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شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به استقبال بعمل
آمده از جشنواره تخفیفات و تسهیالت این شرکت
اع�لام ک��رد :با توجه به نزدیکی س��الروز پیروزی
انقالب اسالمی و ایام ا ...دهه مبارک فجر  ،جشنواره
تخفیفات تا پایان اس��فند مـاه  1400ادامه دارد .به
گ��زارش روابط عموم��ی بیمه ایران این تخفیفات
ش��امل طیف گستردهای از بیمهنامهها ،از بیمهنامه
آتشس��وزی و بدنه انواع خودروها و بیمهنامههای
مسئولیتکارفرمایان و تولیدکنندگان و مهندسان
و پزشکان تا بیمهنامههای حوادث انفرادی را شامل
میشود.

اقدامات مدیریت بر عملکرد
نمایندهها تاثیر مستقیم دارد

یک نماینده بیمه رازی در شهرس��تان شوش��تر
گف��ت :اقدام��ات اخی��ر مدیریت بیم��ه رازی در
راس��تای توج��ه وی��ژه به نمایندهه��ا در عملکرد
نمایندهها و ش��بکه فروش تاثیر بس��زایی دارد .به
گ��زارش رواب��ط عمومی و امور بی��ن الملل بیمه
رازی ،چهاردهمین رویداد یکشنبهها با نمایندهها
و ش��بکه فروش در حالی برگزار ش��د که میزبان
این رویداد مهمان س��تاد بیمه رازی و ناصرالدین
اس�لامیفرد -مدی��ر روابط عموم��ی و اموربین
الملل ش��رکت بیمه رازی بود ،نسرین محمدی-
نماینده بیمه رازی در شهرس��تان شوش��تر با ابراز
خوش��حالی و افتخار به س��بب همکاری با بیمه
رازی ،گف��ت :به عن��وان یکی از اعضای کوچک
خانواده بزرگ بیمه رازی ،اقدامات اخیر مجموعه
مدیریتی شرکت را بسیار مهم و تاثیرگذار میدانم
زیرا اس��تراتژیهایی همچون استراتژی نماینده
مح��وری و ش��عبه مح��وری تاثیرقابل توجهی بر
عملکرد نمایندهها داشته است .او خاطرنشان کرد:
در یک س��ال اخیر مجموعه بیمه رازی در زمینه
ارتباطات مجازی با نمایندهها ،ش��بکه فروش و
بیمهگذاران بسیار فعال بوده و این موضوع عاملی
ش��ده تا نمایندهها ب��ه فعالیت در فضای مجازی
ب��ه ویژه پلتفرم اینس��تاگرام روی بیاورند که این
موض��وع در ارتب��اط نمایندهها ب��ا بیمه گذاران و
بازاریابی نمایندهها تاثیرگذار بوده است.

خــبرویـژه

بیمه ایران اعالم کرد  :جشنواره
تخفیفات بیمه ای ادامه دارد

تأکید بر افزایش
سرمایهبانک
توسعهتعاون

معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون که در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش برگزار گردید گفت :بانک توسعه
تعاون با هدف تأمین مالی و ارتقای بخش تعاون در اقتصاد ملی تأسیس شده است .مهدی مسکنی افزود :حضور و فعالیت مؤثرتر بانک نیاز به شروطی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه
اس��ت و وزارت تعاون از هرگونه اقدام در جهت افزایش س��رمایه بانک حمایت میکند .مس��کنی ادامه داد :بانک توس��عه تعاون میتواند به توس��عه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی کمک کند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :با استفاده از ابزارهای اعتبار سنجی ریسک فعالیت در امور مالی نیز به شدت کاهش مییابد.

حجت االسالم و المسلمین سید امین جوادی در جلسه روسای مناطق ادارات و حوزهها عنوان کرد:

