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برای ایجاد آرامش در
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دیـــــــــــــــــدگاه

خاندوزی5 :مانع مولدسازی اموال دولت
و  ۳راهكار رفع آنها شناسایی شد
ســخنگوی اقتصــادی دولــت در پایــان جلســه ســتاد

به ترتیب شامل  )۱موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد

از شناســایی موانــع پنجگانه مولد ســازی امــوال دولتی و

 )۲دشــواری در صدور مجوز مولدســازی این داراییها)۳ ،

هماهنگی اقتصادی دولت در تشریح جزئیات این نشست
تعریف  ۳راهکار برای رفع این موانع خبر داد.

و راکد دولت در استانها و عدم شفافیت در این خصوص،
شیوه ها و چارچوب قیمتگذاری و ارزشگذاری داراییهای

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران سید

دولت برای عدم سوءاستفاده از بیتالمال )۴ ،شیوههای

ضمن اعالم خبر فوق گفت :اکنون کشور نیازمند آن است

موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی داراییهای

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست
که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیتهای راکد

اموال و داراییهای دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حرکــت به ســمت مدیریت

مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی داراییهای دولت و )۵
دولت است ،عنوان کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت همینطور خبر داد که برای

رفع این موانع ،ســه گزینه و راهکار جدی مطرح شــده که

بهینه و اقتصادی اموال و داراییهای دولتی و خاتمه دادن

قــرار شــد در جلســات آینــده ســتاد هماهعنگــی اقتصادی

بازدهی داراییهای دولت با اقسام و انواع صورتهایی که

اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد

خاندوزی با اشــاره به ســالگرد فرمایش رهبر انقالب

شــود و هــم جســارت و قــدرت اجــرای قانون بــرای مدیران

 ۱۳۹۹افزود :مســئله مولدسازی داراییها و فروش اموال

خاندوزی تاکید کرد که مباحث مطرحشده در جلسه

دولــت مطــرح شــد و رئیسجمهــور تاکیــد کردنــد که همه

استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد و مازاد دولت و

به ســالها ســوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد :افزایش

دارد را در دستور کار قرار داده ایم.

خطاب به شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا در ســال
مــازاد و راکــد دولتی در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی
دســتگاههای اجرایــی الزم اســت کــه در زمینــه فــروش و

دولــت ،نتیجه و چارچــوب اجرایی این راهکارها در اختیار
که ضمن آن مصوبه هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین

فراهم شود.

ســتاد اقتصــادی دولــت حاکــی از عــزم جــدی دولــت بــرای

رفع بخش مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود.

مولدســازی امــوال مــازاد و راکــد به طور جــدی و اجرایی با

ســخنگوی اقتصــادی دولــت در پایــان تصریح کرد که

باشند.خاندوزی از شناسایی  ۵دسته مانع برای مولدسازی

روش تامین بودجه دولت است و همزمان موجب افزایش

وزارت امــور اقتصــادی و دارایی همکاری حداکثری داشــته
اموال و داراییهای مازاد دولتی خبر داد و این  ۵دسته را

مولدســازی امــوال و داراییهــای دولتــی ،کمهزینهتریــن

بهرهوری و بازدهی داراییها در کشور نیز خواهد شد.

احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
ابالغ شد

رئیــس جمهــور بر ضــرورت تداوم همــکاری و هماهنگی

براســاس احــکام مالیاتــی مرتبــط بــا قانــون جهــش تولید

مرکزی ،به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی

مؤثر تیم اقتصادی دولت به منظور آرامش در بازار و تثبیت

منابــع مالیاتــی حوزه زمین و ســاختمان به صنــدوق ملی زمین

تبصــره  ۲مــاده  _۴تســهیالت فوق بر اســاس نیاز ســاالنه

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،آیتهللا دکتر سید

مســکن که از ســوی رئیس ســازمان امور مالیاتی ابالغ شــده،
و مســکن اختصــاص مییابــد؛ همچنیــن مالیــات آمادهســازی،
محوطهســازی ،زیربنایی و روبنایی برنامههای حمایتی مسکن

یک میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش ایسنا ،احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

(مصوب  ۱۷مرداد  ۱۴۰۰مجلس شــورای اســالمی) توســط داود
منظور ـ رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور ـ ابالغ شــد .در

تبصره  ۳این ابالغیه آمده است :صندوق ملی مسکن به منظور
ایجــاد همافزایی ،تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع

مالــی بخــش مســکن ،با کارکرد تجمیــع و تخصیص منابع مالی

موضوع این قانون ،حداکثر تا سه ماه پس از الزماالجراء شدن
این قانون تشکیل میشود.

منابــع ایــن صنــدوق از محــل منابــع حاصــل از واگــذاری

زمینهــای موضــوع ایــن قانون و منابع وصولی مربــوط به اجاره
 ۹۹ساله ،مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین ،مسکن ،مستغالت
و ســاختمان ،منابــع پیــش بینــی شــده بــرای بخش مســکن در
قوانیــن بودجــه ســنواتی ،منابع حاصل از بازگشــت اصل و فرع

خطوط اعتباری مسکن مهر ،اقساط برگشتی صندوق پس انداز

مســکن یکم در هر ســال ،کمکهای خیرین و ســایر منابعی که
در اساسنامه صندوق پیش بینی میشود ،تأمین میشود و به

هستند.

قیمتها تأکید کرد.

مسکن در طرحها و برنامههای اعالم شده وزارت راه و شهرسازی

ابراهیم رئیســی ســه شــنبه شــب در جلســه ســتاد هماهنگی

صنــدوق ملــی مســکن ،نرخ ســود تســهیالت بر اســاس نســبت

و تثبیــت قیمــت اقــالم خوراکی ،اظهار داشــت :برقراری چنین

پرداخت میشــود .در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع

اقتصــادی دولــت با اشــاره بــه ضرورت ایجــاد آرامــش در بازار

مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس

شــرایطی میتوانــد نتیجــه همــکاری و هماهنگــی مؤثــر تیــم

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ،محاسبه میشود.

تبصره  ۳ماده  _۴تســهیالت مربوط به ســاخت واحدهای

ایــن قانــون پس از دوره مشــارکت به فروش اقســاطی تبدیل و

اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاریها به صورت

منظم ،مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد.

در ایــن جلســه ،گزارش مرکــز آمار ایران مبنی بر کاهش

نرخ ماهیانه تورم و تثبیت قیمت اقالم خوراکی در هفتههای
اخیر ارایه شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر

امــور اقتصــادی و دارایی درباره مولد ســازی داراییهای دولت

گــزارش داد که بر اســاس این گــزارش تدابیر مؤثر و کارآمدی

در حوزه منابع بودجه ســال جاری در نظر گرفته شــده اســت

که بر مبنای آن مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی
داراییها در اختیار دستگاههای اجرایی استان محل واگذاری

قــرار گیــرد تــا منشــاء ســرمایهگذاری مطمئــن در اســتانهای

مختلف باشد.

رئیس جمهور در همین زمینه گفت :الزم است تمام وزرا،

رؤســای ســازمانها و اســتانداران بــرای مولدســازی دارایی ها

واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کســری بودجه ســال

جاری با جدیت و بدون کوچکترین وقفه اقدام نمایند .کوتاهی
در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست.

در ادامــه جلســه همچنین پــس از بحث و تبادل نظر در

خصــوص گزارش وزیر امــور اقتصادی و دارایی ،تصمیماتی در
زمینه ضمانتهای اجرایی و تأمین منابع مالی برای بودجه سال
 ۱۴۰۱اتخاذ شد.

تعهدات آن به خریدار منتقل میشود .مجموع دوران مشارکت

و فروش اقساطی ،بیست ساله میباشد .در صورتی که افزایش

طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد ،سود
دوران مشــارکت مــدت زمــان افزایش یافته با تأییــد وزارت راه و
شهرسازی برعهده سازنده است.

تبصره  ۴ماده  _۴بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت

پرداخت تسهیالت موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی
موضوع ماده ( )۱۴قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مســکن در چارچــوب مقــررات بانــک مرکزی و ســازمان بورس و

اوراق بهادار هستند.

بــر اســاس تبصــره  ۵ســازمان امور مالیاتی کشــور موظف

جزئیات برنامه سازمان بورس برای حمایت
از سهامداران خرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار اوراق

است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده ،در قالب بودجه

اختیار تبعی ،برای حمایت از ســهامداران خرد خبر داد و
افزود :ســازمان از دیگر شــرکتها ،مخصوصا ً شرکتهای

کل کشور واریز کند .این مبلغ صد درصد ( )۱۰۰%تخصیص یافته

خواسته است ،در سررسید ها و قیمت های متنوع تر این

عرضه میشــود ،اظهار کرد :برای مثال هفته قبل قرار بود

طراحی بسته سهام عدالت

 ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود اما حدود ۷۵۰۰

بــق اعــالم وزارت اقتصــاد ،عشــقی در ادامــه درمــورد

صدور و تمدید پروانه ســاختمانی ،گواهی پایان کار ســاختمان،

از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف ،اخذ و به خزانه داری

بزرگ که تاکنون اوراق اختیار تبعی را منتشر نکرده اند،

امکانات ،خدمات روبنایی و کاربریهای غیر انتفاعی (آموزشی،

تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.

اوراق را منتشر کنند.

صندوقهــا ،بانکهــا و ســایر نهادهــای مالی بود .از ســوی
دیگــر کل ایــن مبلغ ،مجددا ً به سیســتم بانکــی ،بیمهها و

عدالــت بایــد بــه مــرور تصمیمگیری شــود .اما بــه نظر من

بــا توجــه بــه ارزندگــی ایــن ســهام و وضعیت کنونــی بازار،

شــهری) در توســعه شــهری ایجادشــده مطابق با الگوی مصوب

عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ( )۲۹قانون برنامه

به گزارش ایســنا ،مجید عشــقی درمورد فروش اوراق

توضیح داد :اتفاقی که درخصوص تأمین مالی در این مدت

عدد به صورت خالص روی بازار تأثیری نداشت .باید به این

عدالت به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه کنند.

قانون اختصاص مییابد .اموال و داراییهای این صندوق متعلق

اســالمی ایــران مصــوب  ۱۴اســفند  ،۱۳۹۵انتقــال واحدهــای

اوراق برطــرف شــود .تالش این بوده اســت کــه همزمان با

شهرســازی مســتقر اســت و در تهران و در هیچ یک از شــهرها

ایــن صندوقهــا و اجــاره امــالک و مســتغالت توســط شــرکتهای

تــا بیــن منابــع تزریــق شــده بــه بــازار و منابعی کــه از بازار

ماده  _۱۰کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات و دستگاههای دولتی

بــزرگ شــدن نهادهــای مالــی ماننــد صندوقها کمک شــود

مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیالت ،تخفیف در هزینه
هزینههــای تأمیــن و انتقــال ،زیرســاخت و مشــارکت در ایجــاد

مذهبــی ،درمانــی ،فضــای ســبز ،فرهنگــی ،ورزشــی و تجهیزات
شورایعالی مسکن برای طرح پروژههای مسکونی موضوع این

به دولت جمهوری اسالمی ایران است .صندوق در وزارت راه و
شــعبه دیگــری ندارد .ارکان صندوق شــامل هیــأت امنا و هیأت

عامل است.

مطابق تبصره  ۸ماده  ۳در سال  ،۱۴۰۰مازاد بر مبالغ تعیین

شده پایههای مالیاتی مرتبط با حوزه زمین ،مسکن ،مستغالت و

ساختمان در بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور و از سال  ۱۴۰۱کلیه

مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق میگیرد.

در ماده  ۴احکام مالیاتی آمده است :بانکها و مؤسسات

سنواتی ،مالیاتی برابر بیست درصد ( )۲۰%تعهد انجام نشده را

تبصره  ۱ماده  _۵انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای

پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری

رخ داد ،این بود که قرار شد کسری بودجه از طریق انتشار

مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری نهایی

انتشــار اوراق ،بحــث بازخریــد اوراق قبلی هم انجام شــود

سرمایه گذاری از مالیات معاف است.

خارج میشــود ،تعادل برقرار شــود .ســعی شــده اســت به

و همچنیــن شــرکتهایی کــه صد درصد ( )۱۰۰%ســرمایه و ســهام

آنهــا متعلــق به دولت میباشــد ،مکلفند نســبت بــه واگذاری و

افزایــش ســرمایه شــرکتها هــم تســهیالت الزم صــورت

مســکن قرار میگیرند (به اســتثنای اراضی تبصره ( )۲ماده ()۹

افزایش سود بین بانکی ،تأمین مالی برای شرکتها دشوار

موضوع ماده ( )۶قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه

اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیســت درصد ( ۲۰درصد) از

شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند ،به صورتی

اسناد و امالک مکلفند پس از اعالم وزارتخانه یاد شده ظرف یک

که در ســال اول اجرای قانون از حداقل ســه میلیون و ششــصد
هــزار میلیــارد ( )۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریــال تســهیالت برای

واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده
نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر
مطابق با نرخ تورم ساالنه افزایش یابد.

