9

تولیدوتجارت

سهشنبه  23 /اردیبهشت  / 1399شماره 4538

www.ebtekarnews.com

خبر

اخبار

رئیسجمهوری رضا رحمانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت را برکنار کرد

تشکیل کمیته بررسی طرح اقدام
ملی مسکن استان اصفهان

از نمایندگان برتر فروش دیجیتال
بیمه رازی تقدیر شد

سقوط وزیر با خودرو

با حکم روحانی ،مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت شد

دومین جلسه استانی برنامه طرح اقدام
ملی تولید مسکن استان اصفهان برگزار و
راهکارهایی جهت تسریع در اجرای این طرح
در سطح استان ارائه شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا
به نقل از وزارت راه و شهرسازی ،در دومین
جلسه استانی برنامه طرح اقدام ملی تولید
مسکن ،که با حضور علیرضا قاری قرآن
مدیرکل راه و شهرسازی استان ،معاونان و
مشاوران منتخب این طرح در ادارهکل راه و
شهرسازی استان اصفهان برگزار شد ،برنامه
اجرایی در خصوص طرح جامع مسکن استان
مطرح و پیرامون اجرای پروژههای این طرح
تصمیماتی اتخاذ شد.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی
استان اصفهان گفت :در برنامه ابالغی طرح
اقدام ملی تولید مسکن ،هفت سرفصل
برای استانها تعیین شده که شامل ،اجرای
پروژههای تولید مسکن در قالب مشارکتی،
واگذاری گروهی اراضی در قالب اجاره ۹۹
ساله ،واگذاری اراضی به اقشار ویژه ،تکمیل
واحدهای نیمهتمام در قالب مشارکت ،تامین
اراضی موضوع تفاهمنامههای منعقده،
استفاده از تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت
صندوق یکم مسکن و توجه به ظرفیتهای
بافتهای ناکارآمد از طریق فعال کردن
بستههای حمایتی است.
وی افزود :همانگونه که در اجرای
طرح مسکن مهر ،استان اصفهان خوش
درخشید و توانست در موعد مقرر پرونده این
طرح را بسته و واحدهای مسکونی را تکمیل و
در اختیار متقاضیان قرار دهد ،در اجرای طرح
اقدام ملی نیز با جدیدت اقدام کرده و با تعامل
و همکاری سایر سازمان ها و دستگاههای
اجرایی با سرعت در تکمیل واحدهای طرح
اقدامملی عمل میکنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
در خصوص سرعت بخشیدن به روند اجرای
طرح اقدام ملی مسکن اذعان کرد :در صورت
موافقت وزارت راه و شهرسازی ،مبنی بر
اینکه برنامه زمانبندی پرداخت تسهیالت
یکصد میلیون تومانی در مراحل ابتدایی
پروژه همانند مسکن مهر با درصد بیشتری
انجام شود ،در روند اجرایی طرح اقدام ملی
تا پیشرفت اسکلت و سقف تسریع میشود.
وی به استفاده از خدمات نظام مهندسی
در طرح اقدام ملی اشاره کرد و گفت :موضوع
نظارت در طرح اقدام ملی مسکن استان
اصفهان ،با پیگیری سازمان نظاممهندسی
توسط شرکتهای حقوقی انجام میشود و از
ناظران انفرادی استفاده نمیشود.
قاری قرآن در خصوص استفاده از بخش
خصوصی در طرح اقدام ملی استان اصفهان
بیان کرد :جهت رونق ساختوساز ،پرداخت
تسهیالت به سازندگان با محدودیت کمتری
انجام میپذیرد ،همچنین با بررسی هزینههای
بیمه و مالیات و در راستای کاهش این
هزینهها ،قراردادهای طرح اقدام ملی فیمابین
«سازندگان ،انبوهسازان و متقاضیان» به
صورت فروش واحد منعقد میشود و در
قراردادها زمین ،به صورت اجاره در اختیار
سازندگان قرار میگیرد.
گفتنی است در این جلسه در خصوص
تسریع و تخفیف عوارض صدور پروانه
ساختمانی مسکن اقدام ملی ،کاهش مساحت
غیرمفید واحدها و برنامه زمانبندی آورده
متقاضیان ،بحث و تبادل نظر و تصمیماتی
اتخاذ شد.

