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 نئوبانک »هوشمند فردا« 
در دسترس قرار گرفت

نســخه اولیه نئوبانک »فردا« )نئوبانک مشــترک 
بانک ایران زمین و هلدینگ های وب( از سه شنبه 

۲۷ اردیبهشت در اختیار کاربران قرار گرفت.
بــه گزارش روابط عمومی بانــک ایران زمین ؛ نوید 
رجائی پور مدیرعامل نئوبانک هوشــمند »فردا« با 
اعالم این خبر گفت: پس از مراحل تست و دریافت 
نقاط ضعف و قوت، نســخه اصلی آن بارگذاری می 
شود. رجائی پور گفت: با حمایت بانک ایران زمین و 
بازوی فناوری این بانک یعنی شرکت آرمان وفاداری 
آریا )آوا( و هلدینگ “های وب” توانستیم وارد حوزه 
نئوبانک ها شویم و در واقع ما تنها نئوبانکی هستیم 
که در درون بانک شــکل نگرفته و از درون صنعت 
فعالیت خود را آغاز می کنــد. مدیر عامل نئوبانک 
هوشمند فردا گفت:» ما در شرکت “های وب” سال ها 
در تالش بودیــم که به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
اپراتورهای کشور خدماتی را به مشترکین خود ارائه 
دهیم که محور این خدمات امور بانکی بود و در تالش 
بودیم که بتوانیم خود را با یکی از بانک های فعال در 
حوزه فناوری اطالعات هماهنگ و از آنها ســرویس 
دریافت کنیم که در نهایت توانستیم با کمک بانک 
ایران  زمین این کار را به سرانجام برسانیم. وی افزود: 
از این که بانک ایران زمین توانسته به صورت آهسته 
و پیوســته مسیر خود را به انتها برساند، شگفت زده 
شدیم. سیســتم ها و سامانه های این بانک همه نیاز 
ما را پوشش می دهند. همچنین وجه دیگر موضوع 
این بود که اغلب شرکت های بانکی با بزرگ تر شدن، 
کند می شــوند که این تجربه را در شــرکت آرمان 
وفاداری آریا )آوا( که به عنوان بازوی دیجیتال بانک 
ایران زمین کار می کند شــاهدش نبودیم و سرعت 
خوبی در این زمینه داشــتند و ثمره آن فعالیت ها 
و ارتباطات منجر به تاســیس شرکتی به اسم آوای 
فناوری و نوآوری هوشــمند فردا و ایجاد نئوبانکی با 
مشارکت “بانک ایران زمین” و شرکت “های وب” شد.

پیام سرپرست بانک توسعه تعاون به 
مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 
پیام سرپرست بانک توسعه تعاون به مناسبت روز 
ارتباطات و روابط عمومیسرپرســت بانک توســعه 
تعاون به مناســبت روز ارتباطات و روابط عمومی 

پیامی صادر کرد.
روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه 
و مبتنی بر تحقیق و برنامه اســت که با اســتفاده از 
شــیوه های علمی وهنری به دنبال اطالع رسانی به 
مخاطبان و اطالع یابی از آنان، تجزیه و تحلیل گرایش 
هــای مخاطبان و افکار عمومی به منظور جلب نظر، 
تفاهم و حمایت مستمر از مخاطبان با کاربرد تکنیک 
ها و ابزارهای ارتباطی نوشــتاری،گفتاری،دیداری و 
شنیداری است.عنصر»ارتباط« نقش یگانه و منحصر 
به فــردی در شــرح وظایف روابط عمومــی دارد و 
می تواند به شــناخت، درک متقابل و ارتباطات یک 
سازمان با مخاطبان به منظور کامیابی در سیاست ها 
کمــک نماید. فعالیــت روابط عمومــی برگرفته از 
نظرمخاطب و دیدگاه های اوســت .بانک ها را شاید 
بتوان جزو معدود سازمان هایی دانست که با مجموعه 
متنوعی از مخاطبــان ســروکار دارند.فراهم کردن 
خدمات متفاوت برای مشتریان و معرفی این خدمات 
به ذینفعان و برررسی دیدگاه و بازخورد مخاطبان جزو 
مهم ترین وظایف روابط عمومی می باشــد. فناوری 
های نوین کمک موثری در ایفای نقش روابط عمومی 
بر عهده دارند. با تغییــر و تحوالت در حوزه فناوری 
ها و شــبکه های اطالع رسانی، ارتباط دوسویه بین 
بانک و مشتری، شکل و رنگ متفاوتی به خود گرفته 
است. نفوذ کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در 
همه جنبه های زندگی از جمله در تعامالت روزمره 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و سیاســی افزایش 
چشــمگیری یافته است. که از آن جمله می توان به 
حوزه بانکداری و به ویژه با ورود بانکداری الکترونیک 
و تحوالت چشمگیر مترتب بر آن در نحوه تعامل میان 
افراد و گروه های اجتماعی و افزایش حجم پر شتاب 