تبصــره  ۱مــاده  _۴بانکهای تخصصی به تشــخیص بانک

مالیات آمادهسازی ،محوطه سازی ،زیربنایی و روبنایی و ساخت

بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند .امــا ایــن ارتبــاط یک بــه یک و

( )۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به ازای هر واحد مسکونی ،محاسبه کند.

سرمایهگذاران در بازار سرمایه بسیار متفاوت است .افرادی

مســکن کلیــه برنامههای حمایتی مســکن را معــادل ده میلیون

تنظیم بازار و اطمینان خاطر مصرف کنندگان ارزیابی کرد
بصــورت اینترنتــی ادامــه یابد و در صورت امــکان فروش و

صنعــت ،معــدن و تجــارت ،راه و شهرســازی و اقتصــاد و

رییــس جمهــور همچنیــن ارائــه برخی اقالم ضــروری مردم

بیش از  ۸۰درصد پیمانکاران ،اوراق را تا زمان سررســید

نزد خود نگه داشتهاند.

هدف سازمان ،برگرداندن اعتماد سهامداران

در ایــن جلســه گزارشــی از وضعیــت تامیــن و توزیــع مرغ،

الزم برای ادامه آرامش نسبی در بازار اتخاذ شد.در ادامه
این جلســه نیز گزارشــی از چگونگی فعالیت های سازمان
بسیج و تعزیرات کشور برای نظارت ،بازرسی و برخورد در
خصوص برخی تفاوت قیمت ها ارائه و مقرر شد فعالیت

ها در این حوزه از هفته آینده بصورت کمی و کیفی افزایش
یابد.

مستقیم نیست و تأثیر اوراق بسیار کم است .ذائقه ریسک

که ریســک پذیرتر هستند هیچگاه در قبال فروش سهام،
اوراق نمیخرند .این درحالی است که مشتری صندوقهای

سرمایهگذاری یا اوراق با درآمد ثابت ،افرادی ریسک گریز
هستند .بنابراین میتوان دو جامعه سرمایهگذاری متفاوت

از هم را در نظر گرفت.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
درمورد اینکه در بودجه  ۱۴۰۰انتشار چه میزان اوراق پیش

بینی و چه میزان از آن منتشر شده است ،گفت :تا کنون
حــدود  ۱۳۰هــزار میلیــارد تومــان همه انواع اوراق منتشــر

شــده کــه عمده آن از نوع اخــزا بوده(مطالبات پیمانکاران)
که تأمین مالی دولت محسوب نمی شود .از این  ۱۳۰همت
حــدود  ۵۱همــت اوراق تأمیــن مالی اســالمی دولت بوده و

طی همین مدت که  ۵۱همت اوراق جدید منتشر و فروخته
شــده  ۵۸همت اوراق ســر رســید شــده قبلی تسویه شده

است .بنا براین به صورت خالص بیش از انکه دولت جذب
منبع داشته باشد ،پرداخت پول داشته و عمال ًصندوق ها
جذب منبع داشته اند.

عشقی با تاکید بر اینکه اوراق بر اساس کشش بازار

مشــموالن برای فروش عجله نداشــته باشــند و به ســهام
فروش ســهام عدالت ،مخصوصا در این نوســانات به ضرر
مردم اســت .بحث بازارگردانی ســهام شــرکتهای سرمایه

گذاری اســتانی و نحوه فروش ســهام عدالت چه در روش

مســتقیم چــه در روش غیرمســتقیم درحــال برنامــه ریــزی
است .به طور کلی قرار شده است ،بسته سیاستگذاری

سهام عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.
آخرین وضعیت تزریق منابع از صندوق توسعه ملی

به صندوق تثبیت بازار

وی درمورد مصوبه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی

وی در ادامه درمورد اقدامات سازمان برای برگرداندن

بــه صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه گفت :این مصوبه درحال

باعث بازگشت اعتماد سرمایهگذاران عمده و خرد میشود.

میکنیم این منابع به صورت مستمر و هر ساله به صندوق

اعتماد ســهامداران خرد به بازار توضیح داد :ثبات در بازار
شــفافیت اطالعــات مالــی و اطالعــات منتشــره شــرکتها

ارتباطی به بازار سرمایه ندارد صحیح نیست؛ چراکه بازارها

ســند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرســازی

تخم مرغ و مواد لبنی در سراســر کشــور ارائه و تصمیمات

با قیمت مصوب در مراکز رســمی توزیع شــود.معاون اول

چراکه برای تأمین مالی دولت نبوده است .طبق اخرین آمار

اقدام کنند.ماده  _۱۷ســازمان امور مالیاتی کشــور مکلف اســت

یابد.

ارتباطی ندارد؟ پاسخ داد:اینکه بگوییم فروش اوراق هیچ

به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،دکتر مخبر در

توزیــع کاالهــای اساســی از مبــدا کنتــرل و کاالهــا به وفور

است و در آمار نیز محاسبه میشود ،روی بازار تأثیری ندارد

ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر امالک و صدور

توزیع برخی کاالهای دیگر نیز به این سامانه اضافه شود.

اساســی تاکید و تصریح کرد :باید فرآیند و زنجیره تامین،

نگــه میدارنــد .بنابرایــن ایــن اوراق بــا اینکه پذیرش شــده

وی به این سوال که آیا فروش اوراق به بازار سرمایه

بر قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش سامانه های

بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی ها در بازار کاالهای

اوراق خود را عرضه نمیکنند و تا زمان سررســید نزد خود

میگیرد ،شــفاف باشد ،ســرمایهگذار میتواند اعتماد کند.

و گفت :باید ارائه کاالهای اساسی مردم با قیمت مصوب

همچنین رییس شورای اطالع رسانی دولت حضور داشتند،

نیست بلکه نزد پیمانکاران است .بسیاری از این افراد نیز

آینده با تعدیل بخشــی این سیاســتها ،فشــارها کاهش

جلســه ســتاد تنظیــم بــازار بــه ریاســت معــاون اول

این جلسه که وزرای کشور ،جهاد کشاورزی ،دادگستری،

شــده و فشــار روی بانکهــا زیــاد اســت ،امــا امیدواریم در

نکته نیز اشاره کنم که بخشی از اوراق منتشره ،اوراق نقدی

توسط سازمان پیگیری میشود .اگر اطالعاتی که روی کدال

بصــورت اینترنتــی را اقدامی بســیار مناســب و ارزنده برای

اینترنتی فروش با قیمت های مصوب تاکید شد.

گرفــت .هرچنــد بــه دلیــل اتفاقات رخ داده در بــازار پول و

صندوقهــای ســرمایه گذاری برگشــته اســت .بنابراین این

بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند .ادارات ثبت

توسعه فروش و توزیع اینترنتی کاالهای اساسی با قیمت مصوب
رئیــس جمهــور برگزار و بر ضرورت نظارت هر چه بیشــتر

ایــن منابــع باشــند .از ســوی دیگر ،در این مــدت در فرایند

تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی

این قانون) ،ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون

تسهیالت پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب

تــا جــذب منابــع برای آنها راحتتر شــده و قــادر به جذب

هزار میلیارد تومان منتشــر شــد که بر اســاس درخواســت

آخرین وضعیت ســهام عدالت توضیح داد :درمورد ســهام

منتشر میشود و اطالعاتی که در اختیار سرمایهگذاران قرار

منظور از اطالعات شــفاف ،این اســت که صورتهای مالی
شــرکتها که در کدال منتشــر میشــود ،مبهم و متناقض

نباشــد .درحــال حاضــر در چنــد صنعــت از جملــه صنعــت
بانکداری ،تناقض وجود دارد .اگر این مشــکل حل شــود،

اطالعــات مالــی شــفاف شــده و در نتیجــه اعتماد ســرمایه
گذاران به بازار برمیگردد.

پیگیری است .البته بخشی از آن تزریق شده است و تالش

تثبیــت تزریق شــود .دولت سیاســتی دارد کــه ارز صندوق

توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و منابع از محل ریالهایی
که قبال تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود .اما

به نظر من با بازگشت اعتماد و ثبات به بازار سرمایه نیازی
به منابع صندوق نخواهیم داشت .هرچند صندوق تثبیت

و توسعه بازار در جایی که الزم باشد ورود پیدا می کند اما
تالش این است که کمترین حضور را داشته باشد تا بازار
به حالت عادی برگردد.

راهکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار درمــورد راهکار

رئیــس ســازمان بــورس با تاکید بر اینکــه بی اعتمادی

ســازمان بــورس بــرای حمایــت از ســهامداران خــرد توضیح

موضوع قراردادهای بلندمدت ،تأمین خوراک صنایع ،بسیار

از طریــق انتشــار اوراق اختیــار تبعــی ،از دیگــر شــرکتها،
مخصوصا ًشرکتهای بزرگ که تاکنون اوراق اختیار تبعی را

به بازار سرمایه فقط منشأ درونی ندارد ،گفت :برای مثال،
مهم است .تأکید سازمان بورس این است که روابط مالی به

صورت بلند مدت مشخص شود تا یک شرکت پتروشیمی یا

پاالیشگاهی بداند نحوه محاسبه خوراک تا  ۱۰سال آینده
بــه چــه صورت خواهد بــود ؟ اگر تکلیف این موضوعات به
صورت بلند مدت مشخص باشد ،سرمایهگذار نیز تکلیف
خود را میداند .در این راســتا سیاســتی که سازمان بورس

دنبال کرد و خوشــبختانه سیاســتگذاران دولتی از جمله

وزیر اقتصاد ،معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور روی
آن تأکید دارند این است که بتوانیم ثبات را در سیاستها

بــه نحــوی اعــالم کنیم که ســهامداران و شــرکتها تکلیف
خــود را بداننــد و قــادر باشــند در بلنــد مــدت برنامهریــزی

کننــد .رویکــرد کلــی دولــت حذف قیمــت گذاری دســتوری
است.

داد :ســازمان بورس در ادامه حمایت از ســهامداران خرد

منتشر نکرده اند ،خواسته است ،در سررسید ها و قیمت

هــای متنــوع تــر این اوراق را منتشــر کنند .به زبان ســاده،
این اوراق ،بیمه ســهام شــده و به سهامدار این اطمینان را
مــی دهــد کــه قیمت ســهم در یک بازه زمانی مشــخص به
قیمت خاصی خواهد رسید .یعنی سهم ارزنده است و رشد

متعــادل خواهــد داشــت .ســازمان درحال انجــام و پذیرش
این فرایند اســت و ســعی میکند روند مســتمری باشد .از

طرف دیگر ســعی میشــود زیرســاختهای فنی الزم برای

پرداخت ســود از طریق ســجام فراهم شود که سهامداران
ناچــار نباشــند بــرای دریافت ســود به شــرکتها و بانکها
مراجعه کنند .البته این اراده باید از ســمت شــرکتها نیز
وجود داشته باشد.

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع

 .پنجشنبه  4 .آذر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4798

اخبـــــــــــــــــار

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل بانک ملی ایران
اعالم کرد :رضایت «عموم
مردم» ،محور سیاستگذاری
جدید برای اداره بانک

نقش بانک توسعه تعاون در
شکلگیری الگوها و نمونههای
موفق تعاونیها
عضــوهیئــتمدیرهبانکتوســعهتعــاونکمکبه

شکلگیریالگوهایموفقتعاونیراازماموریتهایاین

بانکعنوانکرد.

مدیرعامــلبانــکملــیایــرانبــاتبییــنسیاســت

امیــر هوشــنگ عصارزاده ،عضو هیئــت مدیره بانک

هایجدیدادارهاینبانک،تاکیدکردکهمحصوالتو

توسعه تعاون در جلسه ارزیابی و بررسی عملکرد شعب

خدماتجدیدباهدفجلبرضایت«عموممردم»و

استان گلستان گفت :یکی از ماموریتهای بانک توسعه

نهاقشارخاصطراحیخواهدشد.

تعاون نقشآفرینی در تقویت و شکلدهی الگوهای موفق

به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران ،محمدرضا

تعاونی است.

فرزین ،در همایش بررسی تخصصی عملکرد ادارات امور

بــه گــزارش روابطعمومــی مدیریــت شــعب اســتان

شعب منطقه یک کشور که با حضور جمعی از معاونان

گلســتان ،عصــارزاده عضــو هیــآت مدیــره بانــک توســعه

و مدیران ارشد بانک در شهر اهواز برگزار شد ،با تاکید

تعــاون به ســابقه دیریــن تعاونیهای صاحــب نام بخش

بر این که واحدهای این بانک باید در اقصی نقاط کشور

کشــاورزی در شــکل ســنتی تا به شــکل مدرن امروزی در

حضور داشــته باشــند و به عموم مردم خدمات رســانی

کشــور اشــاره کرد و گفت :فعالیت کشاورزی و دامپروری

کنند ،اظهار کرد :تعطیلی شعب کم بازده یک سیاست

در استان گلستان به عنوان مزیت اقتصادی مطرح است

عمومی نیست ،بلکه اگر شعبه ای چندان کارآمد نیست،

و تعاونیهای موفقی حول این فعالیتها شکل گرفتهاند و

باید حداکثر تالش برای بهبود شرایط آن صورت بگیرد.
وی با تاکید بر این که خدمات بانک نباید به اقشار

خــاص و یــا اصنــاف محدود شــود ،گفت :ضمــن این که
خدمات خرد باید به سمت نئوبانک هدایت شود ،عموم
مردم باید جایگاه ویژه در محصوالت و خدمات طراحی

شده آن داشته باشند.