جلسه تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق و حوزه
ه��ا،ب��راس��اساهدافتعیینش��دهباحضور
مدیرعام��ل ،قائم مق��ام مدیرعامل و اعضای
هیئ��ت مدی��ره ،معاون��ان و روس��ای ادارات،
مناطق و حوزههای موسس��ه اعتباری ملل و
با رعایت کامل ش��یوه نامه های بهداشتی ،در
تاریخ  26دی ماه  1400در ساختمان مرکزی
موسسه برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
موسس��هاعتباریملل :درابتدایاینجلس��ه،
آقای جوادی ضمن عرض تسلیت به مناسبت
بزرگداشت شهادت گونه ام البنین سالم اهلل به
عنوان مادر چهار شهید و ضرورت ارج نهادن به
مقام مادر با ذکر روایتی از رسول گرامی اسالم از
مقام شامخ مادر تجلیل کردند و گفتند :احترام و
نگهداشت حرمت پدر و مادر از ضروریات است.
و وظیفه ماست که قدردان این نعمت ها باشیم
ودرصورتفقداناینعزیزانبایدنامویادشان
رازندهنگهداریمتاشایدفرزندانمانهمدرآینده
ما را بیاد بیاورند و از ما یاد کنند .و همچنین به

قدردان سپرده گذاران هستیم

روز پاسداشت مادران شهدا پرداختند و ضمن
قدردانی از مقام مادران ش��هدا گفتند :مادران
ش��هدا جایگاه بسیار باالیی دارند .همه ما باید
قدردان این همه ایثار و لطف آنها باشیم .ایشان
در ادامه افزودند :گزارش های ارائه ش��ده در
این جلس��ه ،نش��انگر موفقیتهای چشمگیر و
اخبار امیدوارکننده است .پیشکسوتان با تکیه

بر س��خاوت ،عزت نفس ،معرفت ،اخالص ،از
خودگذشتگیوهدفمندی،اینامکانرافراهم
آورند تا نیروهای جوان با کسب آموزشهای
الزم به مراتب باالتر ش��غلی ارتقا یابند .جای
امیدواری است؛ چراکه آموزش و نیز پرورش،
میتواند زمینهساز رشد و توسعه شود .به سهم
خ��ود به تم��ام عزیزانی که با آموزش و تربیت

نیروی انس��انی ،بسترس��از ارتق��ای نیروهای
جوان ش��دهاند« ،آفرین» میگویم .در شرایط
حاضر ،الزم است تا موضوع آموزش را در هر
زمان و موقعیتی همواره مد نظر داشته باشیم.
مدیرعامل موسسه ،تقویت روح قدرشناسی و
قدردانیراازضروریاتزندگیشخصیوشغلی
دانس��ت و گفت :در زنجیره ش��غلی ما ،کسانی
هس��تندکهباس��پردههایخوددرنزدموسسه
و دریافت تس��هیالت و پرداخت به موقع آن،
س��فره نعمت را برای تک تک ما گس��تراندند.
باید با احترام و خلوص نیت ،قدردان مشتریان
و س��پرده گذاران باش��یم .احترام بگذاریم و با
خل��وص نیت به آنان خدمت کنیم؛ چراکه اگر
آنان در چرخه شغلی ما نباشند ،در واقع ما هم
نخواهیم بود .همکاران عزیز ،چش��م ،زبان و
گوش ما هس��تند .در بحث عملکرد ،هر نهال
خدمت��ی ک��ه بکاریم ،خیر و برکت برداش��ت
خواهیم کرد .همیش��ه کاش��ت دانه های خیر،
با برداشت خیرات همراه خواهد بود.

بانکقرضالحسنهمهرایراننزدافکارعمومیخوشناماست

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان زنج��ان گفت :نقش
برجسته بانک قرضالحسنه مهر ایران در حمایت
از اقشار مختلف جامعه و مخصوص ًا اقشار ضعیف و
آسیبپذیر جامعه موجب شده این بانک نزد افکار
عمومی به خوش��نامی و مهرورزی شناخته شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک قرضالحس��نه
مهر ایران ،س��ردار رحی��م جهانبخش ،فرمانده
انتظامی اس��تان زنجان و هیأت همراه با حضور

در ساختمان سرپرستی شعب بانک قرضالحسنه
مهر ایران اس��تان زنجان با اهدای لوح س��پاس از
حس��ن خانمحمدی ،مدیر ش��عب این اس��تان به
نمایندگ��ی از هم��ه کارکنان بانک تقدیر کرد .در
ابتدای این دیدار سردار جهانبخش ،از عملکرد
درخشان بانک قرضالحسنه مهر ایران در طول
 ۱۴س��ال خدم��ت پ��ر افتخار در سیس��تم بانکی
کش��ور تمجی��د ک��رد .وی همچنین با اش��اره به

