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دعوت به همکاری در بانک ایران زمین
بانــک ایــران زمین بــه منظور تامیــن و تکمیل 
سرمایه انســانی خود در شعب شهرستان اصفهان 
برای عنوان شــغلی متصدی امور بانکی دعوت به 

همکاری می نماید.
به گزارش روابــط عمومی، متقاضیان می توانند از 
تاریــخ ۲۱ آبان ماه لغایت ۲۸ آبان ماه به ســایت 
بانــک ایران زمین مراجعه کننــد و پس از مطالعه 
دقیق شرایط و ضوابط استخدام، نسبت به تکمیل 

فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام کنند.

 قدردانی استانداری بوشهر
 از بانک آینده

استانداری بوشهر از اقدامات و خدمات بانک آینده 
در راســتای جذب اعتبار و پرداخت تسهیالت بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱400، با اهدای 

لوح سپاس قدردانی کرد.
دکتر علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری بوشــهر با تشــکر از همکاران شعبه 
بوشــهر بانک آینده، همکاری و مشارکت این بانک 
در پرداخت این تســهیالت توســط بانک آینده را 
در تحقق اهداف و اجــرای برنامه های اقتصادی و 

توسعه ای استان بوشهر مؤثر و سازنده دانست.

تامین منابع مالی چندین واحد صنعتی 
 در استان خراسان شمالی 

توسط کارگزاری بانک صنعت و معدن
نشســت تخصصی واحد کاالیی کارگــزاری بانک 
صنعت و معدن با هدف رســیدگی و ارائه راه حل 
برای مشکل تامین منابع مالی برخی از صنایع روز 
پنجشــنبه نوزدهم آبان ماه ۱40۱ با حضور سعید 
پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراســان شــمالی، 
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراســان شــمالی، 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
خراسان شمالی، سرپرســت بانک صنعت و معدن 
استان خراسان شمالی و دیگر مدیران و نمایندگان 
بخش های صنایع خصوصی و دولتی در محل سالن 

جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.
در این جلســه عالوه بر ایجــاد تعامل و همکاری 
دو ســویه و گســترش روابــط بیــن مجموعه ها، 
موضوع اســتفاده از ظرفیت های بازار ســرمایه و 
کارگزاری صنعت و معدن در صنایع اســتان، ارائه 
هر گونه خدمات در زمینه بورس کاال به مشتریان، 
شــرکت ها و افراد حاضر در جلسه نیز مطرح شد. 
همچنین در این جلســه با توجه به مشکل تأمین 
منابع مالی اســتان خراسانی شــمالی و بجنورد به 
شــرح روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
و ارایــه امکان تامین منابــع از طریق اوراق بدهی 
)اوراق گام , اخــزا , اوراق مرابحــه و ...( پرداخته 
شــد و به نقش خدمات کارگــزاری بانک صنعت 
در حــوزه تامین منابع مالی نیز اشــاره گردید. در 
این نشست عالوه بر ارایه خدمات کارگزاری بانک 
صنعت و معدن در حــوزه تامین مالی به عملکرد 
قابل توجه بــورس کاال و نقش و جایگاه کارگزاری 
در بورس کاال اشاره گردید که مورد توجه حاضرین 

قرار گرفت.

 اعالم اختالل موقت 
در سامانه های بانک توسعه تعاون

عملیــات بانکی در بانک توســعه تعــاون روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه برای ساعاتی با اختالل همراه 

خواهد بود.
به اطالع مشــتریان محترم می رســاند به منظور 
بروزرسانی و مهاجرت به نسل جدید سامانه سوئیچ 
پرداخت الکترونیک بانــک، ارائه خدمات بانکی به 
مشــتریان در روز دوشــنبه مورخ ۲3 /۱40۱/0۸ 
از ساعت 00:05 تا ســاعت 5:00 و همچنین روز 
پنج شنبه مورخ ۱40۱/0۸/۲6 از ساعت 00:05 تا 

06:00، با اختالل همراه خواهد بود.

