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ادامه از صفحه اول

گزارش

بستهحمايتيمستمريبگيران
تاميناجتماعي امروز واريز ميشود

سرپرستسازمانتاميناجتماعيازواريزبستهحمايتي
مستمريبگيران اين سازمان خبر داد و گفت :اين بسته
حمايتيبراي ۲ميليونو ۶۰۰هزارمستمريبگيرتامين
اجتماعي دوشنبه ۱۰دي واريز ميشود.
محمدحس��ن زدا در حاشيه مراس��م توديع و معارفه
رييس سازمان بهزيستي كش��ور در جمع خبرنگاران،
گفت :تالش كرديم كه بسته حمايتي مستمريبگيران
تحققپيداكند.درنهايتشنبههفتهجاريتاميناعتبار
شد بهطوري كه  2ميليون و  600هزار نفر بازنشسته و
مستمريبگير تحت پوش��ش كه حقوق زير  3ميليون
تومان ميگيرند بسته حمايتي را دريافت خواهند كرد.
وي ادامه داد :تا پايان س��ال دو مرحله ديگر نيز س��بد
حمايتي به بازنشستگان ارايه خواهد شد كه در مرحله
اول به صورت نقدي خواهد بود و به هر بازنشسته 200
هزار تومان تعلق ميگيرد.
به گفته زدا ،بس��ته حمايتي به مس��تمريبگيراني كه
تاكنوناينبستهراازسايرنهادهادريافتنكردهاند،تعلق
ميگيردوبازنشستگانمشمولبعدازهمپوشانيبسته
را دريافت ميكنند .افرادي كه از نهادهاي ديگر بس��ته
حمايتي گرفتهاند اسمش��ان در ليست سازمان تامين
اجتماعي نخواهد بود.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تامين
اجتماعي ،سرپرست س��ازمان تامين اجتماعي درباره
حذفدفترچههايبيمهنيزگفت:دفترچههايبيمهدر
مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور
بهطور كامل حذف ش��ده اس��ت .درباره مراكز درماني
طرف قرارداد نيز حذف دفترچه در حال اجراست و در
 14اس��تان باقيمانده نيز ظرف چند روز آينده برنامه
حذفدفترچههاآغازميشود.زدادربارهرفعهمپوشاني
دفترچههاي بيمه گف��ت :در اين خصوص با همكاري
دستگاههايذيربطاقدامميكنيموتاكنونتوانستهايم
 3ميليون همپوشاني را حذف كنيم.

كسري موجودي  ۸۳۱هزار چك را
برگشت زد

بالغبر ٨٦٩هزارفقرهچكبهارزشبالغبر ٩٣هزارميليارد
ريال در آبان امس��ال در كل كش��ور برگشت داده شده كه
دليل  ۹۴.۲درصد از آنها كسري يا فقدان موجودي اعالم
شدهاست.
بهگزارشايسنا،براساسگزارشبانكمركزيازچكهاي
برگشتيدرآبانماهسالجاري،حدودهفتميليونو۲۰۰
هزار فقره چك به ارزشي حدود ٧١٣هزار ميليارد ريال در
آبانماه ١٣٩٧دركلكشورمبادلهشدكهنسبتبهماهقبل
از نظر تعداد و مبلغ به ترتي��ب ۱۹.۸درصد و ۲۳.۸درصد
كاهش داشته است.براساس اين گزارش ،در همين مدت
در استان تهران حدود دو ميليون و ۶۰۰هزار فقره چك به
ارزشيبالغبر ٤٠١هزارميلياردريالمبادلهشد.
در آبان ماه س��ال جاري ۵۳.۱،درص��د از تعداد چكهاي
مبادلهايكلكشوردرسهاستانتهران،اصفهانوخراسان
رضوي مبادله شده كه به ترتيب با ۳۵.۹درصد ۹.۵،درصد
و  ۷.۷درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها
دارا بودهاند.همچنين  ۶۷.۳درصد از ارزش چكهاي فوق
در سه استان تهران ( ۵۶.۳درصد) ،اصفهان ( ۵.۶درصد) و
خراسانرضوي( ۵.۴درصد)مبادلهشدهاستكهبيشترين
سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بودهاند.حدود شش
ميليون و  ۳۰۰هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر  ٦١٩هزار
ميلياردريالدرآبانماهسالجاريدركلكشوروصولشد
كهنسبتبهماهقبلازنظرتعدادومبلغبهترتيب ١٩درصد
و ۲۱.۴درصدكاهش رانشان ميدهد.
در ماه مورد گزارش ،همچنين در كل كشور  ۸۷.۹درصد
از كل تعداد چكهاي مبادلهاي و ۸۶.۹درصد از كل مبلغ
چكهاي مبادلهاي وصول ش��د.در همين ماه ،در استان
تهرانحدوددوميليونو ۳۰۰هزارفقرهچكبهارزشيبالغ
بر ٣٥٣هزارميلياردريالوصولشد.درماهموردگزارشدر
استان تهران از نظر تعداد ۸۸.۲درصد و از نظر ارزش۸۸.۱
درصدازكلمبلغچكهايمبادلهايوصولشدهاست.