تجارت در سطوح ملی و بین المللی اشاره کرد.

 چگونگی صدور چک تضمینی 
در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات   
با اجرایی شــدن امکان صدور چــک تضمینی در 
ســامانه صیاد بانک توســعه صادرات نحوه اجرا و 

اصالحات مربوط به مقررات آن تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در 
تمامی شــعب این بانک، چک تضمین شده، مانند 
چک بین بانکی به درخواســت مشتری و صاحب 
حســاب و توسط بانک صادر می شود و خود بانک 
نیــز پرداخت مبلــغ معین را در زمان سررســید، 
تضمین می کند.صادرکنندگان چک های تضمین 
شــده، باید از انجام معامله خود اطمینان داشــته 
باشــند، زیرا زمانــی که این نوع چــک صادر می 
شود، براساس ماده ۲4 قانون اصالحی صدور چک، 
صــادر کننده فقط تا یک ماه، فرصت درخواســت 
ابطال آن را دارد.چک تضمین شده، که بانک صادر 
کننــده، اعتبار آن را تضمیــن می کند، معموال به 
صورت رمزدار صادر می شود. براساس قانون جدید 
اصالحی چــک تضمین شــده 1400، صدور این 
قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع اســت. صدور 
و تحویل چک های تضمین شــده توسط بانک ها به 
مشــتری، صرفاً از طریق ســامانه صدور یکپارچه 
الکترونیکی چک )صیاد( امکان پذیر بوده و مستلزم 
تکمیل برگه درخواســت توسط متقاضی در شعبه 
بانــک در حضور متصدی بانکی، درج مشــخصات 
هویتی و شماره حســاب گیرنده روی چک تضمین 
شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور 

در سامانه »صیاد« خواهد بود.

اخبـــار

قائم مقام ســازمان اموال تملیکی با بیان اینکه ۲0۳ تن 
کاالی اساسی کشف شده به زودی روانه بازار می شود ، 
گفت: مایحتاج و اقالم ضروری مردم را هر چه سریع تر و 

با قید فوریت تعیین تکلیف و روانه بازار می کنیم.
 صاحب حجتی با اشــاره به اصالح نظام یارانه های برخی 
اقالم و کاالهای اساســی و ضروری مردم، اظهار داشت: 
سازمان اموال تملیکی مسئولیت جمع آوری، نگهداری 
و فــروش اموال قاچاق، متروکــه، ضبطی و قضایی را بر 
عهده دارد و در این راستا تالش می کند کاالهای اساسی 
و مورد نیاز سفره مردم را در اختیار متولیان تنظیم بازار 
قرار دهد.ســخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی با بیان اینکه قاچاقچیان و سودجویان در صدد 
بر هم زدن آرامش و معیشت مردم هستند، تصریح کرد: 
بر اســاس گزارش های واصله در چهار استان کرمانشاه، 
لرســتان، اصفهان و فارس بالغ بر ۳۵ تن روغن خوراکی 
و 1۶۸ تن برنج قاچاق کشــف و برای تعیین تکلیف در 

