سهشنبه  31تیر  1399شماره 5358

اقتصادی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

اخبار

نابسامانی به بازار خودرو رسید؛

دود احتکار الستیک در چشم مصرف کنندگان

ب��ا ثبت اطالعات تولید و فروش توس��ط تولیدکنندگان در
سامانه جامع تجارت و استقرار سامانه توزیع سیستمی تایر
س��واری در کشور میتوان زنجیره تأمین این کاال از ابتدای
تولید تا انتهای رس��یدن به دس��ت مصرفکننده نهایی را
مورد نظارت قرار داد.
قیمت تایر س��واری در ماههای اخیر با افزایش غیر منطقی
روبهرو بوده اس��ت؛ به ط��وری که در بعضی از س��ایزهای
پرمص��رف مثل تایر پرایدی و پ��ژو  405با افزایش دو الی
سه برابری قیمتها در بازار آزاد مواجه هستیم .حتی طرح
فروش تایر دولتی توسط تولیدکنندگان نیز نتوانسته دردی
از وضعیت بازار تایر دوا کند ،چرا که طرح فروش اینترنتی
تولیدکنندگان با مش��کالت عجیبی مانند کمبود عرضه و
ایرادات فنی بسیار همراه بوده و فروش حضوری تایر دولتی
نیز به علت محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد
کم تایرهای تخصیص یافته ،باعث ایجاد صفهای طوالنی
و فرآیندی زمانبر شده ،که در نتیجه بسیاری از متقاضیان
را از دریافت تایر دولتی منصرف کرده است.
بر اس��اس اظهارات س��ید محمد میرعابدینی دبیر انجمن
واردکنندگان تایر ایران ،به دلیل کاهش واردات الستیکهای
س��واری و افزایش  70درصدی قیمت الستیکهای تولید
داخل ،بازار تایر س��واری در رکود شدیدی به سر میبرد و
این امر نش��ان دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا اس��ت؛ به
گفته وی ،تصمیماتی که دولت با حذف ارز دولتی و نیمایی
برایواردات در نظر گرفته به این موضوع دامن زده است.
اما به گفته مصطفی تنها س��خنگوی انجمن صنفی صنعت
تایر ایران ،اکثر مش��کالت مرتب��ط به قیمت تایر مربوط به
بازار این کاال میش��ود؛ چرا کهتایرهای رایج سواری مانند
پراید ،پژو و سمند به اندازه کل مصرف کشور تولید شده و
واردکنندگان نیز فعالیت خود را ادامه دادهاند و در مجموع
مشکلی از نظر تولید وجود ندارد.
علت اصلی احتکار و گرانی

بر اس��اس اظه��ارات داوود س��عادتی نژاد رئی��س اتحادیه
فروش��ندگان الس��تیک ،روغن و فیلتر ،تا اسفند ماه سال
گذشته وضعیت مناسبی دربازار تایر حاکم بود ،اما با توجه
به افزای��ش قیمت  30درص��دی در فروردی��ن ،99توزیع
الس��تیک با مش��کل مواجه ش��د و تنها دو شرکت نسبت
به عرضهالس��تیک اقدام کرده و بازار تایر سواری با کمبود
شدید مواجه شد.
با وجود اینکه تولیدکنندگان تایر سواری اظهار میکنند که
به اندازه نیاز بازار تولید کافی صورت گرفته است ،این پرسش
مطرح میش��ود که علت اصلی کمبود و گرانی تایر چیست؟
این الستیکهای تولید شده در کدام انبارهای مخفی شدهاند
نها ناتوان هستند.
و چرا دستگاههای نظارتی از کشف آ 

به گفته س��عادتینژاد ،تولیدکنندگان میبایست قیمتها و
اطالع��ات تولید و فروش خود را در س��امانه جامع تجارت
وزارت صم��ت ثبت کنند اما مش��کالتیدر این حوزه وجود
دارد و این تکلیف قانونی به درستی انجام نشده است،بنابر
اظهارت وی باید از تولیدکنندگان پرسید که الستیکهای
مازاد به کجا میرود.
گشتهای میدانی نهادهای نظارتی

