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تریبون
رئیس سازمان دامپزشکی اعالم کرد:

ریشهکنی سونامی آنفلوآنزای طیور

رئیس سازمان دامپزشکی از صدور دستورالعمل جدیدی برای مقابله با
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کش��ور خبر داد و اعالم کرد :اگر ش��رایط و
رویههای کنونی در سال آینده نیز ادامه پیدا کند ،میزان تلفات این بیماری
تا دو برابر امسال یعنی بیش از  ۴۰میلیون قطعه طیور افزایش پیدا میکند.
اما اگر این دس��تورالعمل کامال اجرایی شود دیگر شاهد آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان به صورت اپیدمی و س��ونامی نخواهیم ب��ود که البته در این میان،
ن��ام همه متولیان و مس��ئوالن دولتی و خصوصی ک��ه کوتاهی کنند ،اعالم
میشود.براساس گزارش ایس��نا ،علیرضا رفیعیپور  ،درباره وضعیت بیماری
آنفلوآنزای از واحدهای پرورش��ی طیور سنتی و صنعتی گرفته است ،اظهار
کرد :آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بیماری اس��ت که طی دو س��ال گذشته
بس��یاری از کش��ورهای جهان از جمله همه کش��ورهای اروپایی را در سال
 ۲۰۱۷و پس از آن با خود درگیر کرد و گزارش آن نیز منتشر شد .در حوزه
خاورمیانه ،آسیای شرقی و ایران نیز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از
نوع  H۵N۸گزارش داده است که طی سالهای گذشته نیز تحت تیپهای
دیگری نیز از این ویروس در کشورهای مختلف نیز از جمله ایران وارد شده
اس��ت اما در برنامههای بهداشتی و مراقبتی سازمان دامپزشکی ،قرار گرفته
و کنترل شدهاند.
وی افزود :طی چند هفته گذش��ته نیز تیپ و س��ویه جدید H۵N۶در
پارک ملی بوجاق کیاشهر گیالن گزارش شد .این سویه آنفلوآنزای فوق حاد
پرن��دگان از آنجا که احتمال انتقال به انس��ان در این ویروس وجود دارد ،از
همان لحظات ابتدایی گزارش این بیماری که توسط ماموران سازمان محیط
زیست گزارش و از سوی سازمان دامپزشکی سویه آن مورد تایید قرار گرفت،
هم��ه ارگانهای مرتب��ط در حالت آمادهباش قرار گرفتن��د و نیروهای خود
را در آن منطق��ه متمرکز کردند تا بتوانند قرنطینه س��ختگیرانهای در آنجا
اعمال کنیم.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی ادامه داد :با وجود اینک��ه این منطقه برای
بازدی��د عموم م��ردم آزاد بود ،به محض گزارش بیماری توس��ط س��ازمان
دامپزش��کی قرق و قرنطینه شد و هیچ کسی پس از آن اجازه حضور در این
منطقه را پیدا نکرد .قرنطینه منطقه بوجاق آنقدر س��ختگیرانه بود که حتی
برای پرندگان دریاچه این منطقه ،غذا تامین ش��د تا نیاز به جابجایی مجدد
نداش��ته باشند .از س��وی دیگر نیز بقیه تاالبها نیز توسط ماموران سازمان
دامپزشکی مورد کنترل و مراقبت شدید قرار گرفت و حتی خودروهایی که
در آنجا تردد میکردند ،به صورت کامل ضد عفونی میشدند .نتیجه این شد
که اقدامات مناسب و به موقع همه دستگاههای متولی از سازمان دامپزشکی
تا سازمان محیط زیس��ت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باعث
توق��ف این بیماری ش��ده و دیگر تاکنون گزارش جدی��دی از آن در منطقه
بوجاق نداشتهایم.

