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اخبار
ضو کمیسیون عمران مجلس:

طرح تولید و تأمین مسکن  ۱۴۰هزار
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
طرح تولید و تأمین مسکن  ۱۴۰هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد ،گفت :دولت در اجرای
طرح ملی مسکن موفق نبود.
محمد سرگزی یادآور شد :دولت در
سالهای اخیر برنامهریزی کالنی را برای اجرای
پروژههایی مانند بازآفرینی شهری و طرح اقدام
ملی مسکن انجام داد ،اما متأسفانه هیچکدام
از این پروژهها موفقیتآمیز نبوده است ،بهطور
مثال طرح اقدام ملی مسکن هنوز بعد از گذشت
چندین ماه عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :بازار
مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در
عرصه ساختوساز است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی مطرح کرد؛

تقاضای تاسیس شرکت های بیمه ای
افزایش یافته است

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت:با
توجه به تغییراتی که در اقتصاد کشور طی یک
یا دوسال اخر صورت گرفته ،تقاضای تاسیس
شرکتهای بیمهای افزایش یافته است.
رحیم مصدق ,معاون طرح و توسعه بیمه
مرکزی اظهار کرد :در حال حاضر  ۳۳شرکت
بیمه ای در صنعت بیمه وجود دارد که به صورت
مختلط و اختصاصی فعالیت دارند .با توجه به
تغییراتی که در اقتصاد کشور طی یک یا دوسال
اخر صورت گرفته است ,تقاضای تاسیس شرکت
های بیمه ای افزایش یافته است.
وی ادامه داد :بالغ بر  ۲۰تقاضا برای تاسیس
بیمه مرکزی واصل شده است .تقاضاهای موجود
در بیمه مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد .در
بررسیهای ما به توان نیروی متخصص شرکت
ها ،نوآوریها و ورود سرمایههای جدید به کشور
توجه ویژهای میشود .با توجه به تقاضای واصل
شده ۳ ,تقاضا در شورای عالی بیمه در مرحله
بررسی قرار گرفته است.
این مقام مسئول بیان کرد :هدف بیمه
مرکزی ,رسیدن به توسعه بیشتر در صنعت بیمه
کشور است .اعتقاد داریم ورود فعاالن جدید که
عمدتا از بخش خصوصی واقعی هستند ,به
توسعه بازار بیمه در کشور ,نوآوری و خدمات
جدید به بیمه گذاران در جامعه منجر می شود.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح
کرد :ایجاد رقابت در صنعت بیمه باعث می
شود تا ذینفعان صنعت ,بیمه گذاران و زیان
دیدگان در انواع بیمه نامه ها بتوانند از انواع
مزایای رقابت برخوردار شوند .در کنار رقابت
بیمه مرکزی نیز با توجه به ساختار های ایجاد
شده و ب استفاده از نرم افزارهای جدید نظارتی
بهتر از قبل بر عملکرد صنعت بیمه نظارت
داشته باشد.

حمایت از اقشار کم درآمد،جبران تورم در دستمزد حقوق بگیران و تامین کاالهای اساسی؛

ویژگی های بودجه ۱۴۰۰بودجه از نگاه روحانی

رئیس جمهور گفت :بودجه ارایه شده از سوی
دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو
در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی
کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و
تنظیم شده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از به نقل از پایگاه
اطالع رسانی دولت ،حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت اظهار داشت :بر اساس شرایطی که
بودجه سال  ۱۴۰۰تنظیم شده ،این بودجه حاوی
پیام های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی
کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعاالن
اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق روشن
اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه دریافت
و مسئوالن مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی
نیز این پیام ها را بطور شفاف برای افکار عمومی
بیان کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد :از مهمترین پیام
های بودجه سال آینده حمایت از قشرهای کم
درآمد با در نظر گرفتن پرداخت های هدفمند
معیشتی ،جبران تورم در دستمزد کارکنان،
کارگران و حقوق بگیران ،تامین کاالهای اساسی
مبتنی بر نیازهای مردم ،تامین مواد اولیه برای

تولید کارخانه ها و مهمتر از همه سرعت بخشیدن
به توسعه زیرساخت های کشور است و سایر موارد
نیز در روزهای آینده برای مردم تشریح خواهد شد.
روحانی با تاکید بر ضرورت آمادگی برای
رساندن تولید نفت کشور به ظرفیت طبیعی برای
صادرات گفت :به دلیل تحریم های قبل از برجام،
تولید و فروش نفت با محدودیت ها روبرو شد ولی
با عملی شدن برجام و رفع تحریم ها ،توانستیم در