عالوه بر این ،بر اساس اظهارات رسول جمشیدی کارشناس
صنعت تایر ،س��تاد تنظیم ب��ازار تولیدکنندگان را ملزم به
ثبت اطالعات خرید و فروش در سامانه تجارت کرده است،
اما تا کنون حتی یک اظهارنامه هم در سامانه ثبت نشده و
ای��ن عدم اظهار بحث احتکار و افزایش قیمتها رابه وجود
آورده اس��ت .به گفته وی ،نظارت میدانی اثربخشی الزم را
ندارد و نظارتباید در عرصه سامانه هوشمند پیگیری شود.
مسئله عدم ثبت اطالعات تولید و فروش تایر سواری توسط
تولیدکنندگان به عن��وان یکی از مهمترین دالیل وضعیت
نابس��امان بازار تایر توس��ط سید یاس��ررایگانی ،سخنگوی
س��ازمان تعزیرات نیز مورد تایید قرار گفته است ،به گفته
وی اگر واردکنندگان و تولیدکنندگان به درستی اطالعات
را در س��امانه جامع انبارها وارد میکردن��د ،با احتکار کاال
مواجه نمیشدیم.
پیش از این ،خبر برخورد با واحدهای متخلف توزیع تایر و
کشف بیش از  8هزار حلقه تایر احتکار شده در خبرگزاری
تس��نیم منتشر شده بود که این موضوع نشاندهنده شروع
فعالیت نهادهای نظارتی برای رصد بازار تایر بود .اما سوال
اینجاست که آیا برخورد و نظارت فیزیکی راهحل مناسبی

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد؛

تصمیمات ستاد اقتصادی دولت برای
ترخیص کاال
سرپرس��ت وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت با اش��اره به
تصمیم ستاد اقتصادی دولت گفت :براساس تصمیم این
ستاد ،اقدامات بسیار خوبی برای ترخیص و انتقال کاالهای
موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ شده است.
حس��ین مدرس خیابانی در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار
گفت :مقول��ه بازار برای مردم به لح��اظ امنیت روانی و
ذهنی و برای دولت فوقالعاده مهم اس��ت و خوشبختانه
متولی��ان بخش بازار و بزرگان تش��کلهای صنفی بارها
ثابت کردهاند که بیش��تر از هم��ه دغدغه اداره و آرامش
بازار را دارند .سرپرس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
افزود :اصناف در دوران کرونا حماس��ه آفریدند و نش��ان
دادند که بیشتر از همه به فکر مردم هستند.
وی با تأکید بر اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه و
کاالهای اساسی را تأمین میکند ،بیان داشت :با تصمیمی که
ستاد اقتصادی دولت گرفته ،اقدام بسیار خوبی برای ترخیص

و انتقال کاالهای موجود در بنادر کش��ور و گمرکات کشور
اتخاذ شده است .مدرس خیابانی بیان داشت :همیشه بحث
تأمین مواد اولیه و کاالهای اساسی در اولویت بوده است ،البته
با تصمیمی که ستاد اقتصادی دولت اتخاذ کرده ،تأمین ارز
کاالهای اساسی و مواد اولیه شتاب میگیرد و مفهوم آن این
است که مواد اولیه کارخانجات نیز به موقع تأمین خواهد شد.
وی بیان داش��ت :نزدیک به  4میلیون تن کاالی اساسی در
گمرکات کشور است و اگر این عدد تغییری نمیکند ،به این
دلیل است که مدام در حال تأمین کاالهای اساسی هستیم و
بدون وقفه ،تأمین کاالی اساسی ادامه دارد.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :البته
اتکاء م��ا برای تأمین کاالهای اساس��ی حتم��اً تولیدات
داخلی و تنها در مواردی که به دلیل شرایط امکان تولید
آن کاال در داخل فراهم نباش��د و یا کسری وجود داشته
باشد ،از طریق واردات ،آن را تأمین میکنیم .فارس

مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی
برای ترخیص سریع کاالها

سرپرس��ت معاون��ت بازرگانی داخل��ی وزارت صمت از
مصوبه جدید س��تاد هماهنگی ا قتصادی برای ترخیص
سریع کاالهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خبر
داد و گفت ۴ :میلیون تن کاالها در بنادر موجود است.
محمد رضا کالمی در نشس��ت ستاد تنظیم بازار با بیان
اینکه ه��م اکنون  ۳هزار و  ۷۰۰موجودی کاال در بنادر
کشور داریم ،گفت :با مصوبه سران قوا و ستاد هماهنگی

ناتوانی در فروش و توزیع مناسب تایر دولتی

همانطور که پیش از این گفته ش��د خری��د تایر دولتی به
صورت اینترنتیمش��کالت فراوانی داش��ت؛ ب��ه طوری که
ش��رکتهای تولیدکنن��ده محدودی در ط��رح عرضه تایر
دولت��ی حضور داش��ته و همچنی��ن توزیع ای��ن تایرها با
مشکالت فنی و زیرساختی همراه بوده است.
به گفته تنها س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ،برای فروش
تایر به صورت اینترنتی ابتدا میبایست زیرساختهای نرم
افزاری آن پیشبینی و س��رمایه گذاری شود که با توجه به
محدودیتهای موجود ،تولیدکنندگان امکان فراهم کردن
تمامی امکانات مدنظر س��ازمان حمای��ت و دیگر نهادهای
نظارتیرا ندارند.
در همین رابطه س��یدمحمد حس��ین موالخ��واه مدیرکل
نظ��ارت بر کاالهایغیرفلزی س��ازمان حمایت ،ب��ا انتقاد از
تخلفات صورت گرفته در فرآیندفروش اینترنتی تایر توسط
تولیدکنندگان گفت :به عنوان مثال در یکی از شهرستانها،
افراد سودجو توانستهاند با جمعآوری کارتهای ملی مردم،
تعداد بس��یار زی��ادی تایر با نرخ دولت��ی خریداری کرده و
آنها را با نرخ آزاد در بازار عرضه کنند.
به گزارش تسنیم ،با توجه به اینکه تولیدکنندگان از عرضه
مناس��ب تایر دولتی ناتوان هس��تند ،این پرسش به وجود
میآید ک��ه چرا تا کنون اطالعات تولی��د و فروش خود را
در س��امانه جامعه تجارت ثبت نک��رده و توزیع این کاالی
اساس��ی را به ارگانهایی که توانایی اجرای مناس��ب آن را
دارند نمیسپارند.

وزیر نفت مطرح کرد؛

پشتپردهجنجالآفرینیعلیهموافقتنامه
همکاری با چین
وزیر نفت با اشاره به اینکه موافقتنامه با چین و شایعات
مربوط به آن ،جنجالی اس��ت که در خارج از کش��ور راه
انداختند و برخ��ی در داخل از آن پیروی کردند ،گفت:
موض��وع پیشنویس س��ند همکاری  ۲۵س��اله ایران با
چین،قرارداد نیست بلکه موافقتنامه کلی است و با هر
کش��ور دیگری به جز رژیم صهیونیستی حاضریم از این
دست موافقتنامهها امضا کنیم.
بی��ژن زنگنه گفت :دولت ب��ه دالیلی با موضوع قیر رایگان
مخالف است زیرا ساز و کارهای گذشته مسالهساز بوده است.
زنگنه تاکید کرد :قرارداد میدان فرزاد به زودی امضا میشود
و تصمیمات اصلی آن گرفته شده است .این قرارداد البته با
هندیها نیس��ت و با طرف ایرانی به امضا میرس��د زیرا در
شرایط فعلی ،هیچ کشور خارجی حاضر به امضای قرارداد در
هیچ موضوعی نیست .وی با اشاره به اینکه موضوع پیشنویس
سند همکاری  ۲۵س��اله ایران با چین،قرارداد نیست بلکه