سازمان برنامه به دفاع از منابع تحول سالمت پرداخت

اختالف وزارت بهداشت
و سازمان برنامه بر سر بودجه

گروه اقتصادي
طرح تحول نظام سالمت از ارديبهشت  ۱۳۹۳با دو هدف
اصلي افزايش دسترسي و افزايش عدالت در اراي ه كاالها و
خدمات س�لامت ،آغاز و دستورالعمل آن به دانشگاههاي
علوم پزشكي سراسر كش��ور ابالغ شد .با اجراي اين طرح،
عالوهبرمحافظتماليازمردمدربرابرهزينههايسالمت،
ارتق��اي كيفيت خدمات درماني در بخشهاي بس��تري
بيمارستانهايدولتيمدنظرقرارگرفت.اهدافاينطرح
بهترتيبدرچهارگام«بهبوددسترسي،استطاعتپذيري
و كيفيت درمان»« ،توسعه خودمراقبتي»« ،واقعيسازي
تعرفهها»و«تحولدرآموزشپزشكي»پيگيريشد.اكنون
پساز 5سالاجراشدناينطرحباهمهنقاطقوتوضعف
آن،مسالهمنابعاجراييآنپرمناقشهماندهاست.
منابعطرحتحولسالمت
بخشيازمنابعقانونيتامينكنندههزينههاينظامسالمت
ش��امل يك درصد ماليات بر ارزش افزوده 10،درصد منابع
هدفمندييارانهها،عوارضبرتوليدووارداتوعرضهكاالها
وخدماتآسيبرسانوعوارضبرمواددخانيوقندياست.
عالوهبرمواردمذكورتخصيصاعتبارازطريقمنابععمومي
و اختصاصي قوانين بودجه سنواتي 10،درصد از حق بيمه
پرداختي شخص ثالث و  ...بخشي از منابع تامينكننده اين
طرح هس��تند .عملكرد اعتبارات وزارت بهداشت ،درمان و
آموزشپزشكيدراجرايطرحتحولسالمتازسال1393
بارشد 47درصدينسبتبهسال 1392واردفازاجراييشد
و پس از آن و در سال 1394به دليل عدم پرداخت مطلوب از
محلهدفمندييارانههابا 11درصدرشدمواجهشد.درسال
 95نيزعملكرداعتباراتاينبخشبه 43هزارو 272ميليارد
تومانوبهرشد 22درصدينسبتبهسالقبلآنرسيد.در
سال 96نيزمجموعاعتباراتمصوبوزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشكيبه 62ميلياردو 688هزارتومانرسيد.