معاون وزیر راهوشهرسازی گفت :متقاضیانی
که تاکنون بخشی از آورده خود را در طرح اقدام
ملی مسکن تکمیل نکردهاند تا پایان آذر فرصت
دارند.
محمود محمودزاده ،معاون مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
کسانی که پیامک تکمیل آورده و مدارک
برای آنها ارسال شده و تاکنون آورده خود را
تکمیل نکردهاند به صورت کامل از طرح اقدام
ملی مسکن حذف شدهاند ،گفت :برای برخی از
متقاضیان پیامک واریز وجه ارسال شده اما این
افراد تنها بخشی از آورده خود را تکمیل کردهاند.
این مقام مسئول افزود :برای این بخش
مهلت تعیین کردهایم که تا  ۳۰آذرماه تمامی
آورده خود را تکمیل کنند.
او ادامه داد :متقاضیان تا پایان آذر ماه فرصت
دارند تا هر چه سریعتر  ۴۰میلیون تومان خود
را تکمیل کنند در غیر این صورت از فهرست
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حذف میشوند.
تعیین و تکلیف متقاضیان مسکن ملی

محمود زاده با بیان اینکه هنوز برای برخی
از متقاضیان پیامک تکمیل آورده و اطالعات
ارسال نشده است ،ادامه داد :به تمامی ادارات
کل راه و شهرسازی استانها اعالم کردهایم که
تا پانزدهم آذر ماه فرصت دارند متقاضیان را به
صورت تک تک برای تکمیل مدارک و آورده
فرا بخوانند ،افزود :با توجه به محدودیتهای
کرونایی و تعطیلی برخی از ادارات اعالم کردهایم
که متقاضیان را متناسب با برنامهریزیهای
صورت گرفته و از طریق کارتابل تنها برای یکبار
جهت تکمیل اطالعات دعوت کنند.
محمود زاده توضیح داد :برای طرح اقدام
ملی مسکن یکبار مراجعه حضوری کافی است
و متقاضیان بیش از یک بار لزومی ندارد که به
ادارات کل مراجعه کنند .معاون مسکن و ساختمان
وزیر راهوشهرسازی بیان کرد :متقاضیان باید برای
تکمیل آورده خود تا  ۳۰آذرماه اقدامات الزم را
انجام دهند و در صورتی که تا پایان آذرماه آورده
خود را تکمیل نکنند از فهرست طرح اقدام ملی
مسکن حذف خواهند شد.
او یادآور شد :به تمامی ادارات کل راه و
شهرسازی اعالم کردهایم که تا پایان پانزدهم آذر
ماه برای تکمیل اطالعات و جمع بندی اقدامات الزم
را انجام دهند .محمود زاده با بیان اینکه متاسفانه
کسانی که تا اواسط آبان ماه برای آنها پیامک واریز
وجه و آورده ارسال شده بود ولی اقدام به تکمیل
آورده خود نکردهاند از فهرست نهایی حذف شدهاند،
گفت :تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل آنکه آورده
خود را تکمیل نکردهاند ،حذف شدهاند و از فهرست
ذخیره و جایگزین برای واحدهای مسکن ملی
استفاده خواهد شد .او همچنین درباره وام ودیعه
مسکن هم گفت :تاکنون بخش زیادی از متقاضیان
مدارک و اطالعات خود را تکمیل نکردهاند که از
این افراد درخواست میشود تا برای تسریع در
پرداخت تسهیالت اطالعات خود را تکمیل کنند.

مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون
بشکه برسانیم و با وجود ابزار های عملیاتی و تجربه
های ارزنده ،امروز هم این آمادگی برای افزایش
سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.
بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت ،وزارت
نفت کلیه اقدامات الزم برای آماده سازی منابع و
تجهیزات صنعت نفت برای تولید و فروش متناسب
با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه آینده به کار

خواهد گرفت.
رئیس جمهور گفت :جنگ اقتصادی آمریکا
موانع متعددی برای صادرات نفت و محصوالت
پتروشمی کشور ایجاد کرد ،اما هیچوقت آرزوی
ترامپ در به صفر رساندن صادرات ایران محقق
نشد و آن آرزو را با خود خواهد برد.
رئیس جمهور در ادامه جلسه خاطرنشان
کرد :با توجه به فشارها و هزینه های روزافزون و
رفع مضیقه های ناشی از کرونا ،دولت همسو با
رهنمودهای مقام معظم رهبری ،کمک به اقشار
کم درآمد و آسیب پذیر ،را یکی از راهبردهای
مهم در شرایط کنونی می داند.روحانی با اشاره به
اینکه کرونا و موانع تحریم ها موجب وقفه در بخش
چشمگیری از کسب و کارها شده است ،خاطرنشان
کرد :در چنین شرایط بی سابقهای ،دولت از همه
راهکارها و ظرفیت های ممکن برای ارتقای تاب
آوری اجتماعی و اقتصادی اقشار زیان دیده و
حمایت از نیروی کار بهره برده است.
در این جلسه نحوه تحقق و اجرای تخصیص
آب و گاز رایگان به اقشار کم برخوردار و کم مصرف
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از
بررسی دقیق و شفاف در وزارت خانه های نفت و
نیرو و تصویب نهایی ،اطالع رسانی دقیق و شفاف
برای افکار عمومی انجام شود.

