسکن از صندوق پس انداز مسکن یکم تغییرات 
محسوس��ی مشاهده نمی شود و این نشان می دهد که تسهیالت این صندوق همچنان 

مورد استقبال قرار می گیرد و جذابیت دارد. فارس

تامین نهاده های تولید توسط تشکل ها و تعاونی ها
 وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تامین نهاده های تولید توسط تشکل ها، اتحادیه ها 

و تعاونی های تولیدکنندگان تاکید کرد.
محمود حجتی در جمع هیات مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی امور دام کشور، 
اظه��ار کرد: نهاده ه��ای تولید را باید تش��کل ها، اتحادیه ه��ا و تعاونی های تولید 

کنندگان تامین کنند. وی با تاکید بر این که الزم اس��ت ش��رکت پش��تیبانی امور 
دام با تمام توان در کنار تشکل ها و بخش خصوصی وارد کننده، نسبت به تامین نهاده 

اقدام نماید، خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط فعلی، سهم شرکت پشتیبانی امور دام در حوزه 
تامین و توزیع نهاده ها افزایش چشمگیری داشته است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور مسئولیت تمامی کاال و ذخائر استراتژیک را بر عهده دارد و در این 
خصوص باید با توجه به افزایش س��هم این شرکت در تامین بیش از پیش کاال، تمهیدات 

الزم برای حفظ کیفیت و کمیت کاال در انبار ها و سردخانه ها اندیشیده شود.  میزان

سهام عدالت در یک قدمی ورود به بورس
مدی��ر عامل ش��رکت فراب��ورس ایران گف��ت: از لحاظ فنی دو م��اه بعد از اعالم 
نیازمنده��ای اولیه و الزامات قانونی و مقررات، قادر به پذیرش س��هام عدالت در 
فراب��ورس خواهیم بود. امی��ر هامونی با اعالم این خبر گفت: از س��وی معاونت 
س��ازمان ب��ورس نامه ای به فراب��ورس ایران ب��ه منظور آمادگی ب��رای پذیرش 

دهک های اول و دوم دارندگان سهام عدالت در بازار سرمایه ابالغ شد.
وی افزود: در این زمینه فرابورس آمادگی خود را به صورت مکتوب به سازمان بورس 

اعالم کرده است. هامونی خاطرنشان کرد: از لحاظ فنی دو ماه بعد از اعالم نیازمندی های 
اولیه و الزامات قانونی و مقررات، قادر به پذیرش سهام عدالت در فرابورس خواهیم بود. 
به گفته وی ابالغیه ای از س��وی هیات وزیران و مجلس مبنی بر معامله پذیر شدن سهام 
عدالت دهک های اول و دوم ارائه ش��ده اس��ت و هم اکنون در حال پیگیری های الزم در 

این زمینه هستیم.  ایرنا 

مدیرعام��ل ش��رکت توزیع  ک������ل برق تهران با اشاره به اینکه د
این ش��رکت زیانده نیس��ت و ساالنه 22 میلیارد 
کیلووات ساعت برق در تهران به فروش می رسد، 
گفت: تا پایان سال جاری 200 هزار مشترک پ 
رمص��رف خانگ��ی و تج��اری مجهز ب��ه کنتور 
هوشمند می ش��وند.  حسین صبوری در نشست 
خبری در پاس��خ به این سوال که شرکت توزیع 
برق تهران ساالنه چه میزان فروش انرژی دارد و 
اینکه گفته می شود این ش��رکت زیانده است یا 
خیر، گفت: ش��رکت توزیع برق تهران ساالنه 22 
میلی��ارد کیلووات س��اعت برق می فروش��د. وی 
افزود: ش��رکت توزیع برق تهران زیانده نیس��ت. 
وی در  پاس��خ به این سوال که میزان خاموشی 
در تهران در تابس��تان امس��ال به چه شکل بوده 
اس��ت  گفت: با برنامه ریزی هایی که امس��ال در 
تابس��تان صورت گرفت یک��ی از راهبردها ارتقاء 
قابلیت شبکه توزیع برق بود؛ به همین دلیل 10 
درصد هم انرژی توزیع نشده و هم خاموشی های 
برق نس��بت به پارسال کاهش پیدا کرد. صبوری 
با اش��اره به اینکه تهران با 4.5میلیون مشترک 
10 درصد مشترکان کشور را در خود جای داده 
اس��ت گفت: 10 درص��د  انرژی برق کش��ور در 

