
ايجاد و توسعه طرح خدمت با هدف ارتقاء 
كيفيت خدمات بانكی

منصور يوسفی نيا معاون برنامه ريزی و فناوری ضمن 
بيان اين مطلب افزود : بانک صنعت و معدن به منظور 
افزايش س��رعت و س��هولت در دسترسي به خدمات 
بانکی و بهبود خدمت رس��انی به مش��تريان اقدام به 
راه اندازی طرح خدمت با همکاری بانک شهر نموده 
اس��ت.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک صنعت و 
معدن، با راه اندازی اين طرح، امکان همکاری مشترک 
دو بانک در بهره گيری از فناوری اطالعات جهت ارائه 
خدمات بانکی متقابل به مشتريان هردو بانک فراهم 
شده است.وي بيان داش��ت : مشتريان بانک صنعت 
و معدن می توانند در کليه ش��عب در س��طح کشور 
از دو س��رويس وصول چک ه��ای عادی هر دو بانک 
تا س��قف دو ميلي��ارد ريال و عملي��ات واريز وجه به 
حس��ابهاي متمرکز تا س��قف 328 ميلي��ون ريال با 
رعايت ضوابط و مقررات بانک مرکزي استفاده نمايند.

مهندس يوس��في نيا در اين خص��وص گفت: اجرای 
اين طرح يکی از رخداد های مهم در حوزه اس��تقرار 
بانکداري الکترونيکي است و زمينه ساز ايجاد شبکه 
بين بانکی خواهد بود. به عبارت ديگرش��عب قادر به 
پذيرش مشتريان هر دو بانک بوده و گام مهمی جهت 
دسترسي آسان مشتريان به پايانه های خدمات بانکی 
خواه��د بود.وي همچنين اضافه ک��رد اين خدمت با 
استفاده بهينه از ظرفيت مشترک شعب بانک صنعت 
و معدن و بانک شهر به منظور صرفه جويی و کاهش 
هزينه های سرمايه گذاری در زمينه توسعه فيزيکی 
بانک ها ايجاد و اجرا ش��ده اس��ت. همچنين واريز به 
حساب و دريافت چک هاي هردو بانک بصورت لحظه 

اي از مزايای اين طرح مي باشد.

شعبه »چهارراه تيرانداز« بانک آينده، با 
تغيير نام به محل جديد، انتقال يافت

۱ ارديبهش��ت ۱3۹۹ با هدف توسعه شبکه بانکی 
و در راس��تای رعايت اصل مش��تری مداری، شعبه 
»چهارراه تيران��داز« )کد۰3۵8 ( بانک آينده با نام 
جدي��د »جردن-بلوار صبا« )ک��د ۰3۵8( به محل 
جديد انتقال يافت. امروز دوشنبه ۱3۹۹/2/۱ شعبه 
جردن - بلوار صبا، با حضور معاون بازاريابی و امور 
شعب، مدير امور روابط عمومی و بازارافزايی، مدير 
امور شعب ش��رق تهران و عده ای از روسای شعب 
همجوار اين شعبه، افتتاح و آماده خدمت رسانی به 
مشتريان گرديد.بر همين اساس، مشتريان محترم 
می توانند برای انجام امور بانکی، به نش��انی جديد 
اين ش��عبه، خيابان نلس��ون ماندال  )آفريقا(، نبش 
بلوار صبا، ش��ماره 2 رجوع يا  با تلفن 22۰۵۵۷۷3 
تم��اس بگيرند.مرک��ز ارتب��اط 2۴س��اعته بانک با 
ش��ماره 2۷۶۶32۰۰ – ۰2۱ نيز آماده پاسخ گويی 

به مشتريان گرامی است.

