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اخبار

اقدامات پیشگیرانه بیمه ملت
در مقابله با ویروس کرونا

همزمان با اعالم خبر شیوع ویروس کرونا،

شرکت بیمه ملت فرآیند مقابله با کرونا را در

اخبار

ستاد بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت تشکیل شد

کاهش ساعت کاری شعب
بانک سامان

بانک سامان به منظور حفظ سالمت
شهروندان ،ساعت کاری شعب خود را کاهش
داد.
همزمان با شیوع ویروس کرونا و تأکید
مراجع بهداشتی و درمانی درخصوص کاهش
تردد در سطح شهر ،بانک سامان بهمنظور
حفظ سالمت شهروندان ساعت کاری شعب
خود را کاهش داد .بر این اساس ،از روز
شنبه  10اسفندماه سال  98تا تاریخ پنجشنبه
 15اسفندماه  ،98تمامی شعب بانک سامان
در استانها تهران و البرز از ساعت  8الی
 14:45به مشتریان خدمات میدهند .این
شعب در روز پنجشنبه از ساعت  8الی 12:15
پذیرای مشتریان خواهند بود .همچنین شعبه
هایپراستار از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت
 8الی  15و روز پنجشنبه از ساعت  8الی 13
خدماترسانی میکنند .در همین حال شعبه
فرودگاه امام بانک سامان نیز بهصورت 24
ساعته به مشتریان خدمات ارائه میدهد.
شعب بانک سامان در استانهای فارس،
اصفهان ،آذربایجان شرقی و غربی ،خراسان
رضوی ،اردبیل ،خوزستان ،کیش و قشم نیز
در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8
الی  14:30و روز پنجشنبه از ساعت  8الی 12
خدماترسانی خواهند کرد .همچنین ،شعبه
سیتی سنتر اصفهان نیز در روزهای شنبه
تا چهارشنبه از ساعت  8:15الی  15:30و
روز پنجشنبه از ساعت  8:15الی  13پذیرای
مشتریان خواهند بود .سایر شعب بانک سامان
در سراسر کشور نیز از روز شنبه تا چهارشنبه
از ساعت  8الی  14:15و روز پنجشنبه از
ساعت  8الی  13:15به مشتریان خدمات
میدهند .گفتنی است ،مشتریان بانک سامان
در تمامی ساعات شبانهروز میتوانند خدمات
بانکی موردنیاز خود را از طریق سرویسهای
آنالین بانک سامان نظیر موبایلت و نت بانک
دریافت کنند .همچنین مرکز سامان ارتباط با
شماره  0216422بهصورت  24ساعته پاسخگوی
سؤاالت مشتریان خواهد بود.
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اثربخشی بیشتر با ایجاد مرکز
مستقل آموزش توسعه سرمایه
انسانی بانک ایران زمین