 »چک امن دیجیتال« 
خدمتی نوین از بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران برای تسهیل داد و ستد، کاهش 
هزینه مبادالت، ارتقای سرعت معامالت در فضای 
کســب و کار و افزایش کارایی چــک، »چک امن 

دیجیتال« را به عنوان خدمتی نوین ارائه کرد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک صــادرات ایران، 
نخستین »چک امن دیجیتال« همزمان با رونمایی 
از سامانه چکاد بانک مرکزی در سامانه همراه بانک 
صادرات ایران صادر شد و مشتریان، فعاالن اقتصادی 
و بازرگانان می توانند با استفاده از این خدمت برای 
به حداقل رساندن ریســک ها و نگرانی های موجود 
در مورد چک های کاغذی به صورت غیرحضوری و 
بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده 
کنند. درخواســت و صدور دســته چک دیجیتال، 
صدور، دریافــت، انتقال و وصول درون بانکی و بین 
بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توســط شــخص 
ثالــث، ابطال و مســدودی، دریافــت گواهی عدم 
پرداخت، اســتعالم و مشــاهده کارتابل چک های 
دریافتــی از جمله مهمترین قابلیــت و مزیت های 
راه اندازی چک امن دیجیتــال بانک صادرات ایران 
اســت. تمامی قوانین و مقررات چــک کاغذی در 
مــورد این خدمت نوین صدق می کند. در چک امن 
دیجیتال چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای 
دیجیتال معتبر می شــود. چک دیجیتال ســرعت، 
دقت و امنیت بیشــتری در عملکرد و نقدشوندگی 
نسبت به چک های کاغذی دارد. سامانه »چکاد« با 
هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و 
رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی 
شده که امکان مدیریت و نظارت آنالین مبادله چک 

را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.

گزارشاخبـــار

به دنبال اعالم موضوع افزایش تعرفه های تلفن ثابت توسط 
شرکت مخابرات ایران، طی هفته های گذشته، چالش هایی 
میان شورای رقابت و این شرکت بر سر این موضوع ایجاد 
شــد و در نهایت پس از اینکه شــورای رقابت مخابرات را 
محکوم کرد، این شــرکت هم اعالم کرده است که مدارک 

الزم را ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات 
مدت هاست که با اما و اگرهایی روبه رو شده است، اگرچه 
این موضوع تابســتان امسال مورد تأیید قرار گفت و ستاد 
تنظیم بازار هم افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب 
کرد اما هنوز اجرایی نشــده و گفته شد در صورت موافقت 
رگوالتوری و ابالغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.
طبق مصوبه ذکر شده کاربران تلفن های ثابت استان تهران 
بــرای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اســاس جدول جدید 
پیرامون تعرفه های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲0 هزار 
تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه ای اســت که 
صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده 
از خط تلفن و صرفا بــه منظور نگهداری این خطوط باید 
پرداخت کنند اما پس از آن شــورای رقابت دستور توقف 
هرگونــه افزایش در هزینه خدمــات تلفن ثابت را تا زمان 

ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
در ایــن راســتا اما رابطه شــورای رقابت اعــالم کرد، در 
پانصد و نهمین جلســه این شــورا به اســتناد بند 5 ماده 
5۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و بــا توجه به ماده 3 مصوبه جلســه 466 شــورای رقابت 
با موضوع  دســتورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن 
ثابت، شــرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام 
حســابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصالح 
کند که هزینه تمام شــده هر یک از خدمات تمام شــده 
این شــرکت به صورت مجزا و دقیق محاســبه شود و در 
صورت های مالی حسابرســی شده این شرکت درج گردد، 
اما شــرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، 
لذا تــا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شــده خدمات 
تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرســی شده 

شــرکت مخابرات ایران، هرگونــه تغییر در هزینه خدمات 
تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت 

بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.
پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم اعالم کرد که 
این شــرکت همواره تمامی فعالیت های خود را بر اســاس 
قانــون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگوالتوری انجام 
می دهــد و با رعایت الزامات قانونــی پروانه فعالیت صادره 
و مصوبــات هیات مدیره، علی رغم ثابــت ماندن تعرفه ها 
در ۱۲ ســال اخیر و رشــد چندین برابری نرخ ارز و تورم 
به ارایــه خدمات ارتباطی به همــه ذی نفعان می پردازد؛ 
این شــرکت همچنین تأکید کرده که ابالغ دســتورالعمل 
نحوه تنظیــم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشــنهاد 
و موافقــت کمیســیون تنظیم مقررات و شــورای رقابت 
و پس از بررســی توسط ســتاد تنظیم بازار صورت گرفته 
اســت و با توجه به ضرورت پیاده سازی الزامات توسعه ای 

