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رسولیان، معاون استاندار، خبر داد
افزایش روابط تجاری 

خراسان رضوی  با روسیه
بلوف،  کا زمیر  حالی  در  جزایری- 
رئیس دپارتمان دوم آسیایی وزارت 
امور خارجه روسیه، روز گذشته اعالم 
کرد که در سال ۲۰۱۶ حجم مبادالت 
تجاری دوجانبه ایران و روسیه رشدی 
۸۰درصــدی داشته و به ۲میلیارد دالر 
ــت کــه مسئوالن استان  رســیــده اس
خراسان رضــوی نیز از توسعه روابــط 
تجاری بین استان و این کشور خبر 
می دهند. در این باره علی رسولیان، 
نداری  استا قتصاد  ا دفتر  مدیرکل 
خراسان رضــوی، گفت: برای تجارت 
با روسیه در نظر داریم که همایشی با 
عنوان تجارت خراسان با روسیه در 
آینده نزدیک و با کمک اتاق بازرگانی 
بــرگــزار شــود تا از ایــن طریق بتوانیم 
بازرگانان استان را با مــوارد و مسائلی 
که در ارتباط با تجارت کاال با روسیه به 
عنوان یک بازار وجود دارد آشنا کنیم. 
رسولیان بیان کرد: روسیه کشوری است 
که صادراتی از کشورهای اروپایی دارد  و 
ما برای صادرات کاال به این کشور باید 

استانداردهایی را رعایت کنیم.

ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
گرانی گوشت مهار نشد

ی  سفند گو شت  گو یه  د تحا ا رئیس 
با اشــاره به قیمت فعلی گوشت در 
ــت: در حــال حاضر  ــازار اظهار داش ب
هر کیلو شقه گوسفندی بــدون دنبه 
۳۵ تا ۳۶هـــزار تومان به مــغــازه دار و 
۳۸ تا ۳۹هزار تومان به مصرف کننده 
عرضه می شود. به گــزارش »نسیم«، 
عرضه  از  گــفــت:  ملکی  علی اصغر 
گوشت گرم و منجمد با قیمت مصوب 
۳۱۵۰۰تومانی در بهمن خبری نیست 
و انتظار می رود با وجود کاهش تعرفه 
واردات و تخصیص ارز مبادله ای واردات 
گوشت از استرالیا و آسیای میانه صورت 
گیرد تا در ایام پایانی سال با چالش در 

بازار روبه رو نشویم. 

داوری، رئیس انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی

۵۷هزار کارگر ساختمانی 
استان فاقد بیمه هستند

ــران  ــارگ ــس انــجــمــن صــنــفــی ک ــی رئ
ساختمانی خراسان رضــوی گفت: 
ــزار کارگر ساختمانی خراسان  ۵۷ه
ــوی فاقد بیمه هستند و نزدیک  رض
۴۰درصد حوادث ناشی از کار مربوط 
به مشاغل ساختمانی است. محمدرضا 
اظهار  تسنیم  بــا  گفتگو  در  داوری 
داشــت: آمارهای منتشرشده بیانگر 
آن است که تعداد مرگ ومیر ناشی از 
حوادث ساختمانی با  وجود تالش های 
ایمن سازی  زمینه  در  صورت گرفته 
ــع خــطــرات جانی و  ــار و رف محیط ک
ــران خیلی  ــی بــرای کارگران در ای روان

نگران کننده است.