ی الزم برای تامین تقاضای مازاد کاال در بازار
پیشبین 
به گزارش ایلنا ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در امور بازرگانی گفت :با ذخایر عظیمی که
از کاالهای اساسی ایجاد کردیم در طول سال منتظر
بودیم تا تقاضایی ایجاد شود و این کاالها را روانه بازار
کنیم که اکنون این فرصت ایجاد شده است.
حسین مدرسخیابانی اضافه کرد :برای تامین
کاالهای اساسی ،تدارک وسیع در کشور دیده شده
و زیرساختهای خوبی شکل گرفته است که در این
باره فقط در بندر چابهار  ۲۵۰هزار تن ظرفیتسازی
شده است .در سازمان میادین میوه و تره بار و
فروشگاههای زنجیرهای نیز غرفههای ویژهای برای
عرضه گوشت و مرغ ایجاد شده است که با استفاده
از این ظرفیت ،گوشت و مرغ به صورت مستقیم به
مردم عرضه میشود.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای
مجازی مبنی بر قحطی و کمبود کاال در کشور گفت:
به نظرم افراد باید به چشمان خود بیشتر از فضای
مجازی اعتماد داشته باشند.
مدرسخیابانی وجود تورم ساختاری در کشور را
در شکل گیری تورم کنونی طبیعی دانست و افزود:
برخیها ،چون فکر میکنند ممکن است از ارزش
پولشان کاسته شود سکه و طال میخرند ،اما اینکه
روغن داغ آن را زیاد میکنند اثر فضای ایجاد شده از
آن سوی مرزهاست آن هم با اسم رمز کمبود ،گرانی و
نارضایتی میخواهند اهداف خود را دنبال کنند.
وی گفت :برای صادرات مسیر سبز گمرکی وجود
دارد و در مجموع صادرات راحتتر انجام میشود،
اما سنگهایی جلوی واردات گذاشتیم آن هم به
این علت که با توجه به محدودیت منابع ارزی باید
منابع موجود ارزی را اداره کنیم بنابراین امروز به
جز واردات کاالهای اساسی و ضروری ،مواد اولیه
کارخانجات و قطعات و تجهیزاتی که در داخل
تولید نمیشود جلوی واردات بقیه محصوالت را یا
گرفتیم یا خواهیم گرفت.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی درباره بیکار شدن کارگران به علت اثرات سوء
ناشی از ویروس کرونا افزود :به نظرم باید به سمت
کسب و کارهای اینترنتی برویم و مشاغل دیگری
را فعال کنیم تا این دوره را پشت سر بگذاریم ،زیرا
شغل برای مردم مهم است ضمن اینکه باید توجه
کنیم اولویتدهی به صادرات هم ظرفیتهای خالی
کارخانجات را پر و هم اشتغال پایدار را حفظ میکند.
مدرسخیابانی با بیان اینکه در شرایط کنونی حفظ
اشتغال مهمتر از رشد اشتغال ملی است گفت :البته
در گزارشاتی که ما در وزارت صمت داریم تولید در
همه رستهها و گروههای کاالیی روند افزایشی دارد که
این نکته مثبتی است.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی درباره کوله بران و مشکالت کولهبری افزود:
امیدوارم زیرساختهای تجاری و مرزنشینی کشور
بهگونهای باشد که مرزنشینان شغل پایدار داشته
باشند و کوله بری نکنند .همه جای دنیا مرز نشینان
پولدارتر از جاهای دیگر هستند ،اما این موضوع در
کشور ما برعکس است یعنی کسی که از ظرفیتهای
مرزی میتواند استفاده کند باید از سطح رفاه باالتری

قائم مقام وزیر صمت :ذخایر عظیمی از کاالهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ داریم که وارد بازار خواهد شد.
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تالش کردیم تا
از اقتصاد نفتی
فاصلهبگیریم
کهگرفتیم
برخوردار باشند در این بین ما هم باید تالش کنیم
ظرفیتهای موجود در مناطق مرزی از جمله
ظرفیتهای دامداری ،کشاورزی ،صنعتی و تبادل
کاالیی را فعال و تقویت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتظار از رئیس
مجلس آینده افزود :از آنجا که قوه مجریه به عنوان
سکان دار امور اجرایی کشور اکنون تحت فشار قرار
دارد درخواست من از رئیس مجلس آینده این است
که حتما ً به قوه مجریه در اداره امور کشور کمک
کند یعنی مجلس در کنار دولت باشد و از آنجا که
دشمنان ما از آن طرف مرزیها غلط دیکتههای ما را
میگیرند و انتقاد میکنند ما در این شرایط از هم دیگر
غلطگیرینکنیم.
ی الزم برای تامین تقاضای مازاد کاال در بازار
پیشبین 
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :از
ابتدای سال ،پیشبینیهای الزم برای تامین تقاضای
مازاد انواع کاال در بازار شده است و هیچ مشکلی در
جهت تامین این نیاز وجود ندارد .اصل تامین مازاد
بر نیاز کشور از ابتدای سال در دستور کار ما قرار
داشته است ،چراکه قبول داریم که در یک جنگ تمام
عیار اقتصادی قرار گرفتهایم و باید به فکر تمام ابعاد
اقتصادی کشور باشیم.
وی افزود :مشابه همین وضعیت که االن در بازار
به وجود آمده پس از افزایش قیمت بنزین نیز وجود
داشت ،ولی نیازهای بازار تامین شد .فضاسازی
رسانهای برای اینکه نشان دهد در بازار کمبود کاال
داریم رمز جنگ رسانهای دشمن است به گونهای
که نشان دهد در بازار کمبود کاال وجود دارد و گرانی
ایجاد شده این کمبود موجب نارضایتی شده است.