این اتفاق در حالی افتاد که طی چند روز
گذشته بر سر افزایش قیمت خودرو و  90میلیونی
شدن پراید بحثهای فراوانی مطرح شد .درپی این
اتفاق حسن روحانی طی تماس تلفنی با رحمانی
خواستار رسیدگی فوری به موضوع خودرو شد .اما
عصر روز گذشته هم زمان با تصمیم شورای رقابت
و طی جلسهای در وزارت صمت مبنی بر افزایش
 10درصدی محصوالت ایران خودرو و  30درصدی
محصوالت سایپا ،پس از آن خبر عزل رضا رحمانی
شنیده شد.
این در حالی است که رحمانی طی روزهای گذشته
ن حمایت ،شورای رقابت و ستاد
گفته بود :به سازما 
تنظیم بازار تکلیف شده ظرف  24ساعت در اقدامی
مشترک برنامه ساماندهی بازار خودرو را ارائه کنند و
جلوی آشفتگیهای موجود گرفته شود.
گو اینکه این آشفتگی نه در ظرف  24ساعت که
ماحصل عملکرد چند ماه گذشته وزیر صمت است.
هرچند وزارت صمت با انواع و اقسام مسئولیت ها
از جمله حوزه بازرگانی ،صنعت و حتی بازار سر
و کار دارد ،اما عملکرد رحمانی از همان ماههای
نخست مورد نقد بسیاری قرار داشت .هرچند برخی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در زمان رای
اعتماد نیز هشدارهایی را نسبت به انتخاب وی داده
بودند.
پاییز  ،97صحن علنی مجلس ،جایی که قرار
بود به وزیر پیشنهادی روحانی یعنی رضا رحمانی
فضلی برای وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرداخته
شود ،در آن جلسه احمد بیگدلی در مخالفت
با وزیر پیشنهادی صنعت گفت« :تاکنون نظام
قیمتگذاری اثر مطلوبی در کشور ایجاد نکرده است
و مشکالتی ایجاد کرده و شاهد گرانفروشی هستیم
و دولت باید در بازارها و رفتارها نظارت داشته باشد
و بورس کاال راهگشا است .در این بخش در برنامه
شما هیچ برنامهای یافت نمیشود .نظام بودجه را
چطور میخواهید تنظیم کنید؟ چگونه میخواهید
مصرفکنندهها را از خرید با قیمت زیاد نجات
دهید؟» سواالتی که البته با گذشت زمان نشان داد
رحمانی چندان در آنها موفق عمل نکر د و قیمت
برخی کاالها در همان سال  97حدود  70درصد
نسبت به سال قبل آن افزایش پیدا کرد و حتی
در زمان شیوع ویروس کرونا اقالم بهداشتی مانند
ماسک ،دستکش و الکل با کمبود و گرانی روبهرو
شد ،موضوعی که البته هنوز کم و بیش ادامه دارد.
همچنین چندی پیش حسین مقصودی نماینده
مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور در مجلس با تاکید بر اینکه مدرک تحصیلی
آقای رحمانی رشته فقه از دانشگاه آزاد است که
تناسبی با مجموعه وزارت صنعت ندارد و انتصابات
وی در وزارتخانه بر مبنای رفاقت و برخالف شایسته
ساالری بود ،عنوان کرد :یکی دیگر از اقدامات
منفی آقای رحمانی حاکم کردن فضای امنیتی در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود و اگر نمایندهای
مطالبات قطعهسازان و صنعت در حوزه انتخابیه
خود را پیگیری میکرد انگ مسائل مختلفی به وی
چسبانده میشد.

گروه تولیدوتجارت  -عصر روز گذشته در تصمیمی ناگهانی حسن روحانی حکم سرپرستی حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت را زد تا بدون هیچ پیش خبری رضا رحمانی از وزارت عزل شود.