ضد عفونی مستمر شعب بانک ايران زمين
ح��دود دو ماه از حضور وي��روس ناخوانده کرونا در 
کشورمان می گذرد، در اين راستا در گفتگويی کوتاه 
از مدير امور شعب اس��تان تهران بانک ايران زمين 
در خص��وص نحوه خدمات رس��انی و رعايت نکات 
بهداشتی در شعب اين بانک سوال کرديم.مصطفی 
يزدانجو با اشاره به اينکه بهتر است مشتريان بانک 
ها همچنان از خدمات بانک��داری الکترونيک برای 
انجام امور مالی خود اس��تفاده کنند، گفت: اقدامات 
بهداش��تی در ش��عب بانک ايران زمين در دو حوزه 
همکاران و مشتريان با در نظر گرفتن پروتکل های 
ابالغ��ی از س��وی نهادهای مربوط��ه در حال انجام 
است.وی افزود: از روز اول اعالم وجود ويروس کرونا 
در کش��ور بخشنامه ای با در نظر گرفتن همه موارد 
بهداش��تی صادر و به همکاران شعب ابالغ شد، که 
براس��اس آن همکاران با رعايت نکات بهداشتی به 
ادامه خدمت رسانی به مشتريان پرداختند.يزدانجو 
ب��ا بي��ان اين نکته که حفظ س��المت هم��کاران و 
مش��تريان همواره در اولويت بانک ايران زمين بوده 
است، تصريح کرد: در حال حاضر امکانات بهداشتی 
و حافظت��ی از قبيل ماس��ک، دس��تکش، مايع ضد 
عفونی براس��اس اس��تانداردهای موجود در اختيار 
هم��کاران قرار گرفته اس��ت و همچنين در تمامی 
ش��عب مواد ضد عفونی کننده در اختيار مشتريان 
ني��ز قرار دارد تا مش��تريان قبل از انج��ام عمليات 
بانکی و پس از آن برای حفظ س��المت خود نسبت 
به انجام امور بهداشتی اقدام کنند.مدير امور شعب 
اس��تان تهران بانک ايران زمي��ن در ادامه افزود: از 
ديگر اقداماتی که در اين زمينه انجام ش��ده اس��ت، 
کنترل سالمت همکاران به صورت روزانه است و در 
اين زمينه همکارانی که مشکوک به بيماری باشند 
بالفاصله به مرخصی اعزام می ش��وند. همچنين به 
همکارانی هم که دچار بيماری زمينه ای هستند و 
در ش��رايط فعلی جزو افراد آسيب پذير هستند نيز 

مرخصی داده می شود.

افتتاح دو شعبه بانک پاسارگاد در 
شهرهای ساری و رباط كريم

بانک پاس��ارگاد، آغاز فعاليت دو شعبه از اين بانک 
را در ش��هرهای س��اری و رباط کريم اعالم کرد. به 
گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در راس��تای 
گس��ترش شبکه بانکی و دسترسی بهتر هم ميهنان 
به خدمات بانکی، دو شعبه ی »رباط  کريم« و »امير 
مازندرانی ساری« به جمع شعبه های بانک پاسارگاد 
پيوس��ته و انواع خدمات بانکی اعم از ريالی و ارزی 
را به مراجعه کنندگان ارائه می کنند. گفتنی اس��ت 
ش��عبه »رباط کريم« در شهرس��تان رب��اط کريم، 
بل��وار ام��ام خمينی، باالت��ر از پل هواي��ی محبت، 
جنب فروش��گاه معلم، پالک 82۶ و شعبه ی »امير 
مازندرانی س��اری« در شهرستان ساری، بلوار امير 

مازندرانی، روبروی فرمانداری واقع شده است.  

اخبار

 جهش قیمت دالر 
در پی مخالفت دولت   

رئیس کل سابق بانک مرکزی تشریح کرد؛

گزارش

رئيس کل س��ابق بانک مرکزی با بيان اينکه در س��ال ۹۶ 
بررس��ی های کارشناس��ی بانک مرکزی نش��ان می داد نرخ 
تعادل��ی ارز ۶۵۰۰ تومان اس��ت، مخالفت دولت در اصالح 

تدريجی نرخ ارز را عامل اصلی جهش قيمت ها دانست.
ولی اهلل س��يف با اشاره به وضعيت فعلی اقتصاد در ماه های 
اخير اظهارداشت: شاهد شرايطی خاص در اقتصاد هستيم 

که جا دارد مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
وی افزود: از نظر بين المللی باوجود تعامل سازنده و منطقی 
جمهوری اس��المی دسيس��ه ه��ا و توطئه های دش��منان 
همچنان ادامه داش��ته و متاس��فانه چشم انداز روشنی هم 
برای آن متصور نيست. در آمد های ارزی کشور هم افزايش 
پيدا نک��رده و محدوديت های صادرات نفت و فش��ارهای 