او ماهیــت بانــک ملــی ایــران را خدمــت رســانی به

عمــوم مــردم اعــالم کــرد و بــا بیــان این کــه ارائــه برخی

خدمات بدون توجه به سوددهی آنها جزو وظایف ذاتی
ایــن بانــک اســت ،ادامــه داد :حتــی الزم اســت با هدف

جزئیاتمحکومیتبحرینبهپرداخت۲00میلیونیورو
غرامتبهبانکهایملیوصادرات

تسهیل دسترسی همه مشتریان خرد و کالن ،اختیارات
پیدا یابد.به گفته او ،تشکیل «کمیته توسعه محصول»

دیــوان داوری بینالمللــی ضمن رد دفاعیات

جانبــه تشــویق و حمایــت از ســرمایهگذاری

بانک فیوچر در بحرین ،دولت بحرین را ناقض

خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان

به دســت آوردن نیازهای مشــتری و طراحی محصول و

قلمــداد کــرد و آن دولت را به پرداخت بیش

بــرای بررســی و تحلیــل بــازار همــراه با مهندســی مالی،

بحرین ،این کشور را ناقض معاهده دوجانبه

خدمت متناسب با آن در بانک ضروری است.

فرزیــن داشــتن نیــروی انســانی توانمنــد ،منابــع

از  200میلیــون یــورو غرامــت بــه بانکهــای

ملــی و صادرات محکوم کرد.

گســترده مالــی و شــبکه خدمــات رســانی گســترده را

توکل حبیبزاده در گفتوگو با ایسنا،

اســتفاده صحیح از این منابع ،خاطرنشــان کرد :ناترازی

موسســه دورنــس و غروی (وکیــل بانکهای

علمــی و نیــز تالش همه جانبه کارکنان برطرف شــود تا

بینالمللی حکم محکومیت دولت بحرین به

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین ظرفیت شعب

بانکهای ملی و صادرات ایران صادر شــد ؛

از مزایــای اساســی ایــن بانــک خواند و با تاکیــد بر لزوم

بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :بــر اســاس اعالم

هــا و عــدم تعــادل های موجــود باید با ارائــه راهکارهای

حداکثر رضایت میان همکاران و مشتریان ایجاد شود.

بانکهــای ملــی و صــادرات ایــران دعوایــی به

بین دولت ایران و دولت بحرین ،دعوایی را

تعهــدات خــود به موجــب حقــوق بینالملل و

رسیدگیها به مصادره غیرمستقیم وضعیت

فیوچــر بانــک بحریــن در ســال 200۴

او تصریــح کــرد :ادعاهــای بحرین علیه

توانســت در ســال  20۱۴عنوان بهترین بانک

سیاســی بــوده اســت و این اتهامــات ناروا را

علیــه دولــت بحرین مطرح کردند که پس از
ســهامداری بانکهــای ملــی و صادرات ایران و

نقض تعهدات بینالمللی به موجب معاهده
دوجانبــه ســرمایهگذاری از ســوی این دولت

منجر شد.

معاهده دوجانبه اعالم کرد.

تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود
بحرینــی و هفتمیــن بانــک در منطقــه خلیــج
فــارس را کســب کنــد بــه رغــم ایــن موقعیت،

ملــی و صــادرات ایــران) در یــک داوری

حبیبزاده تاکید کرد :جلســات اســتماع

دولــت بحریــن در آوریــل  20۱۵بــدون هیــچ

جهــت مصــادره سیاســی و غیرقانونی ســهام

ســرانجام هیــات داوران به اتفــاق آرا ،پس از

تصفیــه ،بانــک مزبــور را تحــت کنتــرل کامــل

ایــن داوری در شــهر پاریــس برگــزار شــد و
قریب به پنج ســال رســیدگی ،به موجب رای

گونــه اخطــار و توجیــه قبلی با انتصــاب مدیر

خــود درآورد .ایــن اقــدام دولــت بحریــن ،کــه

در بانــک فیوچــر علیــه دولــت بحریــن مطــرح
کنند.

ایــن بانکهــای ایرانــی متاثــر از تصمیمــات
علیــه بانکهــای ملی و صادرات مطرح کرده

اســت کــه ایــن دیــوان بینالمللــی ضمــن رد
اداهــای بحریــن و توجیهــات بــه عمــل آمــده

بعــد از مصــادره امــوال ،بحریــن را ناقــض

معاهــده دوجانبــه قلمــداد و آن دولــت را به

پرداخــت بیــش از  200میلیــون یورو غرامت

متعــدد خارجــی و نیــز واحدهــای گســترده ارزی داخلــی

در یک داوری بینالمللی تحت نظارت دیوان

پتانسیل به منظور ارائه خدمات حداکثری به مشتریان

۵۷هزارمیلیاردتومانوامازدواجدر۸ماهه۱۴00پرداختشد

را بســیار ارزشــمند خوانــد و بــا بیان این کــه باید از این

اســتفاده کرد ،افزود :در شــرایط محدویدت های ارزی،
تسهیالت ارزی باید به مشتریانی پرداخت شود که دارای
محصوالت صادراتی هستند.

او همچنیــن رســیدگی بــه نیازهــای کارکنــان را از

الزامات اساسی خواند و با بیان این که کارمند برای پیاده

سازی حداکثر توان خود باید از آرامش نسبی برخوردار

باشد ،ادامه داد :محدود کردن منابع مالی در این بخش
به زیان بانک و مشتری است و می طلبد که رویه ها در

بهگفتهمدیرروابطعمومیبانکمرکزی

کلمبلغوامازدواجپرداختیدرسالگذشته

۴۳هزارمیلیاردتومانودر۸ماهامسال۵۷
هزارمیلیاردتوماناست.

بــه گــزارش پرســون ،مصطفــی قمــری

این بخش به شکل مقتضی اصالح شود.

او تغییر در سیاست های فناوری اطالعات بانک را

در شرف تغییر خواند و با تاکید بر این که سطح خدمات
رسانی در این بخش باید ارتقا یابد ،اظهار کرد :سیاست

های تازه ای در این بخش تدوین شده که ابالغ خواهد
شد.مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین بر لزوم مصرف

صــادره در تاریــخ  ۱۸آبــان  ،۱۴00بــر مبنــای

مشــابه آن در بــاره ســرمایه گــذاران ایرانــی

محکوم کرد.

وفــا ،در فضــای مجازی نوشــت :کل مبلغ وام

نام کنندگان  ۸ماهه امســال ۸30 ،هزار نفر

هــزار فقــره وام ازدواج پرداخــت کرده اســت.

میلیــارد تومــان و در  ۸مــاه امســال  ۵۷هــزار

ظرفیت کمک حال امر ازدواج جوانان است.

گذشته  ۶۹هزار فقره در ماه و در سال جاری

ازدواج پرداختــی در ســال گذشــته  ۴3هــزار

میلیارد تومان است .تعداد ثبت نام کنندگان

ســال گذشــته ۷۶۵ ،هــزار نفــر و تعــداد ثبت

بوده اند .شبکه بانکی در تالش است با تمام
او افــزود :شــبکه بانکــی کشــور در ســال

گذشته ۸2۵ ،هزار و در  ۸ماه سال جاری ۶۶۷

میانگیــن تعــداد پرداخت وام ازدواج در ســال

علیرغــم افزایــش مبلــغ وام تاکنــون  ۸3هزار
فقره در ماه بوده است.

قدردانیسازمانبهزیستیالبرزازحمایتهایبانکآینده

منابع تجمیع شده استان ها در همان استان تاکید کرد و

مدیرکلسازمانبهزیستیاستانالبرز

اســدهللا حیــدری ،مدیرکل بهزیســتی اســتان

بهزیستی برای اقشار محروم و معلول جامعه

از ســوی ســازمان بهزیســتی کل کشــور،

دیگر هدایت شود ،گفت :مشکل کمبود نیروی انسانی

«عظیمیــهکــرج»درخصــوصپرداخــتوام

ناصــری ،رئیــس شــعبه «عظیمیــه کــرج»-

و بهروزی روزافزونتان را از درگاه ایزد منان،

«خوداشتغالی» و به «کارفرمایان» طرحهای

شود.فرزین عبور از بروکراسی های اداری دست و پاگیر،

کرد.

با بیان این که نباید اجازه داد منابع از استانی به استان

ازاقــدامهمــکارانبانــکآینــدهدرشــعبه

بانــک نیز باید در اســرع وقــت و با حداکثر توان برطرف

قرضالحسنهبهافرادواجدشرایط،قدردانی

چابک سازی سازمان و نیز رفع موانع ایجاد ارتباط میان

مدیــران و کارکنــان را خواســتار شــد و تاکید کــرد :بانک

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک آینــده،

البــرز ،طــی تقدیرنامــهای خطــاب بــه مجیــد

بهنمایندگی از همکاران این شعبه -اظهار کرد:

«از تالش و کوشش بیدریغ شما که مشارکت
و مساعدت در راستای تحقق اهداف سازمان

را داشتهاید ،تقدیر و تشکر نموده و موفقیت

مسألت مینمایم».

بانــک آینــده در چارچــوب ضوابــط بانک

مرکزی ج.ا.ایران ،به «مددجویانِ» معرفیشده

بنابرایــن هــر اقدامــی کــه بــه جــز در راســتای این هدف

باشد ،از دستور کار خارج خواهد شد.

فرهنگسازی استفاده آسان
از خدمات بانکی از سوی
بانک قرضالحسنه رســالت
مدیرعاملبانکقرضالحســنهرســــالتمیگوید

کهبهدنبالفرهنگســــازیارائهخدمتآســان،ارزان
وشرعیبهصورتغیرحضوریبهمشتریانهستیم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک قــرض الحســنه

رســــالت ،محمدحســین حســین زاده ،دربــاره نــگاه این

بانک به بانکداری بدون شــعبه افزود :حدود چهار سال

پیش این بانک جمع آوری شعب و استفاده از زیرساخت

های فناوری اطالعات و ارتباطات در ســطح کشــور برای

ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان را در دستور کار
قــرار داد.وی اظهارداشــت :مــا نزدیک به  300شــعبه در
سطح کشور داشتیم که به تدریج تمام فرایندهای شعب

مســتند و پس از بررســی ریســک های ارائه خدمت به
صــورت مجازی ،راهکارهای جدیدی تدوین کردیم .حتی
چارت ســازمانی ما نیز به مرور تغییر کرد و شعب تعطیل

و ابزار و فناوری روز با احراز هویت غیرحضوری جایگزین
آن شد.

مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســــالت با تاکید

براینکه هدف ما فرهنگ سازی استفاده آسان از خدمات
بانکــی اســت ،گفت :به ســــمتی خواهیــم رفت که تمام

ملزومــات فیزیکــی حــذف شــوند و یــک بانــک دیجیتــال
داشته باشیم .در راستای این فرهنگ سازی نیزپیشخوان

برایهموطنانآسیبدیدهاززلزله

استانهرمزگان

مربوطهبرایاجراابالغشد

کــهباعــثازبیــنرفتــنمنــازلمســکونیو

این گزارش حاکی است ،با دستور مدیر

۱۴00/0۸/۱۸هیــاتمدیــرهبانــک،باهدفیاری

از ســوی بانــک مرکــزی در حــوزه فنــاوری اطالعات،

استان هرمزگان بالفاصله پس از وقوع زلزله با

مدیــرهدرامــرسیاســتگذاریوراهبــریحــوزه

کمکرســانیبهمناطقزلزلهزدهشهرفینرا
دردستورکارقرارگرفت.

حضور در مناطق زلزله زده شهر فین و برپایی

به گزارش روابطعمومی بانک ملت ،این

نشســت مشــترکی با بخشــدار ،رییس کمیته

با دســتور مدیرعامل ،بــا تهیه اقالم مورد نیاز

اجرایــی از نزدیــک در جریــان وضعیــت کمــک

بانک با هدف ایفای مسئولیتهای اجتماعی،

زلزلهزدگان ،به کمک آنان شــتافت تا نقشــی
هرچند کوچک در کاهش آالم آنان ایفا کرده

باشد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،بانــک ملــت از

امداد امام خمینی (ره) و ســایر دســتگاه های

مدیره در حوزه فناوری اطالعات ،ارائه نظر مشورتی
در خصــوص موضوعــات ارجاعــی از ســوی هیــات

مدیره در حوزه فناوری اطالعات ،و نظارت بر فرآیند
حسابرســی فنــاوری اطالعــات از جملــه مهمتریــن

بانــک ملــت پیش از این نیز در راســتای

 00/۱۹۱0۱2مورخ  ۱۴00/0۷/0۶مدیریت کل نظارت

همچنیــن؛ نظــارت بــر فرآیندهــا و منافــع

وقــوع حــوادث طبیعی همچون ســیل و زلزله

هدف ارائه چارچوب مناســب جهت ایجاد بســتر

رسانی ها قرار گرفت.