اختیار این سازمان قرار گرفته است.
قائم مقام ســازمان اموال تملیکی با بیــان اینکه ۲0۳ 
تن کاالی اساسی کشف شــده به زودی روانه بازار می 
شــود ، تاکید کرد: وظیفــه خود می دانیــم مایحتاج و 
اقالم ضروری مردم را هر چه ســریع تر و با قید فوریت 
تعیین تکلیف و روانه بازار کنیم.قائم مقام سازمان اموال 
تملیکی به شــعار حمایت از تولید اشــاره کرد و یادآور 

شد: سال 1400 این ســازمان توانست با برنامه ریزی و 
اولویت بندی براساس سند تحولی در دولت مردمی بیش 
از ۶۸0 میلیارد تومان کاال شامل مواد اولیه و واسطه ای 
را در ۵ ماهه پایانی سال در اختیار واحدهای تولیدی و 

بنگاه های اقتصادی قرار دهد.
 »محمــد قربانــی« نیــز در حاشــیه بازدیــد از بازار 
عمده فروشــی درباره وضعیت عرضه کاالهای اساسی و 
چالش های توزیع، افزود: اکنون روزانه ۳ هزار تن روغن 
خوراکی در کشــور توزیع می شود، بنابراین کمبودی در 
تولید نداریم؛ بلکه بخشــی از مشــکل مربوط به شبکه 

توزیع است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی 
تصریح کرد: بر اســاس گزارش واحد نظارت و بازرسی 
وزارت جهــاد کشــاورزی، اکنون با مشــکل احتکار در 
بسیاری از اســتان های کشور روبرو هستیم، به طوری که 
در یکی از اســتان ها ۶۳1 تن روغن مایع احتکار شــده 
بــود، اما علل احتکار را نمی توانیم اعالم کنیم.وی اظهار 
داشــت: بخش عمــده روغن های احتکار شــده دارای 
قیمت های قبل از نرخ گــذاری جدید بودند؛ با توجه به 
مصوبــه اخیر ابالغی که روغن هــای قبلی با قیمت های 
جدید عرضه شــود دیگر احتــکار نمی تواند موضوعیت 
داشته باشــد، مگر اینکه برخی قصد اختالل در بازار را 

داشته باشند.  فارس

 ۲۰۳ تن کاالی اساسی کشف شده
به زودی روانه بازار می شود 

رئیــس کل بانک مرکــزی گفت : بازپرداخت اقســاط 
تسهیالت اعطایی صندوق توســعه ملی باید به صورت 
ارزی انجام شــود تا امکان اعطای تســهیالت ارزی به 

پروژه های جدید حاصل شود.
علی صالح آبادی در دومین همایش صندوق ثروت ملی 
و عدالت بین نســلی، نقش صندوق های توسعه در همه 
کشــورها را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: یک سری 
پروژه های در ســال های اخیر  اجرا شده اند و اکنون به 
مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیده اند 
در این میان این نکته مهم است  که چون منابع صندوق 
ارزی است علی االصول باید اقساط آن نیز به صورت ارزی 
پرداخت شــود. وی افزود:  برخی بر این باورند که طبق 
قاعده قبلی در حســاب ذخیره ارزی اقساط ارزی باید به 
ریالی تبدیل شود این در حالی است که طبعا این روش 
بازپرداخت اشــکاالتی دارد و ساختار و نظامات صندوق 
اکنون این امکان را ندارد و باید بر اساس قواعد آن عمل 
شود.صالح آبادی با اشاره به همکاری بانک های عامل و 
صندوق توسعه ملی گفت: همکاری صندوق و بانک های 
عامل در وصول مطالبات صندوق می تواند حائز اهمیت 
باشد و صندوق و بانک در کنار هم قرار گیرند.البته مطلع 
هستیم بدلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها برخی شرکت 
ها و دریافت کنندگان ارزی صندوق دچار مشــکل شده 
اند که مســاعدت الزم در این خصوص انجام می گیرد. 