و رشــد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره 
خدمات رســانی گســترده خود را در سراســر کشور و در 

چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.
اما موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این 
افزایش تعرفه در استان تهران بابت 4444 دقیقه مکالمه، 
هزینه ای معادل ۲0000 تومان، برای سایر مراکز استان ها 
بــه ازای حداقل 3333 دقیقه مکالمــه ۱5000 تومان به 
عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲666 دقیقه 

مکالمه معادل ۱0000 تومان مشخص شده بود.
اما به تازگی شــورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه 
خود در ۱۷ آبان ماه امســال، شرکت مخابرات را به ارتکاب 
رویه ضدرقابتی محکوم کرد و اعالم کرد پیرو وصول شکایت 
برخی از مشــترکین در خصوص اجرا نشــدن مفاد مصوبه 
50۹ شــورای رقابت در ۱0 مهر ۱40۱، موضوع در جلسه 
5۱۹ شــورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و 

بر همین اساس شــورای رقابت رای بر محکومیت شرکت 
مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

موضوع جلسه 50۹ شــورای رقابت مبنی بر توقف اجرای 
مصوبــه 466 مورخ ۱0 خرداد ۱400 از ســوی شــرکت 
مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن 
ثابت و اخذ آن از مشــترکین بود. در ماده 3 مصوبه جلسه 
466 شــورای رقابت با موضوع »دستورالعمل نحوه تنظیم 
هزینه ماهیانه تلفن ثابت« شــرکت مخابرات ایران موظف 
شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام 
خود را به نحوی اصالح کند که هزینه تمام شده هر یک از 
خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و 
در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

شــرکت مخابرات هم نســبت به این اقدام شورای رقابت 
واکنش نشــان داد و اعالم کرد ابالغ دســتورالعمل نحوه 
تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت 
کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی 
توســط ســتاد تنظیم بازار صورت گرفته است تا وضعیت 

توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا کند.
طبق اعالم شــرکت مخابرات، با توجه بــه ماده 3 مصوبه 
جلسه 466 شــورای رقابت با موضوع  دستورالعمل نحوه 
تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، این شــرکت در سال اول 
اجرای تعرفه ملزم به ارائه و استقرار نظام حسابداری بهای 
تمام شده نبوده ولی این شرکت براساس اعالم نظر شورای 
رقابت خــود را ملزم به فراهم کردن مدارک مورد نیاز این 

شورا کرده و هفته جاری ارایه می شود.
 این شــرکت همــواره تاکید دارد که ثابــت ماندن تعرفه 
خدمات ثابت شرکت مخابرات ایران در طول سالیان گذشته 
منجر به عدم توســعه مطلوب حوزه ارتباطات شــده و با 
توجه به نقش شرکت مخابرات ایران در پیاده سازی الزامات 
توســعه ای و رشد اقتصادی کشور، باید زیرساخت های این 
شــرکت تحول یابد و این امر با سیاستگذاری های منطقی 
و همکاری تمامی ذی نفعان این حوزه و دستگاه ها مرتبط 
امکان پذیر اســت و می توان ارتباطات کشور را توسعه داد 

و حیات دوباره به ارتباطات بخشید.

ماجرای مقابله مخابرات و شورای رقابت 

مخابراتایرانمدرکرومیکند

مشترکانی که شامل گازبهای رایگان شدند و در سه پله نخست قرار دارند، حدود 
یک میلیون و ۱۱۹ هزار مشترک هستند که ۸۷3 هزار مشترک مربوط به کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ۲46 هزار مشترک هم مربوط به سازمان بهزیستی است.
به گزارش تسنیم، مســلم رحمانی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر آمادگی شرکت ملی گاز ایران و زیرمجموعه آن 
برای تأمین پایدار گاز طبیعی در روزهای ســرد امســال، اظهار کرد: همکاران ما 
در شرکت های گاز اســتانی با توجه به مقدار مصرف گاز مشترکان در هر شهر و 
اســتان، بعضی از تجهیزات و لوازم یدکی ایستگاه ها را تعویض می کنند؛ از سویی 
اگر ایســتگاه ها به تعمیرات دوره ای نیاز دارند، این کار در فصل تابســتان انجام 
می شــود، همچنین جزئی ترین لوازم مانند پارو، چکمه و مواردی از این قبیل هم 

پیش از آغاز فصل سرما تهیه می شود.