با حضور مدیران بازار سرمایه:
معامالت گواهی سپرده 

زعفران در بورس کاال 
افتتاح می شود

معامالت گــواهــی ســپــرده زعــفــران 
ــران یکشنبه، ۲۴  در بــورس کــاالی ای
با حضور متولیان  بهمن، در مشهد 
ــازار سرمایه و استانداری خراسان  ب
رضوی و همکاری اتحادیه تعاونی های 
روستایی و کشاورزی خراسان رضوی 
افتتاح می شود. به گزارش فارس، در 
این روز با حضور علی اکبر مهرفرد، 
ــاورزی، حسن  ــش قائم مقام وزیـــر ک
امیری، معاون سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل 
بورس کاالی ایران، و جمعی از مقامات 
استانداری و مدیران ارشــد سازمان 
وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه زعفران 
و تشکل های مربوطه با عرضه زعفران 
انبار اتحادیه تعاونی های روستایی 
استان خراسان رضوی در قالب گواهی 
ــور رسمی این  ســپــرده کــاالیــی بــه ط

معامالت راه اندازی می شود.
ــران در ایـــران مبتنی بر  ــف بـــازار زع
ــت و سال هاست  خــرده فــروشــی اس
که عرضه و معامله زعفران ایرانی در 
بازارهای جهانی با مشکالت زیادی 
ــران با توجه به عدم  رو بــه رو  بــوده و ای
یکپارچگی و صادرات فله ای نتوانسته 
است جایگاه خود را در بــازار جهانی 

زعفران ثبیت نماید.

قاچاق قطعه خودرو
دبیر  د،  محبی نژا آرش  عیارآنالین: 
قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن 
کشور ضربه پذیری رقابتی قطعه سازان 
داخلی در برابر قاچاق قطعات خودرو 
را حدود ۴۵درصد تخمین زد و افزود: 
۱میلیارد و ۱۰۰میلیون دالر قطعات 
ــودرو به صــورت قاچاق وارد کشور  خ

می شود.

بانکداری خودروسازان
از  با گذشت یک و نیم ســال  مشرق: 
فعالیت بانکداری سایپا و انجام امور 
بانکی به جای تمرکز بر بهبود تولید و 
فروش خودرو بانک مرکزی همچنان 
سکوت کرده و این شرکت خودرویی هم 

به فعالیت مالی خود ادامه می دهد.

تعطیلی چند معدن
ایسنا: سه معدن سنگ های گرانیتی 
و تزئینی در استان خراسان رضوی به 
ــرادات سازمان محیط زیست  علت ای
با حکم مقام قضایی فعالیت خود را 

متوقف کردند.

مبادله تجاری با آمریکا
تسنیم: مبادالت تجاری ایران و آمریکا 
ــدی  در ســال ۲۰۱۶ با افــت ۱۱درص
نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و 
به ۲۵۸میلیون دالر رسید. صادرات 
ــدی  ــران با افــت ۳۸درص آمریکا به ای
نسبت به سال قبل از آن مواجه شده 
 و بــه ۱۷۲.۱مــیــلــیــون دالر رسیده 

است.

معافیت کارفرمایان
ــاق  خبرآنالین: شــافــعــی، رئــیــس ات
بــازرگــانــی ایـــران، گــفــت: بــر اســاس 
برنامه ششم آن دسته از کارفرمایان و 
کارآفرینان بخش خصوصی که نسبت 
به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی 
با مدرک حداقل کارشناسی به صورت 
کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم 
بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ 

شروع به کار معاف می شوند.

پرداخت وام ازدواج              
فارس: علی اصغر میرمحمد صادقی، 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی،  با بیان 
اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۸۳۰ تا 
۸۵۰هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده 
است گفت: پیش بینی می کنیم این 
تعداد تا پایان امسال به یک میلیون 

فقره برسد.

    توزیع سبد حمایت غذایی              
ــر رفــاه از توزیع مرحله دوم  ایرنا: وزی
بسته های حمایت غذایی طی چند روز 
آینده خبر داد و گفت: ارزش هر بسته  
حمایت غذایی از ۳۵ تا ۱۲۰هزار تومان 
متفاوت است. علی ربیعی گفت: به 
افرادی که تحت پوشش هستند پیامک  

این بسته ها ارسال می شود.