ایفای مســوولیت های اجتماعی خود ،پس از

کنســروجات(لوبیا ،بادمجــان و تــن ماهــی)،

کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود را بــرای

بیسکویت و ،...هربسته به ارزش  ۱2میلیون

بــه گــزارش روابطعمومــی پســت بانــک

نظارت بر اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیات

ایران ،بر اســاس اعالم معاونت ســازمان و برنامه

طریــق مدیریت شــعب اســتان هرمــزگان ۱00

ماکارونــی ،ســویا ،رب گوجــه ،چــای ،قنــد،

اجرابهمدیریتهایبانکابالغشد.

اجرای آنها ،نظارت بر حسن اجرای مقررات ابالغی

وظایف کمیته عالی فناوری اطالعات بانک محسوب

در مناطق شــمالی ،غربی و جنوبی کشــور ،به

بســته اقــالم مــورد نیــاز شــامل روغــن ،برنج،

فنــاوریاطالعــاتتشــکیلوشــیوهنامهآنبرای

عنــوان یکــی از نخســتین ســازمان هــا ،انــواع
آســیب دیــدگان از ایــن حوادث ،ارســال کرده

بود.

ریــزی پســت بانک ایران ،پیرو بخشــنامه شــماره
بــر موسســات اعتباری بانــک مرکــزی ج.ا.ایران با

میشود.

فناوری اطالعات از منظر توجیه اقتصاد ،کارآیی و
اثربخشی ،نظارت بر فرآیند مدیریت ریسکهای

امن و کاهش ریسکهای مترتب در حوزه فناوری

فناوری اطالعات ،نظارت بر حســن اجرای تمامی

بانک تشکیل شد.

آموزشــی و پژوهشــی در جهــت توســعه فنــاوری

اطالعــات" ،کمیته عالی فنــاوری اطالعات" در این
بنــا بــر ایــن گــزارش :تدویــن اهــداف کالن،

سیاستگذاری،برنامهریزیوراهبریسرمایهگذاری

نموده است و با توجه به جمعیت روستایی استان ،اجرای
طرح اشتغال پایدار روستایی اهمیت ویژه ای در گلستان
داشته است.

عصارزاده گفت:با بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون ِ
طی سالهای اخیر  ،نکته قابل توجه این است که بانک در
عین برخورداری از یک ساختار کارآمد هم در صورتهای
مالی به نحو اصولی عمل نموده است ،و نیز توفیق یافته

کارنامه ی خدمات توســعه ای را همواره در مســیر رشد و
تعالی قرار دهد.

عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در بازدید از

شعب استان گلستان جلب اعتماد با بهرهمندی از اصول

مشتریمداری را مهم برشمرد و افزود :صداقت ،شفافیت،
کیفیــت مناســب خدمــات و ســرعت کافــی از مهمتریــن

مسائلی است که همکاران شعب باید توجه کافی داشته
باشند.

ارتقا ضریب امنیت اینترنت
بانک مسکن
ضریبامنیتکاربراندراستفادهازنسخهجدید

اینترنتبانکمسکنافزایشیافت.

بــه گــزارش هیبنــا ،از ابتــدای ســال جــاری ،بــا تدابیر

مدیریــت بانــک مســکن ،نســخه بانکــداری اینترنتــی بــه

روزرســانی شــد و طی این اقدام ،ضریب امنیت کاربران و
در جریان اقدامات انجام شده ،نسخه اینترنت بانک مسکن
و متفاوت تری را برای اســتفاده کنندگان خود و مشــتریان

سازی امکان اختصاص رمز یکبار مصرف (رمزنما ،پیامکی)

بادســتورمدیرعاملبانکملت،درپی

زیرســاختهادربرخیمناطقاســتانشــد،

 ۵2هزار نفر از هموطنان عزیز مناطق روستایی را فراهم

«اشتغالزایی» ،پرداخت خواهد کرد.

ریال را تهیه و به مناطق زلزله زده شــهر فین

عامــل بانــک ،مدیریــت شــعب بانــک ملت در

روستایی و عشایری در سطح کشور زمینه ایجاد اشتغال

بانک به وجود آورده است .در این راستا ،به منظور فراهم

(بیســت) میلیــارد ریــال وام قرضالحســنه

درپستبانکایرانتشکیلوشیوهنامه

رســانیدنوانجامصحیحودقیقوظایفهیات

عنوان یکی از چهار بانک عامل در طرح ملی اشتغال پایدار

از ابتدای سال جاری همراه با سه تغییر مهم ،شرایط بهتر

کمیتــهعالیفناوریاطالعاتپســتبانک

وقوعزمینلرزهشــدیددراســتانهرمزگان

در سطح کشور اشاره نمود و گفت :بانک توسعه تعاون به

اشــتغالزایی واجــد شــرایط ،حداکثــر 20

و توسعه خدمات فناوری اطالعات و نظارت بر حسن

ارسال کرد.

وی به رتبه ی دوم جمعیت روستایی استان گلستان

حداکثر تا یکمیلیارد ریال وام قرضالحســنه

کمیتهعالیفناوریاطالعات

ایــرانبــراســاسمصوبــهشــماره۱۲۸۱مــورخ

مساعدی قرار داشته باشد.

استفاده کنندگان از خدمات این بانک انجام ارتقا پیدا کرد.

ملی ایران نباید هیچ کاری جز بانکداری داشــته باشــد،

ارسالکمکهایبانکملت

ای را در تداوم فالیت توسعه ای بانک مهم ارزیابی نمود

و تخصصــی بانــک ،تــراز مالی اســتانها و واحدها در وضع

رئیــس مرکــز امــور حقوقی بیــن المللی

ادارات امور شــعب اســتان ها با نظارت کامل ،افزایش

عصــارزاده کارنامه درخشــان در تراز مالی و ترازنامه

بگیرند تا با بهره گیری از محصوالت و سبد خدمات عمومی

دائمــی داوری الهــه ،بانک صــادرات ایران و

معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،گفت که

در اقتصاد منطقه دارد.

ارکان برنامهریزی و ارزیابی ستاد بانک ،مسیری را در پیش

غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت

بانــک ملــی ایــران بــر مبنــای موافقتنامــه دو

تعاونی و کمک به تقویت تعاونیهای نوظهور  ،اثر مطلوبی

و گفت :واحدهای اجرایی و اســتانها با تعامل مناســب با

دیگری نیز انجام شــده اســت ،موجب شــد تا

سهامداری بانکهای ملی و صادرات ایران در

ارائه خدمات مناسب توسعه ای به این نمونه های موفق

فرآیندهای امنیت اطالعات و تدوین برنامه کالن
اطالعات با رویکردهای تخصصی از دیگر وظایف
و مسئولیتهای کمیته مذکور است.

آغاززندگیمشترک٩٨هزارنفرباوامازدواجبانکصادراتایران

به مشــتری جهت اســتفاده به عنوان رمز ورود به ســامانه
اینترنت بانک و رمز حســاب در درگاههای اینترنت بانک و

همراه بانک ،سه امکان جدید در دستگاه صدور رمز یکبار
مصرف  OTPسامانه اینترنت بانک مسکن فراهم شد .امکان

اول ،تعیین رمز پیامکی برای رمز حساب در این بخش است.
بر این اساس تغییر نوع رمز حساب به نوع پیامکی ازطریق

بخــش مدیریــت رمز حســاب کاربران «با انتخــاب گزینه»

پیامکی برای حساب مورد نظر امکان پذیر شد .در نوع رمز

پیامکی ،در هنگام انجام تراکنش در درگاه های اینترنت بانک
و همراه بانک ،رمز یکبار مصرف به شماره موبایل مشتری در

سامانه مرکزی اطالعات مشتریان  CIFارسال خواهد شد.
بــر این اســاس امــکان اختصاص رمزنما به مشــتری جهت

استفاده در ورود به سامانه اینترنت بانک یا رمز حساب در
سه مرحله انجام می شود .در مرحله اول از طریق انتخاب
گزینه اپلیکیشن رمزنما می تواند از این سرویس استفاده

کــرد .یکــی دیگــر از مراحــل اختصاص رمزنما ورود ســامانه

اینترنت بانک از طریق بخش مدیریت روش ورود کاربران
به درگاهها عنوان شده است اما در مرحله آخر مشتریان

می توانند از طریق بخش «مدیریت رمز حساب کاربران»
به اپلیکیشن رمزنما دسترسی پیدا کنند .همچنین در این

نسخه ،امکان استفاده از رمزنمای تعریف شده در بخش
«مدیریت توکنهای حساب یا درگاه مشتری» تنها از طریق

منوی رمز نما در همراه بانک مسکن و در بخش «حساب/
درگاه» وجود دارد .امکان اختصاص رمزنمای تعریف شده از
طریق بخش «مدیریت توکنهای حساب/درگاه مشتری»

بــه کارت هــای مشــتری وجود نــدارد .اما امــکان اختصاص
رمزنمای تعریف شده از طریق بخش «مدیریت توکنهای

حســاب/درگاه مشــتری» بــه تمامی حســابهای مشــتری
وجــود دارد و بــه ازای هر حســاب نیازی نیســت به تعریف
توکن جداگانه نیست .یک نکته مهم در خصوص این نسخه

اینترنت بانک مسکن آن است که در صورت اختصاص رمز

یکبارمصرف به حساب ،سقف مبلغ تراکنش افزایش خواهد

مجازی رســالت را ایجاد کردیم که فرایندهای شــعب در

بانــک صــادرات ایــران در هشــت مــاه

و  ٣٧٠میلیــارد ریــال وام قرضالحســنه ازدواج و

سالهای اخیر با جدیت دنبال میشود به نحوی

میلیارد ریال ،در سال  ٩٧بالغ بر  ١١٦هزار فقره به

یافت .آن دسته از مشتریان که از خدمات رمز یکبارمصرف

وی با بیان اینکه سامانه پیشخوان مجازی رسالت

میلیــاردریــالوامقرضالحســنهازدواجوتهیــه

و  ٥٥٧عروس و داماد شــریک شــد.همچنین ٢٢

از  ٢٤٣هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج

 ١١٣هــزار فقــره بــه ارزش  ٣٥هزار میلیارد ریال،

استفاده از خدمات اپلیکیشن مذکور خواهند بود .به گزارش

است ،افزود :مشتری با ورود به این سامانه  ۹۵درصد

به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران،

پرونده برای دریافت این وام از بانک صادرات ایران

 ٧٣٤هزار نفر تسهیل کرده است.بر اساس این

هزار میلیارد ریال و در هشت ماه اول سال ١٤٠٠

پیش بینی شده ،ضریب امنیت کاربران در زمان استفاده

ممکن پاسخ را دریافت خواهد کرد و مابقی را از کارمند

حمایت از تشــکیل خانواده در هشت ماه منتهی

سرعت خواهد گرفت.پرداخت وام قرضالحسنه

 ١٣٠هزار فقره به ارزش  ١٢هزار میلیارد ریال ،در

تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر  ٨٤هزار میلیارد ریال

موضوع به آسودگی خیال مشتریان در استفاده از خدمات

آن به صورت غیرحضوری انجام می گیرد.

ســالجاری،بــه٩٨هــزارنفــربیــشاز٨٤هــزار

برای مدیریت درخواســت های مشــتریان عملیاتی شده

جهیزیهپرداختکرد.

درخواســت هــای خــود را ارســال و در کوتــاه تریــن زمان

این بانک به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی و

بانک دریافت می کند.

به پایان آبانماه ســال جاری با پرداخت  ٨٤هزار

تهیه جهیزیه ،در شــادی شــروع زندگــی  ٩٧هزار

هزار نفر از متقاضیان وام ازدواج در مرحله تکمیل
هستند که با تکمیل مدارک ،پرداخت وام به آنها

ازدواج و تهیــه جهیزیــه در بانک صادرات ایران در

که این بانک از ابتدای ســال  ١٣٩٥تاکنون بیش
و تهیه جهیزیه پرداخته و تشکیل خانواده را برای
گــزارش ،بانــک صادرات ایران در ســال  ٩٥تعداد
سال  ٩٦بیش از  ١٥٣هزار فقره به ارزش  ١٦هزار

ارزش  ١٨هزار میلیارد ریال ،در سال  ٩٨به میزان
ســال  ٩٩نزدیک به  ١٢٥هزار فقره به ارزش ٦٥

بیش از  ٩٧هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج و

به متقاضیان پرداخت کرده است.

در اپلیکیشــن رمزنمــا اســتفاده می کنند ،کمــاکان قادر به
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،با تمامی تغییرات و تدابیر
از نســخه اینترنت بانک مســکن افزایش یافته است و این

بانکی غیرحضوری کمک ویژه ای کرده است.

شـــــــــــرکتها
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پنجمین جشنواره بازی ساان
مستقل با حمایت همراه اول
برگزار می شود

آموزش 110نفر از قایقرانان و
فعالین گردشگری در جزیره
قشم
مدیــر محیــط زیســت ســازمان منطقه آزاد قشــم از

پنجمیــن دوره «جشــنواره بازیســازان مســتقل ایران»

اجــرای برنامــه آمــوزش بیــش از  110نفر از قایــق رانان و

دیمــاه امســال با حمایــت مرکز تحقیق و توســعه همراه اول

فعالین گردشــگری حوزه ذخیره گاه زیســت کره حرا در

برگزار میشود.