وی تاکید کرد: این نکته مهم اســت که بانک و صندوق 
مشــترکاً تالش کنند که پرداخت ها به شکل ارزی باشد 
و منابع صندوق برگردد چراکه با بازگشــت منابع ارزی 
صرف اعطای تسهیالت جدید شود.وی تاکید کرد: همه 
دســتگاه های متولی کار باید تالش کنند که در حفظ و 

صیانت صندوق توسعه ملی کمک کنند.
رئیس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخی مواقع 
منابع ارزی صرف پروژه های می شــود که تولید مشابه 
داخلی ان وجود دارد گفت: این عمل هیچگونه توجیهی 
ندارد و حتما باید پروژه هایی از ســوی صندوق تامین 
مالی شود که از بازدهی مناسب، توجیه پذیری باال و از 
عواید ارزی برخوردار باشد، منابع ارزی صندوق را نباید 
صــرف وارداتی که امکان تولیــد داخلی دارند، کرد.وی 
تاکید کرد: ســرمایه گذاری های صندوق باید الزاماً در 
پروژه های صرف شــود که عواید ارزی دارد چرا که اگر 
این پروژه ها درآمد ارزی داشــته باشد می توان مجدداً 
ارز به صندوق برگردد و این منابع به صورت پایدار بماند 
و در چرخه ســرمایه گذاری  و اعطای تسهیالت جدید 
استفاده شــود.صالح آبادی گفت : نقش صندوق توسعه 
ملــی در ایران  از جهاتی بــه دلیل برخی محدودیت ها 
مهمتر اســت، صندوق توسعه ملی در کشور ما به دلیل 
محدودیت های خارجی  عمدتاً از ســال 1۳90 به بعد 

نقش پررنگ تر ی پیدا کرده است.  ایسنا

 انجام بازپرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به شکل ارزی 

گزارش

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: در هر دوره 
بین ۲00 تا ۳00 هزار خودرو در ســامانه یکپارچه خودرو 
تخصیص می یابد و چون برای هر فرد امکان یکبار ثبت نام 
وجــود دارد متقاضیــان می توانند از مزایای این ســامانه 

بهره مند شوند.
منوچهر منطقی معــاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
در نشســت خبری با عنوان تحلیل عوامل متمرکز سازی 
تخصیص خــودرو گفت: بــا توجه به راه اندازی ســامانه 
تخصیــص یکپارچه خــودرو از این پس به جــای اینکه 
خودروســازان هر 1۵ روز یکبار ۵ تــا 10 هزار خودرو به 
صورت مجــزا عرضه کنند و قرعه کشــی انجام دهند این 

فرآیند به صورت یک جا در این سامانه انجام می شود.
منطقــی افــزود: به عنوان مثــال در این ســامانه در یک 
فرآیند ســه ماهه خودرو به مشــتریان عرضه می شود به 
این صورت که تمام ظرفیت اعالمی توســط خودروسازان 
بخش خصــوص و دولتــی در یک بازه مشــخص عرضه 
می شــود و متقاضیان خریــد خــودرو می توانند تقاضای 
خود را در ســامانه ثبت کنند و پس از پایان ثبت نام قرعه 
 کشی انجام خواهد شــد.معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صمت بیان داشــت: بــا توجه به تجمیع میــزان ظرفیت 
خودروســازان بخش خصوصی و دولتی برای عرضه در هر 
دوره پیش بینی می شود در هر دوره بین ۲00 تا ۳00 هزار 
خــودرو تخصیص یابد و چون برای هر فــرد امکان یکبار 
ثبت نام وجود دارد بنابراین متقاضیان به راحتی می توانند 