در نامه وزیر اقتصاد به رهبر انقالب قید شد؛

اقدامات انجام شده در مورد تسهیل فضای کسب و کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به محضر مقام معظم رهبری اقدامات
انجام شده در مورد تسهیل فضای کسب و کار را تشریح کرد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در رابطه با
بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را در قالب نامهای به محضر مقام معظم رهبری
ارائه کرد .در نامه وزیر اقتصاد آمده است« :پیش از هر سخنی ،تشکر خالصانه خود
بابت توجه ویژه حضرتعالی به گزارشهای مرتبط با حوزه بهبود محیط کسب و کار
این وزارتخانه را ابراز میدارد و به استحضار میرساند :پس از فرمایشات گرانقدرتان
در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی
برای ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسالمی ایران در شاخص سهولت انجام کسب
و کار بانک جهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی ،اقدامات اجرایی
به شرح ذیل انجام پذیرفته است
 -۱در تاریخ  ۱۰خرداد ماه سال جاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب
و کار در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق،
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان تأمین اجتماعی ،روزنامه رسمی کشور،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران و
سازمان امور مالیاتی کشور ،راه اندازی شد .در این پنجره واحد ،عملیات ثبت
شرکت ،ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی ،تخصیص کد کارگاهی
تأمین اجتماعی ،ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و روزنامههای کثیراالنتشار
و تحویل دفاتر پلمپ شده مالیاتی انجام میپذیرد .این خدمات در ابتدا تنها برای
تأسیس شرکتهای مسئولیت محدود بود که با مصوبه هیأت مقررات زدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این خدمات به شرکتهای سهامی خاص
نیز تسری داده شده و در ادامه ،ثبت تغییرات شرکتها و همچنین ثبت عالئم

تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا پایان سال جاری
این خدمات نیز به صورت گسترده به فعالین بخش خصوصی ارایه خواهد شد.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی ،فرایند شروع کسب و کار در شهر
تهران ۷۲.۵ ،روز به طول میانجامید و باعث افتخار است که اعالم نمایم تا تاریخ
 ۱۰/۹/۱۳۹۹تعداد  ۷۶۵شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین
زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از  ۳روز تقلیل یافته است.
البته با برنامه ریزیهای صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی ،به
دنبال این هستیم که این زمان به  ۱روز کاهش یابد .با عنایت به تجربه موفق
کسب شده در تهران ،در تاریخ  ۵/۵/۱۳۹۹در  ۴شهر مشهد ،تبریز ،اصفهان و
شیراز نیز این پنجرههای واحد فیزیکی راه اندازی شده است که در مجموع در
این شهرها نیز تاکنون تقریبا  ۲۴۰شرکت با میانگین زمانی  ۳روز ثبت شده اند.
از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارایه خدمات شده است میتوان به
ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی ،حذف کد اقتصادی و جایگزینی
آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص ،تسهیل فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی و
الکترونیکی شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش  ۵۵روزه زمان ارایه
خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارایه خدمت مباشرت به صورت تخصصی
و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.
 -۲با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر اجرای
قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ،در تاریخ  ۲۶آبان
 ۱۳۹۹مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضاییه و
این وزارتخانه در شهر تهران راه اندازی شده است .براساس آخرین گزارش بانک
جهانی ،رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران  ۵۰۵روز زمان میبرد و کیفیت

معاون وزیر راهوشهرسازی خبر داد؛

پایان آذر آخرین مهلت تکمیل آورده
مسکن ملی
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روزنامهصبحايران

اعالم هدایای دیجیتالی ایرانسل ،ویژۀ روز دانشجو
ایرانسل به مناسبت روز دانشجو ،پیشنهادهای
ویژۀ خدمات دیجیتالی خود را اعالم کرد.
پیشنهادهای ویژۀ ایرانسل شامل بستۀ اینترنت
مقرونبهصرفه ،بستۀ تخفیفی دانا پالس ،بستههای
متنوع اپلیکیشن پیشواز ،اپلیکیشن بازیهای
موبایلی بازیک و اینترنت هدیه روی اپلیکیشن
ابرتو است.
به گزارش امتیاز ،به مناسبت گرامیداشت
 ۱۶آذرماه ،که بهعنوان روز دانشجو نامگذاری شده
است ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران،
هدایای ویژهای در نظر گرفته است.
بستۀ اینترنت مقرون به صرفۀ دانشجویی