روستا و اسکله سهیلی و فراگیری ضوابط و اصول تفرج

بهمنظــور ســرمایهگذاری و توســعه محصــوالت برگزیــده

در این ذخیره گاه از سوی این افراد خبر داد.

در حــوزه بــازی ،همــراه اول بــا یک میلیارد ریــال جایزه نقدی و

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی و امور بین

چندین میلیارد ریال جایزه غیرنقدی بزرگترین حامی «جشنواره

الملل سازمان منطقه آزاد قشم ،سید محمد هاشم داخته با

بازیســازان مســتقل ایــران» شــد.اختتامیه پنجمیــن دوره

اشــاره به اینکه این برنامه در قالب برگزاری کارگاه آموزشــی

«جشــنواره بازیســازان مستقل ایران» که ارســال آثار تا پایان

توســط مدیریــت محیــط زیســت ایــن ســازمان درســاختمان

آذرماه تمدید شده است ،دیماه سالجاری برگزار میشود.مرکز

تماشاگه حرا در اسکله سهیلی انجام شد ،گفت :دراین کارگاه

تحقیق و توسعه همراه اول مأموریت حمایت از بازیسازان در

مباحث مربوط به ضوابط و اصول تفرج در ذخیره گاه زیست

حوزه بازیهای آموزشی و مهارتی و همچنین جدی را بر عهده

کره حرا توســط « محمد غواصی » کارشــناس محیط زیست

دارد و با توافق صورت گرفته با دبیرخانه «جشنواره بازیسازان

دریایی مدیریت محیط زیســت ســازمان منطقه آزاد قشم به

مستقل ایران» بستههای حمایتی برای فعاالن این حوزه در نظر

قایقرانان شــرکت کننده دراین کارگاه ارائه شــد.مدیر محیط

گرفته است.

برنامه توسعه اکتشاف در
«موته» با هدف بهبود اشتغال
و بهره وری
توســعه معــدن طــای موتــه با به بهــره برداری رســیدن

کارخانه تولید شمش طای هیرد نیز در سال جاری در راستای

زیست سازمان منطقه آزاد قشم حفظ آرامش ،مدیریت زباله،

سعید محمد :برزیل ایران باید بیش از پیش مورد
حمایت قرارگیرد

توســعه اشــتغال در استان سیستان و بلوچستان تداوم پیدا

مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی

آزاد اروند تمــام تــاش خود را در راســتای حمایت

هــر چنــد که مســئولیت اصلی تیم بــا منطقه آزاد

شورای اسامی مبنی بر عدم امکان حمایت وزارت

بــه گــزارش رســیده ،در ســال  ۱۴۰۰در بخــش طــا و در

همــراه رییس فدراســیون فوتبال با مســئولین و

اصلی تیم با منطقه آزاد اروند نیست ،اما به عنوان

را به انجام خواهیم رساند.مشــاور رییس جمهور

هستیم تا این مشکل را از طریق راه های قانونی

سعید محمد در جمع طایی پوشان آبادانی

مناسب برای برون رفت این تیم از وضعیت کنونی
سعید محمد با تاکید بر اینکه اروندنشینان

کرده است.

راســتای اســتفاده حداکثری از توان بخش خصوصی ،نســبت

مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویژه اقتصادی به

اعضــای تیم فوتبال صنعتی نفت آبــادان دیدار و

از این تیم بکار خواهد گرفت؛ هرچند مسئولیت

یک حامی این کار را به انجام خواهد رساند.

ارونــد نیســت ،اما ما به عنــوان یک حامی این کار
اظهارداشت :ما در این دیدار به دنبال یافتن راهکار

به برگزاری مزایده عمومی برای انجام سرمایه گذاری به منظور

گفتگو کرد.

با اســتفاده از کانســنگ معدن طای ســرکهنو میرجاوه (سیاه

آبادان دیروز در محل هتل استقال تهران میزبان

سرمایه های ورزشی کشور به شمار می رود و باید

اقتصادی و «شــهاب الدین عزیزی خادم» رییس

وی در این دیدار بر لزوم حمایت از این تیم

بــا کمــک هایی کــه به تیم صنعت نفــت به انجام

تــاش خــود را در راســتای حمایت از این تیم برای

بازیکنان دیدیم ،برزیل ایران وضعیت خیلی خوبی

احداث کارخانه تولید شمش طا به ظرفیت سالیانه  ۱۰۰کیلوگرم

بــه گــزارش فرینا ،تیم فوتبــال صنعت نفت

جنگل) واقع در استان سیستان و بلوچستان اقدام و سرمایه

«سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه

شــمش طای هیرد نیز در ســال جاری به بهره برداری برســد.

فدراســیون فوتبــال بود .با توجه بــه قرارگیری این

گذار مربوطه مشخص شد.پیش بینی می شود کارخانه تولید

همچنین انجام عملیات اکتشافی در پروانه های اکتشافی این
شرکت به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان

جنوبی در مناطق کمتر برخوردار و برگزاری مزایده جذب سرمایه
گذار در معدن طای خونیک در دست انجام است.در مجتمع

طای موته ،کشت گونه های گیاهی سازگار انجام میشود و یک

همزیســتی مناســبی بین تولید مجتمع و محیط زیست ایجاد
شده است.

فناوری جدید سایپا برای تسریع
در تولید خودرو
پروژه ســاخت ربات های پاشــش اتوماتیک رنگ خودرو

در گروه خودروســازی ســایپا به همت مهندســان داخلی و با
هدف فراهم کردن امکانات رنگ آمیزی کاما اتوماتیک سقف

بدنه انواع خودروهای دو رنگ با رنگی متفاوت از دیگر قسمت
بدنه ،به اتمام رسید.

بــه گــزارش ســایپانیوز بــه نقــل از خودروبانــک ،گــروه

خودروساری سایپا موفق باشد با وجود تحریم و شیوع ویروس
کرونــا در کمتــر از ۴مــاه پــروژه ســاخت ماشــین هــای پاشــش
اتوماتیک رنگ خودرو را عملیاتی کند .بر این اســاس ظرفیت

تولید این مجموعه فناورانه متناسب با اقبال بازار به محصوالت

دو رنگ تا  ۴۰دستگاه در ساعت قابل افزایش است.در این پروژه
صدردصد داخلی دو مجموعه ماشــین پاشــش کاما اتوماتیک
شامل یک مجموعه برای اجرای الیه رنگ اصلی و مجموعه دیگر

برای اعمال الیه ورنی ســاخته و نصب شــده اســت.در صورت
عدم اجرای این پروژه توسط سایپا ،برای تامین  ۴دستگاه ربات

پاشش اتوماتیک رنگ حداقل یک میلیون یورو نیاز بود ،البته
این در شرایطی است که کشور سخت ترین تحریم ها را طی

می کند و منابع ارزی بسیار محدود است.از جمله امکانات پیش
بینی شــده برای پروژه ســاخت ماشــین های پاشش اتوماتیک

تیم در محدوده منطقه آزاد اروند و حمایت از آن
برای رسیدن به جایگاه اصلی خود ،سازمان منطقه

بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

تاکید کرد و افزود :سازمان منطقه آزاد اروند تمام
رسیدن به جایگاه اصلی اش به کار خواهد گرفت

حق بزرگی به گردن ما دارند بیان کرد :به طور حتم

طایــی پوشــان ،پیــرو پیگیــری هــای جهانگیر کی

خواهیم رساند و انگیزه بسیار باالیی که در میان

نفت در راستای برطرف نمون مشکل های طایی

پیدا کند.وی در پایان با اشــاره به مصوبه مجلس

مبتابه تیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

است و به رتبه دهم تولید فوالد دست یافته ایم.
بعدازظهردیروزدر نشست چشمانداز فوالد ایران،

صورتی که ســازمانهای تخصصی  ۲درصد را در

افق  ۱۴۰۴در صنعت فوالد به کمتر از  5میلیارد

صنعت فوالد طی  ۱۰سال گذشته اتفاق افتاده،

درصد از معادن کشور بلوک شده این سازمانها

در حوزه زیرســاختهای آن شــاید به بیش از ۱۰

و لذا ایران جزء بزرگان تولید فوالد دنیا شده است

وی افزود  :این مســائل باعث شــده اســت

وی اظهار داشت  :در حوزه ریل و راهآهن نیاز

با شــرکتها قرار بگیرند و شــاهد هستیم که در

اضافه شود تا مشکات صنعت فوالد حل شود،

مالیات کربن و فوالد سبز شویم.

کمتر از  ۲5۰کیلومتر توسعه ریلی داشتهایم.

کــه در صنعــت فــوالد ایجــاد شــده بــه عبارتــی

به گزارش فوالد و توسعه  ،محمد آقاجانلو

فرصتهــا وچالشهــا ،گفــت  :بــا رشــدی کــه در

ایران به رتبه دهم تولید فوالد در دنیا رسیده است

در ســازمانهای مختلــف بلــوک شــده اســت ،در

اختیار دارند ،سازمانهای غیرتخصصی بعضا ۱۰

هستند که حتی اجازه اکتشاف هم نمیدهند.

و جهت گیری نیز آن است که در افق سال ۱۴۰۴

کــه معــادن به شــکل غیرقبولی در مســیر رقابت

میلیون تن قرار بگیریم.

مزایدهها به چه شکل رفتار میشود.
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به حوزه زیرساخت اظهار داشت  :برای رسیدن به
یورو برای سرمایه گذاری نیاز است ،در حالی که
میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذار است.

داریم که  ۳هزار کیلومتر به صنعت ریلی کشور

در طی سالهای گذشته به طور متوسط ساالنه

مدیرعامل شــرکت ملــی فوالد ایــران اظهار

آقاجانلو اظهار داشت  :در قانون سازمانهای

رشد تولید در کشور ،برخی از بخشها از جمله

از گواهــی کشــف معادن را واگــذار کنند و اکنون

اخیرا مشــکاتی وجود دارد و صنایع معدنی وارد

لذا اگر فرایند اصاح می شد که طی یک فرآیند

کنند ،البته در این بخش نیز نگرانی برای مساله

داشــت  :ظــرف  ۱۰تــا  ۱5ســال گذشــته بــا وجود
معادن با این رشــد همگام نبودهاند و متاســفانه

معادن فعلی شــاید کمتر از  ۱5ســال بعد از افق

 ۱۴۰۴قابلیــت اســتفاده دارد و از آن طــرف هــم

کشــور پتانســیل باالیی در این حوزه دارد ،اما در
بخش اکتشاف مشکات جدی وجود دارد که می

تخصصی ملزم هستند که از طریق مزایده و بعد

شرکتهای توانمند در زمینه اکتشاف وجود دارد،

و پتانسیلهای زیادی در کشور فعال می شود و

داشــت  :صنعــت فــوالد کمتــر از  ۲دهــم درصــد

مدیرعامل شــرکت ملــی فوالد ایــران اظهار

سایر کشورها قرار خواهد گرفت و بر همین اساس

جدید و تخصصی عبور خواهند کرد که این امر می تواند رضایت

شرکت مجری پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی

خودرو دو رنگ در خط اصلی مستلزم از دست دادن  5۰درصد از

خبرگزاری ایرنا گفت :به واســطه اینکه بســیاری از

سرعت بیشتری تحویل مشتریان خواهد شد.

کان هستند وقتی در جلسات به آنها گفته میشود

تحویل معدن زغالسنگ گلند
رود به راهبر

آنها را در سال به بیش از  5۰۰میلیارد تومان رساند

با این فضا تربیت شود تا متخصصان بین رشتهای

وی بیان داشــت  :چندین بار تاش شــد تا

ستاد زنجیره فوالد تشکیل شود ،اما به دالیلی با
شکست مواجه شد.

فراهم بودن سایر امکانات دیگر هستند.

مصنوعی در کشور ما از سایر کشورها کمتر است
افــزود :بــا تقویــت این حــوزه میتوانیــم از صادرات

برسانیم و در این حوزه خود را قوی کنیم.

