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جامعه
همکاریبانکعاملتأمیناجتماعیبا
بازنشستگان

کارآمدیوسرآمدیبانکرفاه
درارائهخدماتبهبازنشستگان
ومستمریبگیران
علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان
و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی،
در ایام مصادف با تأسیس بانک رفاه و همچنین
گرامی داشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان
اعــام کــرد :تعامالت کــانــون بازنشستگان و
بانک در مرتبه عالی قــرار دارد و بانک رفــاه در
مسیر خدمت رسانی به جامعه بازنشسته از
هیچ کوششی فروگذار نکرده است .این بانک
بــا سرمایه هــای ارزشمند کــارگــران شریف و
زحمتکش کشور بنیان گرفته و همواره حامی
این قشر معظم و مستمری بگیران و بازنشستگان
بوده است .وی از تالش و اهتمام مدیران عالی
بانک به منظور فراهم کردن شرایط مطلوب و با
کیفیت برای عموم بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی قدردانی و اظهار کرد :کارکنان بانک
رفاه در مسیر فراهم سازی و تسهیل خدمات برای
اعضای کانون بازنشستگان و مستمری بگیران
سازمان تأمین اجتماعی اقدامات بسیار خوبی
انجام داده و تا کنون با ارائه طرحهای مختلف
خدماتی و اجتماعی رضایتمندی بازنشستگان
را فراهم ساختهاند.
بــیــات ،شفافیت عملکرد بانک عامل تأمین
اجتماعی را ناشی از اهتمام ویــژه مدیرعامل،
اعضای هیئت مدیره و دیگر مدیران بانک برای
حفظ و ارتــقــای تعامالت مثبت بــا ذی نفعان
دانست و گفت :مدیران عالی این بانک با اقدامات
اثربخش خود در زمینه شفافیت عملکرد نشان
دادنــد که حافظ منافع سهامداران هستند که
همانا جامعه معظم کارگری اســت .مدیریت و
کنترل هزینه ها در بانک رفاه و نیز تالش برای
سودآوریاینبانکازطریقصحیحدرنظامبانکی
نشان می دهد که حرکت بانک در مسیر درست
و منطقی خــود اســت .خوشبختانه هم اکنون
درخصوصدریافتخدماتبانکیباهیچمشکلی
مواجهنیستیموبرایدریافتتسهیالت،بانکرفاه
نهایتهمکاریوهمراهیرابااعضایکانوندارد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت و گو با خراسان خبر داد :

کاهشنرخبلیتهواپیمابهزودی

محمدجوادرنجبر/پسازافزایشقیمتبلیت
هواپیما در آذرماه سال گذشته به دلیل افزایش
شدید و نوسان نرخ دالر در بــازار آزاد ،تیرماه
امسال نیز دوباره قیمت بلیت هواپیما افزایش
یافت و کف و سقف جدید نرخ بلیت هواپیما در
مسیرهای مختلف توسط ایرالین ها اعالم شد.
حاال پس از کاهش نرخ دالر و ثبات آن در بازار،
انتظار مردم کاهش نرخ بلیت هواپیماست که
هنوز عملی نشده؛ موضوعی که خراسان نیز
طی  1.5ماه اخیر دو گزارش درباره آن منتشر
کرد.اماروزگذشتهمدیرروابطعمومیسازمان
هواپیمایی کشوری در گفت و گو با خراسان
وعده داد که به زودی نرخ بلیت هواپیما کاهش
مییابد.رضاجعفرزادهدراینگفتوگو،چرایی
افزایشنرخبلیتهواپیمارامرتبطباهزینههای
شرکت های هواپیمایی دانست که باید به دالر
پرداخت کنند و گفت :قبال توضیحی که درباره
سازوکار تعیین نرخ بلیت هواپیما ارائه می شد
این بود که به دلیل این که بخش زیادی از هزینه
های شرکت های هواپیمایی ارزی است ،نرخ
بلیتهواپیمانیزباتغییرنرخارز،تغییرمیکند.
وی افزود :رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
به شرکت های هواپیمایی اعالم کرده است که
با توجه به کاهش نرخ ارز ،نرخ بلیت هواپیما به
صورت کارشناسی کاهش یابد؛ زیرا نرخ بلیت