    بی توجهی به بیکاری              
خبرگزاری دانشجو: مرکز پژوهش های 
مجلس با بررسی وضعیت اشتغال در 
الیحه بودجه ۹۶ اعــالم کــرد: الیحه 
بودجه ۹۶ توجه چندانی به حل معضل 
بیکاری نــدارد. بر پایه این گزارش در 
حال حاضر راهبرد مشخص و جامعی 
ــرای اشتغال زایی و رفــع مشکالت  ب

اجرایی وجود ندارد.

    نمره مردودی وزارت نفت              
حوادث  بررسی  خبرنگاران:  باشگاه 
مهم صنایع زیر مجموعه وزارت نفت 
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم 
تا امروز حاکی از این است که به طور 
متوسط هر ۲۲ روز در دولــت یازدهم 

شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده ایم.

    ترمیم حقوق بازنشستگان          
مهر: رئیس سازمان برنامه و بودجه از 
اعطای ردیف ویژه برای ترمیم حقوق 
بازنشستگان در الیحه دولت خبر داد 
و ابراز کرد: بر این اساس طی یک الی 
دو ماه آینده این تعدیل آغاز می شود. 
محمدباقر نوبخت افزود: عالوه بر این 
قرار است خدمات بیمه تکمیلی نیز 

برای بازنشستگان افزایش بیابد.

   صدور سند اعیانی مسکن مهر   
تسنیم: مطابق آمار سازمان ملی زمین 
و مسکن تاکنون برای ۶۸۷ هزار و ۳۰۷ 
واحد مسکن مهر سند اعیانی صادر 
شده است. بر اساس جدیدترین آمار 
تاکنون ۹۲۵ هزار و ۷۸۵ واحد مسکن 
مهر افتتاح شده و ۴۵ هزار و ۳۶۰ واحد 

نیز آماده افتتاح است.

اقتصاد ایران اخبار

موسوی زاده- مسئوالن بانکی در حالی روز پنجشنبه 
خبر از بخشش سود تسهیالت بدهکاران تا سقف 
١٠٠  میلیون تومان تحت شرایط خاصی دادند که در 
همان روز آیــت ا... نوری همدانی در درس خارج فقه 
در مسجد اعظم قم با اشــاره به اینکه جریمه دیرکرد 
فقط در یک مورد مجاز است گفت: اگر در هنگام قرض 
و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فالن 
تاریخ بدهی ادا نشود مقروض باید فالن مقدار جریمه 
دهــد، مشکلی نیست و باید جریمه پرداخت شود، 
اما در بانک ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در 
ــد که اگر یک ماه دیر شود،  قراردادهای خود آورده ان
فالن مقدار، اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فالن مقدار 
و ... . در این صورت این جریمه ها را روی بدهی افراد 
می کشند و برای آن جریمه نیز مجددا جریمه دریافت 

می کنند که این مصداق رباست.
این استاد حوزه بیان داشت: جریمه را فقط یک مرتبه 
می توان دریافت کــرد، نه اینکه بــرای آن مدل های 
گوناگون بسازند و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت 
کنند. وی یادآور شد: بارها در پاسخ به نامه ها نوشته ایم 
که جریمه برای ادای دین رباست، اما متأسفانه به این 

احکام الهی عمل نمی شود.

مشموالن معافیت
با وجود تبلیغات بانک ها بخشش سودها فقط شامل 
برخی از بانک ها و تحت شرایط خاصی است. در واقع 
یکی از موضوعات مهم این است که بخشودگی فقط 
شامل افرادی خواهد شد که به چند بانک خاص و البته 
دولتی بدهی داشته باشند؛ یعنی بدهکاران تا سقف 
۱۰۰میلیون تومان بانک های ملی، صادرات، تجارت، 
سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، 
رفــاه کــارگــردان و کــشــاورزی می توانند بدهی های 
ــاری و غیرجاری خــود را از ایــن طریق پرداخت   ج

کنند.
پرداخت بدهی که البته باید کامال به طور یک جا و نقدی 
باشد طبق سهمیه ای که بانک مرکزی برای بانک های 
عامل تعیین کرده اولویت بندی خواهد شد که دو مورد 

