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اخبار
نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت
ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره
به رشد  ۱.۷درصدی سهم اقتصاد دیجیتال در
 ،GDPگفت :این اتفاقات حاصل تالش بخش
خصوصی ،سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بوده
و بخش خصوصی  ICTدر توسعه صنعت در
کشور نقش ویژه و حائز اهمیتی داشته است.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانهای
کشور ،نشست مشترک «کمیته سنا» و
«وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات» در
محل این وزارتخانه با حضور وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات همراه با جمعی از معاونان این
وزارتخانه و نمایندگان کمیته سنا تشکیل شد.
در این جلسه« ،اثرات پاندمی کرونا و جهش
ناگهانی نرخ ارز بر کسبوکارها»« ،درخواست
تعدیل در قراردادهای حوزه فاوا»« ،تخصیص ارز
با اولویت ضروری و پراهمیت به حوزه  »ICTو
«استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی
به عنوان بازوی مشورتی ،عملیاتی و اجرایی در
امور حوزه فاوا» ،از جمله موضوعات مورد گفتگو
بودند.
کمیته سنا متشکل از بزرگترین تشکلهای
صنفی و ملی در حوزه فاوا یعنی «سندیکای
صنعت مخابرات ایران»« ،سازمان نظام صنفی
رایانهای کشور» و «اتحادیه پیمانکاران و
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت
مخابرات ایران» ،با گستره پوششی سراسر
زنجیره تامین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
از جمله تولیدات ،واردات و صادرات به عنوان
رگوالتور بخش خصوصی فعال است.
به دنبال نشستهای این کمیته با «مرکز
ملی فضای مجازی» و همچنین «دفتر امور
صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت» که
«ارسال درخواست به رییس جمهوری توسط
ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای
در خصوص تعدیل در قراردادهای منعقده
شرکتهای  ICTبا دستگاههای اجرایی» ،و
همچنین «ارائه مفاد پیشنهادی کمیته سنا در
خصوص چگونگی اعمال تعدیل در این قراردادها
به دفتر امور صنایع وزارت صمت» ،را در پی
داشته است؛ موضوع تعدیل در قراردادهای
منعقده حوزه فاوا با دستگاههای دولتی ،و دیگر
معضالت پیشآمده در شرایط حاد سال جاری،
در این نشست نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
وضعیت بحرانی کسبوکارهای حوزه فاوا

محمدباقر اثنیعشری -رییس سازمان
نصر -با ارائه گزارشی از وضعیت بخش خصوصی
بر اساس نظر سنجی و بازخورد اخذشده از اعضا
در حوزه فاوا گفت :شیوع پاندمی کرونا در کشور
و جهان ،جهش ناگهانی نرخ ارز ،عدم تخصیص
ارز به تجهیزات حوزه فاوا ،کمبود نقدینگی و
همچنین مشکالت به وجود آمده توسط سازمان
تامین اجتماعی ،کسبوکارهای این حوزه را در
وضعیت بحرانی جدی و خطرناکی قرار دادهاند.
حسین ریاضی -رییس هیات مدیره
سندیکای مخابرات ایران -با اشاره به شرایط
دشوار در خصوص تامین تجهیزات حوزه فاوا
و عدم دریافت ،تخصیص و تامین ارز ،بر نیاز
به بازنگری در تعدیل قراردادها تاکید کرد و
خواستار مساعدت و رایزنی وزارت فاوا با بانک
مرکزی و وزارت صمت شد.
اسماعیل ثنایی -نایبرییس هیات مدیره
اتحادیه پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی صنعت مخابرات ایران ،-در
راستای اثرات پاندمی کرونا و تغییر قیمت ارز
از انتهای سال  ۹۸تا سال  ،۹۹به عدم امکان
تحویل تجهیزات در سررسید قراردادها اشاره
کرد .به گفته او جرائم تاخیر در تحویل تجهیزات
و همچنین عدم تعدیل قراردادهای منعقدشده
از ابتدای بهمن  ۹۸معضالت زیادی را پیش
پای فعاالن این حوزه قرار داده است و خواستار
افزایش مدت زمان و تعدیل مبلغ قراردادهای
منعقد شده از بهمن ماه سال  ۹۸شد.
«تغییر مدت زمان ارائه اسناد مربوط به
واردات به بانکهای عامل از شش ماه به هجده
ماه»« ،ایجاد زیرساختهای صادرات در حوزه
فاوا و دریافت درآمد ارزی» از جمله دیگر موارد
مطرحشده در این نشست بودند.
لزوم تغییر اولویت ارزی تجهیزات و قطعات
حوزه فناوری اطالعات