تهران مصرف می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه تهران دارای 32 هزار کیلومتر 
ش��بکه فشار متوس��ط و ضعیف است، گفت: 76 
درصد مش��ترکان تهران خانگی هستند که 40 
درص��د انرژی ب��رق تهران را به خ��ود اختصاص 
دادند. صبوری ادامه داد: در سال 96 نقشه راهی 
ترس��یم شد تا حرکت سالیانه شرکت توزیع برق 
در آن طراح��ی ش��ود به همین منظ��ور در این 
ترس��یم نقش��ه راه هدف این بود ک��ه بدانیم در 
سال 1400 به کجا خواهیم رسید. بنابراین تمام 
برنامه های امروز که ش��اهد آن هس��تیم در یک 

راستا و برنامه های تعریف شده بوده است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق تهران با اشاره به 
اینکه میانگین رش��د س��الیانه پیک مصرف برق 
تابس��تان در هشت س��ال گذش��ته 3.5 درصد 
ب��ود گفت: امس��ال ب��ا پیش بینی ه��ای صورت 
گرفته از پیک س��ال گذش��ته تا امروز صد هزار 
مش��ترک جدید به مش��ترکان اضافه شده است 
ک��ه حداقل مص��رف آ نه��ا 200 م��گاوات را به 
پی��ک مصرف اضافه کرده اس��ت. صبوری اضافه 

ک��رد: طبق پیش بینی های ص��ورت گرفته پیک 
مصرف ب��رق تهران قرار بود ب��ه 5 هزار مگاوات 
برسد که با مدیریت مصرف و همکاری سازمان ها 
و ادارات پی��ک مص��رف ب��رق تهران ب��ه 4660 
مگاوات رسید که نش��ان می دهد مردم و ادارات 
و صنای��ع همکاری خوبی داش��تند به طوری که 
تمام برنامه ها به خوبی پیاده ش��ده و توانس��تیم 
350 م��گاوات مدیریت مصرف برق انجام دهیم. 
به گفته وی مصرف برق تهران نس��بت به س��ال 

گذشته دو درصد رشد داشته است. 
صبوری با اش��اره به همکاری ادارات و سازمان ها 
پس از  اطالق بخش��نامه استانداری تهران برای 
مدیری��ت مصرف گفت: پس از  ابالغ بخش��نامه 
استانداری تهران مقرر ش��د از ساعت 12 تا 16  
ادارات با اس��تفاده از مولده��ای خود تامین برق 
خ��ود را تامی��ن کنند که این موضوع بس��یار به 
خوب��ی پیاده ش��د. وی افزود: در این بخش��نامه 
تاکید ش��ده بود که باید ادارات مصرف برق خود 
را 10 درصد کاهش دهند و باید از دس��تگاه های 
مولد خود اس��تفاده کنند و دمای کولرهای خود 

را در درجه مناس��بی قرار دهن��د. بنابراین هزار 
س��ازمان و دس��تگاه ملی در تهران هدف گذاری 

شد تا مجهز به کنتورهای هوشمند شود. 
صبوری خاطرنش��ان کرد: تا امروز 15 س��ازمان 
از وزارتخانه ه��ا، بانک های بزرگ و ش��رکت های 
بزرگ که بخشنامه اس��تانداری را برای مدیریت 
مصرف برق رعایت نکرده بودند روزانه 2 س��اعت 
برق آنها را قطع کردیم. وی درخصوص مدیریت 
مصرف و بار ش��بکه گفت: هوشمندسازی کنتور 
مش��ترکان برق یکی از برنامه های شرکت توزیع 
برق در راس��تای مدیریت مصرف است بنابراین 
تمام مشترکان دیماندی و مشترکان برق ادارات 
و صنعتی مجهز به کنتورهای هوش��مند هستند 
ک��ه مصرف برق آنه��ا از راه دور کنترل و قرائت 

می شود و صورتحساب آنها  پیامک می شود. 
صبوری ادامه داد: تا پایان س��ال جاری نیز 200 
هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری مجهز به 

کنتور هوشمند خواهند شد. 
به گفته وی س��الیانه 500 هزا نفر از مردم برای 
اخذ خدم��ات برق و خدمات پ��س از فروش به 

مناطق 22 گانه مراجعه می کردند که با راه اندازی 
س��امانه 1521 حدود 90 درصد خدمات برق از 