در اولویت قرار گرفته است.
بانک ها باید سهمیه خود را در مرحله اول برای بخشش 
سود تسهیالت معوقی مورد استفاده قرار دهند که 

تسهیالت یارانه ای است که دولــت بــرای حمایت از 
حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده بود. 
اولویت بعدی شامل مانده مطالبات استمهال شده 
اعطایی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ای 
است که مشمول قانون بودجه ۱۳۹۳، سال گذشته و 

امسال می شود.
بعد از این دو اولویت، اگر از سهمیه  بانک ها باقی ماند، 
می توانند آن را در اولویت های دیگر برای بخشش سود 
تسهیالت معوق اختصاص دهند، به این ترتیب که در 
مرحله اول مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 
١٣٩٤ در سقف های ۱۰ تا ١٠٠میلیون تومان مشمول 
بخشش سود و جریمه های بانکی می شود. باید یادآور 
شد که در این مرحله اولویت با روستاییان و مناطق 
محروم خواهد بود. همچنین اولویت آخر بخشودگی 
سود شامل معوقات تسهیالت جاری و غیر جاری سال 
١٠٠ میلیون  ۱۰ تا  ١٣٩٥ مشموالن تا سقف های

تومانی است.
اما بخشش سود و جرایم متعلقه بدهی های تا سقف 
۱۰۰میلیون تومان شامل شرایط دیگری نیز خواهد 
بود، به طوری که مشموالن فقط می توانند از بخشودگی 
سود و وجه التزام یک فقره تسهیالت استفاده کنند؛ 
یعنی، اگر فــردی چند فقره تسهیالت با ارقــام مثال 
۱۰۰میلیونی  حتی  یا  ۴۰میلیونی  ۲۰میلیونی، 

دریافت کرده فقط می تواند برای یکی از آن ها از شرایط 
موجود استفاده کند.

در مورد دیگر عنوان شده که آن بخش از مانده بدهی 
ــالغ این  مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ اب
دستورالعمل از مشموالن دریافت شده شامل این 
دستورالعمل نمی شود؛ به عبارتی باید گفت که، اگر 
بدهکار تا زمان ابالغ این دستورالعمل بخشی از بدهی 
خود را تسویه کرده، باید برای آن سود و جریمه های 
تعلق گرفته را پرداخت کند و مانده بدهی است که 
مشمول ضوابط جدید خواهد شد. فرصت بدهکاران تا 
سقف ۱۰۰میلیون تومان برای استفاده از بخشش سود 

تا پایان سال جاری خواهد بود.

بخشش، به  نام مردم، به کام بانک ها
در حالی بانک ها مدعی هستند که با بخشش سودهای 
وام هایی زیر ۱۰۰میلیون تومان به بدهکاران بانکی 
کمک کرده اند که کارشناساِن مسائل پولی و بانکی 
معتقد هستند کل بخشنامه بخشش سود به گونه ای 
است که شرایط نقد کردن طلب های بانک ها را تسهیل 
 می کند و بیشتر از اینکه به نفع مردم باشد اقدامی در 

راستای منافع بانک هاست.
در این باره طباطبائی، کارشناس اقتصادی شبکه 
»کانون های تفکر ایــران«، درگفتگو با شهرآرا با بیان 

اینکه ایــن بخشنامه گامی در راســتــای نقد کردن 
طلب های بانک هاست گفت: یکی از شروط مهم برای 
مشمول این بخشنامه شدن پرداخت تمامی بدهی 
به صورت یک جاست. این مسئله سبب می شود که 
بدهی هایی را که بانک ها مدت هاست نمی توانند نقد 

کنند یکباره نقد شود.
وی افزود: بانک ها اولویت اول این بخشش را حوادث 
غیرمترقبه و مسکن روستایی اعالم کرده اند که با توجه 
به آسیب های اقتصادی ای که مناطق ضعیف در سه 
سال اخیر داشته اند هم اکنون این وام ها جزو تسهیالتی 
است که دیر وصول می شود و ریسک آن باالست؛ از این 
رو بانک ها دارند با این بخشنامه ریسک این وام ها را برای 