دشمنان به بهانههای مختلف میخواهند نشان
دهند که در بازار کمبود وجود دارد ،یک بار به بهانه
انتخابات و یک بار به بهانه ویروس کرونا .بیش از
 ۴.۵میلیون تن کاالی اساسی در بنادر جنوب کشور
دپو شده است و هیچ کمبودی از این نظر وجود ندارد
و برای تامین این نیازها  ۴۰درصد ورودی کشتیهای
کشور مربوط به کاالهای اساسی است .مردم تسلیم
فضاسازی رسانهای دشمنان نشوند چرا که کاالهای
موجود در بازار پشتوانه دارد و به محض مصرف
جایگزینش آماده است .در این چند روز خرید مردم
دو برابر شده ،اما هیچ کمبودی در بازار نیست و
قفسه تمام فروشگاهها پر است و انبار فروشگاهها هم
مملو از کاالست .ذخایر گوشت و مرغ هم دو برابر
نیاز است و تولیدکنندگان تدارک گسترده دیدهاند.
بخشی از کسب و کارهای خرد مثل تاکسیها و
پیکهای موتوری از شرایط موجود آسیب دیده و
مردم میتوانند مایحتاج عمومی خود را از طریق
پیکهای موتوری و تاکسیها جابهجا کنند که هم از
عبور و مرور جلوگیری شود و هم این کسب و کارها
بیش از این آسیب نبینند .تدارک الزم برای ایام پایانی
سال دیده شده و حتی برای ماه رمضان و بازگشایی
مدارس برنامه خاص داریم و بازار به حال خود رها
نشده است .سهمیههای خاص برای این ایام دیده
شده و با ظرفیت عظیمی که اصناف برای کاال رسانی
دارند هیچ مشکلی برای تامین کاال نیست و برای
شویندهها هم از چند ماه گذشته به تولیدکنندگان
گفتهایم که برای ایام شب عید تولید را دو برابر کنند.
قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد :در مورد
شویندهها یک و نیم میلیون تن ظریت تولید داریم

و در حال حاظر از سی درصد این ظرفیت استفاده
میکنیم و امکان افزایش ظرفیت وجود دارد و مشکلی
نیست.
تشکیل ستاد بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
برای اینکه بسیاری از کسب و کارها در این مدت
آسیب دیدند ستادی با عنوان بررسی اثرات ویروس
کرونا در تجارت تشکیل شد تا با مشوقهایی این
کسب و کارها آسیب نبیند.
مدرسخیابانی گفت :براساس رایزنیهای صورت
گرفته اجازه عرضه انواع ماسک و اقالم مورد نیاز از
طریق داروخانهها را دریافت کردیم و همچنین با
صحبتهایی که با شهرداری تهران شد عمده اقالم
بهداشتی و ژل شستشو در غرفههای سازمان میادین
و ایستگاههای مترو در دسترس مردم قرار گیرد.
وی درباره ویروس کرونا و آسیب به کسب و
کارهای کوچک ادامه داد :البته این ویروس باعث
آسیب به کسب و کارهای کوچک ،چون اغذیه ایها
شده است و به همین دلیل بسته ویژهای پیشنهاد
شده است تا بخشی از مالیات ،استمهال وام ،بیمه
تامین اجتماعی و سایر مشوقهای تشویقی به این
کسب وکارها دهند تا آسیب نبینند حتی بخشهایی
که در تجارت خارجی آسیب دیدهاند هم مدنظر قرار
دادهایم اگرچه با رایزنیهای صورت گرفته مرزها باز
میشوند .در گذشته دستمان در جیب نفت بود که
هرچه زمان میگذرد ظرفیتهای داخلی کشور را
بیشتر میشناسیم ما تالش کردیم تا از اقتصاد نفتی
فاصله بگیریم که گرفتیم .ما در شدیدترین تحریمها
قرار گرفتهایم و روی پای خود ایستادهایم.