عصر روز گذشته
درتصمیمی
ناگهانیحسن
روحانی حکم
سرپرستی
حسین مدرس
خیابانی به عنوان
سرپرست وزارت
صنعت،معدن
و تجارت را زد
تا بدون هیچ
پیش خبری رضا
رحمانی از وزارت
عزل شود

این انتقادها البته تنها معطوف به این مسئله نبود.
ممنوعیت واردات پردازنده ،سرور ،لپ تاپ ،تبلت،
استوریج ،هارد دیسک و روتر را به بهانه «وجود نمونه
داخلی» هم مسئله پرحاشیهای بود که در دوران
وزارت رحمانی صورت گرفت .این اتفاق عجیب در
شرایطی رخ داد که کمتر کسی اهمیت زیرساختهای
فناوری اطالعات را در عصر کرونا و پسا کرونا انکار
میکند و نیک میدانیم که این موارد در داخل چندان
قابل تولید به صورت همه جانبه نیست.
خودرویی که وزیر را پیاده کرد
انتقادها از رحمانی بعد از یک سال از دوران
وزارتش به اوج رسید .هنوز چند ماه از آغاز کار
رحمانی نگذشته بود که زمزم ه انتقادات شروع شد
و بسیاری حتی از لزوم استیضاح او گفتند .حوزه
خودرو یکی از مواردی بود که بسیاری معتقد بودند
رحمانی در آن عملکرد خوبی نداشته است ،هنوز
هم با گذشت یک سال از شروع کار حجم انتقادات
نسبت به او همچنان باال است.
یکی از مواردی که رحمانی از آغاز دوره وزارتش
از آن صحبت میکرد ،مقابله با تخلفات و فساد
بود .رحمانی حتی گفته بود که از تخلفات در حوزه
خودرو آگاه است .این اظهار آگاهی بود که این سوال
را ایجاد کرد که چرا مصطفی خانکرمی ،قائم مقام
فروش ایران خودرو که سوم مهرماه بازداشت شد،
پیش از این برکنار نشده بود.
البته این بازداشتها به مدیر عامل ایران خودرو

هم رسید .با این حال اما تولید خودرو و بازار آن
همچنان دوران خوبی را سپری نمیکند .قیمتها در
بازار همچنان سیر صعودی دارد و پراید به قیمت
باور نکردنی  90میلیون در بازار رسید در حالی که
پیش از این بدون معرفی هیچ خودروی جایگزینی
خبر از توقف تولید پراید شد اما اعالم شد که اگر
قیمتها همین طور باال برود ممکن است دوباره
تولید پراید از سر گرفته شود .مسئلهای که نشان
میداد تصمیمها در این وزارتخانه چندان هم مبتنی
بر کار کارشناسی نبوده است.
حسین مدرس خیابانی جایگزین رحمانی شد
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
برکنار شد .عصر دیروز در خبری ناگهانی پایگاه
اطالعرسانی ریاست جمهوری نوشت :حسن
روحانی ،رئیس جمهوری در حکمی حسین مدرس
خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت به جای
رضا رحمانی منصوب کرد .تا لحظه تنظیم این گزارش
هنوز دلیل برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ذکر نشده است.
در متن حکم حسن روحانی آمده است :براساس
اصل  ۱۳۵قانون اساسی و با عنایت به مراتب
تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه
صنعت و بازرگانی ،به موجب این حکم جنابعالی
را به سرپرستی «وزارت صنعت ،معدن و تجارت»
منصوبمینمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش

تولید که در شرایط تحریمهای ظالمانه موجب
ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود ،ضمن
افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با
دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی
و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری
از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران
نسبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی،
ساماندهی قیمت خودرو ،رفع موانع تولید و تعمیق
ساخت داخل ،کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و
بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،با رعایت اصول
قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت
تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.
حسین مدرس خیابانی دانشآموخته دانشگاه علم
و صنعت ایران است .وی حدود  ۱۷سال در وزارت
بازرگانی در مسئولیتهایی چون قائم مقام معاونت
بازرگانی داخلی ،مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی،
مدیرکل تامین و توزیع کاال ،مدیرکل دفتر تنظیم
بازار ،هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و
همچنین نزدیک به  ۱۰سال به عنوان مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از
جمله شرکتهای سیمان زنجان ،سیمان فیروزکوه،
مجتمع فوالد خراسان ،موتورسازان (تراکتورسازی
ن) ،سیمان مازندران ،سیمان غرب و شرکت
ایرا 
توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.