از مزایای این سامانه بهره مند شوند.
وی بیان داشت: در مورد خودروسازان انبوه نیز بعضا شاهد 
بودیم که عرضــه به صورت قطره چکانی انجام می شــود 
بنابراین در ســامانه تخصیص یکپارچه عرضه خودرو این 

مشکل رفع شده و همه تولیدات خودرو توسط خودروسازان 
بخش خصوصی و دولتی بصورت یک جا عرضه می شــود و 

فرآیند عرضه هر سه ماه یکبار اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه مقرر شــده ۵0 درصــد ظرفیت ثبت نام 
در این ســامانه به خانواده ها و مــادران دارای فرزند دوم 
تخصیص یابد، افزود: با توجه به اطالعات زیادی که در این 
شیوه جمع آوری می شود می تواند به صورت کامال هدفمند 
عمل کــرد و بنابرایــن طرح هایی از جمله جوان ســازی 

جمعیت را بهتر اجرا کرد. 
معــاون وزیــر صمت اظهار داشــت: با کمــک مجلس به 
دنبــال این هســتیم که اگر فردی خودرویــی را با قیمت 
1۶0 میلیــون خریداری و آن را بــه عنوان مثال به قیمت 

۳00میلیون تومان فروخت باید مالیات پرداخت کند. 
منطقی اظهار داشــت: پیش از این در واردات خودرو فقط 
دهک هــای پردرآمد جامعه مــورد نظر بود و حتی در یک 
دوره شــاهد بودیم که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد 
کشور ما شــده بود اما در این دوره همه دهک های جامعه  
را مورد نظر قرار داده ایم. معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صمت اظهار داشت: با توجه به خالء تولیدی که وجود دارد 
واردات خودروهــای اقتصادی را در دســتور کار قرار دارد 
به عنوان مثال وقتی پراید حذف شــد ۵00 هزار متقاضی 
داشــت و این در حالی بود که هیــچ خودرویی جایگزین 
ایــن خودرو نشــد، در حالی که دنیا بــا روش های علمی 
دقیق محصولی ارزشمند و با قیمت عقالیی تولید و عرضه 
می شود ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده ایم. معاون 
وزیر صمت اظهار داشــت: وظیفه ما این است که خودرو با 
قیمت مناسب و براساس فناوری روز وارد کنیم زیرا مشکل 
کنونی ما در خصوص خودرو این است که االن خودروهای 

ما براساس فناوری روز نیست و دو دهه از فناوری روز دنیا 
عقب هستیم. 

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت درباره قرعه کشــی 
خودرو اظهار داشت: براســا قانون جامع دولت الکترونیک 
بایــد یک پورتال جامع خودرو را وجود آورد و این موضوع 
سال ۸4 مصوب شــده بود اما کسی آن را اجرا نکرده بود. 
هــدف از ایجاد این پورتال نیز رضایت مشــتری و مبارزه 
با پولشــویی اســت و لذا با توجه به اینکــه ایجاد چنین 
پورتالــی در قانون وجود داشــت ما نیز براســاس قانون 
عمــل کردیم و اقدام به ایجاد ســامانه تخصیص یکپارچه 
خودرو کردیم. منطقی اظهار درباره تســت تصادف خودرو 
اظهار داشــت: قطعه ســازان ما باید یک ســری تجهیزات 
در سیســتم های خود ایجاد کنند ، بنابراین کنسرسیومی 
ایجــاد کرده ایم که امکان تســت تصادف را در کشــور تا 
1۸ ماه آینده یعنی بهمــن 140۲ فراهم کنیم و در حال 
تامین زیرســاخت های الزم هستیم. منطقی اظهار داشت: 
تولید خودروهای ناقص موجب افــت کیفیت خودروهای 
 تولیدی می شــود بنابراین در نظر داریم تــا تولید همراه 