موافقتنامه کلی است ،ادامه داد :در مورد شایعاتی که مربوط
به نفت میشود نیز نه چینیها چنین چیزی خواستند و نه
ما دادیم .وزیر نفت افزود :بر اساس این موافقتنامه ،همکاری
دراز م��دت با چین در صنعت نفت خواهیم داش��ت و با هر
کشور دیگری به جز رژیم صهیونیستی حاضریم از این دست
موافقتنامههاامضاکنیم.
وی گف��ت :حت��ی آمریکاییها را در ش��رایط تحریم از
حض��ور در صنعت نف��ت ایران منع نکردی��م تا پیمانکار
و س��رمایهگذار داش��ته باش��ند .به گفته زنگنه موضوع
موافقتنامه با چین و ش��ایعات مرب��وط به آن ،جنجالی
اس��ت که در خارج از کش��ور راه انداختن��د و برخی در
داخل از آن پیروی کردند .وی در مورد تخصیص سهمیه
س��وخت به خانوارها نی��ز گفت :این موض��وع به تازگی
مطرح شده و اگر در مجلس به تصویب برسد و به دولت
ابالغ شود موظف به تبعیت از آن هستیم .شانا

خ��ب��ر

خ��ب��ر

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت
اعالم کرد؛

برای ساماندهی بازار تایر است؟

به گفته رس��ول جمشیدی ،کارشناس صنعت تایر ،مشکل
ب��ازار تایر س��وارینه در نح��وه قیمتگ��ذاری و تعیین ارز
تخصی��ص یافته ب��رای واردات مواد اولیه ،بلکه در ش��یوه
نظارت بر نحوه فروش و توزیع این کاال است.
بر اس��اس اظهارات وی ،نظارت بر زنجی��ره تولید و توزیع
کاالهای اساس��یاهمیت وی��ژهای دارد و باید این موضوع را
پذیرفت که قدرت نظارتیس��ازمانهایی همچون س��ازمان
حمایت از مصرف کنندگان و س��ازمان تعزیرات برای رصد
بازار کاالهای گوناگون کافی نیست و به همین دلیلدر این
حوزه نیازمند بررس��ی و رصد کامل زنجیره تأمین و توزیع
تایرتوسط سامانههای سیستمی هستیم.
ضرورت توزیع سیس��تمی تایر مورد توجه و تاکید برخی از
مقامات دولتی نیز بوده اس��ت ،به عنوان مثال عبدالهاش��م
حس��ننیا معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تجربه
موفق طرح توزیع سیس��تمی تایرس��نگین از طریق حواله
مکانیزه ،خواستار ادامه یافتن صدور حواله سیستمی برای
جلوگیر از نابسامانی و عدم کنترل بازار تایر شده است.
به گفته برخی از کارشناس��ان بازار الستیک ،سامانه توزیع
سیس��تمی ،رویهه��ای الزم ب��رای جلوگی��ری از احتکار و
اختفای تایر را در اختیار داش��ته و با توجه به تجربه مثبت
استفاده از این روش ،در توزیع تایر سنگین ،میتوان از آن
برای ساماندهی بازار تایر سواری نیز استفاده کرد.
به عنوان مثال علی حس��ینی کارشناس صنعت تایر با بیان
اینکه در نظر نگرفتن یک ش��بکه منسجم برای توزیع کاال
در نهای��ت به ضرر مصرفکننده منجر خواهد ش��د ،اظهار
داش��ت :ایجاد شفافیت و برقراری امکان رصد کاال از طریق
ش��بکه توزیع ،موجب تسهیل نظارت بر بازار شده و توانایی
نهادهای نظارتی در مقابله با سودجویی و احتکار را افزایش
میدهد.
سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد یک سامانه واحد جهت
مدیری��ت فعالیتهای تج��اری بازرگانان و فعاالن تجاری در
ح��وزه ثب��ت اطالعات خری��د و ف��روش کاال  ،نگهداری و
انبارش کاال و حمل کاال طراحیشده است و بر اساس قانون
مبارزه با قاچاق و ارز همه س��ازمانهای دولتی و خصوصی
در حوزه تجارت ،تولید و واردات میبایس��ت با این سامانه
همکاری کنند.
با وجود الزام قانونی و بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار
مبن��ی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطالعات در س��امانه
جامع تجارت ،تولیدکنندگان تایرتاکنون از این کار امتناع
و در برابر شفافس��ازی زنجیره تأمین مقاومت کردهاند که
ای��ن امر نه تنه��ا باعث ایجاد عدم ش��فافیت و احتکار تایر
در انبارها ش��ده است ،بلکه امکان بکارگیری سامانه توزیع
سیس��تمی برای ساماندهی بازار تایر سواری را از حاکمیت
تسنیم
و نهادهای نظارتی سلب میکند.