آمريکا همچنان وجود دارد.
رئيس کل س��ابق بانک مرکزی تصري��ح کرد: عالوه بر اين 
بح��ران کرون��ا تاثيرات منف��ی جدی بر کس��ب و کارها و 
فعاليت های اقتصادی در همه کش��ور ها منجمله ايران بر 
جای گذاش��ته اس��ت. با اين وجود با مديريت به عمل آمده 
الحمدهلل کاالهای اساسی و مايحتاج عمومی مشکلی ندارد 

و به ميزان نياز در دسترس مردم قرار دارد.
وی گف��ت: در ش��رايط فعلی با تدبير مق��ام معظم رهبری 
و تش��کيل ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، هماهنگی و 
همراهی مناس��بی بين سه قوه نس��بت به سال ۹۶ و نيمه 
اول سال ۹۷ وجود دارد و از سوی ديگر واقع گرايی دولت 
و س��اير ق��وا در ايجاد و حفظ آرامش موجود نقش بس��يار 
مهم و تاثير گذاری داش��ته است و عالوه بر آن تاکيد شورا 
در هم��ان جلس��ات اول بر اختيارات کام��ل بانک مرکزی 
در کنت��رل ب��ازار ارز و صدور مصوب��ه الزم در اين زمينه و 
همچني��ن الزام همه نهادها و دس��تگاه ه��ا منجمله کليه 
مراج��ع انتظام��ی ، امنيتی و قضاي��ی در همراهی با بانک 

مرکزی برای مديريت بازار ارز بوده است.
نمی توان با دستور نرخ ارز را تعيين کرد

س��يف با بيان اينکه همه اين اقدامات ب��دون توجه به يک 
واقعي��ت مهم نمی توانس��ت منجر به آرامش در بازار ش��ود، 
اف��زود: آن واقعيت اين اس��ت ک��ه ن��رخ ارز را نمی توان بنا 
ب��ر عالقه و با دس��تور تعيين ي��ا از تعديل آن متناس��ب با 
واقعيت های اقتصادی جلوگيری کرد. نرخ واقعی ارز متناسب 
با واقعيت های اقتصادی کشور مشخص می شود و تحت هيچ 

ش��رايطی نمی ت��وان آن را تغيير داد مگ��ر اينکه متغيرهای 
اقتص��ادی تاثيرگ��ذار بر آن تغيير کنن��د در آن صورت نرخ 

واقعی ارز هم به صورت تدريجی تعديل خواهد شد.
وی اظهارداشت: دليل اصلی آرامشی که در حال حاضر در 
ب��ازار وجود دارد پذيرش اين واقعيت اس��ت که نمی تواند 
بي��ن نرخ اس��می ارز که مبنای معام��الت ارزی و خريد و 
فروش در بازار است با نرخ واقعی آن اختالف وجود داشته 
باش��د يعنی بايد اج��ازه بدهيم همان ن��رخ واقعی، مبنای 
معام��الت و خريد و فروش قرار گي��رد. قيمت تعادلی دالر 
در ش��رايط فعلی اقتصاد کش��ور همين نرخی است که در 
بازار مش��اهده می شود يعنی حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان 
و در چنين ش��رايطی هيچ کس با اهداف س��وداگرانه وارد 

بازار نمی شود.
رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه فقط کسانی متقاضی 
خري��د ارز هس��تند که برای آن مصرف خاص��ی را در نظر 
دارند، گفت: در همه بازارها هم همين طور اس��ت. اگر نرخ 
موجود در بازار در نقطه تعادل عرضه و تقاضا باش��د به اين 
معنی اس��ت که س��ود نامتعارفی در آن بازار وجود ندارد و 
ورود سوداگرانه در آن مستلزم پذيرش ريسک های زيادی 
خواهد بود. در اين بازار س��فته بازان که عوامل اصلی ايجاد 

التهاب و نوسانات هستند، جايی ندارند.

6500 تومان؛ نرخ تعادلی ارز در سال 96 
س��يف با اشاره به شرايط بازار ارز در سال ۹۶ تصريح کرد: 
در آن س��ال  نرخ ارز در بازار بع��د از افزايش هايی که پيدا 
کرد به حوالی ۴۵۰۰ تومان رس��يد که البته بانک مرکزی 
باوج��ود محدوديت های فراوانی ک��ه از جنبه های مختلف 
داش��ت، با اس��تفاده از دقيق ترين روش های علمی که در 
بانک های مرکزی ديگر کش��ورها تجربه شده است توانسته 
بود با اس��تفاده بهينه از منابع ارزی بيشترين آرامش را در 
بازار ارز برای يک دوره ۵ س��اله حاکم کند. در آن ش��رايط 
بررس��ی های کارشناسی در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دالر 
را حدود ۶۵۰۰ تومان نشان می داد. دليل اصلی تقاضای رو 
به افزايشی هم که در بازار وجود داشت همين شکاف بين 