اولويتقراردارد.اودرموردجهتگيريهايخاصسالمت
برايسالآيندهگفت:تامينسرانهحقبيمهبيمهشدگان
سازمانسالمتكه27ميليوننفرهستند،يكيازمهمترين
اهداف تلقي ميشود .استمرار طرح تحول سالمت دقيقا
شفافسازي شده و از محل اعتبارات هدفمندي يارانهها
 4900ميليارد تومان در تبصره 14و جدول ش��ماره 7به
عنوان درآمد اختصاصي وزارت بهداشت پيشبيني شده
است .خانلو افزود :از ديگر جهتگيريهاي مهم مربوط به
تامين 3.5ميليارد دالر دارو و تجهيزات پزشكي بوده كه از
محل 14ميليارددالركاالهاياساسيدرنظرگرفتهشدكه
باارز 4200تومانيبهكشورواردميشود.تقريباحدود21.7
ميليارد دالر درآمد نفتي داريم كه 3.5ميليارد دالر معادل
 14هزارو 700ميلياردتومانآنبرايدارووتجهيزاتاست
تا يارانه آن به مصرفكننده برسد .سخنگوي ستاد بودجه
سال 98سازمانبرنامهوبودجهكشورباتاكيدبراينكهاولين
باراست،برنامهخريدفعاليتراهبرديسالمتراپيشبيني
كرديم،يادآورشد:اينموضوعدرجدول 7اليحهوجوددارد
ومربوطبهخريدمحصوالتازبخشخصوصيوبهداشتي
است.بااينكارمشاركتبخشعموميوخصوصيتقويت
ميشودتاسرمايهگذاربتوانددراينزمينهفعاليتكند.اين
مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه
دربخشعمرانيسالمتنيزجهتگيريدرراستايتكميل
طرحهاي قبلي ،انجام طرحهاي مصوب س��فرهاي مقام
معظم رهبري و تكميل پروژههاي مشاركتي است ،بيان
داشت:حدود 20بيمارستانبا 3هزارتختبيمارستانيدر
اولويتهايتكميلسال 1398است.
خانلوخاطرنشانكرد:براياينموارداعتباراتيپيشبيني
ش��ده كه در بخش هزينه و تملك داراييهاي سرمايهاي
سه فصل داريم؛ )1فصل بهداشت )2،درمان و )3تحقيق
و توسعه .كل اعتبار اين سه فصل  63هزار و  400ميليارد
توماناست.ازاينميزان 62هزارو 600ميلياردتومانسهم
بخش هزينهاي بوده و  98.8درصد اعتبارات را تش��كيل

رشدبودجه
ميزانبدهيهايطرحتحولسالمتيكيازمسائلياست
كههموارهدراجراياينطرحمطرحبودهاست.بودجهسال
 ۹۷حوزهسالمتحدود ۳۱هزارو ۲۰۰ميلياردتومانبودبا
وجوداينبهمنظورپرداختبدهيهاپيشازتحويلاليحه
بودجه  98مبلغ  ۵۰۰ميليون يورو با موافقت رهبر معظم
انقالب از صندوق توس��عه ملي براي پرداخت بدهيهاي
نظام سالمت در نظر گرفته شد .پيش از اين سعيد نمكي
معاونسازمانبرنامهوبودجهكشوردربارهرشدبودجهحوزه
سالمتبرايسال ۹۸گفت:بودجهحوزهسالمتبرايسال
 ۹۸حدود ۳۶هزارو ۵۰۰ميلياردتوماناست .ايندرحالي
استكهبودجهنظامسالمتومسائلماليآنبهموضوعي
پرمناقشهتبديلشدهاست.بهنحويكهخبرهاييمبنيبر
استعفايوزيربهداشتودرمانبهدليلپايينبودنبودجه
طرحنظامسالمتمنتش رشد.همينموضوعسازمانبرنامه
و بودجه را به واكنش واداش��ت و مژگان خانلو ،سخنگوي
س��تاد بودجه سال 98س��ازمان برنامه و بودجه كشور به
تشريحجزيياتبودجه ۳۶هزارميلياردتومانيطرحتحول
سالمتپرداخت.