طریق این سامانه انجام می شود. 
وی درخص��وص ط��رح ملی قبوض س��بز که در 
راس��تای اجرای سیاس��ت های دولت الکترونیک 
اس��ت، گف��ت: جم��ع آوری قب��وض فیزیکی در 
ش��هر تهران همزمان با کل کش��ور قرار اس��ت 
درخص��وص قبض برق نیز اجرا ش��ود به طوری 
که از ابتدای مهرماه س��ال جاری قبوض کاغذی 
جمع آوری و صورتحساب ها به صورت پیامک به 
مشترکان ارس��ال خواهد شد. مدیرعامل شرکت 
توزی��ع برق تهران ادامه داد: در تهران 40 درصد 
مش��ترکان که ح��دود یک میلی��ون و700 هزار 
مش��ترک بودند ش��ماره تلفن خ��ود را در این 
س��امانه ثبت کردند و ش��ماره هم��راه خود را 
پیامک کردن��د؛ بنابراین ط��ی روزهای آینده 
به ش��ماره هایی که ثبت ش��ده است به صورت 
پیامک اطالع رس��انی خواهد شد برای اینکه از 
اول مهرماه مش��ترکان با مشکل عدم دریافت 
صورتحساب مواجه نش��وند تا 15 شهریور ماه 
ش��ماره تلفن خ��ود را از طریق س��امانه هایی 
مثل ارسال شناس��ه قبض با *1 به سرشماره 

10001521  ارس��ال کنند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران خبرداد؛

قطع برق سازمان های پرمصرف  

وش در بازار کار  رشد لیسانسه های  دستفر
به دنبال عدم تحقق وعده های دولت رخ داد ؛

بنیاد برکِت س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( با افتتاح 

110 مدرس��ه ی جدی��د در س��ال ج��اری، تع��داد م��دارس 
 برک��ت در سراس��ر کش��ور را، به 1250 مدرس��ه می رس��اند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره(، این بنیاد در راستای نهضت مدرسه سازی و به منظور 
توسعه ی فضاهای آموزشی و توزیع عادالنه ی امکانات تحصیلی 
در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی کشور، ساخت 110 باب 
 مدرسه را در این مناطق برای سال جاری پیش بینی کرده است. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، 10 ب��اب مدرس��ه ی 15 کالس��ه 
از م��دارس ذک��ر ش��ده، در مناط��ق زلزل��ه زده ی کرمانش��اه 
 تکمی��ل و تقدی��م دانش آم��وزان ای��ن مناط��ق خواهد ش��د.

ماندگارتری��ن  و  بنیادی تری��ن  از  یک��ی  مدرسه س��ازی 
اقدام��ات س��تاد اجرایی فرمان حض��رت ام��ام)ره( در مناطق 
 مح��روم اس��ت ک��ه از طری��ق بنیاد برک��ت دنبال می ش��ود.

براس��اس تأکید مقام معظم رهبری بر ارتقای عدالت آموزشی 
در مناط��ق مح��روم و در ادام��ه ی نهض��ت مدرسه س��ازی، 
بنی��اد برکت پ��س از احداث 1000 مدرس��ه ی اول، س��اخت 
دارد. اق��دام  دس��ت  در  را  برک��ت  دوم  مدرس��ه ی   ه��زار 
بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( تا به امروز 
نس��بت ب��ه اح��داث 1640 مدرس��ه ب��ا 9240 کالس درس، 
ظرفیت پذیرش 192 هزار دانش آموز و اعتباری بالغ بر 8600 
میلی��ارد ریال اقدام کرده، که از این تعداد تاکنون، 1140 باب 
 مدرس��ه با 6110 کالس درس، به بهره برداری رس��یده است. 
با افتتاح 110 مدرس��ه ی جدید در سال جاری، تعداد مدارس 
بهره برداری ش��ده ی بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
 ام��ام)ره( در سراس��ر کش��ور، ب��ه 1250 باب خواهد رس��ید. 
گفتنی اس��ت، م��دارس بنیاد برک��ت تاکنون بال��غ بر 2500 

 روس��تا در 31 اس��تان کش��ور را تحت پوش��ش قرار داده اند.
هم چنین الزم به توضیح اس��ت که م��دارس برکت در مناطق 
مح��روم م��ورد نی��از وزارت آم��وزش و پ��رورش و س��ازمان 
نوس��ازی مدارس کش��ور و با رعای��ت اس��تانداردها و الزامات 
آموزش��ی و ضوابط فنی و زیربنایی س��اخته می ش��وند و پس 
 از تکمی��ل، تقدی��م دانش آم��وزان عزیز این مناطق می ش��ود.

براس��اس تفاهم نام��ه ی میان س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( و وزارت آموزش و پرورش، مقرر ش��ده است که تعداد 
مدارس برکت تا چند س��ال آینده، به 2000 باب مدرس��ه در 
سراسر کشور برس��د. بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( ب��رای نیل به این هدف، ب��ا وزارت آموزش و پرورش 
و س��ازمان نوسازی، توس��عه و تجهیز مدارس کشور در تعامل 

مستمر است.

 تعداد مدارس برکت امسال به 1250 مدرسه می رسد