ماجرای تخلف تعدادی از مدیران بانک مرکزی

در حالی چندی پیش دس��تگاه قضایی از پرونده مالی دو مدیر از بانک
مرک��زی خبر داد که معاون نظارت بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود
اعالم ک��رد برخالف برخی ش��ایعات هیچ یک از مدی��ران بانک مرکزی در
بازداش��ت نیس��تند .دو مورد تخلف انجام ش��ده که یکی مربوط به یکی از
مدیران خارج از بانک و دیگری درون بانک اس��ت که هر دو مورد از س��وی
دستگاه قضا در حال پیگیری است.
به گزارش ایس��نا ،فرش��اد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی-ادامه
داد :برخی تحرکات در بازار ارز در صرافیهای مجاز نیس��ت ،بر این اساس
ب��ا هماهنگی وزارت اطالعات ،قوه قضاییه ،نی��روی انتظامی و بانک مرکزی
قاطعانه برخورد شده است .این در حالی است که باید فعالیت ارزی از طریق
صرافی مجاز انجام گیرد و ثبت شود ،در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار
ساماندهی صرافیهای غیرمجاز نیز انجام میشود.
به گفته حیدری اگر تخلفات صرافیهای مجاز جزئی باشد ،در کمیسیون
مربوطه رس��یدگی شده و تذکر دریافت می کنند و اگر سطح تخلفات باالتر
باشد ،لغو مجوز میشود و اگر جرم کند ،به قوه قضاییه معرفی میشود.

هیچ کاالیی تا پایان فروردین  ۹۷گران نمیشود

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :هیچ کاالیی از امروز تا پایان
فروردین س��ال  ۹۷گران نمی شود و مردم می توانند تخلف ها را به سامانه
 ۱۲۴گ��زارش دهند.به گزارش ایرنا ،س��ید محمود نوابی  -رییس س��ازمان
حمای��ت مصرفکنندگان و تولیدکنن��دگان  -در پنجمین همایش حمایت
از حق��وق مصرف کنندگان اس��تان هرمزگان با بیان اینکه عملیاتی ش��دن
ماده  ۶قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از کارهای خوبی اس��ت که
این ماده قانونی در کل کش��ور باید اجرایی ش��ود ،اظهار کرد :اگر این قانون
نهادینه ش��ود ،رقابت مثبتی را در ارائه خدمت مناس��ب به مصرف کنندگان
ش��اهد خواهیم بود.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در هر
کش��وری متناسب با سیاس��ت ها ،بازار کنترل می شود و باید سامانه فروش
کشوری داشته باشیم ،از صنعت به عنوان بهترین حوزه برای سرمایه گذاران
نام برد و گفت :برای اس��تمرار اشتغال و تولید همه دستگاه ها باید همکاری
داشته باشند.

اطالعیه سازمان هواپیمایی درباره سقوط
هواپیمای ترک

به دنبال سقوط یک فروند هواپیمای ترکیه در فضای هوایی ایران در روز
گذشته سازمان هواپیمایی اطالعیهای صادر کرد.
به گزارش تس��نیم  ،این اطالعیه به این ش��رح اس��ت ":بعداز ظهر روز
یکش��نبه مورخ بیستم اس��فند ماه یک فروند هواپیمایی جت تجاری از نوع
چلنجر  ۶۰ثبت کش��ور ترکیه به عالمت ثب��ت  TC- TRBکه از فرودگاه
شارجه در امارات متحده عربی عازم فرودگاه آتاتورک استانبول بود ،در مسیر
هوای��ی  ،UT۴۳۰از صفحه رادار محو و در رش��ته کوههای زاگرس حوالی
شهرکرد س��قوط کرد.این پرواز در ساعت  ۱۶:۵۹به وقت محلی وارد فضای
کشور جمهوری اسالمی ایران شده و در حدود ساعت  ۱۸:۰۹به وقت محلی
دچار سانحه شد .براساس مکالمات خلبان پرواز با مرکز کنترل فضای کشور،
خلبان به علت بروز مش��کل فنی درخواست کاهش ارتفاع کرده که در حین
کاهش ارتفاع در حدود  ۳۲هزار پایی ضمن افت شدید سرعت از صفحه رادار
محو شد .بر اساس اطالعات دریافتی از شرکت بهره بردار ترک ،این هواپیما
دارای سه نفر خدمه پروازی و هشت مسافر بوده است.
ملیت دو نفر از مسافران اسپانیایی و بقیه سرنشینان تبعه کشور ترکیه
هس��تند .همکاری دو سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه در خصوص
بررسی سانحه از دقایق اولیه آغاز و هماهنگیهای الزم در خصوص جستجو
و نجات توسط سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفته است.
مس��ئولیت بررس��ی س��انحه با توجه به مقررات بینالمللی با س��ازمان
هواپیمایی کش��وری ایران اس��ت و کش��ورهای ترکیه به عن��وان محل ثبت
هواپیم��ا و کان��ادا به عنوان طراح و س��ازنده هواپیما میتوانند درخواس��ت
همکاری در روند بررس��ی س��انحه را مطابق کنوانسیون ش��یکاگو و ضمائم
آن ارائه کنند".
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کمیته بررسی پرواز یاسوج اعالم کرد:

خلبان و شرکت هواپیمایی آسمان،
مقصران حادثه

پس از چند هفته بررسی و پیگیری،
کمیته بررسی سانحه سازمان هواپیمایی
کشوری گزارش مقدماتی خود از حادثه
سقوط هواپیمای شرکت آسمان را ارائه
کرد.
به گزارش مهر ،براساس این گزارش
ش��رکت هواپیمایی آس��مان با توجه به
رعایت نکردن محدودیتهای پزش��کی
خلبان خود و اجرایی نکردن آرایش فنی
الزم به عنوان مقصر اصلی شناخته شده
البته در کن��ار آن خلبان نیز در عملکرد
خود با ابهامهایی روبهرو است.
هرچند ک��ه این گ��زارش در پایان
اع�لام کرده که هنوز نمیت��وان به طور
دقیق و رسمی از علتهای اصلی سقوط
ای��ن هواپیما س��خن گفت ،ام��ا به نظر
میرس��د ابهامهایی در عملکرد شرکت
هواپیمایی آسمان وجود دارد.
براساس اطالعات ارائه شده ،خلبان
اصلی پرواز که  ۶۲سال سن داشته عمل
جراحی قلب خود را در س��ال  ۸۸پشت
سر گذاشته و پس از سپری شدن  ۹ماه
از عمل منع پروازی وی برداش��ته شده
هرچند نیاز به رعایت برخی محدودیتها
وجود داشته است .از جمله اینکه اعتبار
گواهینامه پزش��کی وی شش ماهه باشد
همراه یک کم��ک خلبان که محدودیت
پزشکی و عملیات پرواز ندارد پرواز کند و
در هر چک پزشکی هوایی تحت ارزیابی
تخصصی قلب و عروق قرار گیرد.
این محدودیت تا س��ن  ۶۰س��الگی
ب��وده و پ��س از آن خلب��ان بای��د مورد
ارزیابیه��ای تخصص��ی چش��م ،قلب و
ع��روق ،گوش و حل��ق و بین��ی ،مغز و
اعصاب و روان ق��رار بگیرد .ضمنا اعتبار
گواهینامه ایشان شش ماه و در هر چک
پزش��کی بای��د ارزیابیها به ط��ور کامل
انجام میش��د که طبق محتویات پرونده
پزشکی معاینات براساس مقررات انجام