تولید  553هزار تن آهن اسفنجی در کارخانه احیا استیل فوالد بافت
مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت اعالم کرد :میزان تولید
آهن اسفنجی در این کارخانه در سال  98به  553هزار تن رسید
که باالتر از استانداردهای تعیین شده است.
تولید آهن اسفنجی درکارخانه احیا استیل فوالد بافت 18
فروردین سال  1398آغاز شد.
به گزارش روابطعمومی گروه مالی گردشگری ،سورنا زمانیان
افزود :طبق استانداردهای میدرکس ،میزان تولید آهن اسفنجی
در نخستین سال راهاندازی کارخانه بر مبنای  60درصد ظرفیت
اسمی است اما کارخانه احیا استیل فوالد بافت که باید 480
هزار تن آهن اسفنجی تولید میکرد ،موفق به تولید  553هزار
تن شد.

وی گفت :دستیابی به تولید مذکور در حالی است که این
کارخانه در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیرماه سال گذشته به
علت کمبود گندله (ماده اولیه تولید آهن اسفنجی) تقریبا تولید
قابل توجهی نداشت.
لزایی در کارخانه احیا استیل بافت
زمانیان افزود :میزان اشتغا 
 250نفر به طور مستقیم است که برای حدود  8برابر این رقم به
صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد میشود.
پروژه فوالد بافت یکی از طرحهای هفتگانه فوالد استانی است.
کارخانه احیا استیل فوالد بافت ،بزرگترین و تنها مجتمع
صنعتی بزرگ منطقه در سطح سه شهرستان بافت ،رابر و ارزوئیه
است که در سال رونق تولید( )98افتتاح شد.

با توجه به بهرهبرداری از اپلیکیشن همراز،
تمایل روزافزون برای استفاده از خدمات
دیجیتال و جذابیت و کارایی خوب این
اپلیکیشن سبب شده است به سرعت این
پلتفرم فروش جایگاه خود را در صنعت بیمه
باز کند و حتی این روزها که کرونا تبدیل به
تهدیدی برای بقای کسب و کارها شده است.
همراز با ارائه خدمات متنوع بیمهای به صورت
غیرحضوری و در بستر دیجیتال ،این تهدید را
مبدل به فرصتی برای چشاندن طعم سهولت
دریافت آسان خدمات بیمه به مشتریان کرده
است.
به گزارش روابطعمومی ،در جلسهای که روز
یکشنبه بیست و یکم اردیبهشتماه به صورت
ویدئوکنفرانس در خانه همراز بیمه رازی
برگزار شد ،از نمایندگان برتر در ارائه خدمات
دیجیتال در بستر اپلیکیشن همراز ،تقدیر و
تشکر شد.
در این جلسه که با حضور معاون
برنامهریزی و نوآوری بیمه رازی و تعدادی
از مدیران ستادی بیمه رازی برگزار شد به
صورت ویدئوکنفرانس از نمایندگان برتر فروش
دیجیتال بیمهنامه آتشسوزی طرح مهراز
در شعب چالوس ،تبریز ،قزوین و فارس با
اعطای هدایایی تقدیر شد.

عرضه اوراق گواهی سپرده
در شعب بانک توسعه تعاون

اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه
گذاری (عام) با نرخ سود علیالحساب سالیانه
 18درصد در شعب بانک توسعه تعاون عرضه
میشود.
با توجه به صدور مجوز انتشار اوراق گواهی
سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام) از
سوی بانک مرکزی ،این اوراق هماکنون تا پایان
شهریورماه سال جاری به متقاضیان واگذار
میشود .نرخ سود علیالحساب این اوراق 18
درصد بوده و پرداخت سود در مقاطع یکماهه
انجام میشود .مدت اوراق یکساله بوده و
نرخ بازخرید قبل از سررسید ،ده درصد ساالنه
است.
ن ذکر است انتشار اوراق گواهی سپرده
شایا 
مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام) بهعنوان
یکی از راهکارهای جذب منابع سپردهای در
اختیار شبکه بانکی قرار دارد که هرساله با مجوز
بانک مرکزی ،در مقاطعی از سال به متقاضیان
ل عرضه است و با توجه
و مشتریان بانک قاب 
به نرخ جذاب سود علیالحساب ،با استقبال
مشتریان مواجه میشود.
متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به
کلیه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر
کشور ،نسبت به تکمیل فرم درخواست گواهی
سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام ،اقدام
کنند.
گفتنی است اوراق گواهی سپرده بانک توسعه
تعاون ،فرصتی مناسب و روشی مطمئن و امن
جهت سرمایهگذاری مشتریان است.