با عبور مستقیم باشد.
منطقی با بیان اینکه اســتانداردهای ۸۵ گانه خودروهای 
ما در سطح باالیی قرار دارد، گفت: بطوریکه می توان گفت 
سطح اســتانداردهای خودرویی ما در سطح استانداردهای 
اروپایی اســت. استانداردهای ما به روز و حتی کمی باالتر 
از آن است. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار 
داشت: نیاز واقعی خودرو در کشور در شرایط متعادل بین 
یک میلیــون و 400 هزار خودرو تا یــک میلیون و ۵00 
هزار است اما زمانی که خودرو به به یک کاالی سرمایه ای 
تبدیل می شود و مردم برای حفظ ارزش پول از آن استفاده 

می کنند نیاز کاذبــی ایجاد می کند که تقاضا را ۵00 هزار 
افزایش می دهد و به حدود ۲ میلیون دستگاه می رسد. 

وی درباره با نقدینگی خودروســازان گفت: در ســال های 
گذشته شورای عالی اعتبار هر ســال مبلغی را در ابتدای 
سال  برای تامین نقدینگی خودروسازان اختصاص می داد 
که این اتفاق ســال گذشــته برای اولین بــار رخ نداد لذا 
به نظر می رســد اگر این منابع مالی برای خودروســازان 
تامین می شــود می توان به افزایش عرضه  خودرو توســط 
خودروسازان کمک کرد. وی درباره خدمات پس از فروش 
خودروهای وارداتی گفت: در زمانی که ما خودرو به ترکیه 
صــادر می کردیم ترکیه از ما خواســت تا بــرای خدمات 
پس از فــروش خودروها به تعــدادی از نمایندگی ها این 
کشــور آموزش الزم داده شود و دســتورالعمل های الزم 
و قطعــات در اختیار آنهــا قرار گیرد و با این شــرط این 
کشــور اجازه واردات را می داد ما هم در نظر داریم همین 
 سیستم را برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی 

اجرا کنیم. 
منطقی با اشاره به موضوع حذف ارز 4۲00 تومانی و واقعی 
شــدن قیمت آن اظهار داشت: وزارت صمت تعرفه واردات 
را کاهــش داد یعنی اگر یک قطعه ســاز بابت واردات ۲۵ 
درصــد تعرفه می پرداخت اکنــون آن تعرفه کاهش یافته 
اســت و کمتر از 10 درصد می پردازد لذا با کاهش تعرفه 
افزایش هزینه ها را  جبران سازی کرده است. وی در پاسخ 
به این سوال با توجه به اینکه گفته می شود واردات خودرو 
باید منجر به تولید آیا این موضوع به منزله آن اســت که 
واردات خودرو توســط تولیدکنندگان انجام خواهد شــد،  
افــزود: واردات خودرو باید منجر به تولید شــود لذا برای 

واردکنندگان خودرو سه راه وجود دارد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر داد 

تخصیص 300 هزار خودرو در هردوره ثبت نام سامانه یکپارچه

رئیس کل سازمان خصوصی ســازی گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه سهام 
عدالت جاماندگان تا پایان سال اختصاص می یابد.

 حسین قربان زاده در نشست خبری نخســتین رویداد خصوصی سازی و بررسی 
۲0 ســال خصوصی ســازی در ایران در مورد اینکه آیا از ۳00 شرکت دولتی که 
باقیمانده، امکان اختصاص سهام به جاماندگان از آنها وجود دارد، گفت: بر اساس 
تبصره ۲ قانون بودجه 1401 دولت امســال مکلف شده است به اعضای کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد همچنین 
افراد واجد شرایط مطابق قانون سیاست های اجرای اصل 44 به ویژه در ماده ۳4 

این قانون باید سهام عدالت اختصاص داده شود.
وی گفت: در این زمینه با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی جلســاتی برگزار کردیم و 
قرار اســت تا پایان خرداد ماه به اشــراف کامل برسیم هر چند در دو هفته اخیر 
که وزارت کار مشــغول دهک بندی افراد برای یارانه معیشتی بود اما اصرار داریم 
تا پایان خرداد ماه در قالب بند »الف« تبصره بودجه افراد جامانده ســهام عدالت 