نرخ بازار و ارزش واقعی دالر بود.
وی ادامه داد: برای ايجاد آرامش پايدار در چنين شرايطی 
بهتري��ن اق��دام از بين ب��ردن تفاوت بين دو ن��رخ و اجازه 

افزاي��ش تدريجی و ماليم نرخ بازار اس��ت ت��ا بهای ارز به 
ن��رخ تعادلی نزديک ش��ود ک��ه در اين ص��ورت با کاهش 
تقاضا، التهاب و عدم تعادل موجود در بازار فرو می نش��يند. 
متاس��فانه نه تنها در آن زمان چنين فضايی وجود نداشت 
بلکه بانک مرکزی از بابت اينکه نرخ دالر به باالتر از ۴۰۰۰ 
تومان رسيده بود به شدت از ناحيه دولت، مجلس و رسانه 

ها مورد انتقاد قرار داشت.
رئيس کل س��ابق بانک مرک��زی با بيان اينک��ه نظر بانک 
مرکزی کامال روش��ن بود، گفت: باي��د اجازه می داديم نرخ 
دالر در بازار با يک شيب مناسب تدريجی به قيمت تعادلی 
نزديک شود و از شوک قريب الوقوعی که با جهش ناگهانی 
قيم��ت ارز قابل پيش بينی ب��ود و بانک مرکزی هم آن را 
از قب��ل اعالم کرده بود، جلوگيری کنيم. بانک مرکزی اين 
نظر را در جلس��ات دولت و س��تاد اقتصادی مصرانه مطرح 
می کرد ولی متاس��فانه باوجود اصرارهای فراوان نتوانس��ت 
موافقت اکثريت را جل��ب کند و با وجود حمايت بعضی از 

اعضا، مورد قبول واقع نشد.
وی ادام��ه داد: در مقاب��ل با وجود مخالف��ت بانک مرکزی 
و برخی مش��اورين اقتص��ادی دولت، ش��اهد تصويب دالر 
۴2۰۰ تومان در فروردين ماه ۹۷ بوديم که متعاقبا ش��وک 
پيش بينی شده، به صورت جدی تر و با دامنه ای گسترده تر 
به وقوع پيوس��ت و بعد از آن بود که با حجم بااليی از ثبت 
سفارش برای ورود دامنه وسيعی از انواع کاالها بدون توجه 
به اولويت نيازهای کش��ور مواجه ش��ديم. توجه داريد که 
بانک مرکزی فق��ط وظيفه تامين ارز برای ثبت س��فارش 
های ارسالی از طرف وزارت صمت را دارد و اساسا اطالعی 

از کاالی ثبت سفارش شده ندارد.
رئيس کل س��ابق بانک مرکزی با اش��اره ب��ه تجربه بانک 
مرکزی از دوره های گذش��ته، افزود: نظرات و پيش��نهادات 
بانک مرکزی در دوره های مختلف متکی به اين س��وابق و 
دانش کارشناس��ان و مديران با تجربه آن مطرح می شود و 
عدم توجه به آنها منجر به تکرار اشتباهات گذشته می شود. 
در آن مقط��ع هم هم��کاران من با اتکاء ب��ه همين دانش 
و تجربه هش��دارهای کارشناس��ی متعددی را به مسئوالن 

ذيربط دادند که متاسفانه مورد عنايت قرار نگرفت.
فاصله اندک نرخ ارز در 2 بازار   

وی در پاس��خ به اين س��وال که به نظر شما هم اکنون نرخ 
تعادلی ارز در چه س��طحی قرار دارد و چه نسبتی با قيمت 
ج��اری ارز دارد، گفت: در حال حاضر با توجه به ش��رايط 
عموم��ی و متغيرهای اصلی اقتص��ادی از قبيل نرخ تورم، 
حج��م و رش��د نقدينگی، نرخ ارز تقريب��ا همين نرخ هايی 
اس��ت که در ماه های اخير در بازار ارز وجود داش��ته است 
و با توجه به اينکه ن��رخ بازار با نرخ تعادلی فاصله چندانی 

ندارد مس��ابقه ای هم ب��رای خريد آن و ايج��اد التهاب به 
وجود نمی آيد.