دفاعسازمانبرنامه
سخنگوي ستاد بودجه س��ال 98سازمان برنامه و بودجه
كشور به جهتگيريها اش��اره كرد و گفت :كاهش سهم
هزينه بستري ،كاهش پولي كه از جيب مردم هزينه شده
كه به حدود 40درصد رسيده است ،ايجاد مراكز بهداشتي
و آموزش��ي ،افزايش  ۳۳پايگاه اورژانس ،اضافه شدن 25
هزار تخت بيمارس��تاني در اجراي طرح تحول س�لامت،
اجراي پزش��ك خانواده به صورت آزمايشي در دو استان
فارسومازندران،راهاندازيمركزسالمتبراي 10ميليون
حاشيهنشيناطرافشهرهاكهفاقدبيمهبودند 3،هزارمركز
جديد بهداشت و 6هزار مركز بهداشت در دست احداث از
جملهايناقداماتاستكهتداوموحفظايندستاوردهادر
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محدوديتمنابع
خانلو در پاسخ به اين سوال كه مسووالن وزارت بهداشت
توقعدارندكهازبودجهعموميمنابعبيشتريدراختيارشان
قرارگيرد،تصريحكرد:بههرحالمنابععموميتاجاييكه
مقدور باش��د اعتبارات را در نظر گرفته و حتي منابع طرح
تحولهمتقريبا 14درصدرشدكردهدرحاليكهكلبودجه
كشور  5.4درصد رشد دارد .سخنگوي ستاد بودجه سال
 98سازمان برنامه و بودجه كشور افزود :محدوديتهايي
در منابع داريم ،تا جايي كه امكان داشته ،كاهش نيافته و
در حد مقدورات حدود 14درصد رش��د دارد كه از همين
بخشطرحسالمتنيز 10درصدرشدكردهيعنيرشدآن
دوبرابراستوبقيهآنازمحلصرفهجوييكمكبههزينهها
بايد پيشبيني ش��ود .وي در مورد اختصاص يك درصد
درآمدهايمالياتارزشافزودهبهبخشسالمتگفت:اين
درآمددررديفهايمتفرقهاستكه 6هزارو 400ميليارد
تومان به صورت جداگانه محاسبه ش��ده و  2هزار و 345
ميليارد تومان سهم اعتبارات جاري و 4هزار و 57ميليارد
تومانارزشافزودهتملكداراييهايسرمايهاياست.
خانلو با بيان اينكه درآمدهاي ماليات ارزش افزوده امسال
به دليل افزايش  GDPرشد كرده است ،تصريح كرد :اين
اعتبار س��ال پيش 5هزار و 200ميليارد تومان بوده است
كه افزايش آن ناشي از رش��د ماليات ارزش افزوده قلمداد
ميشود.سرجمع 75هزارو 900ميلياردتومانكلاعتبار
سالمت و وزارت بهداش��ت پيشبيني شده كه از اين رقم
 4900ميليارد تومان هدفمندي 26،هزار و 900ميليارد
هزينههاي عمومي جدول 2300،7ميليارد تومان ارزش
افزوده 500،ميليارد تومان رديف متفرقه جاري 10،هزار
ميلياردتملكداراييهايسرمايهاي 4،هزارميلياردتومان
ارزش افزوده س�لامت 600،ميليارد تومان تملك دارايي
سرمايهايو 35هزارميلياردتوماندرآمداختصاصيوزارت
بهداش��ت و سالمت است .وي خاطرنش��ان كرد :در سال
 92كل اعتبار بخش سالمت و بهداشت بالغ بر  23هزار و
 600ميليارد تومان بود كه براي سال 98به 75هزار و900
ميلياردتومانرسيدهاست.
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سازمان انتقال خون ايران