کار طول نکشد.مدیر روابط عمومی سازمان
هواپیمایی کشوری دربــاره اظهارات رئیس
سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر
گران فروشی بلیت توسط ایرالین ها و تعیین
نرخ بلیت هواپیما توسط این سازمان ،اظهار
کرد :با دستگاه نظارتی دعوا نداریم ،حتی
قبل از آغاز زمان اوج سفرها ،جلسه ای با حضور
دستگاه های نظارتی و مدیران عامل و معاونان
بازرگانی ایرالین ها در زمینه تعیین نرخ بلیت
برگزار شده است.

هواپیما تکلیفی نیست که این سازمان بخواهد
تعیینکندوایرالینهاخودکفوسقفنرخبلیت
هواپیمادرمسیرهایمختلفراتعیینمیکنند
و قرار است به زودی نرخ بلیت هواپیما کاهش
یابد.مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی
کشوری ادامــه داد :پس از اعالم دامنه جدید
نرخ بلیت هواپیما از سوی ایرالین ها ،الزم است
شرکت های هواپیمایی نحوه توزیع بلیت را
مدیریتکنند.
▪برخورد با گران فروشان

وی با بیان این که سازمان هواپیمایی کشوری

نیز نظارت عالیه دارد ،افزود :با متخلفانی که
بلیت هواپیما را بیشتر از نرخ مصوب عرضه
کنند ،حتما بــرخــورد مــی شود.جعفرزاده
با تاکید بر این که ایمنی و سالمت پروازها
یکی از اولویت های مهم سازمان هواپیمایی
کشوری است ،ادامــه داد :بنابراین سازمان
هواپیمایی قائل به کار کارشناسی در نرخ
گــذاری و رعایت دقیق الزامات این سازمان
توسط ایرالین هاست.وی در پاسخ به سوال
خبرنگار خراسان درباره زمان اعالم نرخ های
جدید بلیت هواپیما ،از اعالم زمانی در این باره
خــودداری کرد و گفت :انتظار داریــم که این

مدیرعاملبنیادملیبازیهایرایانهایایرانمطرحکرد

پیشبینی 39میلیونبازیکنبازیهایرایانهایدرکشورتا1400
محمداکبری-مدیرعاملبنیادملیبازیهای
رایانهای ایران با اشاره به پنجمین لیگ بازی
های رایانه ای گفت :در این دوره شش هزار نفر
از سراسر کشور در هشت رشته مختلف در حال
رقابت هستند و برگزیدگان با همکاری وزارت
ورزشراهیمسابقاتجهانیخواهندشد.
سیدصادقپژماندرگفتوگوباخراساناظهار
کرد :کاربران در پنج رشته خارجی و سه رشته
داخلی شامل بازیهای رایــانـهای کوییز آف
کینگز ،پسر خوانده و مغزینه تا جمعه 6شهریور
با یکدیگر رقابت می کنند.مدیرعامل بنیاد

ملی بازیهای رایانهای ایران خاطرنشان کرد:
در این دوره از مسابقات ،شاهد رشد حدود 15
درصدی هستیم و به لحاظ کیفی تالش شده
است سطح متفاوت تری را در شکل برگزاری
داشته باشیم.وی افــزود :آن چه ایــن دوره از
مسابقات را با سال های قبل متفاوت کرده،
بخشهایاستانیاینمسابقاتاستبهطوری
که با تمرکز زدایــی از تهران مراحل مقدماتی
مسابقاتدر 9شهرکشوربرگزارشد.همچنین
درایندورهازمسابقات،برایمخاطبانلیگکه
عمدتا بازیکنان هستند ،کارگاه های فرهنگی