خود کاهش می دهند.
طباطبائی تصریح کرد: این بخشنامه سبب می شود 
مقدار زیادی از نقدینگی در آخر سال روانه بانک ها شود 
و با توجه به اینکه دیگر بانک ها تسهیالت نیز پرداخت 
نمی کنند بخش مهمی از این نقدینگی در اختیار دولت 
قرار بگیرد تا در مدت باقی مانده سال با کمبود نقدینگی 

مواجه نشود.
 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر 
مشکل نظام بانکی بدهکاران دانه درشت و به خصوص 
بدهی خود دولت به سیستم بانکی است گفت: با این 
حال نظام بانکی به جای اینکه به دولت فشار بیاورد که 
بدهی خود را به آن ها بدهد همواره با تحت فشار قرار 
دادن بدهکاران خرد تالش می کند تا صورت مسئله 
بدهی های بانکی را پاک کند. طباطبائی اعتقاد دارد 
که وام هــای زیر ۱۰۰ میلیون تومان سهم ناچیزی از 
کل مطالبات معوق بانکی دارد و در مقایسه با وام های 
چند هزارمیلیاردی برخی بدهکاران تأثیر زیادی در 
ــدارد. به گفته وی حدود  کاهش مطالبات بانک ها ن
۹۰ درصد از مطالبات معوق بانک ها مربوط به وام های 

باالی ۱۰۰ میلیون تومان است.
شایان ذکــر اســت در حالی به عقیده کارشناسان 
نرخ سود و جریمه و به خصوص بهره مرکب اقتصاد 
کشور را فلج کرده که مسئوالن پولی کشور به جای 
اینکه درصــدد اصالح این موضوع باشند این روزها 
ــدد هستند تا حاشیه  با ابــالغ بخشنامه هایی درص
ــردم افزایش  ســود بانک ها را به اســم حل مشکل م

 دهند.

همزمان با ابالغ بخشنامه نحوه معافیت بدهکاران زیر 1٠٠ میلیون تومان، مطرح شد

سوءاستفاده سیستم بانکی از جریمه دیرکرد

خالصی، رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه دلیل ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
دست نیافتن به اهداف تعیین شده در برنامه های ۵ساله توسعه بوده گفت: دو مشکل اصلی اقتصاد ایران نفتی 

بودن و دولتی بودن است.

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی در پی شکست برنامه های توسعه ابالغ شد

ــزی  ــه ری ــام ــرن مـــعـــاون ب
ــه شـــهـــرداری  ــع ــوس و ت
اســتــقــرار کامل سامانه »سیبنا« در  بــر  مشهد 
کید   مجموعه مدیریت های شــهــرداری مشهد تأ

کرد.
موسی شربتدار در مراسم رونمایی از سامانه »سیبنا« 
که در تاالر قدیم شورای اسالمی شهر مشهد برگزار 
شد گفت: سامانه »سیبنا« محصول تجربه  اعتماد 
شهرداری به شرکت های دانش بنیان است که از 
اواخــر سال ۸۹، ۹۰ کلید خــورده و از سال ۹۲ در 
شهرداری مشهد با همکاری معاونت برنامه ریزی 
و اداری و مالی شهرداری مشهد از سوی شرکت 
ــده و توسعه یافته   دانش بنیان پــیــاده ســازی ش

است.
وی بیان کرد: هم اکنون حدود ۲۲۰۰ کاربر فعال 
۱۳گانه و کلیه نواحی  در سطح ستاد، مناطق 
به کارگیری شــده انــد، به نحوی که در ۱۰ماهه 
۲۷۵۳۹ سند مصوب،  ۹۵ تعداد  نخست ســال 
سند   ۴۴۸۴۶ و  اعتبار،  تأمین  سند   ۳۲۸۱۹
ــورت سیستمی ثبت شده  تخصیص وجــه بــه ص