مواجهه تمامقد بانک رفاه با کرونا
بانک رفاه در مواجهه با ویروس کرونا ،در گذر از « هفته سالمت» به منظور
قطع زنجیره شیوع ویروس کووید  ۱۹و تامین سالمت مردم ،خدمات بانکی از
راه دور خود را تقویت کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه اطالعرسانی
تابناک ،،بانک رفاه در راستای رعایت پارامترهای تامین سالمت مردم و خانواده
بزرگ بانک ،با تامین اقالم بهداشتی و حفاظتی مقابله با کرونا ،عالوه بر رفع
نیازهای اولیه پرسنل خود در مواجهه با این ویروس ،اقدامات گستردهای در
ی تجهیزات مقابله با این ویروس و تامین سالمت
قالب کمکهای مالی ،اهدا 
مردم در کشور کرده است.
بهره گرفتن از خدمات آنالین بانکداری در کشور با هدف کاهش مراجعه
حضوری به شعب بانکها با استفاده از خدمات الکترونیک و آنالین بانک رفاه
نیز در این موقعیت افزایش یافت که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سامانه اطالعرسانی پیام کوتاه
سامانههای اینترنت بانک
موبایلبانک
همراهکارت (مشاهده موجودی و ۳گردش آخر
کارت و پرداخت قبوض ،دریافت رمز دوم و)...
تبلتبانک

خدمات اینترنتی رفاه کارت()CIS
همبانک (تنها با شمارهگیری  *713#بدون نصب هیچ
نرمافزاری ،آگاهی از موجودی ۳ ،گردش آخر ،انتقال
وجه کارت به کارت در صورت دریافت رمز از شعبه و)...
تلفنبانک رفاه کارگران
رمز یکبارمصرف موبایلی()OTP
اپلیکیشن موبایلی همراهکارت رفاه
سامانه مدیریت یکپارچه مالی (سمیم)
دستیار دیجیتال رفاه
رفاه پرداخت
به این ترتیب مردم میتوانند با حفظ سالمت خود و بدون نیاز به تردد در
سطح شهرها ،امور بانکی مورد نظرشان را با سهولت و اطمینان خاطر انجام
دهند.
استفاده از خدمات تلفنبانک رفاه با در اختیار داشتن نام کاربری و رمز
ورود و تماس با شماره  021-8307ممکن میشود .در این خدمت غیرحضوری،
کارفرمایان تامین اجتماعی میتوانند حق بیمه کارگاه مورد نظر را پرداخت
کنند و مشتریان بانک هم میتوانند از خدماتی چون دریافت سه گردش
آخر حساب ،دریافت موجودی ،انتقال وجه شناسهدار ،شارژ تلفن همراه،

پرداخت جرایم رانندگی ،پرداخت قبوض ،پرداخت اقساط تسهیالت ،عملیات
کارت از جمله تغییر رمز ،اطالع از وضعیت چک و دریافت صورت حساب
بهره ببرند.
سامانه همبانک رفاه هم با شمارهگیری کد  *713#در کنار دیگر خدمات
آنالین بانک رفاه است که مخاطبان میتوانند با استفاده از آن کارهای بانکی
خود را در خانه یا محل کار با سهولت انجام دهند.
همچنین مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه (فراد) به شماره  021-8525به
سواالت و درخواستهای مشتریان پاسخ میدهد.
توجه به کرامت انسانی و اقدامات فراگیر
اهدای کمک به دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی و بهداشتی
کشورکه در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند ،اعطای تسهیالت به
تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی ،حمایت از صاحبان کسب و کارها
بهویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس
کرونا متضرر و با مشکالت مالی مواجه شده اند ،تنفس سه ماهه پرداخت
اقساط تسهیالت کادر درمانی و توزیع بستههای بهداشتی در بیمارستانها،
مناطق حاشیهنشین ،مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و مراکز خیریه
از فعالیتهای بانک رفاه در بخش کالن و کشوری عرصه مبارزه با بیماری
کروناست و در بخش خرد نیز ،توزیع بستههای بهداشتی ،رعایت طرح

فاصلهگذاری اجتماعی در سطح شعب ،نصب روشویی در جلوی در ورودی
شعب و یا تعبیه مکان ضدعفونی دست برای مشتریان ،از جمله اقداماتی
است که بانک رفاه با هدف تامین سالمت مردم بهویژه در « هفته سالمت»
به آن اهتمام جدی نشان داد.