آموزشی به عنوان پیوست فرهنگی در نظر
گرفته شده است.وی اظهار کرد :با توجه به این
که برخالف بسیاری از کشورها هنوزما قوانین
کافیدرخصوصبازیوبازیکنرایانهاینداریم،
تالشداریمبامشاورههاوکمکهایآموزشی،
مخاطبان استفاده بهتری از پدیده بازی رایانه
ای داشته باشند.پژمان اشاره کرد :هم اکنون
 28میلیون گیمر در کشور وجود دارند که طی
هفته حداقل به طور متوسط دو ساعت بازی
می کنند و پیش بینی می شود تا سال 1400
به  39میلیون نفر برسند.مدیرعامل بنیاد ملی

▪نرخ بلیت پروازهای خارجی ایرالین های
ایرانی ،تابع عرضه و تقاضاست

وی درباره نرخ بلیت پروازهای خارجی ایرالین
هــای ایــرانــی ،گفت :نــرخ بلیت پــروازهــای
خارجی ایرالین های ایرانی ،تابع عرضه و
تقاضاست.جعفرزاده درباره تعیین نرخ مصوب
برای بلیت پروازهای اربعین هم اظهار کرد:
امروز (دیروز) سازمان هواپیمایی کشوری به
ایرالین ها اعالم کرد که تقاضای مجوزهای
خود برای انجام پروازهای ایام اربعین را ارائه
کنند.وی افزود :بعد از این که مشخص شد چه
شرکت هایی با چه تعداد پرواز و چه ظرفیتی
درخــواســت مجوز دارن ــد ،درب ــاره نــرخ بلیت
تصمیم گیری می شود.
بازیهایرایانهایایران دربارهحمایتدولتو
دیگرنهادهاازبازیهایرایانهایگفت:موضوع
بازی های رایانه ای قبال به عنوان سند ملی در
شورای عالی فضای مجازی مصوب شده و هر
کدامازدستگاههاونهادهامسئولیتوماموریت
هایمشخصیدرآندارندولیاینکهاقدامات
چقدر تاکنون موثر بوده است ،نیاز به یک نظر
سنجی و بررسی دارد .با این حال آن گونه که
دیده می شود ،دغدغه این موضوع آن گونه که
اهمیتدارد،جدیگرفتهنشدهاست.ویافزود:
نیازمند آن هستیم که همه دست به دست هم
دهیموازوزارتآموزشوپرورشکارهایجدی
را آغاز کنیم تا وزارت ورزش و جوانان  ،سازمان
صداوسیماودیگرنهادهابهمیدانبیایند.

5
اخبار

پروندهمهنازافشار
بهکجارسید؟

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده
«مهناز افشار» ،گفت :این فرد هنوز خارج از کشور
به سر می بــرد و پــرونــدهاش در حــال رسیدگی
است .به گزارش خبرگزاری فارس ،علی القاصی
درباره آخرین وضعیت پرونده مهناز افشار گفت:
این فرد خارج از کشور است و چند شاکی دارد و
پروندهاش بر اساس شکایت شاکی مفتوح است.
وی افــزود :پرونده ایــن فــرد در حــال رسیدگی
است و هنوز تصمیم جدیدی دربــاره آن گرفته
نشده است .این خبر حاکی است ،در پی حواشی
ماجرای قتل طلبه همدانی ،برخی از مهناز
افشار به عنوان انتشار دهنده یک پیام جعلی
توئیتری شکایت کردند.

وامضروریبازنشستگان
 ۷میلیونتومانشد
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
وام ضروری بازنشستگان با بودجه دو میلیارد
و  ۸۰۰میلیون تومانی بــه  ۴۰۰هــزار نفر از
متقاضیان واجــد شــرایــط پــرداخــت میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نعمتا...
ایــزدی دیــروز در مراسم روز خــانــواده و تکریم
بازنشستگان در تــهــران افــــزود :وام ضــروری
بازنشستگان هفت میلیون تومان شد.
او با اشاره به این که بانک صادرات به عنوان بانک
اصلی و کارگزار فعالیتهای بانکی با صندوق
بازنشستگی کشوری همکاری مستمر دارد،
افزود :طی روزهای گذشته مذاکرات زیادی با
بانک صادرات درخصوص پرداخت وام ضروری
بازنشستگان تحت پوشش این صندوق انجام
شده است.