هوای بهمن با حداکثر رضایت مشتریان بهاری شد

دستور کار خود قرار داده و اقدامات پیشگیرانه
از حیث ضدعفونی کردن محیط را انجام داده

است.

منابع انسانی بیمه ملت با انتشار اطالعیه

اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس
کرونا را آموزش داده است .حذف ساعت ورود

و خروج کارکنان ،حذف ورود غذا از بیرون به

داخل مجموعه ،کنترل ورود بستههای پستی
خارج از مجموعه ،ضدعفونی کردن وسایل

عمومی ،در اختیار قرار دادن ژل و محلول
ضدعفونی و استفاده از تب سنج از اقداماتی

است که توسط بیمه ملت برای جلوگیری و

پیشگیری از کرونا انجام شده است.

طرح استقبال از بهار گروه بهمن پس از  20روز کاری در هشتم
اسفند ماه  98با مراجعه بیش از  4000مشتری خاتمه یافت.
گروه بهمن با مشارکت  68نمایندگی منتخب در سطح کشور
و همچنین نمایندگی مرکزی جهت افزایش سطح رضایتمندی
مشتریان و به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد تاسیس این
شرکت ،این طرح را اجرا کرد.
چندی پیش سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن به ارائه
خدماتی در طرح بیست روزه طرح استقبال از بهار به مناسبت
شصت و هفتمین سالگرد تاسیس و به پاس قدردانی از همیاری
مشتریان این شرکت در این سالها ،از  15بهمن لغایت  8اسفند
ماه  98به مشتریان دارای دارندگان خودروهای ، B50، B30،H2
مزدا  ،3کاپرا ،کارا ،وانت مزدا اقدام کرد.

در طرح استقبال از بهار برای دارندگان خودروهای مذکور 20
درصد در ارائه قطعات مصرفی شامل فیلتر هوا ،فیلترکابین،
فیلتر سوخت ،فیلتر روغن ،ضد یخ و آب رادیاتور و  12درصد در
روانکارها اعم از روغن موتور و روغن گیربکس تخفیف در نظر
گرفته شده بود .همچنین اجرت تعویض قطعات مصرفی ،ضدیخ،
آب رادیاتور ،روغن موتور ،روغن گیربکس و تنظیم نور چراغ در
این طرح رایگان بود.
طرح استقبال از بهار توسط تعمیرکاران آموزش دیده و مجرب
در نمایندگیهای منتخب گروه بهمن در سطح کشور انجام شد
و با حداکثر رضایت دارندگان خودروهای شامل این طرح از
تخفیفات ارائه شده ،خدمات رایگان دریافتی و استفاده از قطعات
و خدمات با کیفیت و استاندارد همراه بود.

مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش گفت :با
توجه به اهمیت نیروی انسانی در سازمانها و
اهمیت آموزش این نیروها در رشد و توسعه
فعالیتها ،بانک ایران زمین درصدد ایجاد
مرکزی مستقل جهت آموزش توسعه سرمایه
انسانی است.
علی فتاحی مدیر امور سرمایه انسانی
و آموزش بانک ایران زمین با بیان اینکه
مهمترین ثروتها در سطح جهانی شامل
منابع طبیعی ،فیزیکی و انسانی است که در
هزاره سوم سرمایه انسانی مهمترین این منابع
مشخص شده است؛ اظهار کرد :در بانک
ایران زمین نیز با توجه به اهمیت این منبع
به آموزش و تحصیالت کارمندان تاکید می
شود .به طوری که  70درصد از کارمندان این
بانک از تحصیالت باالی لیسانس برخوردار
بوده و مابقی برای کسب مدارج باالتر در حال
تحصیل حین کار هستند.
فتاحی درمورد برنامه های آینده بانک ایران
زمین برای آموزش کارمندان گفت :آییننامه
جامع آموزشی بانک تدوین و تصویب شده
است اما با این حال با توجه به اینکه آموزش
صرف کفایت نمیتواند محقق کننده اهداف
باشد ،بانک ایران زمین برای رسیدن به
اثربخشی بیشتر و یادگیری بهتر کارمندان
درصدد ایجاد مرکز مسقل آموزش توسعه
سرمایه انسانی بانک است.
وی درخصوص روشهای آموزش در بانک
ایران زمین گفت :در عصر دانش و آگاهی،
سازمانهای پیش رو و موفق ،از روشهای
ترکیبی آموزشی به دور از محدودیتهای زمان
و مکان استفاده میکنند .بانک ایران زمین هم
با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری ،در
حال حرکت از سوی روشهای آن سنتی به
سمت روشهای مدرن است.
مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش بانک
ایران زمین افزود :در حال حاضر تمامی
دوره های بدو خدمت و اولیه مورد نیاز برای
همکاران به صورت غیر متمرکز برگزار میشود
و نیازسنجی آموزشی براساس نیازهای واقعی
و کاربردی ،مهارتی برای سال آینده در دست
اجرا است.

تغییر ساعات کاری شعب بانک
آینده در راستای مراقبتهای
مرتبط با کرونا
با توجه به مسئولیت اجتماعی ،ضرورت
مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه و تقابلی
بانک آینده نسبت به ویروس کرونا ،با تاکید
بر حفاظت از سرمایه انسانی فعال در شعب
و نیز مشتریان محترم ،بانک آینده روزهای
شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7:30تا 14:30
و روزهای پنجشنبه از ساعت  7:15تا 12:45
آماده خدمت خواهند بود.
ساعت کاری ادارات مرکزی و مدیریتهای
امور شعب بانک آینده نیز به استثنای روزهای
پنجشنبه که خاتمه کار ساعت  13:00است،
مطابق روال عادی خواهد بود.

کرونا بر صادرات سیمان اثرگذار بود؟
تحریم و گرانی تولید ،افزایش هزینههای حمل و نقل ،کوچک شدن
بازارهای صادراتی و حاال داستان کرونا ،روزهای پر مخاطرهای برای صنعت
سیمان مانند سایر صنایع کشور رقم زده است.
به گزارش اقتصاد  ،۲۴بازار سیمان ایران در حال حاضر درگیر چالش مازاد
عرضه نسبت به تقاضا و همچنین از دست دادن بازارهای هدف صادراتی
است تا جایی که مدتهاست رقابت منفی در بازار این صنعت به بحران جدی
تبدیل شده است .
سالهاست مابهالتفاوت ظرفیت تولید واقعی سیمان و کلینکر کشور و
مصرف داخلی ،به خارج از کشور صادر می شد که با توجه به ظرفیت بازارهای
صادراتی در دو سال گذشته حدود  ۱۲میلیون تن در سال بوده است.
اما متاسفانه ظرفیت صادراتی کشور نیز به دلیل تحریمها و افزایش
هزینههای صادراتی و محدود شدن صادرات سیمان به کشورهای همسایه به
ویژه عراق دچار افت شدیدی شده است.
لونقل ،تاثیر مخرب خود را بر فروش
از این رو افزایش هزینههای حم 
صادراتی طی سال گذشته تاکنون گذاشته است .این در حالی است که
بسیاری از کارخانهها به دلیل باال رفتن کرایه حمل در عمل امکان ارسال بار تا
پایانههای صادراتی را از دست دادهاند و این موضوع بارها مورد انتقاد فعاالن
این صنعت قرار گرفته است.