نمودار

صادرات روزانه  ۶۶۴هزار بشكه نفت ايران به آسيا
كش��ورهاي چين ،هند ،ژاپن و ك��ره جنوبي در ماه
گذشته ميالدي روزانه حدود  ۶۶۴هزار و  ۸۰۰بشكه
نفت از ايران خريدهاند.
به گ��زارش رويت��رز ،آمارهاي دولتي و موسس��ات
رصد بارگيري نفتكشها نش��ان ميدهد كه ميزان
صادرات نفت ايران به آس��يا در م��اه نوامبر به دليل
آغاز تحريمهاي جدي��د دولت امريكا به پايينترين
رقم خود طي بيش از  5سال گذشته رسيده است.
كش��ورهاي چين ،هند ،ژاپن و ك��ره جنوبي در ماه
گذشته ميالدي روزانه حدود  664هزار و  800بشكه
نف��ت از ايران خريدهاند كه  12.7درصد نس��بت به
مدت مشابه سال قبل كاهش نشان ميدهد.
اين گزارش حاكي اس��ت ،كره جنوبي براي سومين
ماه متوالي هي��چ نفتي از ايران نخريده و خريد نفت
ژاپن نيز در ماه نوامبر از ايران صفر بوده است .خريد
نفت هن��د از ايران ني��ز در ماه نوامب��ر افتي حدود
 40درصدي نسبت به ماه اكتبر داشته است.
مي��زان خري��د نف��ت كش��ورهاي آس��يايي از ماه
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ايران و سوريه براي ايجاد كانال
مالي ويژه به توافق رسيدند

وزيراقتصادوتجارتكشورسوريهگفت:ايرانوسوريهبراي
ايجادكانالماليويژهبايكديگربهتوافقرسيدند.
محمد س��امرالخليل ،وزير اقتصاد و تجارت كشور سوريه
امروز در نشست مش��ترك فعاالن اقتصادي دو كشور در
محل اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد :كميته مش��ترك دو
كشور 7سالپيشبرگزارشدهوبراساسآنهمكاريهاي
اقتصادي و مشترك دو كشور انجام شده و ما براي تحقق
آن اشتياق داريم.وي افزود :اميدواريم كه روابط اقتصادي
دو كش��ور به اندازه فعاليتهاي سياسي دو كشور توسعه
يافته و پيشرفت كند.وزير اقتصاد و تجارت كشور سوريه
با اشاره به از بين رفتن زيرس��اختهاي اقتصادي سوريه
در زمان جنگ با داعش گفت :س��رمايهگذاري در سوريه
يك فرصت بزرگ براي تجار و فعاالن اقتصادي است زيرا
زيرساختهايصنعتيواقتصاديكشورمادرزمانجنگ
ازبينرفتهوكارخانههايماخرابشدهاست.كهاميدواريم
فعاالن اقتصادي ايرانبراي حضور وبازسازي آنها دركشور
ورودكنندوهمكاريهاياقتصاديمشتركداشتهباشيم.
ويگفت:امروزتوافقنامهمهميمياندوكشورامضاميشود
كه براساس آن همكاريهاي اقتصادي دو كشور افزايش
خواهديافت.سامرالخليلدرپاياناظهارداشت:كهسوريه
يكي از كشورهاي ارزان دنيا است و هزينه نيروي كار در آن
پاييناستكهاينامرموضوعيجذاببرايسرمايهگذاران
به حساب ميآيد.وي گفت :يكي از مشكالت تجاري ميان
دو كشور نقل و انتقال پول است؛ در زمان جنگ بانكهاي
سوريه دچار تحريم شدند همانگونه كه بانكهاي ايراني
اكنوندرتحريمهستندامابااينوجودنقلوانتقاالتمالي
باسوريهادامهداشتوسوريهتوانستدرسال 2017به103
كشورصادراتداشتهباشدومبالغيرابرايصادراتوواردات
خود به دست آورد.وزير اقتصاد و تجارت سوريه افزود :يكي
ازبندهاييكهدرموافقتنام هامروزبهامضارسيدايجادكانال
مالي ويژه ميان دو كشور است كه موضوع نقل و انتقاالت
ماليبرايناساسحلميشود.تسنيم