است.
شربتدار در ادامه عنوان کرد: یکپارچه سازی، ایجاد 
نظام برنامه و بودجه مشارکتی، افزایش سالمت 
اداری، و اجــرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
از اهــداف استقرار سامانه »سیبنا« در مجموعه 

مدیریت های شهرداری مشهد است.
ــرد: یــکــپــارچــه ســازی کلیه  وی خــاطــر نــشــان کـ
فرایندهای مرتبط با نظام برنامه و بودجه شهرداری 
مشهد می تواند کلیه هزینه ها و درآمــدهــای این 
نهاد را به صورت مکانیزه و آنالین در کلیه سطوح 
ســتــاد، شــهــرداری هــای مناطق، سازمان های 
تابعه و مدیریت های مستقل، از مرحله پیشنهاد و 
 تصویب تا هزینه کرد و تفریغ، در قالبی یکپارچه 

مدیریت کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ادامه 
داد: مشارکت تمام بخش های ستادی و عملیاتی 
در فرایند مدیریت منابع و مصارف سازمان نیز 
دیگر موضوعی است که در بحث سامانه »سیبنا« 
ح اســت که ایــن مشارکت ها باید به نحوی  مطر
باشد که دســت انــدرکــاران نظام برنامه و بودجه 
در محدوده  مدیریت شهری  تمام مجموعه  در 
مسئولیت ها و اختیارات تعریف شده وارد سامانه 
شوند و قسمتی از فرایندهای برنامه ریزی، نظارت 
 و اجرا را انجام دهند که این امر در سامانه »سیبنا« 

انجام می گیرد.
شربتدار ابراز کرد: با اجرای کامل سامانه »سیبنا« 
این امکان وجود خواهد داشت که شهرداری مشهد 
بتواند ریال به ریال هزینه ها و درآمدهای خود را در 

کوتاه ترین زمان ممکن و در کلیه واحدهای تابعه 
رصد کند.

ــادآور شد: شفاف سازی، افزایش  ــه ی وی در ادام
کارایی و افزایش اثربخشی از بسترهای اجرای 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است.

استارت سامانه »سیبنا« از سال آینده
شربتدار اظهار کرد: مدیریت کنترل و نظارت بر 
عملکرد بودجه با تولید گزارش ها و داشبوردهای 
مدیریتی، تعریف ساختار بودجه ریزی منابع و 
مصارف به صــورت یکپارچه، کنترل جابه جایی 
ــه،  ــودج ــای ب ــه ه ــی ــالح ــت اص ــری ــدی مــنــابــع و م
امکان ایجاد فــرم هــای پویا و سفارشی، ایجاد 
فرایندهای پــویــا، و امــکــان ایــجــاد فرایندهای 
شرطی از مزایای پیاده سازی سامانه »سیبنا« 
ــرداری مشهد  ــه  در مجموعه مــدیــریــت هــای ش

است.
وی اضافه کرد: این سامانه مجهز به امضای دیجیتال 
)توکن(، دارای تأییدیه امنیت سازمان فاوا، مجهز به 
امکان ارسال پیامک با متن دلخواه برای گروهی از 

کاربران و ... است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شــهــرداری مشهد 
ــیــاده ســازی سامانه قبوض  گفت: طــراحــی و پ

ــت قــبــوض و  ــرداخ در ســامــانــه بـــرای مــدیــریــت پ
ــه گــزارش  هــا و اعمال کنترل های الزم، ثبت  ارائ
ــار بــه صــورت  ــت کـــاال، انــجــام دادن ک ــواس درخ
 فرایندی و ... از دیگر امکانات این سامانه به شمار 

می آید.
شربتدار تأکید کرد: مجموعه های مدیران شهری 
انصافا شامل مدیران توانمندی است که روحیه کاری 
و وجود تعصب در اجرای امور در آن ها قابل تحسین و 