نقش برجس��ته بانک قرضالحسنه مهر ایران در
حمایت از اقشار مختلف و مخصوص ًا اقشار ضعیف
و آسیبپذیر جامعه که موجب شده این بانک نزد
افکار عمومی به خوش��نامی و مهرورزی شناخته
ش��ود ،اثرگذاری تس��هیالت قرضالحس��نه در
کاهش انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از مسائل
مالی را نیز حائز اهمیت دانست .فرمانده انتظامی
اس��تان زنجان در ادامه س��خنان خود با اش��اره به

همکاریه��ای چندی��ن س��اله مجموعه نیروی
انتظامی استان زنجان و بانک قرضالحسنه مهر
ایران ،با اش��اره به رضایت حداکثری فرماندهان
و کارکن��ان ناج��ای اس��تان از امکانات ،خدمات،
تس��هیالت و برخورد کارکنان ش��عب با ایش��ان،
بر گس��ترش تعامالت و دامنه همکاریهای دو
جانبه در حوزههای پولی ،مالی ،فرهنگی و امنیتی
تأکید کرد.
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سامانه  *720#بانک پاسارگاد یک
میانبر شگفتانگیز؛ نقشUSSDها
در عصر دیجیتال

ش��رایط زندگ��ی امروزی ،تحتتاثیر پیش��رفت
روزاف��زون تکنول��وژی و پاندمی کرونا تغییرهای
شگرفی داشته که منجربه کمرنگشدن تقاضای
دریاف��ت خدمات حضوری در بخشهای مختلف
ت بانکی نی��ز بهعنوان یکی از
شدهاس��ت .خدم��ا 
بخشهای پرمخاطب و ضروری تحت تاثیر این
تغییرها قرار گرفتهاس��ت .بانکها همواره تالش
کردهاند به س��طوح مختلف نیازهای موجود توجه
کنند و راهحلهای متناسب با خواست مخاطبین
را به آنها ارائه دهند .درواقع امروزه افراد با حداقل
سواد دیجیتال و استفاده از یک گوشی تلفن همراه
میتوانن��د خدمته��ای متنوعی را دریافت کنند.
در ای��ن می��ان روشهای ارائه خدمات بانکی باید
باتوجه به دانش ،امکانات و نیاز مشتریان طراحی
و در اختیار آنها قرار گیرد .به همین دلیل بانکها
از طریق روشهای مختلف ازجمله تارنمای بانک،
نرمافزاره��ای تلفنهم��راه و ...خدمات خود را در
اختیار مشتریان قرار میدهند .یکی از این روشها
که محدودیتهایی مانند لزوم بهرهمندی از دانش
فعالیت در فضای دیجیتال ،استفاده از تلفن همراه
هوشمند و دسترسی به اینترنت را حذف کردهاست
و خدمات را بهراحتی در اختیار مش��تریان بانکها
ق��رار میده��د اس��تفاده از س��امانههای مبتن��ی
ب��ر کده��ای  USSDاس��ت .در این راس��تا بانک
پاس��ارگاد از ابتدای تأس��یس ،همس��و با آخرین
دس��تاوردهای دنی��ای دیجیتال ،ان��واع خدمات
غیرحضوری خود را به شکلهای مختلف از جمله
بانک��داری الکترونیک ،نرمافزارهای تلفنهمراه،
وباپلیکیش��ن و ...در اختیار هموطنان عزیز قرار
دادهاست.

انرژی
اخبار

تولید بیش از  ۳۰هزار گیگاوات
ساعت برق در خوزستان

مدیر بازار برق ش��رکت برق منطقهای خوزس��تان
گفت :در  ۹ماهه سال جاری  ۳۰هزار و  ۱۸گیگاوات
س��اعت برق در خوزس��تان تولید شده است .فرامرز
شادفر با اعالم این خبر اظهار کرد :سهم نیروگاههای
برقآبی در این مدت  ۷هزار و  ۳۵۷گیگاوات ساعت
مع��ادل  ۲۴درصد ،س��هم نیروگاهه��ای حرارتی و
س��یکل ترکیب��ی برابر ب��ا  ۲۲هزار و  ۱۹۱گیگاوات
ساعت معادل  ۷۲.۵درصد و سهم نیروگاههای تولید
پراکن��ده  ۴۶۹گیگاوات س��اعت معادل حدود ۱.۵
درصد از کل انرژی تولیدی بوده اس��ت .وی افزود:
 ۴۳درص��د از برق تولی��دی نیروگاههای حرارتی و
گازی اس��تان توس��ط بخش دولتی (نیروگاه رامین
و ماهش��هر) و  ۵۷درصد توسط نیروگاههای بخش
خصوصی (زرگان ،آبادان ،خرمشهر ،بهبهان و فجر)
تولید و به شبکه تحویل شده است .مدیر بازار برق
ش��رکت برق منطقهای خوزس��تان بیان کرد :پیک
آذرم��اه  ۱۴۰۰ب��ه می��زان  ۳ه��زار و  ۳۵۰مگاوات
بوده که نسبت به پیک بار سال قبل  ۶درصد رشد
داشته است.