بستۀ مقرون به صرفۀ سه گیگابایتی ،ویژۀ
روز دانشجو ،در فاصله زمانی بامداد یکشنبه ،۱۶
تا شامگاه شنبه  ۲۲آذر ماه  ،۱۳۹۹قابل تهیه و
استفاده است .مشترکان ایرانسل ،اولین و تنها
اپراتور ارائهدهندۀ خدمات نسل پنج تلفنهمراه
( )5Gدر ایران ،میتوانند از طریق مراجعه به بخش
«پیشنهادها» در اپلیکیشن «ایرانسل من» ،این
بستۀ ویژه را با قیمت ۱۲هزار تومان ،فعال کنند.
صرفنظر از تاریخ تهیه ،مهلت استفاده از این بستۀ
اینترنت ویژه ،تا پایان شنبه  ۲۲آذرماه خواهد بود.
تخفیف ویژه برای برگزاری کالسهای آنالین

 ۳۰درصد تخفیف در برگزاری کالسهای
آنالین ،ویژۀ روز دانشجو ،روی پلتفرم آموزش
آنالین دانا پالس ،یکی دیگر از هدایای درنظر
گرفته شده است .مهلت فعالسازی این بستۀ
تخفیفی ،تا  ۲۱آذر ماه  ۱۳۹۹است و با استفاده
از آن ،امکان بهرهمندی از  ۳۰درصد تخفیف
در برگزاری کالسهای آنالین در دانا پالس
ایرانسل ،فراهم میشود«.دانا پالس» ایرانسل،
یکی از پلتفرمهای اصلی شبکۀ دانا ،زیرساخت
اختصاصی آموزش هوشمند کشور ،برای آموزش
آنالین و برگزاری نشستهای مجازی و وبینار است

که توسط ایرانسل برای کمک به تحقق عدالت
ارتباطی و آموزشی ارائه شده است .دانا پالس،
 ۱۴مهرماه  ،۱۳۹۹در قالب آیین بهرهبرداری از
طرحهای ملی کشور ،با حضور حجتاالسالم و
المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری و
مهندس محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات ،افتتاح شد.
تخفیف ویژه برای اپلیکیشنهای آهنگ
پیشواز ،بازیک و ابرتو

ایرانسل به مناسبت روز دانشجو ،تخفیف
ویژۀ اپلیکیشن آهنگ پیشواز و اپلیکیشن بازیک
را نیز در نظر گرفته است.کاربران اپلیکیشن آهنگ
پیشواز ایرانسل ،میتوانند با فعالسازی بستههای
این اپلیکیشن ،صدای خود یا بخشی از آهنگ
محبوبشان را بهعنوان آهنگ پیشواز بهگوش
دوستانشان برسانند.
در این طرح ،بستۀ عضویت سه ماهۀ
اپلیکیشن آهنگ پیشواز ،با تخفیف ویژۀ ۱۹
درصدی ارائه میشود و بستههای  ۶ماهه و یک
سالۀ این اپلیکیشن نیز ،به ترتیب  ۲۸و  ۳۷درصد
تخفیف دارند.همچنین کاربران اپلیکیشن بازیهای
موبایلی بازیک نیز میتوانند بستههای عضویت در
این اپلیکیشن را با تخفیف ویژه ،تهیه و بازیهای
محبوب خود را با اینترنت رایگان ایرانسل ،دریافت
کنند.
بستۀ عضویت یک ماهۀ بازیک ،با ۴۰
ِ
تخفیف ویژه و بستۀ عضویت سه ماهۀ این
درصد
ِ
تخفیف ویژه ارائه شده
اپلیکیشن نیز با  ۵۰درصد
است.
عالوه بر این ،کاربران «ابرتو» ،اپلیکیشن
ذخیرهسازی ابری ایرانسل ،یک گیگابایت اینترنت
هدیه به مناسبت روز دانشجو دریافت میکنند .این
هدیه ،با نصب و استفاده از ابرتو ،با اعتبار یک روز
برای کاربران فعال میشود.