شده است.
با این وجود این گ��زارش ابهامی را
در رابطه با عملکرد ش��رکت آس��مان در
بررس��ی وضعیت خلبان خود وارد کرده
است.
هواپیمای اس�تفاده ش�ده نیز با
محدودیتهایی مواجه بوده است
از س��وی دیگر هواپیمای اس��تفاده
ش��ده نیز با محدودیتهایی مواجه بوده
اس��ت .طبق ای��ن گزارش پ��س از ثبت
تعدادی سقوط و حادثه برای هواپیمای
 ATRپیش��نهاداتی از س��وی کمیت��ه
ایمنی حم��ل و نقل آمریکا به ش��رکت
س��ازنده هواپیما ارائه شده تا در جریان
آن سیستمهای هش��دار دهنده شرایط
ی��خ زدگی ب��ه خلبان اصالح ش��ود که
این پیشنهاد سرانجام در سال  ۲۰۰۹از
سوی شرکت سازنده ارائه شد.
با این وجود که ش��رکت هواپیمایی
آس��مان فرآیند تعمیرات س��نگین این
هواپیم��ای خ��ود را در ش��یراز پیگیری
کرد ،اما به دلیل محدودیتهای موجود
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و عدم پشتیبانی کارخانه سازنده قطعات
که آمریکایی است امکان استفاده از این
سیستم جدید یخزدا و انجام آرایش فنی
الزم را پیدا نکرد .پس از آن با پیش��نهاد
کارخان��ه س��ازنده هواپیما ی��ک راهحل
مقطع��ی ش��امل آموزشه��ای خاص و
اصالحات در مدارک هواپیما به ش��رکت
آسمان ارائه ش��ده بود که میبایست به
تایید س��ازمان هواپیمایی کشوری ایران
میرس��ید ،اما این راهح��ل جایگزین به
سازمان ارائه نشد و در زمان وقوع سانحه
اج��رای امریه فنی ف��وق بالتکلیف بوده
است.
در ادامه این گزارش به بررسیهای
صورت گرفته روی اطالعات جعبه سیاه
هواپیما پرداخته شده است.
ای��ن گ��زارش در اینج��ا ب��ار دیگر
موضوع سالمتی خلبان را مطرح میکند
و رسما اعالم میکند که هرچند خلبان
پ��رواز دارای صالحیت الزم برای پرواز با
هواپیما بوده اما به دلیل وجود محدودیت
پزشکی برای خلبان ایشان مجاز به پرواز

همزمان با یک کمک خلبان نبوده و این
موضوع میبایس��ت مورد دقت خلبان و
واحد شرکت قرار میگرفت.
سیستمهای ضد یخ در این هواپیما
براس��اس اس��تانداردهای اروپایی بوده و
چنانچه خلبان در زمان الزم نس��بت به
فعال کردن آن اقدام کند توانایی کنترل
هواپیما محتمل اس��ت ،ام��ا آرایش فنی
قابل قبول نبوده و باید در تعمیرات سال
 ۱۳۹۶مورد انجام قرار میگرفته است.
از سوی دیگر خلبان نیز ارتقاء پرواز
خود به کمتر از  ۱۷هزارپا رس��انده ولی
با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی در
ارتفاع مذکور برای فرود مناس��ب نبوده
خلبان باید با حفظ حداقل ارتفاع تصمیم
به فرود یا رفتن به فرودگاههای جایگزین
میک��رده ،اما ب��ا توجه ب��ه اینکه دید
فرودگاه  ۱۰کیلومتر اعالم ش��ده خلبان
تصمیم گرفته با وجود آنکه الیههای ابر
را تا  ۱۵هزارپا تایید میکند نس��بت به
فرود اقدام کند.
این گزارش همچنین گفته خلبانان
ت��ا ثانی��های قب��ل از برخورد ب��ه دلیل
پوش��ش ابر متوجه وجود کوه نش��دهاند
و تا لحظه آخر با مش��اهده آن سعی در
انجام مانور ش��دید گردش به چپ برای
پرهیز از برخورد داش��تهاند که بینتیجه
بوده است.
کمیت��ه بررس��ی س��انحه همچنین
احتم��ال زن��ده بودن مس��افران یا آتش
گرفتن این هواپیما پس از س��قوط را رد
کرده است.
ای��ن گزارش مقدمات��ی این طور به
پایان رس��یده که با توج��ه به عدم انجام
آرای��ش فنی الزم فعال پ��رواز ATR۷۲
در آس��مان ایران متوقف ش��ده است و
بای��د کلیه ملزومات فنی و ایمنی الزم با
تایید این س��ازمان از سوی شرکتهای
هواپیمایی اجرایی شود.
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نهادهای مالی
بازار سکه در بانک ملی  ،سکه شد