افزایش حدود 6 درصدی مصرف گاز در زمستان
وی با بیان اینکه امســال هم شــاهد ناترازی بین تولید و مصرف گاز هســتیم، 
افزود: بی شک امسال نیز بعضی واحدهای صنعتی بزرگ کشور به جمع مشترکان 

پیوســتند و به تعداد مشترکان خانگی هم افزوده شده که مجموعاً حدود 4 تا 6 
درصد افزایش مصرف گاز خواهیم داشــت، به همین دلیل تمهیدها و اقدام هایی 
برای کنترل این ناترازی پیش بینی شده است. سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرســانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: همسو با این موضوع  نشست هایی 
به منظور افزایش بهینه ســازی و کنترل مدیریت مصرف گاز با شرکت های تابع و 
نهادهای مربوطه برگزار و دســتورعمل هایی را به شــرکت های گاز استانی ابالغ 
کردیم و پیگیری ها همچنان تداوم دارد. رحمانی همچنین از ذخیره سازی سوخت 
مایع در فصل تابســتان برای تأمین مصرف بعضی صنایع و نیروگاه ها در ماه های 

سرد سال خبر داد.

تعیین قیمت مناسب؛ اثرگذارترین پارامتر برای اصالح الگوی مصرف
وی در ادامه با اشاره به اعمال قانون رایگان شدن گازبها برای مشترکان زیر پوشش 

ســازمان های حمایتی )کمیته امداد و سازمان بهزیستی( بیان کرد: تعیین قیمت 
مناسب بی شــک اثرگذارترین پارامتر برای اصالح الگوی مصرف انرژی است، اما 
در ســال ۱400 به دلیل اینکه قیمت گاز برای سه پله نخست هیچ تغییری نکرده 
بود و ۷6 درصد مشــترکان کشور هم در این سه پله قرار دارند، تغییر محسوسی 
در کاهش مصرف گاز در این بخش نداشــتیم، اما در مصرف پله های باالتر حدود 
0,۲ درصد شاهد کاهش مصرف بودیم، البته این موضوع را هم باید در نظر داشت 
که پارســال هم سرما شدید بود و هم گستره سرما بیشتر و زودتر رسیده بود که 

مصرف کل بخش خانگی در سال ۱400 به ۱۲۲ میلیارد مترمکعب رسید.
سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران یادآور شد: 
مشترکانی که شامل گازبهای رایگان شدند و در سه پله نخست قرار دارند حدود 
یک میلیون و ۱۱۹ هزار مشترک هستند که ۸۷3 هزار مشترک مربوط به کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ۲46 هزار مشترک هم مربوط به سازمان بهزیستی است.
رحمانی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا این تعداد افزایش می یابد، گفت: 
بله، زیرا هر ساله اشتراک های جدیدی به مشترکان افزوده می شود و اشتراک های 

جدید هم به طورعمده از روستاها هستند.

گاز بیش از یک میلیون مشترک رایگان شد

معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: باتوجه 
به نامگذاری امســال به ســال »تولیــد، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین« از ســوی رهبر معظم انقــالب، ایجاد 
شهرک های فناوری و همچنین پردیس های دانش بنیان 
در شهرک ها و نواحی صنعتی با جدیت بیشتری باید در 

دستور کار قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا، »علی رســولیان« در هشتمین نشست 
شورای راهبری و سیاســت گذاری تولید دانش بنیان و 
پیشــرفته« با بیان این مطلب، افــزود: نیازمند اقدامات 
عملیاتی برای تســریع در ایجاد شهرک های فناوری در 
کشور هستیم، در این زمینه مکاتبات الزم با استانداران 
سراسر کشور انجام شده است و بخش خصوصی توانمند 
نیز می تواند در این راســتا اقدام و مشــارکت کند. وی 
تصریح کرد: استان هایی که مطالعات الزم را برای ایجاد 
شهرک های فناوری شــروع نکرده اند تا ابتدای دی ماه 
امســال فرصت دارند که مطالعات الزم را انجام دهند و 
به صورت همزمان نیز مکان یابی برای ســاخت شهرک 

فناوری در دستور کار قرار بگیرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران ادامه داد: ایجاد پردیس های دانش بنیان در داخل 
شــهرک ها و نواحی صنعتی با موافقت معاونت فناوری 

و نــوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری بوده و با 
اســتانداران سراســر کشــور نیز رایزنی های الزم انجام 
شده است. رسولیان اضافه کرد: برای ایجاد پردیس های 
دانش بنیان حتی اگر فضای کوچکی درون شهرک ها و 
نواحی صنعتی باشد، نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد تا 

موضوع دانش بنیان گسترش و ارتقاء یابد.
وی بیان داشت: برخی اســتان ها تفاهم نامه هایی را در 
این راســتا با پردیس های علم و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری داشــته اند،  تفاهم نامه های منعقد 
شــده همچنین برای تصویب در شورای عتف به وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.
معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: 
به هم رســانی بنگاه هــای بــزرگ و فعال بــا واحدهای 
راکــد تولیدی را در دســتور کار داریم و این موضوع به 
احیای ســریع واحدهای راکد کمک خواهد کرد، زیرا به 
همرســانی یکی از بهترین راه های بازگشــت واحدهای 

تعطیل به عرصه تولید است.
در ایــن نشســت تخصصــی گزارشــی از رویدادهای 
اســتارتاپی و حمایت از برگزیدگان آن توســط سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های 

استانی تابع ارائه شد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد:

 ضرورت تسریع در راه اندازی پردیس های دانش بنیان 
وزیــر نیرو با تاکید بر اینکه فســاد بایــد در ابتدای امر در شهرک ها و نواحی صنعتی

شناســایی شود، گفت: نباید اجازه داد زمینه رشد فساد 
فراهم شــود و در نهایت امر با آن مقابله کرد، در چنین 

شرایطی نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.
به گــزارش مهر به نقــل از وزارت نیــرو، وزیر نیرو در 
آئین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر بازرســی و مدیریت 
عملکــرد وزارت نیرو ضمن تاکید بر ضــرورت التزام بر 
احکام اسالمی در پیشــبرد امور، اظهار کرد: تشکیالت 
حوزه بازرسی نباید خللی در امور عادی افراد و همکاران 
ایجاد کند. وی افزود: زمانــی که در محیط کار تخطی 
پیش می آید، نخســتین راهکاری کــه به ذهن مدیران 
خطور می کند بازرسی است، در چنین شرایطی افراد در 

بازرسی حضور می یابند و پاسخگو هستند.
وزیــر نیرو با بیان اینکه حوزه و اداره کل بازرســی یک 
مرکز کارشناســی شده است، اظهار داشــت: این اداره 
کل در صورت اســتدالل افراد و کارکنان از آنها حمایت 
می کند و به عبارت دیگر در این حوزه شاهد بی عدالتی 
نیستیم. محرابیان ادامه داد: بازرسی روی افکار و بیانات 
نباید اســتوار باشــد، باید بر اســاس کارشناسی دقیق، 

مطابق قانون و ضوابط فنی و اجرایی کشور باشد.
وی بــا تاکید بر تقویت نقش حمایتگری دفتر بازرســی 
و مدیریــت عملکرد، تاکید کرد: افــراد و کارکنان باید 
آگاه باشند که در صورت رعایت ضوابط و مقررات واحد 

بازرسی از افراد و کارکنان حمایت خواهد کرد.
محرابیان یادآور شد: هر دولتی چنانچه بر مبنای عدالت 
و قانون باشــد راه درســتی را طی کرده است، تبعیض 
شایســته دولت نیست این امر با عدالت و قانون مساوی 
اســت. این عضو کابینه دولت، خدمت بیشتر به مردم، 
کار جهادی، تالش برای رفع مشــکالت، در نظر گرفتن 
شرایط معیشتی و غیره را مهم برشمرد و گفت: توجه به 

این امر باید معیار ارزیابی افراد و کارکنان باشد.
در بخشی از حکم انتصاب محمد محمدزاده آمده است: 
انتظار می رود در سایه تعامل و همکاری با وزارتخانه ها، 
نهادها، ســازمان ها و کلیه واحدها و شرکت های تابعه و 
وابســته وزارت نیرو با رعایت اصــول »عدالت محوری«، 
»روحیه انقالبــی و جهادی«، »مردم داری« و »فســاد 
ستیزی« در انجام وظایف محوله در راستای تحقق شعار 
»دولت مردمی و ایران قوی« اهتمام ویژه به عمل آورید.