بهره برداری از  ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه
حرارتی جدید در  ۴ماه گذشته

مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصص��ی برق حرارتی
گفت :از شهریورماه امسال تاکنون حدود یکهزار
مگاوات واحد نیروگاهی جدید به ش��بکه سراسری
برق کش��ور متصل ش��ده است .به گزارش تسنیم،
محسن طرزطلب ،مدیرعامل شرکت تولید نیروی
ب��رق حرارتی با اع�لام این خبر افزود :این واحدها
ش��امل بخش گاز نیروگاههای هنگام ،ایران LNG
و بخش بخار نیروگاههای جهرم ،هریس و ارومیه
بوده است .وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاههای
حرارتی ایران به  70هزار مگاوات رس��یده اس��ت،
اف��زود :بر اس��اس برنامهریزی صورت گرفته مقرر
ش��ده اس��ت تا پایان امس��ال نیز یکهزار مگاوات
نیروگاه جدید وارد مدار ش��ود .طرزطلب با تاکید بر
اینکه برای تامین پایدار برق پیک تابس��تان س��ال
آینده مجموعا  31واحد نیروگاهی به ظرفیت چهار
هزار و  750مگاوات وارد مدار خواهد ش��د ،گفت:
در حال حاضر این تعداد پروژه به طور متوس��ط از
پیشرفت  71درصدی برخوردار هستند.

سخنگوی صنعت برق:

فقط برق پرمصرفها گران میشود

گروه انرژی :س��خنگوی صنعت برق یکی از
راهکاره��ا و ترغیب بخ��ش خصوصی برای
سرمایهگذاری را تعرفهگذاری پلکانی دانست
و گف��ت :ب��ه موجب این ط��رح صنایع انرژی
ترغیب شدهاند که برای تأمین انرژی ،نیروگاه
احداث کرده و بخش��ی از انرژی برقش��ان را
خودشان تأمین کنند.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا ،مصطفی
رجبیمش��هدی  ،دربارهی دالیل قطعی برق
در تابس��تان گف��ت :یک��ی از دالی��ل قطعی
برق در تابس��تان ،پدیده خشکس��الی بود که
موج��ب ش��د از ذخای��ر برقی و آب��ی نتوانیم
مانند س��الهای گذشته استفاده کنیم .همین
گرمای بیسابقه باعث شد استفاده از وسایل
خنککنن��ده باال رود و به موازات آن مصرف
ب��رق نی��ز افزای��ش یابد .اس��تفادهی بیش از
اندازه از نیروی انرژی برق توس��ط مشترکین
پرمص��رف خانگ��ی هم یک��ی دیگر از دالیل
کمبود برق اس��ت .این موضوعات باعث ش��د
یک ناترازی بین تولید و مصرف به وجود آید
و حدود  3هزار مگاوات کسری برق را شاهد
ی کنند بخش��ی
باش��یم .اگر مردم صرفهجوی 
از مش��کل حل میش��ود وی افزود :اقدامات
بس��یاری میتوان در این خصوص انجام داد
ک��ه در فص��ل گرما با کمب��ود برق و در فصل
س��رما با کمبود گاز روبهرو نش��ویم .یکی از
این اقدامات برای فصول گرما این اس��ت که
ب��رای تولی��د برق بتوانیم از منابع انرژی اولیه