بانک ملی  -از  28بهمن تا پایان وقت اداری روز گذشته ،حدود 820
هزار قطعه سکه در واحدهای بانک ملی ایران پیش فروش شده است.
ب��ه گزارش آفرینش به نق��ل ازروابط عمومی بانک مل��ی ایران ،در این
مدت حدود  228هزار قطعه س��که تمام بهار آزادی به صورت ش��ش ماهه
و حدود  592هزار قطعه س��که تمام بهار آزادی به صورت یک س��اله پیش
فروش ش��ده اس��ت .این تعداد س��که را  16هزار و  989نفر خریداری کرده
اند.بر اس��اس بخشنامه بانک مرکزی ،پیش فروش سکه برای سررسید شش
ماهه به نرخ  ۱۴میلیون ریال و برای سررس��ید یک ساله به نرخ  ۱۳میلیون
ریال انجام می شود.
اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد:

استقبال از صندوق یکم در مرز  300هزار خانه اولی

بانک مس�کن  -رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با اعالم
آخرین آمار درباره عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم ،از استقبال نزدیک
به  ۳۰۰هزار نفری توس��ط خانه اولی ها برای سپرده گذاری در این صندوق
خبر داد.
مهدی احمدی در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا ،اعالم
کرد :بر اس��اس داده های رسمی که توس��ط اداره کل آمار و اطالعات بانک
مسکن استخراج شده است ،از ابتدای تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم
ت��ا پایان بهمن  96در مجموع  295هزار و  817نفر در این صندوق به امید
دریافت تسهیالت ارزان قیمت خرید مسکن ،سپرده گذاری کرده اند که در
هر ماه متناسب با میزان پس انداز سپرده گذاران سال قبل و همچنین مدت
زمان الزم برای طول دوره پس انداز ،بخشی از ثبت نام کننده ها در صندوق
یکم ،با دریافت تس��هیالت خود به عنوان تقاضای قطعی خرید مسکن وارد
این بازار شده و صاحب خانه می شوند.

از  25اسفند ماه سقف برداشت از خودپردازهاي
بانک اقتصادنوين افزايش مييابد

بان�ک اقتصاد نوین  -در آس��تانه س��ال جديد و به منظور تس��هيل
ارايه خدمات به مش��تريان عزيز ،س��قف مبلغ برداش��ت روزان��ه وجه نقد از
خودپردازهاي بانک اقتصادنوين افزايش مييابد.
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين ،بر اس��اس
مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران سقف مبلغ برداشت روزانه وجه
نقد از دس��تگاههاي خودپرداز اين بانک از  2ميليون ريال به  5ميليون ريال
افزايش خواهد يافت.