متخصصــان ایــن حــوزه در آینده نزدیک شــاهد آن

در این حوزه به درستی آینده نگری و برنامه سازی
مصنوعــی بایــد فــردی که مســلط بــر حــوزه مالیات

تهران در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند

مصــرف انرژی بــا هوش مصنوعی گفــت :در آینده

مــی توان با اســتفاده از هــوش مصنوعی بهره وری

و هــوش مصنوعــی اســت بگویــد هــوش ماشــینی
چگونه میتواند در حوزه مالیات تاثیر داشته باشد

و امیــدوارم مجموعههای کارفرمایی و دانش بنیان

ایــن که شــرکتهای دانش بنیان ایــن حوزه بعد از

را احاطه کنند.مدیرعامل این شرکت بهینه سازی در

گفت:رقبای ما در سطح جهان انگشت شمار و اندک

هوش مصنوعی در تمام حوزه های علمی همچون،

فعالیــت بــر هــوش مصنوعــی بــا جدّیت در کشــور

که اثرات آن منجر به ارتقای کیفیت زندگی خواهد

هســتند و ایــن بــدان معنی اســت که اگــر موضوع

اجرای پروژه مهم رفع گلوگاههای تولید در رآکتورهای

به گزارش نیپنا به نقل از شــرکت پتروشــیمی غدیر،

عملیات پاکسازی و تمیزکاری هفت رآکتور اصلی خط تولید

«پیویســی» پتروشیمی غدیر بهعنوان پروژه کلیدی رفع

موانع و گلوگاههای تولید در این مجتمع ،با همت و اراده
متخصصان این شرکت و قبول ریسک از سوی مدیرعامل،

برای نخستین بار در پنج سال گذشته با استفاده از امکانات

و ظرفیتهای داخلی بدون حادثه و با موفقیت انجام شد.
با اجرای این پروژه ،افزون بر بهبود کمّی و کیفی تولید

محصوالت ،ظرفیت تولید روزانه «پیویسی» غدیر از  ۳۰۰به

حدود  ۴۲۰تن در روز رسیده که به عبارت دیگر با رفع موانع

تولید ماهانه بیش از  ۳هزار تن به تولید پیویسی پتروشیمی

غدیر افزوده شده است.در کنار افزایش توان تولید ،صرفهجویی
در مصرف آب کولینگ ،کاتالیست و بهبود راندمان و فرآیند

تولید از دیگر اهداف اجرای این پروژه است که با ایجاد کارگروه
فنــی بــه ریاســت مدیرعامــل جدید پتروشــیمی غدیــر ،دالیل

مختلف کاهش تولید پیویســی بهدلیل اختال در فعالیت

رآکتورهای این مجتمع پتروشیمی بررسی و سرانجام با اجرای

این پروژه مشکات و موانع تولید بهطور کامل برطرف میشود.

بر اساس این گزارش ،در صورت تأمین پایدار و مطمئن خوراک
از سوی باالدستی امکان تولید باالتر از ظرفیت طراحیشده در
پتروشیمی غدیر فراهم شده است و پیشبینی میشود امکان

ثبــت حدنصــاب جدیــد تولیدی تا پایان امســال فراهم شــود؛

افزون بر این در راستای برنامه استمرار تولید پتروشیمی غدیر
بهزودی عملیات تعویض یکی از مبدلهای واحد «ویسیام»

انجام میشود.شــرکت پتروشــیمی غدیر دارای ظرفیت تولید

پزشکی ،علوم انسانی و صنعت تاثیر خواهد داشت

«پیویسی» و  ۱5۰هزار تن «ویسیام» وینیل کلراید منومر

تولید پماد گیاهی برای درمان
زخم پای بیماران دیابتی
یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به تولید پمادی

بــرای درمــان زخــم پای بیماران دیابتی شــده کــه عاوه بر

بهبود زخم می تواند قند خون بیمار را هم کنترل کند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ،علی شریعتمداری

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به تولید محصولی
دانشبنیان برای پیشگیری ،کنترل و درمان عوارض قند خون

در این موضوع به هم فکری بیشتری برای ساخت

پیگیری شود وارد کننده این فناوری از سایر کشورها

شــد.تقوایی افــزود :متاســفانه در کشــور مــا برخی

وی اضافه کرد :در جلسات متفاوتی با حضور

آینــده هــوش مصنوعــی افــزود :در جایــی از هوش

شود ،همچنین می توان شاهد افزایش بهرهوری در

دلیل جایگاه آن افت پیدا کرده است و یکی از این

انسانی ،دامپزشکی ،فرآوردههای آرایشی و بهداشتی فعالیت

وقتی از هوشمند سازی سخن به میان میآید ،تصور

کشــش محاســباتی و تصمیم گیری در لحظه را به

یــک قــرارداد بیش از  ۱5هزار میلیارد تومان صرفه

عدم دقت در بیان درست آن باعث شده تا اطمینان

درصد شــیمیایی اســت.وی افزود:این فرآورده دارویی باعث

هوش مصنوعی در میان برخی از مدیران است.

آیندهای کشــورمان برســند.وی در مورد پیش بینی

مصنوعــی بهــره بــرده مــی شــود کــه ذهــن انســان

نخواهیــم بود کــه باعث جلوگیری از اســتعمار می

حــوزه هــای مختلف بود به طوری که هم اکنون در

محمدرضا کریمی مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان این خبر

سنگ گلند رود شامل اجرای عملیات طراحی ،تجهیز و آماده

در قیاس می توان گفت ،اتوماسیون اداری همچون

تصمیــم ســازیها با توجه به شــرایط فعلــی روز به

در تحقیــق و پژوهــش در موضوعــات مرتبــط بــا

در ســطح اتوماســیون اداری میدانند و حال آن که
یــک کفش برای هوش مصنوعی اســت.مدیرعامل
این شرکت فنی مهندسی گفت :شرکتهای دانش

بنیــان در حــوزه هــوش مصنوعــی در حــال تبدیــل

شــدن بــه پژوهشــکدههایی در ایــن حوزه هســتند

بنیان گفت :در حال حاضر ،شبکهها ،ساختارها و

روز در حال پیچیدهتر شدن هستند و میتوان در
تامین ،حوزههای اجتماعی و انسانی که به صورت

در حال حاضر هم با صبر و حوصله هوش مصنوعی

صنایع مادر همچون نفت ،گاز ،پتروشیمی ،زنجیره

مســتقیم و غیرمســتقیم دارای شاخصهای زیادی

مدیــر اقتصــادی ایمپاســکو خاطــر نشــان کــرد  :معــدن

فلزات و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان

برای یک پروژه تا  5۰۰درصد و به صورت میلیاردی

قســمتهای دیگــر را نداریم از هــوش مصنوعی یا

چمــوش و زمختــی اســت را رام و در نهایــت ،بومی

میخواهــد با صــرف کمترین امکانــات و هزینهها،

توسعه هستند.تقوایی افزود :گاهی اتفاق میافتد

ضرر دادهایم تا آن فناوری که گاهی همچون حیوان

تقوایــی افــزود :همــان گونــه آغــاز ســریع

نانوتکنولــوژی وســلولهای بنیادی باعث شــد تا از

و بــا هزینــه خــود ،بدون کمک هــای دولتی در حال

برسد.

در ساختار دولتی باقی مانده است.

خواهیم بود که صدها هزار استارتاپ در حوزه هوش

درســتی از آن در ذهن ندارند و هوش مصنوعی را

سال چهارم قرارداد می بایست به تولید  5۰هزار تن زغال سنگ

بخشهای مختلف که بعضا این بخشها از حالت

کشور دیگر واگذار کرده است و بر همین اساس ما

واسطه دقت و سرعت ندارد.مدیراین شرکت دانش

قــرارداد  ۱5هــزار تــن اســت و طبق برنامه ریزی انجام شــده از

آقاجانلو اظهار داشت  :با توجه به فرآیندی

آن ســود بســیاری عایــد کشــور کنیم زیــرا به گفته

جویی برای کشور ایجاد شده است.

حداقلــی قابــل قبول برای ســرمایه گــذار و راهبر در ســال دوم

پیدا نشده است که وارد بحثهای مختلف مثل

ایــن کارشــناس هوش مصنوعی با اشــاره به

مدیران به صورت سنتی در حال اجرای برنامه های

معدن زغالســنگ گلند رود به راهبر (بخش خصوصی)

و  ۱۰سال دوره بهره برداری است.کریمی همچنین گفت :تناژ

دغدغههای آتی کمتر توجه شود و هنوز آمادگی

مصنوعی مشغول به کار شوند و تمام زندگی انسانی

کننــد بــه عنــوان مثــال در حــوزه مالیــات و هــوش

مسووالن در رده های مختلف تصمیم سازی کشور

شامل یک سال اکتشاف تکمیلی ،طراحی و آماده سازی و تجهیز

تولید پتروشیمی غدیر به 100
درصد ظرفیت اسمی رسید

خود را نسبت به یکدیگر نشان دهند.

اســتفاده شــود گفت :باید نیروی انسانی متناسب

برنــدگان مزایــده واگــذار شــد.وی در ادامه افزود  :ایــن قرارداد

زیست کره را نیز به خود اختصاص داد.

آینده و به واسطه واردات این فناوری مورد استعمار

الزم را در موضوع هوش مصنوعی کند در سالهای

باید سعی کنیم خود را در این حوزه به جایگاه بهتری

زغالسنگ کلند رود مشترکا به شرکت تجلی توسعه معادن و

انســان و کــره مســکون ( )MABپیوســت و عنــوان ذخیره گاه

وی با اشاره به این که هزینه تمام شده هوش

تمام خطوط تولید ،اگر خودروی دو رنگ داشته باشند از مسیر

خام در آبان ماه سال جاری برگزار شد.

شده و تاالب بین المللی درسال  ۱976میادی به شبکه جهانی

در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی «بندر ماهشهر» است.

مرتضــی تقوایــی حســین زاده مدیرعامل یک

به ذهن ما نرسیده است؟ که نشان از فهم نادرست

اســت این منطقــه عاوه بر داشــتن عناوین منطقه حفاظت

این پژوهشکدهها باید به صورت پروژه محور تعریف

علمــی تمــام حوزههــا بــرای پیشــرفت ایــن موضوع

میگویند اگر این گونه است چرا تاکنون این موضوع

خورخــوران با وســعتی بیش از  86هــزار هکتار در حد فاصل

دلتای رودخانه مهران و جزیره قشم قرار گرفته است .گفتنی

به عبارتی اگر کشوری نتواند در حال حاضر تاش

ماشین های پاشش اتوماتیک رنگ خودرو به منظور رنگ آمیزی

بــه وســیله هــوش مصنوعی بــا اعام خبــر فوق به

خلیــج فــارس دوره تخــم ریــزی خــود را در این جنــگل ها می

گذرانند ،افزود :منطقه حفاظت شده حرا و تاالب بین المللی

که آنها دارای زیر ساخت مناسب ،نظم در کارها و

چند روزه آشنایی با این فناوری گذاشته شود تا با
هوش مصنوعی به درستی آشنا شوند.

پوشــش ایــن جنــگل ها را نیــز همین منطقه داراست .ســید

محمد هاشم داخته با اشاره به اینکه حدود  8۰درصد از آبزیان

ساالنه  ۲7۰هزار تن محصول شامل  ۱۲۰هزار پلیوینیل کلراید

تقوایــی بــا اشــاره بــه اینکه فعالیــت در حوزه

استان مازندران با ظرفیت تولید حداقل  5۰هزار تن زغال سنگ

است ،لذا نگرانی این است که با این دغدغهها به

شدهاند تا بتوانند ظرفیت بزرگی برای کشور ایجاد

هوش مصنوعی میان رشتهای است و باید از توان

ساالنه  5۰هزار تن زغال سنگ خام در معدن گلند رود واقع در

رشد صنایع مختلف همپا با صنعت فوالد نبوده

تخصصی خارج شدهاند و نه خصوصی شده و نه

وارد کننده هوش مصنوعی ،تصمیم گیری خود را به

سازی معدن ،استخراج و فروش زغال سنگ به ظرفیت تولید

ایجاد نشود.

وی افزود  :در ظرف  ۱۰تا  ۱5ســال گذشــته

مسووالن با کارکردهای هوش مصنوعی آشنا نیستند

بدون هیچ محدودیتی اشاره کرد.در حال حاضر ،پروژه ساخت

گفت :جلسه تحویل موضوع قرارداد انجام راهبری مجتمع زغال

بیشــتر دقت شود تا مشکلی برای صنعت فوالد

آقاجانلو بیان داشت  :در حوزه برق و گاز نیز

شفاف اینها قابلیت واگذاری از طریق مزایده پیدا
میکردند ،توسعه اکتشاف اتفاق میافتاد و معادن

محافل تبدیل شده که این صنعت مصرف زیادی

از ســاختار متمرکــز خــارج شــد و تبدیــل شــد بــه

گاز وجود دارد.

خلیج فارس و دریای عمان اعام کرد و گفت :بیشترین تراکم

اسمی عبور کند.

بلوکه کردهاند و چندین درصد از مساحت کشور

 ،ایــران درجرگــه بــزرگان فوالد جهــان قرارگرفته

تنها منطقه حفاظت شده از جنگل های حرا در حاشیه شمالی

ســبب میشــود تولید روزانــه غدیــر از  100درصد ظرفیت

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران با اشاره

ارگانهــای مختلف بخشهای مختلف کشــور را

شرکت در کارگاه برای حاضرین صادرشد.وی ذخیره گاه حرا را

پتروشــیمی غدیــر ،افزایــش تولیــد ماهانــه  ۳هــزار تــن

دارد ،لــذا الزم اســت بــه کانونهــای مصــرف آب

است ،از بین میرفت.

جمله این ضوابط نام برد و افزود :درپایان این دوره گواهی

«پیویسی» این پتروشیمی را در پی خواهد داشت که

مدیرعامــل شــرکت ملــی ایــران اعــام کرد

آشنا نیستند و به همین دلیل باید برای آنها یک تور

واگذار شد.