نشان از انجام دادن کار است.
وی عنوان کرد: در این راستا و به دلیل افزایش مشغله 
در مدیران و ... ابزارهای پیشرفته می توانند به کمک 
آیند و فشارها را کم کنند که تحقق کامل استقرار 
سامانه »سیبنا« در تمام مجموعه های مدیریت 
شهری افتخاری برای مجموعه شهرداری خواهد 

بود.
شربتدار اعــالم کــرد: امیدواریم پیوستن و ورود 
تمام سازمان ها به این سامانه تا انتهای امسال 
ــورت بگیرد تا ســال ۹۶ شاهد استفاده تمام  ص
 مدیریت های مجموعه شهرداری از این سامانه 

باشیم.
وی تصریح کرد: باید تمام تالش و عزم خود را بر 
پیاده سازی این سامانه متمرکز کنیم و ضمن توجه 
جدی همگی برای به سامان رسیدن این پروژه همت 

کنیم تا به یکپارچگی در کل مجموعه شهرداری 
برسیم. در این راستا ما نیز ایرادهای مسیر را مرتفع 
خواهیم کرد، چرا که پیاده سازی هر چیزی در طول 
راه با ایرادهایی روبه روست که در طول مسیر رفع 

می شود.

 نصب سامانه »سیبنا« در 6 سازمان
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد بیان 
کرد: یکی از موضوعات مهم در مجموعه شهرداری 
مشهد دقت زیاد در امور برنامه و بودجه است که با 
استقرار این سامانه ضمن افزایش دقت به کاربران 
عادی امتیازاتی تعلق می گیرد و به حذف کاغذ منجر 

می شود.
شربتدار خاطر نشان کرد: استقرار این سامانه در 
مجموعه مدیریت های شــهــرداری مشهد سبب 
مختلف،  مدیریت های  عملیات  ــی  ــزارش ده گ
کنترل برنامه ریزی ها بــرای رسیدن به اهــداف، 
نیاز نداشتن به کاربر مناسب، قابل کنترل بودن 
پیشرفت امور بر اساس برنامه های زمان بندی شده، 
کمک به تصمیم گیری های مدیریتی، و ارزیابی 
عملکرد ســازمــان در تطبیق صــورت هــای مالی 
ــا  ــزارش ه ــه گ ــالح پــاســخ گــویــی ب ــا فــرایــنــد اصـ  ب

می شود.
ــرا و نظارت  ــرد: ایــن سامانه در اج وی تصریح ک
بــازوی اجرایی مدیران ارشــد خواهد بــود، چرا که 
مدیران ارشد صاحبان نرم افزار این سامانه هستند 
و باید در حوزه های اداری و مالی و مجموعه های 
 خود مطابق با خط مشی های سازمان به ارتقاء 

بپردازند.
ــان در  ــازم شــربــتــدار اعـــالم کـــرد: از بین ۲۰ س
ــان ایــن  ــازم ۶ س مجموعه شـــهـــرداری مشهد 
سامانه را نصب کرده اند که در این راستا معاونت 
برنامه ریزی و توسعه شهرداری تمامی تنظیمات 
ــجــام داده  ــن ســازمــان هــا ان ــی را بـــرای ای  داخــل

است.
وی اضافه کــرد: همچنین گــروه برنامه و بودجه 
شهرداری مشهد آمادگی دارد که ضمن پیگیری 
مشکالت اجرایی تمام سازمان ها اقداماتی را انجام 
دهد که برنامه هایی بر اساس نیازمندی سازمان ها 

تدارک ببیند.
شربتدار تأکید کرد: همچنین ما آمادگی برگزاری 
 جلسات کارشناسی بــا تــک تــک ســازمــان هــا را 

داریم.
در پایان این مراسم از شرکت بهره برداری قطار 
شهری، شرکت الیت، سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات، سازمان پسماند، ترافیک، و حمل و نقل 
بار که به راه اندازی این سامانه در سازمان های خود 

پرداخته بودند تجلیل شد.

در مراسم رونمایی از سامانه »سیبنا« مطرح شد

تأکید بر استقرار »سیبنا« در مجموعه مدیریت شهری
رپرتاژ