متنوع استفاده کنیم که تجدیدپذیرها یکی از
مواردی اس��ت که میتوان به آن اش��اره کرد.
امس��ال هم خوشبختانه در بودجه  ۱۴۰۱این
امر پیشبینی ش��ده و بودجهای را برای خرید
ب��رق تضمین��ی از نیروگاهه��ای تجدیدپذیر
تخصیص دادهاند .همچنین با توجه به کمبود
ب��رق و کمب��ود گاز ،اگر مردم هم در مصارف
خانگی صرفهجوییهای الزم را داشته باشند،
بخشی از مشکل حل میشود 10 .تا  ۲۰درصد
از مصرف خانگی ،کاسته میشود مدیرعامل
ش��رکت مدیریت ش��بکه برق در ادامه گفت:
برای کاهش مصرف برق و گاز ،تعرفهگذاری
پلکانی و طرحهای تشویقی بسیار مؤثر است.
در طرح تعرفهگذاری پلکانی با افزایش انرژی
برق مصرفکننده ،تعرفه افزایش پیدا میکند
و این امر باعث میشود مشترکین پرمصرف،

صرفهجوی��ی کنن��د .در واقع امیدواریم با این
طرح  10تا  ۲۰درصد از مصرف خانگی ،کاسته
ش��ود .وی افزایش تعرفه را برای مش��ترکین
پرمص��رف دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :این
تعرفهگذاری و افزایش قیمت برای آن دسته
از کسانی که مصرفشان زیر خط الگو است،
تأثیری ندارد و تعرفهشان مانند قبل محاسبه
میش��ود .اگر اف��راد کممصرف هم ،مصرف
گاز یا برقشان از دورههای مشابهشان کمتر
ش��ود ،برای آنان طرحهای تش��ویقی در نظر
گرفته ش��ده اس��ت .تعرفه پلکانی و تشویق به
س��اخت نیروگاه سخنگوی صنعت برق طرح
تعرفهگ��ذاری پلکانی را ترغیبکننده بخش
خصوصی دانس��ت و بیان کرد :به موجب این
طرح ،صنایع انرژیبر ترغیب شدهاند که برای
تأمین برق خود ،نیروگاه احداث کنند و بخشی

از برقش��ان را خودشان تأمین کنند .به دنبال
این افزایش تأمین ،وزارت نیرو هم این آمادگی
را دارد که برق مازاد آنها را خریداری کند .تعرفه
صفر برای  11میلیون مش��ترک وی در ادامه
متذکر شد :طبق برنامه برق امید خوشبختانه
 11میلی��ون از مش��ترکین توانس��تهاند برق
مصرف��ی یک سالهش��ان را ب��ه زیر خط الگو
مصرف برس��انند که موجب شد ،حداقل یک
دوره از ب��رق مصرفی رایگان اس��تفاده کنند.
همچنی��ن مش��ترکین پرمص��رف  6درصد از
مصرفش��ان ،کاسته شده است .این نشانگر
این اس��ت که در راس��تای این طرح ما کاهش
مصرف داشتیم .امیدواریم به دنبال این طرح
و طرح پلکانی ،ش��اهد کاهش مصرف انرژی
باشیم.تکلیفماینرهاچیست؟رجبیمشهدی
در پایان در پاسخ به این سوال که اصلیترین
سوءاستفادهکنندگان از وضعیت اسفبار یارانه
پنهان انرژی ،ماینرها و اس��تفادهکنندگان از
تجهیزات اس��تخراج غیرمجاز رمز ارز هستند
که از طریق ارزان بودن مصرف باالی انرژی
بخش خانگی ،اقدام به ماین رمز ارز میکنند؛
تکلیف این افراد چیس��ت؟ ،گفت :متاس��فانه
عدهای هستند که از یارانه انرژی سوءاستفاده
و ب��ه ص��ورت غی��ر قانونی از ب��رق عمومی و
برق ش��بکه سراس��ری برای استخراج رمز ارز
اس��تفاده میکنند .قطع ًا این افراد شناسایی و
به محاکم قضایی معرفی خواهند ش��د و برق
مورد استفادهشان قطع میشود.