موسي كورهاي /ايرنا

ميدهد 700.ميليارد تومان كه 1.1درصد باش��د ،صرف
تملكداراييهايسرمايهاي(عمراني)ميشود .سخنگوي
ستادبودجهسال 98سازمانبرنامهوبودجهكشوربااشاره
بهاينكهبخشاعتباراتهزينهايازمحلمنابععمومي21
هزارو 400ميلياردتومانپيشبينيشد،گفت:ايناعتبار
نسبتبهاعتباراتهزينهايسال 97ازمحلبودجهعمومي
تقريبا 12درصدرشدكردهاست.سهمكلبودجهسالمتاز
كلبودجهعمومي 14درصداستكه 13درصدرشدمنظور
شدهاست.خانلويادآورشد:فصلبهداشت 14هزارميليارد
تومانبا 22درصدسهم،فصلدرمانبيشترينسهمرادارد
 77درصدوسهمتحقيقوتوسعهيكدرصداستكهالبته
نسبتبهسال 17،97درصدرشددارد .اينمقاممسوولبا
بياناينكهدراليحهبودجه 98حدود 70هزارميلياردتومان
بودجه اختصاصي وج��ود دارد كه 58درصد آن مربوط به
مجموعهوزارتبهداشتاست،بيانداشت:وزارتبهداشت
به تنهايي 35هزار و 900ميليارد تومان درآمد اختصاصي
داردكه 4هزارو 900ميلياردتوماننيزازهدفمندييارانهها
ميگيرد.ويدرمورداينكهجزيياتبودجه 36هزارميليارد
تومانيطرحتحولسالمتكجاست؟چونوزارتبهداشت
معتقداستكهكلبودجهطرحتحولهمان 4هزارو900
ميلياردتومانهدفمندييارانههاست،بيانداشت:در320
هزارميلياردتوماناعتباراتهزينهايدقيقا 11هزارو752
ميليارد تومان براي كمك به طرح تحول سالمت است كه
درسال 97اينرقم 10هزارو 684ميلياردتومانبودهاست.
اين مبلغ جداي از منابع هدفمندي است و فقط مربوط به
بودجه عمومي ميشود و سرجمع 21هزار ميليارد تومان
بودجه عمومي طرحهاي س�لامت گنجانده شده است.
مابهالتفاوت رقم تا 36هزار ميليارد توماني كه مطرح است
از محل 35هزار ميلي��ارد تومان درآمد اختصاصي وزارت
بهداشتتامينخواهدشد.

دس��امبر و پ��س از اعط��اي معافي��ت تحريمي به
 8كش��ور مش��تري نف��ت اي��ن كش��ور افزاي��ش
خواهد يافت.
ميزان خريد نفت چين از اي��ران كه در ماه اكتبر به
حدود  247هزار بشكه در روز يعني پايينترين رقم
طي بيش از  5سال گذشته كاهش يافته بود ،در ماه
نوامبر به نزديكي  390هزار بشكه در روز رسيد.
س��ينوپك ،بزرگترين مش��تري نفت ايران مدت
كوتاهي پس از معاف ش��دن چي��ن از تحريمهاي
امريكا در م��اه نوامبر ،خريد نفت از ايران را از س��ر
گرفت .ش��ركت ملي نفت چين هم در ماه دسامبر
خريد نفت تولي��دي خود از ايران را از س��ر خواهد
گرفت.
ژاپن و كره جنوبي هم خود را براي از سرگيري خريد
نفت از ايران از اوايل سال  2019اماده ميكنند.
انتظار ميرود هند خريد ماهانه نفت از ايران را در دوره
معافيت از تحريمها كه از ماه نوامبر آغاز شده ،به 1.25
ميليون تن ،معادل 9ميليون بشكه محدود كند.
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نش�ريه اكونوميس�ت ،نم�وداري
منتش�ر كرد كه كلمات پرتكراري
كه بيش�ترين رش�د در يك سال
گذشته در اين نشريه داشتهاند را
فهرست كرده است .طول ميلهها،
نرخرشدرانشانميدهدودايرهها،
تكرار آن در س�ال  2018را نش�ان
ميدهد .بيشترين رشد ،مربوط به
ارزهايديجيتالاستكهباتوجهبه
فرازوفرودهاييكهامسالايننوع
از داراييها در بازارهاي بينالمللي
داشتند ،بيشترين رشد توجه را به
خوداختصاصدادهاند.
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استعفا؛ اختالف يا تاكتيك؟