پوشــان انجام شــد که در این دیدار مشــکل های

توان به مساله مجوزها اشاره کرد و سازمانها و

استانی و کشوری با کارکردهای هوش مصنوعی

ظرفیت تولید سالن رنگ بود حال با این اتفاق بزرگ خودروها با

شمس مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت

رقابتهــای نامناســب صنعــت که تهدیــد کننده

شــود تا شــرکتها توان رقابت و در عین حال قوت

بیشتر مشتریان را کسب کند.رنگ آمیزی هر یک دستگاه بدنه

و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری ـ صنعتی و

ویژه اقتصادی و رییس فدراسیون فوتبال در جمع

مصــرف آب کشــور را دارد ،ایــن روزهــا بــه نقــل

رنگ خودرو می توان به تعویض کاما اتوماتیک رنگ و قابلیت

ســقف بدنه های شــاهین ،آریا و اطلس اســت .از ســوی دیگر

دنبال و حل و فصل کنیم.

گفتنی اســت؛ حضور مشــاور رییس جمهور

ایران درجرگه بزرگان فوالد جهان قرارگرفته است

بســیاری از مســووالن تصمیــم ســاز در رده

رنــگ آمیــزی ســقف بدنه های متوالی به رنــگ های متفاوت و

گفت :تیم صنعت نفت آبادان تیمی ریشه دار و از

(مشکل مالی) بحث و تبادل نظر کردیم.

نفت از تیم های نفتی تصریح کرد :در حال تاش

رعایت فاصله با حیات وحش و رعایت محدوده سرعت را از

در تصمیم گیری دخیل است و حتی گاهی فرصت

محاســبه و تاثیــر پارامترهایــی از موضــوع بر ســایر

فناوری آن نســبت به ســایر کشورها عقب نمانیم،

باید دنبال شود و این در حالی است که کارفرما باید
اطمینان داشته باشد و شرکت های دانش بنیان نیز

در حوزه فنی دقت را در دستور کار خود قرار دهند.

در شــرایط مختلــف ،اطاق میشــود کــه در مقابل

وضــد التهابــی است.شــریعتمداری گفــت :ترکیبــات آنتــی

هوش طبیعی در انسانها قرار دارد .به عبارت دیگر،

اکسیدانی موجود در پماد موجب به دام انداختن رادیکالهای

میتوانند واکنشهایی مشــابه رفتارهای هوشمند

عفونــت زخــم دیابتی دارد .همچنین وجود موم زنبور عســل

هوش مصنوعی به سامانههایی گفته میشود که

انســانی از جمله درک شرایط پیچیده ،شبیهسازی
فرایندهای تفکری و شیوههای استداللی انسانی و

آزاد میشــود کــه نقــش مهمی در ترمیم زخــم و جلوگیری از

در ایــن ترکیــب اثــرات درمانــی دارو را در ترمیــم زخم دیابتی

دوچندان کرده است.وی ادامه داد :بر خاف سایر داروها و

بسیاری دارند ولی در کشورهای دیگر آنها به صورت
است که هوش مصنوعی به واسطه این که دارای

بهعنوان یک مساله مهم و آیندهساز نام برده و تاکید

جامع است ،سایر کشورها به سختی میتوانند در

باید بهگونهای عمل کنیم که ایران جزء  ۱۰کشور برتر

سازی کنم و این هزینه از سوی شرکت تامین شده
و بقای آنها کوتاه مدت است ،به همین دلیل باید

شده است اگر کشوری بتواند در  ۱۰سال آینده به

شــبکههای پیوســته و همچنین دانســتن اطاعات

آینده ،یکی از امپراتورهای دنیا باشد.وی ادامه داد:

حــوزه هــای بیــن رشــتهای فعالیت کننــد و حال آن

این موضوع چاره ای اندیشید و به نظر می رسد که

به هوشــمندی نشاندادهشده بهوسیله ماشینها

فرموالسیون این پماد دارای خواص ضد قارچی ضد میکروبی

معظــم انقــاب اخیــرا در دیــدار با نخبــگان جوان و

بهرهوری را افزایش دهد تا شاهد بیشترین مقدار

مورد حمایت ویژه قرار گیرد.او اظهار کرد :باید برای

کــه گاهی اوقات هوش ماشــینی نامیده میشــود،

از عفونت زخم دیابت جلوگیری میکند .مواد موثره موجود در

قدرت بازسازی فوقالعادهای که دارد حتی در صورت غفلت

وی ادامه داد :تفاوت ما با سایر کشورهای دنیا

متمرکز در یک موضوع کار میکنند و این در حالی

هوش مصنوعی مسلط شود میتواند در  7۰سال

جامعه در استفاده از آن افت کند.هوش مصنوعی

کاهش التهاب و تورم و تســریع روند طبیعی درمان شــده و

پاسخ موفق به آنها ،یادگیری و توانایی کسب دانش

ماشینی استفاده کرد.تقوایی افزود:هوش مصنوعی

است که از عهده بسیاری از شرکتها بر نمی آید

موارد هم هوش مصنوعی است که به همین دلیل

میکنند .داروهای تولیدی این شرکت  9۰درصد گیاهی و ۱۰

پمادهای موجود در بازار برای بیماران دیابتی که برای درمان

در این اســت که ایرانی ها مطالعات بین رشــتهای

آســایش برای انســان باشــد و از ســوی دیگر اعام

موضوعات به درستی مطرح نشده است و به همین

گفت :فعاالن فناور این شرکت دانشبنیان در زمینه داروهای

و اســتدالل برای حل مسایل را داشته باشند.رهبر

زخم پا باید قند خون کنترل شده باشد ،این پماد به واسطه

استعدادهای برتر علمی کشور از «هوش مصنوعی»

بیمار در تنظیم قند خون و یا عفونت عروقی میتواند زخم

کردند :این مساله در اداره آینده دنیا نقش دارد و

را نیز میگیرد.مدیر شرکت افزود :این ویژگی ،در بسیاری از

هوش مصنوعی در دنیا قرار گیرد.

بیمار نیستند و فرآیند ترمم نیز با مشکل رو به رو میشود.

را بازســازی کــرده و عاوه بــر این جلوی بروز زخمهای جدید
محصــوالت دیگــر وجود ندارد ،زیــرا قادر به تنظیم قند خون
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اخبـــــــــــــــــار

 ۱۹هزار مگاوات نیروگاه
حرارتی از سوی صندوق
توسعه تأمین اعتبار نشد

ورود تولیدکنندگان جدید تلویزیون به چرخه بازار
جدیــد وارد عرصــه تولیــد تلویزیــون شــدهاند
و ظرفیتهــای تولیــد ایــن محصــول در کشــور

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت که از سال

افزایش یافته است.

 ۹۷تاکنون به دلیل ناتوانی صندوق توسعه ملی در تامین

او تاکید کرد :هرچند در سالهای گذشته

اعتبــار ،ســاخت  ۱۹هــزار مگاوات نیــروگاه جدید بالتکلیف

بــا وجــود تحریمهــا و مشــکالت ارزی ،فضــای

به گزارش صدا و سیما ،محسن طرزطلب ،با بیان اینکه

کردیم ،اما امروز شــاهد افزایش عمق ســاخت

گذشته و البته سالهای آینده است افزود :طبق برنامه پنجم

تولیــدی جدیــد و همچنیــن «ســورس» هــای

ظرفیت جدید نیروگا های است که  ۱۹هزارمگاوات آن از نوع

هســتیم و دوران رشــد خوبــی را پشــت ســر

نیاز از منابع خارجی به دلیل تحریم و تورم مانع از ســاخت

دبیــر انجمــن تولیدکنندگان لــوازم صوتی

تعهدات معوق و کسری منابع صندوق توسعه ملی نتوانسته

ایجــاد شــده تا چند ســال تداوم داشــته باشــد

مانده است.

کســب و کار ســختی را در لوازمخانگــی تجربــه

ناترازی تولید برق و مصرف سبب بروز خاموشیها در تابستان

داخــل محصــوالت ،اضافــه شــدن واحدهــای

و ششــم توســعه دولت مکلف بــه احداث  ۲۵هــزار مگاوات

جدیــد (تامینکنندگان مــواد اولیه و تجهیزات)

حرارتی خواهد بود.او با بیان اینکه تامین نشدن اعتبار مورد

میگذاریم.

نیروگاههــا شــده اســت گفــت :از ســال  ۹۷تاکنــون به دلیل

و تصویری کشور تصریحکرد :اگر فضای مثبت

اســت ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاههای حرارتی انجام

و از طرفــی کاالی قاچــاق در بازار کنترل شــود،

احداث نیروگاه ساالنه نیازمند  ۳میلیارد یورو سرمایه گذاری

صادرات وجود دارد.

دهد.مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با تاکید بر اینکه برای

توان تامین کامل بازار داخل و پس از آن حتی

است گفت :در سالهای گذشته سازندگان نیروگاههای برق

سهم  ۴۰درصدی قاچاق

اقساط خود را پرداخت نکردند و از سوی فروش نفت که محل

او یادآور شد :اکنون  ۴۰درصد تلویزیونهای

که این رویه صندوق را با مشکل مواجه کرده است.طرز طلب

رقابــت ناعادالنــهای با محصوالت داخلی شــکل

ملی منابع دریافت کردیم که برخی از پروژهها وارد مدار شدند

نــداده و مانعــی نیز بر ســر راه تولیدشــان وجود

اقساط از سوی نیروگاه سازان ،عملیاتی نشدن تعهدات وزارت

شهیدی اضافهکرد :در صورت حل معضل

در انحصار دولت است بصورت ریالی میفروشد که باید به

کشور ،همچنین توان تولید و نیروی کار فنی و

تامین اعتبارات صندوق توسعه ملی است بسیار کاهش یافته

موجود در بازار قاچاق اســت که ســبب شــده تا

با اشاره به اینکه ما تا کنون  ۴.۶میلیارد یورو از صندوق توسعه

بگیــرد ،زیرا محصوالت قاچاق مالیات و عوارض

برخی سال آینده وارد میشوند گفت :دلیل پرداخت نشدن

ندارد.

نیرو به این بخش است ،زیرا صنعت برق این محصول را که

قاچــاق ،بــا توجــه به وجود دانــش فنی الزم در

نرخ ارز برگردانده و به صندوق بازپرداخت کند.درحال حاضر

تحصیلکــرده و انرژی ارزان ،محصوالت ایرانی

بسیار زیادی داشته که این روند ضرر بسیار زیادی به صنعت

او در عین حال ،توسعه صادرات را در گرو

وزارت نیــرو تعهــدات خــود را عملیاتی نکرده و ارز نیز جهش

توان رقابتپذیری دارند.

برق وارد کرده است.

درخواست واردکنندگان
نهادههای دامی از مخبر
یــک فعــال بخــش خصوصــی گفــت کــه واردکننــدگان

نهادههــای دامــی از معاون اول رئیس جمهوری درخواســت

پیگیــری خبرنــگار ایرنــا نشــان میدهد با

وجــود برخــی فضاســازیها در فضــای مجــازی
مبنی بر کمبود تلویزیون در بازار ،کارشناسان
از روند رو به رشد تولید این محصول و تامین

کامل نیاز مشتریان خبر میدهند.

محمد مهدی نهاوندی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه

مشتریان برای آنها خبر دادهاند.

صنفــی نیــز از کمبود بُــرد الکترونیک تلویزیون

زمــان ممکن تلویزیــون مد نظر خود را دریافت
افزایش ظرفیت تولید تلویزیون

با این حال« ،سید علیرضا موسویمجد»

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن لــوازم صوتــی و

بعضــی دیگــر نیــز از ناموجــود بــودن برخــی

ایــن در حالــی اســت کــه برخــی مقامهای

درخواســت کردند که تبعیض شــرایط از آزادســازی کاالهای

تولیدکننده خبر داده و از این موضوع به عنوان

تولید تلویزیون ندارند و تولید با قوت در حال

کردند که در آزادسازی کاالهای متروکه و رسوبی ،تبعیض

واردکننــدگان نهادههای دامی از معاون اول رئیس جمهوری

عامل کاهش تولید یاد کردهاند.

خواهد کرد.

افتاده است ،با این حال هیچ کمبودی در بازار

صورت نقدی به فروش محصوالت بپردازیم که

بــه گزارش ایرنا ،بهتازگی برخی در فضای

مدلهــای تلویزیــون یــا در نوبــت خریــد بــودن

میان دولت و بخش خصوصی حذف شود.

یــا نرســیدن آنهــا از چین و ســنگاپور به دســت

هر کس برای خرید مراجعه کند ،در سریعترین

در برخی برندها آن هم در چند مدل به دلیل

مشــکالت بانکــی و تــوان بازگشــایی ال .ســی

تصویــری ایــران بــه ایرنــا گفــت :شــرکتهای

مجازی از کمبود تلویزیون در بازار خبر دادهاند.

حل شــدن برخی مشــکالت بینالملی از جمله

«محمدرضــا شــهیدی» دبیــر انجمــن

تولیدکننــدگان لــوازم صوتی و تصویری کشــور

نیــز در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا

زیرمجموعــه ایــن انجمن هیچ مشــکلی در خط

خاطرنشانکرد :آمار تولید تلویزیون در هشت

ماهه  ،۱۴۰۰تقریبا همانند مدت مشابه پارسال

انجام است.

وی تاکیــد کــرد :دپــوی مواد اولیــه ،اجزا و

انجام شده و تاکنون بیش از  ۹۰۰هزار دستگاه

و بــه میــزان نیــاز چند ماه آینده انجام شــده و

بــه گفته این مقام صنفــی ،کاهش تولید

از این محصول تولید شده است.