افتتاح سیصد و بیست و هفتمین شعبه
بانک پارسیان

بانک پارس�یان  -شعبه کوی فردوس تبریز به عنوان 327مین شعبه
بانک پارسیان با حضور مسئولین بانک پارسیان ،رییس خانه صنعت و معدن
اس��تان آذربایجان ش��رقی و برخی مدیران عامل ش��رکت های برتر صنعتی
وغذایی استان آذربایجان شرقی ،درتاریخ  20اسفندماه گشایش یافت.
ب��ه گزارش آفرینش به نق��ل ازروابط عمومی بانک پارس��یان؛ در آیین
گش��ایش این ش��عبه که آق��ای خلیل پور ،مدی��ر امورش��عب؛ بیژنی ،مدیر
امورپشتیبانی ،لطیفی آزاد ،مدیر امور حقوقی؛ نیک نیا ،رییس حوزه تبریز از
بانک پارسیان حضور داشتند؛ مریم وحیدنیا ،سرپرست روابط عمومی بانک
پارس��یان با بیان اینکه افتتاح این شعبه تقریبا مقارن با آغاز به کار همزمان
چهارش��عبه بانک پارس��یان در سال  1380می باشد که س��رآغاز شیوه ای
نوین در خدمت رس��انی و رفتار مش��تری مدارنه در کسب و کار خود بود ،
افزود :بانک پارس��یان در عرصه های مختلف خدمت رسانی با ارایه خدمات
و محصوالت نوآورانه به عنوان یک بانک پیشتاز ،الگوآفرین و نمونه شناخته
شده است.
به مناسبت سال نو صورت می گیرد:

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک سینا

بان�ک س�ینا  -با هم��کاری به عمل آمده با اداره نش��ر اس��کناس و
خزان��ه بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران ،ش��عب منتخب بانک س��ینا
در تهران نس��بت به توزیع و تامین اس��کناس نو م��ورد نیاز هموطنان اقدام
میکنند.
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک سینا ،شهروندان تهرانی
میتوانند در روزهای  21الی  26اس��فندماه جاری با مراجعه به  4شعبه این
بانک ش��امل ش��عبه ولنجک (خیابان ولنجک ،نبش خیابان س��یزدهم ،برج
کاس��پین ،طبقه همکف ،پالک  ،)38شعبه امیرآباد شمالی (خیابان امیرآباد
شمالی ،روبروی پمپ بنزین ،نبش کوچه اشراقی ،پالک  ،)1320شعبه ابوذر
(خیابان ابوذر ،نرسیده به فلکه مقدم ،پالک  )297و شعبه اکباتان (اکباتان،
ف��از  ،1بلوار اصلی ،روبروی مخابرات ،برج س��ایه ،طبقه همکف) نس��بت به
دریاف��ت اس��کناسهای نو  10هزار ریالی 20 ،ه��زار ریالی و  50هزار ریالی
اقدام کنند.

اعطای تسهیالت به دارندگان پایانه های
فروشگاهی بانک ایران زمین

بانک ایران زمین  -در جش��نواره پایانههای فروش��گاهی بانک ایران
زمی��ن با هدف ارائ��ه خدمات اعتب��اری متمایز ب��ه دارن��دگان پایانه های
فروشگاهی بر اساس میانگین حساب و میزان فعالیت دستگاه posتسهیالت
اعطا می کند.
به گ��زارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بان��ک ایران زمین ،در این
طرح کلیه دارندگان پایانههای فروش��گاهی متصل به حساب جاری یا کوتاه
مدت میتوانند با مطالعه شرایط و ضوابط از تسهیالت فوق بهره مند شوند.

برگزاری نشست رونمایی از سامانههای جدید
اینترنت بانک و همراه بانک گردشگری

بانک گردش�گری  -در نشس��تی ب��ا حضور اعض��ای هیئتمدیره و
معاونین مدیرعامل بانک گردشگری در روز  20اسفند ماه  ،96از سامانههای
جدید اینترنت بانک و همراه بانک گردش��گری به ش��کل رس��می رونمایی
شد.
ب��ه گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک گردش��گری  ،در این
نشس��ت« ،علی س��روری» ،معاون فناوری اطالعات و ارتباطات با تش��ریح
ضرورته��ای حرکت به س��وی بانکداری آین��ده و بانکداری ب��از گفت« :با
طراحی و عملیاتی س��ازی س��امانههای جدید اینترن��ت بانک و همراه بانک
گردش��گری ،اهدافی چون کاهش هزینههای تأمین و استقرار زیرساختها،
افزایش س��طح چابک��ی و انعطافپذیری خدمات فناوری محور و گس��ترش
فضای ارائه خدمات به مشتریان خاص را دنبال میکنیم».