مديريت فراز و فرودها گذشت .بنابراين نهتنها طبيعي است
بلكه بايد به فال نيك گرفت كه اين سياستورزان و مديران
كالنكهبرخيازآنهاحتيتجربهحضوردربيشازيكدولت
را به عنوان وزير دارند براي انتخابات رياستجمهوري اعالم
آمادگي كنند يا در اين مسير گام بردارند چرا كه اگر چنين
نش��ود امثال محمود احمدينژاد ب��ا حضور مناصبي چون
استانداريوشهرداريوارداينعرصهميشوند،ممكناست
مديريت كالن كشور را به دست بگيرند و آنچه نبايد ،بشود.
روز گذشته مطلع شدم كه دكتر قاضيزاده هاشمي به دليل
پارهايازمشكالتاستعفادادهواتفاقادراينامرمصمماست.
بايدتاكيدكنمكهايناستعفابهدليلبرخياختالفاتداخلي
در دولت اس��ت و نبايد گمان كرد كه نوعي فرار رو به جلو يا
تاكتيك محسوب ميشود كه شايد برخي وزراي سابق در
اي��ن دولت يا هر دولت ديگري بخواهند اجرايي كنند .البته
از همه استعفاهايي كه انجام شده يا ممكن است اتفاق افتد
نميتوانيكبرداشتمشتركداشت.براينمونهاستعفاي
يزادههاشمياستكهناشي
آخونديمتفاوتازاستعفايقاض 
ازناهماهنگيوناسازگاريواختالفدردولتداشتتاجايي
كه گفته شد اگر ايشان شهردار شود اجازه حضور در هيات
دولت را نخواهد داشت .در مورد آقاي قاضيزاده هاشمي اما
بايدبهمسالهجورديگرينگريست.ايشانفردخوشناميدر
عرصه خدمت و حيطه مسووليتهاي خود است .او خدمات
بسياريبرايدولتانجامدادهوخوشدرخشيدهاست.شايد
نقدهايي هم به بخشي از عملكرد آقاي قاضيزاده هاشمي
وارد باشد كه در جاي خود بايد به آن پرداخت اما به نظر من
بايد اين مساله را در كنار اظهارنظر آقاي اسحاق جهانگيري،
معاوناولرييسجمهوريديد؛همانجملهمعروفيكهگفت
من اختيار ايجاد تغيير منشي خود را هم ندارم .در دوره قبل
آقاي نهاونديان چهره پرنفوذ پاستور بود و نقش معاون اول
را ايفا ميكرد و حاال در اين دوره ،آقاي واعظي و در سطحي
پايينترآقاينوبخت تالشدارندايننقشراايفاواختيارات
خود را گس��ترده كنند .در چنين شرايطي بايد هم منتظر
واكنش برخي وزرا بود .به نظر ميرسد كه آقاي روحاني بايد
تفوقراميانوزرايخودحفظكندوتالشكندهياتدولت
هماهنگ و همراه هم قدم بردارند .شان معاون اول يا وزرايي
كهژنرالهايدولتهستندايننيستكهرييسدفتريآنها
رابهگوشهرينگبفرستدتابهسمتاستعفاسوقدادهشوند.
درپايانيادآورميشومدرهردولتيچندتنازوزراكهكاركرد
خوبي داشتهاند ،چهرهها يا به اصطالح به برندها و ژنرالهاي
دولت تبديل ميشوند و نامشان در افواه ميافتد و مردم هم
متاثر از فرهنگ ش��فاهي آنها را به عنوان كانديداهاي دوره
بعديميشناسند.درماجرايتصويببرجاموعملكردخوب
آقاي ظريف همچنين اتفاقي رخ داد و ممكن است در مورد
آقايقاضيزادههاشمينيزچنينموضوعيدرافكارواذهان
ش��كل بگيرد .اما آنچه در اين روند تاثيرگذار و حايز اهميت
خواهد بود حل مش��كالت و گرهها از سوي دولت است؛ اگر
دولتنتواندوضعيتمعيشتيمردمرابهبودبخشدهيچكس
شانسينخواهدداشت.شايددراينمسيراسحاقجهانگيري
شرايطي متفاوت داشتهباش��د كه البته اين موضوع هم در
ماههاي منتهي به انتخابات مش��خص ميشود و به تركيب
ثبتنامكنندگانبستگيدارد.همچنيناينكهاصالحطلبان
باتوجهبهتجربهعدماحرازصالحيتهاواينكهسابقهداشته
رييسجمهورياسبقدردورهايتاييدصالحيتنشدهاست،
اين سوال را ايجاد ميكند كه اصالحطلبان اساسا ميتوانند
با ژنراله��اي خود پا به صحنه انتخابات بگذارند يا بايد با يار
دوازدهموارداينرقابتشوند.