اقتصادی دولت قرار ش��د با اولویت ترخیص ش��ده و در
اختیار شبکه توزیع قرار گیرد.
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود:
بازرگانان میتوانند برای ترخیص این کاالها اقدامات خود
را انجام دهند و با هماهنگیهای انجام شده بانک مرکزی
نی��ز آمادگی دارد در مدت س��ه ماه ارز م��ورد نیاز آنها
را تأمی��ن کند .وی با بیان اینک��ه در این مدت  ۶هزار و
 ۷۰۰ت��ن کاالی گروه  ۳که مواد اولی��ه مورد نیاز تولید
است ،گفت :ترخیص شد که در این مورد هم با هماهنگی
سران قوا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این ترخیص با
استفاده از ارز اشخاص و شیوه اعتباری صورت گرفت.
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با بیان این که نشس��ت
ام��روز س��تاد تنظیم بازار ب��ه عنوان چهارمین جلس��ه
شورای تش��دید نظارت بر بازار برگزار شد گفت :تمرکز
این ش��ورا برخ��ورد با احت��کار کاال و امتن��اع از عرضه
در ای��ن مقطع زمانی اس��ت .وی با بی��ان این که برخی
سودجویان کاالهای موردنیاز مردم را احتکار و از عرضه
آن خودداری میکنند افزود :مردم اگر مواردی از احتکار
را در مراکز نگهداری کاال و یا حتی در خانهها مش��اهده
کردند میتوانند از طریق شماره تلفنهای  ۱۲۴و ۱۳۵
اطالع رسانی کنند .منبع گزارش

آمارها نشان داد؛

سهم  ۴۰درصدی میلگرد از
تولیدات فوالدی

میزان تولید میلگرد توس��ط فوالدس��ازان کشور در سه
ماهه نخست امسال به دو میلیون و  ۱۷۱هزار تن رسید
ک��ه بالغ ب��ر  ۴۰درصد کل تولیدات ف��والدی را در این
دوره به خود اختصاص داد.
برپایه جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران،
مجموع کل تولیدات فوالدی در س��ه ماهه بهار امس��ال
پن��ج میلیون و  ۳۳۵هزار تن ش��د ک��ه مقاطع طویل و
تخ��ت به ترتیب دو میلیون و  ۶۶۱هزارتن و دو میلیون