براینخستینبارانجاممیشود؛

گ��روه انرژی :با امضای یادداش��ت تفاهمی بین
ای��ران و رومان��ی برای ص��ادرات خدمات فنی و
مهندسی در صنعت گاز ،ایران در دولت سیزدهم
برای نخستین بار به جمع صادرکنندگان خدمات
انرژی به اروپا پیوس��ت .به گزارش اس��کناس و
ب��ه نق��ل از ایرنا ،خدمات ان��رژی در جهان یکی
از مهمتری��ن بخشه��ای صنع��ت نفت و گاز به

آغاز صادرات خدمات انرژی ایران به اروپا

ش��مار میرود .به دلیل تحریمها اما بس��یاری از
ش��رکتهای بزرگ جه��ان در این زمینه از بازار
ایران خارج ش��دند و همین موضوع باعث ش��د تا
توجه به توان داخلی بیش��تر ش��ود .توجه به توان
داخلی ،توس��عه در زمینه س��اخت و دانش فنی را
افزایش داد .اگرچه بومیسازی تجهیزات در همه
بخشهای صنعت نفت اتفاق افتاد اما شاید بتوان

ادع��ا ک��رد که ای��ن موضوع در بخش گاز بیش از
سایر بخشها بوده و گاز اکنون ایرانیترین حوزه
در صنع��ت نف��ت به ش��مار م��یرود .از همین رو
ای��ران در زمین��ه انتقال خدمات انرژی در صنعت
گاز وارد شده و حاال با امضای یادداشت تفاهمی
ب��ه دنب��ال حضور در بازار انرژی اروپا اس��ت .این
در حالی اس��ت که دولت س��یزدهم با وجود همه

محدودیته��ای ناش��ی از تحریمهای ظالمانه،
فعال کردن دیپلماسی انرژی را یکی از مهمترین
اولویته��ای خ��ود قرار داده و گامهای محکمی
برای گش��ودن راههای بس��ته شده و روزنههای
جدی��د برای ارتباطات بینالمللی مبتنی بر مزیت
مهم اقتصادی کش��ور ،یعنی انرژی و بخصوص
نفت و گاز برداشته است.

اخبار

تکذیب دریافت حقوق مضاعف توسط
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

ش��رکت ملی نفت ایران در پی انتش��ار اتهامات بی
اس��اس در فض��ای مجازی درب��اره مدیرعامل این
شرکت ،با تکذیب این مطلب تاکید کرد که به هیچ
عن��وان تخلف��ی مبنی بر دریافت حقوق مضاعف از
 ۲صندوق یا اضافه پرداختی انجام نش��ده اس��ت .به
گزارش ایرنا ،با توجه به انتش��ار اتهامات و ش��ایعه
های بی اس��اس مبنی بر تخلف مدیرعامل شرکت
مل��ی نف��ت ایران در زمان حضور در س��تاد اجرایی
فرم��ان ام��ام(ره) در یک��ی از پای��گاه های خبری،
ضمن تکذیب موارد منتش��ر ش��ده ،به اطالع عموم
میرس��اند اس��ناد منتشره جزو مکاتبات عادی طی
روال متعارف ماموریت کارمندان به نهادهای خارج
از صنعت نفت بوده است .ماموریت کارکنان وزارت
نفت طبق قوانین و مقررات به خارج از صنعت نفت
امکانپذیر اس��ت و «محس��ن خجسته مهر» نیز به
دلیل عدم اس��تفاده موثر از خدماتش در دولت قبل
و بنا به دعوت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با اخذ
مجوزهای الزم به نهاد مزبور مامور ش��د .در روال
معمول حسابداری حقوق و دستمزد بین وزارت نفت
و نهادهای مختلف ،حقوق و مزایای افراد مامور بر
اساس حکم کارگزینی و با لحاظ کسورات قانونی و
سهم صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت توسط
دس��تگاه مبدا پرداخت و اعالمیه پرداخت مربوطه
برای دستگاه مقصد ارسال می شود.

احتمال تخلیه بخشی از
آب سد نسا در بم

مس��ئول س��د نس��ا در شهرس��تان بم با بیان اینکه
حدود  ۵۰درصد مخزن س��د در بارشهای اخیر پر
ش��ده اس��ت گفت :در صورتی که  ۶۰درصد مخزن
س��د تکمیل ش��ود احتماال مقداری از آب ورودی را
از س��د به س��مت ریگان خارج کنیم رضا عادلی در
گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداش��ت :درصورت
نیاز به تخلیه ،زمان خروج آب از س��د نس��ا حتما از
طریق رسانه های جمعی اطالع رسانی خواهد شد.
به گفته این مسئول ،در صورت ضرورت تخلیه آب
سد ،به سمت شهرستان ریگان در شرق استان خارج
خواهد ش��د .عادلی اظهارداش��ت :با توجه به شروع
بارش های جدید پیش بینی میشود که  ۶۰درصد
مخزن سد پر شود.