ويژه

در بانكداري ديجيتال امكان ترسيم
نقشه سفر مشتري فراهم است

مديرعامل بانك ايران زمين با اش��اره به اهميت شناخت و
رصد رفتار مشتري در بهبود ارايه خدمات بانكها افزود :در
بانكداريجديدبرايارايهخدماتوتوليدمحصوالت،مشتري
درمركزونقطهاصليتوجهبخشهايمختلفسازمانبوده
واينامرباشناختازنيازهايمشتريانوتعريفانواعخدمات
بر آن مبنا است .به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين،
عبدالمجيد پورسعيد ،مديرعامل اين بانك با اشاره به اينكه
بانكداريوارد مرحلهجديدي از سير تكامل خوددر تعاملبا
مشتريانشدهاست،گفت:تماميكسبوكارهاامروزبدون
در نظر گرفتن نقش خدم��ات بانكي امكان تكميل چرخه
ارايه و فروش محصول به مشتريان خود را ندارند .پورسعيد
افزود :در بانكداري امروز رس��الت ما با گذشته متفاوت شده
اس��ت ،نقش شعب متفاوت شده است؛ در حال حاضر زمان
و مكان به معناي آنچه در گذشته بوده وجود ندارد .بانكها
بايددرتماميزمانهاومكانها،بهتماميمشتريانخدماتي
مناسب و با كيفيت ارايه كنند .مديرعامل بانك ايران زمين
تحوالت ديجيتال و به كارگي��ري آن در عرصه بانكداري را
نقطه عطفي مهم دانست و اظهار داشت :در گذشته دركي از
رفتارمشتريوجودنداشت،بانكهابهصورتسنتياقدامبه
توليدمحصولوخدمتميكردند.درعصرديجيتالآگاهياز
نيازهايمشتريانمالكاصليتصميمگيرياست.اينآگاهي
ازشناختنقاطبرخوردوتحليلرفتارمشتريآغازوموجب
ميشود بتوان نقشه عملكرد مش��تري را ترسيم و نيازهاي
مشتري را مرتفع كرد .پورسعيد با اشاره به ارايه خدمات24
ساعته مركز تماس اين بانك گفت :يكي از اقداماتي كه الزم
استدرراستايارايهخدماتديجيتالبهمشتريانارايهشود،
پاسخگويي 24ساعتهبهنيازهايمشترياناست.كهاينمهم
باحضورهمكارانمدرمركزتماسبهصورت 24ساعتهامكان
پذيراست .ويافزود:البتهفضايديجيتالامكاناتديگريرا
در اختيار ما قرار داده كه به زودي از بخشي از آنها در تعامل با
مشترياندرهمراهبانكرونماييخواهيمكرد.

شيوه حمايت شركتهاي فوالدي
از تامينكنندگان داخلي اعالم شد

نشستشورايسياستگذارينخستينجشنوارهونمايشگاه
ملي فوالد ايران با حضور رييس هي��ات عامل ايميدرو و
اعضاي اين ش��ورا در ايميدرو برگزار شد .در اين نشست،
موضوعاتي همانند قراردادهاي همكاري فوالدس��ازان با
تامينكنندگان داخلي در جش��نواره و نمايشگاه فوالد،
ساماندهي سفارشدهندگان و سازندگان زنجيره فوالد
توسطدبيرخانهدائميجشنواره،فراخوانعموميليست
نيازمنديهايفوالدسازانكشور،سياستگذاريجشنواره
فوالد ب��راي ابعاد اقتصادي و كيفي و پاي��داري تامين در
زنجيره فوالد و شيوه حمايت از س��ازندگان تجهيزات و
تأمينكنندگانداخليصنعتفوالدموردبحثوتبادلنظر
قرارگرفت.