بنابراین گزارش، در این مراســم ضمن تقدیر از خدمات 
مریــم کارگر نجفی بــه عنوان مدیرکل پیشــین دفتر 
بازرسی و نظارت بر عملکرد، محمد محمدزاده به عنوان 
مدیرکل دفتر بازرســی و نظارت بر عملکرد وزارت نیرو 

منصوب و معرفی شد.
 الزم به توضیح است: مریم کارگر نجفی چندی پیش با 
حکم وزیر نیرو معاون تحقیقات و منابع انســانی وزارت 

نیرو شد.

وزیر نیرو :

گلوگاه های فساد باید شناسایی شود

دومین مرحله عرضه کشنده امپاور در بورس کاال
بهمن دیزل روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱40۱ کامیون کشنده امپاور BD500 را در بورس کاال عرضه خواهد کرد. 

کشــنده امپاور مدرن ترین و قدرتمندترین کامیون داخلی با گیربکس اتومات ۱۲ســرعته است که مجوز و استاندارد 
حمــل کاالی خطرناک )ADR( را از اروپا دارد. خرید این محصول در بورس کاال تابع قوانین حاکم بر این بازار بوده و 
مشتریان محترم می بایست در سامانه سجام احراز هویت کنند و در یکی از کارگزاری های معتبر ثبت نام نمایند. این 
محصول با قیمت پایه 3 میلیارد و ۱3۱ میلیون تومان به فروش می رسد. موعد تحویل کامیون امپاور دو ماهه خواهد 
بود.کشــنده امپاور BD500، مجهز به موتور CUMMINS توربو شــارژ با ســطح آالیندگی یورو 5  است که قدرتی 
در حدود 500 اســب بخار را توســط یک گیربکس ۱۲ ســرعته اتوماتیک ZF که دارای یک ریتاردر 5 حالته است به 
چرخ های محور عقب منتقل می کند و به این واسطه قادر به حمل وزن ترکیبی مجاز 44 تن است. امپاور با در اختیار 
 HSA سیستم کنترل حرکت در سرباالیی ،LDW داشتن سیستم های ایمنی چون سیستم هشدار حرکت بین خطوط
و سیســتم هشــدار بر خورد با مانع از جلو )FCW (، با همکاری ترمز هوشــمند اضطراری AEBS در شرایط کاهش 
هشیاری راننده و شــرایط پر خطر احتمال وقوع تصادف را به حداقل می رساند. امپاور مجوز حمل کاالهاي خطرناک 

)حمل سوخت و...( را از سازمان ملی استاندارد ایران کسب کرده است.

خودروهای وارداتی باید استانداردهای ۸۵ گانه داشته باشند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که فقط اجازه واردات به خودرویی داده می شود که بتواند استانداردهای 

الزم را اخذ کند.
 مهدی اســالم پناه در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا خودرو کمتر از ۱0 هزار دالر استاندارد ۸5 گانه را خواهد 
گذراند یا خیر؟ گفت: اجازه واردات به خودرویی داده می شود که بتواند استانداردهای الزم را بگیرد. وی با بیان اینکه 
تمام تالش خودروســازان بر این اســت که تولیدات داخلی هم اســتانداردهای ۸5 گانه را بگذرانند، افزود: در تولید 
خودروی مدرن اقتصادی ســعی شــده که حرکت تحولی در طراحی، ساخت و صنعتی سازی را در دستور کار داشته 
باشــد؛ این خودرو با گذراندن الزامات ۸5 گانه و حتی در نظر گرفتن خیلی از الزامات کارخانه ای زمینه جبران عقب 
ماندگی گذشــته را داشــته باشد. رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران ادامه داد: نگاه جدید به تولید و نگاه متحوالنه 
نوآورانه و خالقانه می تواند اتفاقات جدیدی را در صنعت خودروســازی رقم بزند، بنابراین تمام تالش بر این اســت که 
با پافشــاری بر الزامات کیفی، کیفیت تولیدات ارتقا یابد.اســالم پناه گفت: امیدوارم ورود نخبگان در صنعت خودرو 
رقم بخورد؛ سازمان ملی استاندارد در جهت ارتقا صنعتی و غیرصنعتی کشور مصمم تر از همیشه است و امیدواریم با 

مطالبه همگانی این حرکت تسریع شود. 