برخالف گذشته ،با افزایش هزینههای حملونقل ،فروش محصوالت
تولیدی کارخانهها به بازارهای مصرف دورتر از محل استقرار آنها ،محدودتر
شده است .با افزایش شدید هزینههای حمل و نقل ،در عمل بهای تمام شده
محصوالت برای مصرفکننده در فواصل زیاد ،بیشتر شده و امکان رقابت با
محصوالت کارخانههای محلی را ندارد .بنابراین ایجاد رقابت شدید در بازارهای
مصرف بزرگتر است.
کارخانهها ناگزیر هستند برای فروش محصوالت خود ،روی بازار مصرف
بزرگتر تکیه کنند و گزینه جذاب دیگری را پیشروی خود نمیبینند.
عبدالرضا شیخان ،دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با توجه به شرایط
افزایش هزینههای تولید ،درباره وضعیت صادرات این محصول گفت :در حال
حاضر به دلیل تعرفه باال ،صادرات سیمان به کشور عراق قطع شده است،
اما خوشبختانه صادرات کلینکر همچنان برقرار بوده و در سطح مطلوبی انجام
میگیرد.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با تاکید بر اینکه کرونا باعث مسدود
شدن مرزهای ایران و عراق شده است اما هنوز از مرزهای جنوبی ،صادرات
کلینکر صورت میگیرد گفت :تعرفه باال ،صادرات سیمان به عراق را قطع کرده
است؛ با این حال کلینکر تا حدودی توانسته با افزایش در میزان تولید ،این
بازار را حفظ کند و تا این لحظه مشکل صادرات کلینکر به عراق گزارش نشده

است .ضمن اینکه برخی مرزهای جنوبی هنوز برای صادرات مسدود نشده
است .هرچند صادرات سیمان در شرایط خوبی به سر نمیبرد اما گزارش سه
ماه اخیر نشان میدهد صادرات کلینکر مناسب تر از زمان مشابه در سال
گذشته است.
شیخان تصریح کرد :صادرات سیمان و محصوالت سیمانی در  10ماهه سال
جاری  14 ،میلیون تن بوده است که شاهد افزایش صادرات  11درصدی نسبت
به سال گذشته هستیم .در واقع کلینکر تا حدودی توانسته جبران کسری
صادرات سیمان را داشته باشد.
بر اساس این گزارش سیمان تولیدی کشور  ۱۲درصد به ازبکستان۲۷ ،
درصد به افغانستان ۶ ،درصد به پاکستان ۵ ،درصد به قزاقستان ۳ ،درصد به
کویت و  ۴درصد به روسیه صادر شده است.
کلینکر تولیدی نیز  ۲۱درصد به کویت ۱۵ ،درصد به عراق ۷ ،درصد به
امارات ۶ ،درصد به سریالنکا ۵ ،درصد به چین ۲ ،درصد به بنگالدش و ۲
درصد به پاکستان صادر شده است .افزایش تولید سیمان و کلینکر در  ۸ماهه
سال جاری به  ۴۱میلیون و  ۱۷۹هزار تن سیمان رسید که  ۹.۵درصد رشد را
نشان میدهد.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با تاکید بر اینکه امسال نسبت به
سال گذشته شرایط صادرات محصوالت سیمان رشد قابل توجهی داشته

است ،ادامه داد :کشورهای آسیای میانه ،کشورهای حوزه خلیج فارس ،آفریقا
و چین کشورهای هدف صادراتی سیمان و به ویژه کلینکر ایران هستند.
شیخان تاکید کرد :پس از گذر از شیوع بیماری کرونا ،قطعا مسیرهای
صادراتی سیمان و محصوالت سیمانی مانند گذشته به حالت قبل برخواهد
گشت و فعاالن این صنعت برای بازارهای جدید هدف گذاری های جدید
خواهند داشت .برای نجات صنعت سیمان از شرایط سخت صادراتی و کاهش
تقاضای ناشی از رکود اقتصادی ،باید برنامههای حمایتی اتخاذ و اجرایی شود .