از دو دهک اول کم درآمدی و 4 دهک بعدی مشخص شوند.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی این نکته را هم گفت: دولت باید از مجموع 
درآمد و هزینه خانوارها اطالع کافی داشــته باشــد.وی این را هم گفت: در روش 
قبلی اختصاص سهام عدالت این ایراد وجود داشت که چون دهک ها را شناسایی 
نکرده بودند به اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی 
اختصاص داده شد و سپس به رده بندی مشاغل مانند کارمندان دولت، رانندگان، 

خادمان مساجد و برخی از اصناف دیگر سهام عدالت داده شد.وی تأکید کرد: بر 
اساس تکلیف قانون بودجه سال 1401 باید سهام عدالت به جاماندگان اختصاص 
یابد البته از ۳00 شرکتی که نزد دولت باقی مانده اند کمتر از عدد انگشتان یک 
دست شــرکت سودده وجود دارد یا ۲00 هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولت 
در شرکت های بورســی وجود دارد که بخش عمده آن در وثیقه بانک ها است و 
قســمتی از این سهام نیز ارزنده نیســت در حالی که باید سهامی به مردم داده 
شود که ســودآور و ارزنده باشــد.قربان زاده گفت:  از طرفی دولت طبق بندهای 
دیگر قانون امســال تکلیف دارد 1۳0 هزار میلیــارد تومان در قالب بدهی خود 
به ســازمان تأمین اجتماعی بپردازد همچنیــن ۷0 هزار میلیارد تومان در قالب 
صدر بند الف تبصره ۲ قانون بودجه باید بپردازد و ۳۵ هزار میلیارد تومان هم از 
ســهام خود برای افزایش سرمایه بانک ها باید واگذار کند همچنین تکلیفی برای 
پرداخت به متولدین ســال 1400 نیز وجود دارد، بنابراین باقیمانده سهام دولت 
حتی برای تکالیف ســال 1401 هم کفاف نمی دهد تا چه رســد به اینکه برای 
سال های بعد چه اقدامی انجام دهند.به گفته قربان زاده هیأت مدیره شرکت های 

ســرمایه گذاری عدالت از ۳1 شــهریور 1400 به گونه ای بود که دولت توجیهی 
نداشت که نمایندگان خود را در هیأت مدیره این شرکت ها معرفی کند همچنین 
انتخابات آنها هم هنوز برگزار نشده و منتظر آئین نامه اجرایی سهام عدالت است 

و تصمیم گیری در مورد انتخابات مستقیما به سازمان بورس برمی گردد.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر نماد معامالتی شرکت های سرمایه گذاری 
استانی در بورس بسته است، گفت: در صورتی که این نمادها باز شود امکان خرید 
و فروش سهام استانی وجود دارد اما در مورد کسانی که روش مدیریت مستقیم 

انتخاب کرده اند حداکثر تا یک سوم از پرتفوی خود را می توانند بفروشند.
رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی همچنین گفت: در ۲0 سال گذشته ۷00 
شــرکت دولتی به روش های مختلف واگذار شده است که برای بررسی عملکرد 
آنهــا در همایش هفته آینده از ۳1 اردیبهشــت تا ۳1 خــرداد در محل اجالس 
سران در تهران عملکرد شــرکت های خصوصی شده در معرض دید کارشناسان 
و صاحــب نظران قــرار می گیرد.وی همچنین با بیان اینکه هنوز ۳00 شــرکت 
دولتی باقی مانده اند گفت:  این شرکت ها در ۷ دسته طبقه بندی می شوند برخی 
از شــرکت ها باید منحل شــوند برخی به صورت پیمان مدیریتی واگذار شوند و 
برخــی در قالب تکلیف بندی قانون بودجه باید در قالب رد دیون واگذار شــوند 
و برخی فعال قابلیت واگذاری ندارند. به گفته قربان زاده، عملکرد ۷00 شــرکت 
واگذار شــده دولتی طی ۲0 سال خصوصی سازی در ایران در نمایشگاه نخستین 