س��يف تصريح کرد: يکی از مسوليت های اصلی بانک های 
مرک��زی نظ��ارت و مديريت نرخ های مبن��ای معامالت در 
بازار اس��ت و هر زمان نرخ ارز از واقعيت ها فاصله گرفت با 
استفاده از ابزار های مختلف نسبت به مداخله در بازار اقدام 

و نرخ ها را به دامنه قابل قبول هدايت می کنند.
وی با بيان اينکه اقدامات بانک مرکزی زمانی موفق خواهد 
ب��ود و می تواند منجر به ايج��اد و حفظ آرامش در بازار در 
بلند مدت ش��ود که نرخ های هدف را بتواند با کارشناس��ی 
دقيق و براساس متغيرهای اصلی و واقعيت های اقتصادی 
تعيين و م��ورد حمايت قرار دهد، افزود: برعکس اگر بانک 
مرکزی مکلف ش��ود از نرخ های ارز ناسازگار با واقعيت های 
اقتص��ادی، حمايت کن��د و مانع از ش��کل گيری نرخ های 
درس��ت در بازار ش��ود نه تنه��ا در کوتاه م��دت منجر به 
خسارت به توليد، اشتغال و صادرات می شود بلکه به دليل 
انباش��ته شدن تدريجی عدم تعادل، بين قيمت های اسمی 
و ن��رخ های واقع��ی، بالفاصله بعد از اولي��ن تنگنای ارزی، 
بانک مرکزی امکان حمايت از نرخ های موجود را از دست 
داده و با جهش قيمت ارز در بازار مواجه می شويم که همه 

بخش های اقتصادی را تحت تاثير قرار می دهد.
رئي��س کل س��ابق بانک مرک��زی گفت: عملک��رد دقيق و 
حس��اب شده بانک مرکزی می تواند نقش بسيار موثری در 
تقويت تاب آوری اقتصاد داشته باشد ولی اين امر مستلزم 
تفويض اختيار عملياتی و اجرايی اس��ت که بر اس��اس آن 
بانک مرکزی بتواند با اس��تقالل الزم سياس��ت ها و اهداف 
منطقی ترس��يم ش��ده را پيگيری کرده و نسبت به تحقق 

آن ها پاسخگو باشد.
وی ادام��ه داد: ب��ا مراجعه به س��وابق امر و نوس��اناتی که 
ظ��رف چند دهه اخير در اقتصاد کش��ور به دليل تمايالت 
و دخالت های مقامات سياس��ی در امور تخصصی اقتصادی 
پيش آمده و بانک مرکزی هم به دليل عدم اس��تقالل الزم 
ناگزي��ر بوده اس��ت مجری سياس��ت های تعيين ش��ده در 
مراجع باالتر باش��د، هر چند وقت يکبار ش��اهد نوسانات و 

شوک هايی در اقتصاد بوده ايم.
س��يف اظهارداش��ت: آموزه های ارزش��مندی ک��ه حاصل 
تجربيات گذشته هس��تند همواره بايد در تصميم سازی ها 
و سياس��ت گذاری های آتی مورد اس��تفاده قرار گيرند و به 
اين وس��يله از تکرار اش��تباهات گذشته جلوگيری به عمل 
آيد. تحقق اين هدف مس��تلزم تسريع در تامين مقدمات و 
سازوکارهای قانونی آن است. در اين رابطه يکی مهمترين 
اقدامات تامين اس��تقالل الزم برای بانک مرکزی، براساس 

تجربيات و دستاورد های جهانی است. فارس  
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
جزئيات تخصيص تسهيالت كرونايی

رئي��س کل بان��ک مرکزی ب��ا بيان اينکه يک س��وم وام 
از مح��ل يارانه به حس��اب يارانه بگيران واريز می ش��ود، 
گف��ت: باق��ی مانده مبلغ ني��ز، به واحده��ای کوچک و 
متوس��ط توليد کاال و خدمات پرداخت خواهد ش��د که 
بانک مرکزی برای ش��فافيت اسامی واحدها و مبلغ وام 

گيرندگان را در سايت خود اعالم خواهد کرد.
عبدالناصر همتی گفت: اين روزها عطف به سابقه برخی 
عملکردها در گذشته، درخصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار 
ميليارد تومان��ی نيز ابراز نگرانی می ش��ود و بر مراقبت 