و  ۶۷۴هزار تن را از آن خود ساختند.
آمار انجمن یاد شده نشان میدهد ،میزان تولید میلگرد
در سه ماهه ابتدایی امس��ال به دو میلیون و  ۱۷۱هزار
تن رس��ید و در مقایس��ه با دو میلی��ون و  ۵۸هزار تن
عملکرد س��ه ماهه نخست پارسال رشد پنج درصدی را
نشان میدهد.
بررس��ی آمار مزبور حاکی است ،سهم میلگرد از مجموع
تولید در بخش مقاطع طویل فوالدی  ۸۱.۵درصد است
و س��هم تیرآهن با رقم  ۲۹۷هزار تن بیش از  ۱۱درصد
را ثبت کرد و در مقایسه با تولید  ۳۰۱هزار تن تیرآهن
در سه ماهه نخست پارسال افت یک درصدی دارد.
همچنین نبشی ،ناودانی و سایر مقاطع فوالدی در بخش
طویل در س��ه ماهه ابتدایی امسال به رقم  ۱۹۳هزار تن
رسید و در مقایسه با تولید  ۲۰۳هزار تن عملکرد مدت
مشابه س��ال گذش��ته کاهش پنج درصدی دارد ،ضمن
اینکه سهم این قس��مت از مجموع تولید مقاطع طویل
فوالدی به حدود هفت درصد میرس��د .بررسی عملکرد
فوالدس��ازان در دوره س��ه ماهه نخس��ت امسال گویای
تولی��د دو میلیون و  ۶۷۴هزار تن اس��ت که از این رقم
ورق گرم با دو میلیون  ۲۹۴هزار تن  ۸۵.۷درصد از کل
ایرنا
تولید این بخش را به خود اختصاص داد.

حمایت بانک آینده از کسب و کارهای
شرکت های دانش بنیان

بانک آینده ،در سال جهش تولید و با هدف تقویت،
تأمین مالی و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان،
مرحله سوم پرداخت تس��هیالت به این شرکت ها
را آغاز کرد.
در نشس��تی که در س��الن همایش ه��ای صندوق
نوآوری و ش��کوفایی با حض��ور دکتر محمد فطانت
مدی��ر عامل بانک آینده ،مدی��ران عامل بانک های
کارآفرین و صنعت و معدن و مدیران این صندوق و
در آیین برگزاری آغاز مرحله سوم حمایت از کسب
و کارهای آس��یب دیده از کرونا ویژه ش��رکت های
دانش بنیان متوس��ط و بزرگ برگزار شد ،ایشان بر
لزوم حمایت از صنایع دانش بنیان ،به خصوص در
شرایط همه گیری ویروس کرونا ،تأکید کرد.
مدیر عام��ل بانک آین��ده بیان کرد :بان��ک آینده،
مفتخر است تا کماکان ،با چابکی و تسریع در انجام
امور ،با پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های دانش
بنیان ،به خـصوص ش��رکـت های آسـیب دیده از
وی��روس کرونا ،حمایت ه��ای الزم را انجام دهد تا
این شرکتها ،به خصوص شرکت های فعال در حوزه
س�لامت و درمان ،با تولیدات خود کمک کنند تا از
این شرایط بحرانی کرونا ،با موفقیت عبور نماییم.

افزايش  100درصدی تسهيالت بانك
صنعت و معدن به شركت های
دانش بنيان

مديرعام��ل بانك صنع��ت و معدن اعالم داش��ت:
تس��هيالت اين بانك به ش��ركت های دانش بنيان
در سه ماهه نخست سال  99نسبت به مدت مشابه
سال گذش��ته از رشد  100درصدی برخوردار بوده
است.دكتر حس��ين مهري مديرعامل بانك صنعت
و معدن در جلس��ه مرحله سوم حمایت از کسبو
کارهای آس��یبدیده ناشی از شیوع ويروس کرونا
ويژه ش��ركت هاي دانش بنيان بزرگ و متوسط که
صبح ام��روز  29تیرماه در محل صندوق نوآوری و
ش��کوفایی برگزار شد ،اظهار داش��ت :اين بانك بر
اساس رس��الت اجتماعي خود از سال  97پرداخت
تس��هيالت به ش��ركتهاي دانش بنيان را در دستور
كار قرار داده است.مديرعامل بانك صنعت و معدن
ادامه داد :در س��ال  98در مجموع ده هزار ميليارد
و  785ميلي��ون ريال به  80ش��ركت دانش بنيان
پرداخت شده و در سه ماهه نخست سال جاري نيز
تسهيالتي به ميزان  2هزار ميليارد و  233ميليون
ريال به  29شركت دانش بنيان اعطا شده است.