رویداد خصوصی سازی ارائه می شود.  ایرنا

 سهام عدالت جاماندگان
تا پایان سال تخصیص می یابد

آغاز ثبت نام از متقاضیان 
 دریافت یارانه برای 

افراد جدید و جامانده 

ســازمان هدفمندسازی یارانه ها در راستای اجرای تکالیف 
مقــرر در قانــون بودجــه 1401 کل کشــور، ثبت نام از 
متقاضیان دریافت یارانه شــامل افراد جدید و جامانده را 

به صورت الکترونیکی آغاز کرد.
 ثبت نــام از متقاضیان دریافت یارانه شــامل افراد جدید 
و جامانــده در راســتای تکلیف مقرر در جــزء 1 بند ص 

تبصــره 1 قانــون بودجه ســال 1401 کل کشــور و در 
راســتای مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها از سوی 
ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا آغاز شد.سرپرســتان 
خانوارهایی کــه تاکنون از گرفتن یارانــه جامانده اند و یا 
متقاضی جدید دریافت یارانه می باشــند، ابتدا الزم است 
برای کســب اطالع از آخرین وضعیت ثبــت نام خود کد 
دستوری #کد ملی*4۳۸۵۷*4* را شماره گیری نمایند 
و سپس  با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت 
به ثبت درخواســت برقراری یارانه خانوار خود اقدام کنند. 
متقاضیان برای ثبت نام، نیازی به مراجعه حضوری به هیچ 
ســازمانی را ندارند.زمان ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه 
و جامانده بر اســاس آخرین رقم سمت راست کدملی در 
روزهای ســه شنبه و چهارشــنبه ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه 

1401 برای اعداد زوج و همچنین روز های پنجشــنبه و 
جمعه ۲9 و ۳0 اردیبهشــت مــاه 1401  برای اعداد فرد 
از طریق این درگاه می باشــد.درصورتی که این متقاضیان 
بــه هر دلیلی موفق به انجام ثبت نام در روزهای یادشــده 
نشــوند، می توانند در روز شنبه ۳1 اردیبهشت  و یکشنبه 
1 خرداد ماه 1401  نســبت به ثبت نام خانوار خود اقدام 
نمایند. الزم به ذکر است ثبت نام پس از این تاریخ متوقف 
نخواهد شــد و تاریخ جدیــد برای افرادی کــه در زمان 
مقرر موفق به ثبت نام نشــوند، متعاقباً اعالم می شود.برای 
ثبت نام در اختیار داشــتن شــماره همراه بنام سرپرست 
خانوار،کدملی، کدپســتی، تاریخ تولد و شــماره شبا بانک 

مربوط به سرپرست خانوار ضروری است.
بدیهی اســت، پس از ثبت نام کلیه اطالعات سرپرســتان 

جهت تعیین دهک بــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارســال می گردد کــه در صــورت واجد شــرایط بودن 
متقاضــی، یارانه معوقــه مطابق با دهک خانــوار مربوطه 
 از اردیبهشــت ماه 1401 به حســاب سرپرســتان خانوار

واریز می شود.
معترضیــن بــه دهک بندی اعالم شــده و یا قطــع یارانه 
اردیبهشــت ماه 1401 کمــاکان بایــد از طریــق آدرس 
اینترنتــی hemayat.mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمایند.
بر اساس این فراخوان، افرادی که در اردیبهشت ماه 1401 
بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول 
دریافت یارانــه قرارگرفته اند، نیازی بــه ثبت نام مجدد یا 

مراجعه به درگاه های اعالم شده ندارند.  تسنیم