رسیدگی قضایی نیز امتیاز  ۵از  ۱۸را داراست .پس از افتتاح این مجتمع و با
راه اندازی کارگروههای تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحب نظران حقوق
تجارت ،دست اندرکاران قوه قضاییه ،متخصصین بهبود محیط کسب و کار و
فعالین اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند ،انتظار میرود نتیجه بررسیهای
منجر به اقدام این کارگروههای تخصصی ،در فاز نخست زمان رسیدگی به
پروندههای دعاوی تجاری به  ۱۸۰روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز  ۷از  ۱۸برساند.
 -۳عالوه بر  ۲مورد فوق الذکر ،تدوین الیحه حمایت از سهامداران خرد در
این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیأت محترم دولت به مجلس شورای اسالمی
برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین الیحه وثایق بانکی
نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در
دست پیگیری است .الزم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی
حداقل  ۲سال باید از پیاده سازی و اجرای هر اقدام اصالحی بگذرد تا در ارزیابی
محیط کسب و کار یک کشور لحاظ شود لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و
رتبه بندی گزارشهای بانک جهانی از  ۲سال آینده مشاهده خواهد شد.
گفتنی است ،در سال گذشته عالوه بر این اقدامات ۸ ،مورد اقدام اصالحی
اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران،
اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته است که متاسفانه
به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی ،مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است .لکن
آنچه در این میان اهمیت دارد ،ارتقا سطح ادراک بهبود محیط کسب و کار در
نزد مردم و فعاالن بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجیهای میدانی
نشان میدهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارایه شد
رخ داده است».

شماره 3101

بانك
مدیرعامل:

بانک ملی ایران سازمانی یادگیرنده و
نوآور است

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که
این بانک سازمانی یادگیرنده و نوآور است ،از همه
کارکنان خواست فراگیری دانش و در هم آمیختن
علم و عمل را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
به گزارش امتیاز ،دکتر محمد رضا حسین
زاده که همزمان با گرامیداشت روز دانشجو در
جلسه ای به صورت مجازی و با رعایت کامل
پروتکل های بهداشت در جمع کارکنان دانشجوی
بانک حضور داشت ،با تاکید بر این که بانک ملی
ایران نهادی دانش محور و پویاست ،گفت :تحوالت
رخ داده در طول حیات بانک میدان کارکنان
دانشمند ،فرهیخته و توانمند همین سازمان است.
وی با تاکید بر این که بانک از ادامه تحصیل
کارکنان به طور کامل حمایت می کند ،اظهار کرد:
مدیران بانک شنوای دغدغه های همه کارکنان
به ویژه کارکنان دارای تحصیالت عالی هستند و
از ظرفیت آنها به منظور پیشبرد اهداف سازمانی
استفاده حداکثری خواهند داشت.
حسین زاده در این مراسم که برای چهارمین
سال پیاپی در بانک ملی ایران برگزار می شد به
لزوم توجه به توانمندی های داخلی اشاره کرد و
با بیان این که اکنون پتانسیل باالیی در حوزه های
فنی ،بانکی و اقتصادی در میان کارکنان بانک وجود
دارد ،افزود :در روند انتصابات و ارتقای کارکنان نیز
موضوع دانش و تخصص بیش از سابقه کاری اهمیت
دارد و این نگاهی است که همه اعضای هیات مدیره
و مدیران ارشد بانک به آن اعتقاد دارند.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین به لزوم
راه اندازی جدی فرایند نظام پیشنهادات در بانک
اشاره کرد و با بیان این که ایده های نو همواره به
پویایی سازمان کمک می کنند ،گفت :بانک از هر
پیشنهادی که به بهبود شرایط و فرایندها کمک
کند ،استقبال خواهد کرد.
در این مراسم همچنین رئیس هیات مدیره
بانک ملی ایران با بیان این که هر سازمانی به دانش
محوری محتاج است ،گفت :بانک ملی ایران به
دنبال استفاده از دانش کاربردی است و کارکنان
نیز باید در همین جهت گام بردارند.
عباس شفیعی با تاکید بر این که دانش باید
کارایی داشته باشد و مشکالت را حل کند ،افزود:
موضوع پایان نامه ها و پژوهش های کارکنان بانک
باید مرتبط با مسائل بانک انتخاب شود تا بتوان از
آنها در حل مشکالت پیش رو استفاده کرد.
وی تاکید کرد که بانک ملی ایران به ارتقای
سطح دانش کارکنان خود کمک خواهد کرد تا آنها
نیز بتوانند فرایندهای موجود را بهبود بخشند.
در این جلسه که با معاون منابع انسانی،
مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی و روسای
ادارات کل آموزش ،روابط عمومی ،رفاه و درمان،
سرمایه انسانی و مدیریت عملیات بانکی برگزار شد،
جمعی از دانشجویان منتخب به طرح مسائل خود
پرداختند.