قطعات بهویژه ماژول تلویزیون به اندازه کافی

نرســیدن بهموقــع اجنــاس خارجیشــان اتفــاق
وجود ندارد.

کاهش مشکل جهانی ریزتراشهها

او بــا تاکیــد بــر اینکــه بحــران جهانــی

ریزتراشهها و قطعات هایتک (با فناوری باال)
تا حدود زیادی حل شده است ،خاطرنشانکرد:

ایــن مســاله در ابتــدای امســال منجــر بــه افت

تولیــد تلویزیون شــده بــود ،اما در ادامه با حل
مشکل به تعادل در تولید رسیدیم.

شهیدی ادامهداد :امسال چند تولیدکننده

عنــوان کــرد و گفت :در غیر این صورت باید به
آن هم جز به یکی دو کشور همسایه امکانپذیر
نیست.

به گزارش ایرنا ،سال گذشته بیش از ۱۵

میلیــون دســتگاه لوازمخانگی در کشــور تولید
شد.

کارشناسان اشتغال مستقیم در این حوزه

را  ۳۰۰هــزار نفــر و گــردش مالــی ســالیانه در
صنعت لوازمخانگی کشورمان را  ۶میلیارد دالر

عنوان میکنند.

متروکه و رسوبی میان دولت و بخش خصوصی حذف شود،
اظهار کرد :کاالهای اساسی به  ۵دلیل عمده که خارج از حیطه

اختیارات واردکنندگان است ،رسوبی شده و در اختیار سازمان

در بنادر و گمرکات میشود.این مقام مسئول صنفی افزود:

عدم تمایل حواله داران برای خرید کاالهای اساسی به علل
مختلف از جمله نداشتن ظرفیت انباری و یا نپرداختن کرایه

کاالهای اساسی دو مؤلفه دیگری هستند که کاالهای اساسی

را رسوبی کرده و در نهایت موجب میشود تا این اقالم پس

از دو ماه توســط ســازمان اموال تملیکی ضبط شود.نهاوندی
ادامه داد :دالیل رسوبی شدن کاالهای اساسی خارج از اختیار
واردکنندگان اســت و تعمدی برای باقی ماندن کاال از ســوی
واردکنندگان وجود ندارد زیرا کاالهای اساسی با ارز ترجیحی

وارد کشور شده و با قیمت مصوب در سامانهای که از سوی

وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است ،عرضه شود بنابراین
رسوب کاال برای واردکنندگان مقرون به صرفه نیست تا این
شائبه ایجاد شود که عامدانه این کاالها ترخیص نمیشود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور

ایران تصریح کرد :با توجه به اینکه اگر کاالهای اساسی دو ماه

پس از ترخیص در بنادر و گمرکات رسوب کنند توسط سازمان
اموال تملیکی ضبط و متروکه میشود بنابراین واردکنندگان

تالش میکنند تا ســریعتر بارها را به شــرط تأمین شــرایط،

ترخیص کنند.نهاوندی با اشاره به اینکه شرایط تجارت برای

عبــاس تابــش در گفتوگــو بــا خبرنــگار

اختفا ،گران فروشی و قاچاق از دیگر اقدامات

نظــارت بــر زنجیره تامین و توزیع کاال با ثبت
انبارها ،خبر داد.

مهر ضمن ارائه گزارش نظارتهای انجام شده

ســازمان حمایــت بــوده اســت.تابش بــه آمــار

سال جاری اظهار کرد :با توجه به اینکه تأمین

این زمینه استناد کرد و توضیح داد :در راستای

بــر انبارهــای نگهداری کاال در هفت ماهه اول
بــه موقــع کاالهای مورد نیاز از اهمیت ویژهای

موضــوع تبصــره  ۴مــاده  ۱۸بانــک اطالعاتــی

بازرسان سازمانهای صمت استانها بوده و با

توجــه به تکالیف ناشــی از ضوابط اختصاصی

برای اقالم کاالهای اساسی و دارای اولویت به
شــده اســت.رئیس ســازمان حمایــت مصــرف

از  ۱۱۳هــزار انبــار نگهداری کاال مورد بازرســی

تفکیک فعالین زنجیره تأمین کاالها تشــکیل

چنین هزینهای نیستند.او با بیان اینکه عوامل رسوبی شدن
کاالهای اساســی برای شــرکتهای دولتی و خصوصی یکسان

بــوده و خــارج از اختیار آنهاســت ،خاطرنشــان کــرد :با توجه

به ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و
تحمیل تبعات رسوبی شدن کاالهای اساسی به واردکنندگان

که خارج از حیطه اختیارات آنهاســت ،اتحادیه واردکنندگان
نهادههای دام و طیور ایران طی نامهای به معاون اول ریاست

ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری بیش

کنندگان و تولیدکنندگان افزود :در این راستا و

قــرار گرفتــه که منتج به تشــکیل  ۴۴۸۲فقره

نهادهها و کاالهای اساســی موضوع تبصره ۴

 ۸۶۵میلیارد ریال ( ۲۸۸۰میلیارد تومان) شده

با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی

پرونــده تخلــف بــه ارزش بیــش از  ۲۸هــزار و

الحاقی ماده  ۱۸قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

اســت.معاون وزیر صمت تاکید کرد :بازرســی

رصد کاال از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه

محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایی همچون

و در راستای ایجاد اطالعات و هوشمندسازی

ســازمان امــوال تملیکی برای ترخیص کاالهای اساســی ۲.۵

مصوبه ستاد تنظیم بازار شرکتهای دولتی مشمول پرداخت

پایش انبارهای نگهداری کاال در اولویت بازرسی
بهرهگیــری از ظرفیت ســامانه جامع انبارها از

و به منظور شفاف سازی نظام تولید ،توزیع و

حالیست که طبق بند  ۷دستور دوم صد و بیست و یکمین

حمایــت از مصــرف کننــدگان و جلوگیــری از

برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با

فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی بر اســاس قانون

درصد هزینه عودت از واردکنندگان دریافت میکند و این در

بازرسیهای انجام شده و پروندههای تخلف در

احتکار ،گرانفروشی و قاچاق کاالهای اساسی،

رصــد کاال در بخــش تجــارت داخلی ،ســازمان

بهبود مستمر فضای کسب و کار یکسان نیست ،تصریح کرد:

بــه منظور پیشــبرد اهــداف مقابله بــا احتکار،

حمایت پیگیریهای الزم را در دستور کار داشته
همچنیــن کنتــرل قیمتهــا در  ۳ماه گذشــته

جلســات متعددی برای رفع مشــکالت مربوط
بــه ثبــت اطالعات در ســامانه جامــع تجارت و

سامانه جامع انبارها تشکیل داده است.

وی یادآور شد :بررسی هفتگی نوسانات

از انبارها و مراکز نگهداری کلیه اقالم از جمله
گذشته در حیطه صالحیت سازمان حمایت و

سازمانهای صمت باقی خواهد ماند.او گفت:

بر بازار همراه با همکاران بسیج و با تعامل و
زمینــه افزایش نظارت بر واحدهای متخلف را
فراهم خواهند کرد.

مواجه هستیم ،افزود :کسی هم به فکر نیست و

دامداران با بیان کشــتار گسترده دامهای مولد

علی رغم همه شعارها و وعدهها در مرحله اجرا

دولتی از پرداخت هزینه  ۲.۵درصدی عودت کاالهای اساسی

علیرغم همه شعارها و وعدهها در مرحله اجرا

قرار بود صادرات دام زنده از کشــور انجام شــود

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام

فرهــاد اکبــری در گفتوگو با خبرنگار مهر

جمهوری که ریاست کارگروه تنظیم بازار را نیز به عهده دارند،
درخواســت کرد تا شرکتهای خصوصی نیز همانند شرکتهای

به سازمان اموال تملیکی معاف شوند.

و طیور ایران متذکر شد :برخی از مصوبات ،دستورالعملها
و قوانین از جمله تعیین هزینه  ۲.۵درصدی عودت کاال برای

فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مصداق بارز تبعیض میان

شرکتهای دولتی و بخش خصوصی هستند که الزم است این
تبعیضها برطرف شده و شرایط فعالیت تجاری برای همگان

یکسان شود.

گفت که متاســفانه کســی هم به فکر نیست و
هیچ اتفاقی نیفتاده است.

هیــچ اتفاقی نیفتاده اســت.اکبری با بیان اینکه

و شــرکت پشتیبانی امور دام ،دامهای پرواری را
خریداری و کشــتار کند ،گفت :هیچکدام از این

با اشاره به کشتار گسترده دامهای مولد گفت:

وعدهها تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.این

قادر به تأمین نهادههای مورد نیاز خود نیستند به

اتفاقات  ۶ماه آینده مشخص خواهد شد ،افزود:

شــرایط تولید بسیار نامطلوب اســت و دامداران

همین دلیل دامها را به کشتارگاه میفرستند که

دامهای مولد نیز در میان آنها وجود دارد.او با بیان

اینکه در حوزه علوفه و نهادههای دامی با کمبود

یك مرحله ای توام با ارزیابی كیفی به پیمانكار واجد شرایط اقدام نماید.
برآورد اولیه

1
2
3

4

5
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موضوع عملیات
(ریال)
عملیات لوله گذاری فاضالب مسیرهای باقیمانده روستای
آسفیج بهاباد
عملیات نصب  300فقره انشعاب فاضالب شهر ندوشن
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه
فاضالب شهر یزد از نوع ( SBRتجدید )1
عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر هرات (تجدید )2
عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر مروست (تجدید )2
عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر مهریز (تجدید )1

فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه نتایج این

با این روند ما در ســال آینده با کمبود شــدید در
حوزه تولید شیر و گوشت مواجه خواهیم بود و
آن زمان دیگر کسی قادر نیست کاری انجام دهد.

5.546.673.333
5.895.898.792
-----

5.499.460.613

4.932.364.017

14.165.464.401

مدت
اجرا

تضمین شركت
در فرایند ارجاع

نوع گواهی صالحیت پیمانكاری

كار (ریال)

 30روز
 45روز
 12ماه

 12ماه

 12ماه

 12ماه

277.334.000
294.800.000
850.000.000

275.000.000

247.000.000

708.274.000

رشته آب توام با سوابق كاری مشابه
رشته آب توام با سوابق كاری مشابه
صالحیت بهره برداری و نگهداری از
تصفیه خانه های فاضالب (رتبه دو یا یک)
بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
7

تاسیسات آب شرب شهر زارچ و روستاهای اله آباد و

8.493.255.397

 12ماه

425.000.000

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

محمدآباد

همکاری الزم با کارشناســان جهاد کشــاورزی

چرا کشتار دامهای مولد متوقف نشد
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری

شركت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی

بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها از این پس نیز برای کنترل و نظارت

شناسه آگهی 1229362 :

ردیف

حمل روز بندر و عدم تأمین به موقع نقدینگی برای خریداران

اطالعات صحیح انبارداران در ســامانه جامع

مناسب و هماهنگی با دیگر دستگاههای ذینفع

کاالی منتخــب و اتخــاذ تصمیمــات مقطعــی

ت

کمبود وسایل نقلیه برای حمل کاال از جمله دالیلی هستند

که موجب رسوبی و در نهایت متروکه شدن کاالهای اساسی

معــاون وزیــر صمــت از نظاممند شــدن

و رصــد روزانــه رونــد تغییرات قیمــت  ۱۰۰قلم

شركت آب و فاضالب استان یزد
سهامی خاص

م)
دو

عدم عرضه به موقع کاالی اساسی توسط سیستم بازارگاه،

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای توام با ارزیابی كیفی

نوب
(

اموال تملیکی قرار میگیرد.

او گفت :عدم تأمین به موقع ارز توسط بانک مرکزی،

معاون وزیر صمت :نظارت بر زنجیره
تامین و توزیع کاال نظاممند شد

8
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حفر  ،لوله گذاری ،آزمایش پمپاژ ویدئو متری چاه  17اردكان
به عمق  200متر به روش روتاری
حفر  ،لوله گذاری  ،آزمایش پمپاژ و ویدئو متری چاه ترك آباد
اردكان به عمق  180متر به روش روتاری (جابجایی چاه )1

10.265.219.165

9.370.201.079

 60روز

 60روز

513.261.000

468.511.000

رشته كاوشهای زمینی

رشته كاوشهای زمینی

لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شركت به
نشانی  www.abfayazd.irبه صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند  .همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در
وقت اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد  ،خیابان آیت ا ...كاشانی  ،دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .جهت
كسب اطالعات شماره تلفن  035-31643155اعالم و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی  iets.mporg.irقابل
مشاهده می باشد .
مراحل و زمان بازگشایی پاكات :
آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت  14مورخ  1400/09/20خواهد بود .
پاكت های مناقصه گران توسط كمیسیون مناقصه ای كه در ساعت  10صبح  1400/09/23در محل اتاق جلسات كارفرما  ،واقع در ساختمان ستاد تشكیل
می گردد  ،بازگشایی خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/03 :نوبت دوم 1400/09/04 :

شركت آب و فاضالب استان یزد(سهامیخاص)