بيش��تر، جهت صرف آن در امور مولد، تأکيد می ش��ود. 
دراين خص��وص چند نکته را اع��الم می کنم:اول اينکه 
ثلث اي��ن مبلغ، مس��تقيماً به حس��اب های خانوارهای 
يارانه بگير خواهد رفت و در ش��رايطی که مردم نيازمند 
به خريد بوده و فروشندگان کاال و خدمات نيز، نيازمند 
فروش هس��تند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه 

اقتصاد. لذا، نگرانی از انحراف آن بی مورد است.
وی افزود: بحث دوم بقي��ه  مبلغ وام تخصيصی، عمدتاً 
به واحدهای کوچک و متوس��ط توليد کاال و خدمات، يا 
اش��تغال زير ۵۰ نفر، که نيروی کار خود را، به تشخيص 
وزارت کار، حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد. بنابراين 
ه��دف اين طرح تضمي��ن تداوم فعالي��ت و عرضه کاال 
وخدمات، توس��ط واحدهای دارای شاغل و به التبع آن 
مولد اس��ت. لذا، برای ش��فافيت بيشتر اسامی واحدها و 
مبل��غ وام گيرندگان اين وام ها در س��ايت بانک مرکزی 

اعالم خواهد شد.
هميت گفت: بحث س��وم همانگونه که قباًل اعالم کردم، 
دولت و بانک مرکزی از طريق دو اقدام، به دنبال عرضه 
از يک طرف و تحريک تقاضا از طرف ديگر و برگرداندن 

اقتصاد به ريل حرکت هستند.

توسط بنیاد مستضعفان صورت گرفت؛
توليد ١٤ ميليون مگاوات ساعت انرژی 

 مديرعامل هلدينگ برق و انرژی صبا گفت: نيروگاه های 
وابسته به بنياد مستضعفان موفق به توليد ۱۴ ميليون و 

۴۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی در سال ۹8 شده اند.
محس��ن امي��ری اضافه کرد: ب��ر اين اس��اس و با اتمام 
تعمي��رات ب��ه موقع ني��روگاه ها با آمادگ��ی کامل وارد 
دوره پيک مصرف برق می ش��ويم. وی با تشريح آخرين 
وضعي��ت احداث واحدهای اين نيروگاه اظهار داش��ت : 
واحد اول گاز اين نيروگاه با ش��بکه برق کشور سنکرون 
ش��ده و واح��د دوم گازی اين نيروگاه ني��ز تا هفته اول 

ارديبهشت ماه به شبکه سراسری برق می پيوندد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال حاضر که بس��ياری از 
مشاغل به دليل شيوع ويروس کرونا، به شيوه دورکاری 
فعالي��ت می کنند، هم��کاران نيروگاهی صبا به صورت 
ش��بانه روزی مشغول فعاليت هس��تند تا عالوه بر اتمام 
ب��ه موقع تعميرات نيروگاه ها، برق مورد نياز کش��ور در 

بخش های مختلف نيز به صورت پايدار تأمين شود.
مديرعامل هلدينگ برق و انرژی صبا با اش��اره به برنامه 
های توسعه نيروگاهی اين هلدينگ، گفت: طبق برنامه 
ريزی های انجام شده، به گونه ای عمل می کنيم تا هم 
س��المت سيس��تم توليد برق را به صورت کامل داشته 
باش��يم و هم س��المت نيروی انس��انی در شرايط شيوع 
ويروس کرونا حفظ ش��ود.  مديرعام��ل هلدينگ برق و 
ان��رژی صبا با بيان اينکه ضري��ب آمادگی نيروگاه های 
صبا نس��بت به چندس��ال گذش��ته از وضعيت مناسب 
تری برخوردار بوده اس��ت و در پيک مصرف س��ال ۹8 
توانستيم با حداکثر ضريب آمادگی خدمتگزار کشورمان 
باش��يم، افزود: خوشبختانه ميزان توليد در نيروگاه های 
مجموعه صبا در س��ال ۹8 نسبت به سال ۹۷ پيشرفت 

قابل توجهی داشته است.  ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

استاد اقتصاد و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: اعداد 
و ارقامی که از سوی دولت برای حمايت از آسيب ديدگان 
کرونا مطرح می ش��ود به هيچ وجه جوابگوی واقعيت های 