راه اندازی"وب سرویس داک" برای
مشتریان حقوقی بانک شهر

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک ش��هر
با اش��اره به استقبال گس��ترده از نرم افزار "داک"
،گفت :با توجه به این مهم" ،وب سرویس داک" نیز
برای مش��تریان حقوقی بانک شهر راه اندازی شده
اس��ت.به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی
بان��ک ش��هر ،جواد عط��اران با تاکید ب��ر اینکه در
راس��تای ارائه خدمات ارزنده به مشتریان و افزایش
رضایتمندی ایشان ،نرم افزار "داک" به عنوان یک
محصول جدید بر روی بس��تر تلفن همراه در سال
گذشته به مشتریان ارائه شد ،افزود" :وب سرویس
داک" با اس��تفاده از تکنولوژی امضای دیجیتال ،به
ش��یوه ای امن ،امکان انجام عملی��ات انتقال وجه
را بر روی س��پرده های اش��خاص حقوقی و سپرده
های مش��ترک اشخاص حقیقی فراهم می کند.وی
تصریح کرد :این سرویس همچنین امکان برداشت
و انج��ام عملیات انتقال وجه بر روی س��پرده های
سازمان ها و شرکت ها و حذف چک کاغذی را در
اختیار مشتریان حقوقی قرار می دهد.

برنامه راهبردی بانک کشاورزی در
سال جهش تولید

روح ال��ه خدارحم��ی مدیرعامل بانک کش��اورزی،
در بازدید دکتر کاظم خاوازی از بانک کش��اورزی،
برنامه راهبردی این بانک در س��ال جهش تولید را
تبیین و تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل
بانک کشاورزی ،در این دیدار که صبح روز دوشنبه
س��ی ام تیر  1399انجام ش��د ،آقای خدارحمی با
اش��اره به این که بانک کش��اورزی ،سیاس��ت های
کالن خ��ود را ب��ا هدف تحقق ش��عار جهش تولید
تنظیم و تدوین کرده است ،به طرح و برنامه های
مرتب��ط با حف��ظ و ارتقا امنیت غذای��ی با تکیه بر
تولید غذای س��الم ،ایجاد فرصت های شغلی جدید
و افزای��ش رفاه حفظ اش��تغال موجود و فقرزدایی،
ارتقاء توان مالی ،حف��ظ منابع تجدیدناپذیر و پایه
کشاورزی ،افزایش صادرات با محدودیت محصوالت
کش��اورزی ،افزایش دانش فنی واحدهای تولیدی،
افزای��ش پایدار تولید مبتنی ب��ر افزایش بهره وری
و ط��رح های دان��ش بنیان پرداخ��ت و اعالم کرد،
حمایت از توس��عه کش��ت گلخانه ای برای احداث
و توس��عه  2000هکتار گلخانه با تسهیالتی حدود
 80ه��زار میلی��ارد ریال در اولویت ط��رح و برنامه
های بانک کش��اورزی قرار گرفته است .مدیرعامل
بانک کش��اورزی ،تکمیل و راه ان��دازی طرح های
راکد و نیمه تمام را هدف دیگر این بانک اعالم کرد
و گف��ت :برای کمک به راه اندازی  125طرح راکد
و نیمه تمام ،اعتباری معادل سه هزار میلیارد ریال
اختصاص یافته است ،ضمن این که حدود  15هزار
میلی��ارد ریال نیز به طرح های نیمه تمام پرداختی
از مح��ل اعتبارات ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایری تخصیص داده شده است.