جامعه و زيان ناشی از اين ويروس نخواهد بود.
حس��ين راغفرافزود: زيان ناشی از کرونا بيش از آن چيزی 
ک��ه قرار اس��ت پرداخت ش��ود در ضمن کش��ور همواره با 

مشکل چگونگی توزيع منابع نيز مواجه بوده است.
وی اظهار داش��ت: افزون بر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه 
نقدی طی سال های گذشته در سطح کشور پرداخت شده 
ک��ه وجه قابل مالحظ��ه ای از آن الزم ب��ه پرداخت نبوده 

است.
اين استاد اقتصاد و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: 
خيلی از افراد جامعه استحقاق دريافت اين يارانه را ندارند 

ولی همچنان دريافت می کنند.
ی اف��زود: واق��ع مطلب اينکه در ش��رايط کنونی خيلی ها 
به ش��دت آس��يب ديده اند به نظر می رس��د اين افراد به 
هيچ وجه قابل شناسايی برای دولت و نظام حمايتی کشور 

نباشند. راغفر بيان داشت: خيلی از اين افراد در خيابان ها 
برای فروش عرضه نيروی کار خود حضور پيدا می کنند.

وی ادام��ه داد: بخ��ش عم��ده ای از اي��ن اش��خاص مثل 
دستفروشان، کارگران روز مزد و غيره ساختار بازار کار غير 

رسمی کشور را تشکيل می دهند.
اس��تاد اقتصاد و عضو هيئت علمی دانش��گاه الزهرا گفت: 
اسم اين گونه افراد در هيچ کجا ثبت نيست؛ دولت چگونه 
می خواهد از آنان حمايت کند.وی افزود: به نظر می رس��د 
اين افراد بايد در خط مقدم حمايت دولت قرار گيرند چون 

روزمرگی زندگی می کنند.
راغفر بيان داش��ت: متاسفانه بانک اطالعاتی جامع و کامل 
مربوط ب��ه رفاه خانوارها در کش��ور وجود ن��دارد تا بتوان 

نيازهای خانوارها را بصورت دقيق شناسايی کرد.

وی ب��ا بيان اينکه چني��ن بانک اطالعاتی در بس��ياری از 
کش��ورهای صنعتی دنيا وجود دارد، گفت: قانون نظام رفاه 
و تامين اجتماعی کش��ور سال ۱383 اصالح شد و در اين 
قانون به صراحت آمده که بايس��تی بانک اطالعاتی مربوط 

به رفاه ايرانيان تشکيل شود.
اس��تاد اقتصاد و عضو هيئت علمی دانش��گاه الزهرا افزود: 
ناگفت��ه نماند بانک اطالعات رفاه ايرانيان در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تشکيل و اطالعات متنوعی از خانوارها 
در اين سامانه بارگذاری شده است حال اينکه اين اطالعات 

چقدر به روز است خود بحث ديگری دارد.
وی با اشاره به اين جمله که بخش قابل توجهی از جمعيت 
ايران حس��اب بانکی ن��دارد، اظهارداش��ت: واقعيت اينکه 
خيلی از گروه ها که به آنها مادون طبقه می گويند کسانی 

هستند که هيچ حسابی ندارند.
راغفر ادامه داد: اين اش��خاص اصلی ترين کس��انی هستند 
که در شرايط کنونی بايد به معنای واقعی به آنها رسيدگی 

شود.
وی گفت: سال های ۹۷ و ۹8 آسيب های رفاهی خانوارها 

فوق العاده زياد بوده است.
س��تاد اقتصاد و عض��و هيئت علمی دانش��گاه الزهرا ضمن 
اش��اره به خط گرسنگی در ايران افزود: کسانی که زير اين 
خط قرار می گيرند برای س��ال ۹۶ نزديک به هفت درصد 

جمعيت کشور است.
وی اظهار داش��ت: اين افراد کسانی هستند که کل مخارج 

زندگی شان هزينه های غذايشان را تامين نمی کند.
راغفر يادآورشد: همه می دانند آدم ها فقط با غذا زند گی 
نمی کنند حمل و نقل، مس��کن، درم��ان، آموزش و غيره 
ه��م نياز دارند در ضمن داده های مرکز آمار هم داده های 
جامع و کاملی نيس��ت يعن��ی خيلی از مولفه ها را در خود 

ندارد.  صدا وسيما 

در مقابله با زیان کرونا؛

  بسته  های حمایتی دولت جوابگومشکالت نیست