بنا بر اعالم کمیته سنا تقاضای فعاالن این
حوزه در درجه اول تغییر اولویت ارزی تجهیزات
و قطعات حوزه فناوری اطالعات به اولویت ارزی
ضروری و پراهمیت است« .تسریع در تخصیص
منابع و سهمیه ارزی ثابت و مشخص» برای این
حوزه در راستای رفع نیازهای حساس و ضروری
کشور ،از جمله دیگر موارد منعکسشده در
جلسه بود.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -به رشداقتصادی قابل توجه صنعت  ICTکشور در
دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ابتدای
دولت یازدهم اشاره کرد و گفت :سهم اقتصاد
دیجیتال در  GDPبه  ۶.۵رسیده است و
سهم بازار  ICTکه حاضرین در این جلسه
آن را مدیریت میکنند ۴.۵ ،درصد شده است.
این رشد  ۱.۷برابری را نسبت به آنچه در
ابتدای دولت یازدهم بوده است نشان میدهد.
او اضافه کرد :رشد و توسعه صنعت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،رشد اقتصادی
و رفاه مردم را رقم زده است .در طول هفت
سال گذشته دولتهای یازدهم و دوازدهم،
تعداد مشترکان اینترنت در کشور  ۵.۶برابر
افزایش داشته ،متوسط سرعت اینترنت ۲۷
برابر شده و همچنین متوسط قیمت بر اساس
حجم نصف شده است».
وزیر ارتباطات تأکید کرد :همه این
اتفاقات حاصل تالش بخش خصوصی،
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بوده است که
در کنار هم این رشد را در کشور رقم زدند؛
بنابراین بخش خصوصی  ICTدر توسعه
صنعت در کشور نقش ویژه و حائز اهمیتی
داشته است.

امکان جداسازی بسته «شاد» برای دانشآموزان هنگام استفاده از گوشی والدین

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
در راستای نگرانی والدین از آفات فضای مجازی،
درصورت استفاده کودکان از گوشی والدین،
میتوان یک کد دستوری برای جابهجایی بسته
اینترنتی تعریف کرد برای اینکه تنها بسته شاد
برای کودک فعال باشد.
درحالی که بازگشایی مدارس بهصورت
حضوری با اما و اگرهایی روبهرو بود و از سوی
وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش هم تمهیداتی
برای آموزش مجازی در نظر گرفته شده بود ،در
نهایت از سوی وزارت آموزش و پرورش اعالم
شد مدارس از شنبه  ۱۵شهریورماه و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،بهصورت حضوری آغاز
خواهد شد و اینکه اصل بر حضور بوده مگر
پروتکلها اجازه ندهند.
از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،چند روز پیش
از اتصال تمامی مدارس به شبکه ملی اطالعات
خبر داد و اعالم کرد کار اتصال پرسرعت و رایگان
همهی مدارس کشور به شبکهی ملی اطالعات به
پایان رسید تا دسترسیهمگانی به آموزش مجازی
محقق شود.
در این راستا ،آذری جهرمی در اینستاگرام
نوشت :آغاز سال تحصیلی جدید فرا رسیده ،ممکن
است شما هم مجبور باشید از آموزش مجازی
استفاده کنید .تالش میکنم اطالعات خالصه و
مهمی را درباره نحوه استفاده و هزینهها تقدیمتان
کنم.
نگرانی والدین از آفات فضای مجازی

وی با اشاره به نگرانی والدین از آفات فضای
مجازی اظهار کرد :اگر فرزند شما از کامپیوتر یا
لپتاپ استفاده میکند ،شما میتوانید با استفاده
از قابلیت  family safetyسیستم عامل ویندوز،
مراقب حضور فرزنداتان در فضای مجازی باشید و
دسترسی او را مدیریت کنید .اگر اطالعات بیشتری
الزم دارید ،از جستوجوی گوگل کمک بگیرید.
اگر فرزند شما از تبلت یا گوشی هوشمند اندروید
استفاده میکند ،سادهترین کار برای مدیریت
دسترسی و نظارت بر کودک در فضای مجازی،

استفاده از شبکه برای شما رایگان خواهد بود .البته
ارائه بستههایی شبیه آنچه در فروردین تقدیم
کردیم هم در دستور کار است که اطالعرسانی
خواهیم کرد.
هزینههای آموزش مجازی برای
دانشآموزان

استفاده از ابزار  google family linkاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد:
اگر هنوز ابزاری برای فرزند خود تهیه نکردهاید
یا عالقمند به گرهگشایی نیازمندان و خرید تبلت
برای آنها هستید ،توصیه میکنم از تبلتهای
ایرانی انارستان خرید کنید .انارستان همه
ابزارهای مدیریت والدین را دارد و مطابق فرهنگ
ایرانیاسالمی و نیاز کودکان ساخته شده است.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد :اگر فرصت
کافی برای کار کردن با ابزارهای گفتهشده را ندارید
و عالقمندید این کار را دولت برای شما انجام دهد،
چند راهکار پیش روی شماست ،اول اینکه اپراتورها
سیمکارتهای خاص کودکان ارائه میکنند .مثال
همراه اول سیمکارت انارستان را مدتهاست ارائه
میکرده و ایرانسل نیز محصول مشابهی داشته
است .دسترسی به اینترنت در این سیمکارتها
صرفا بر اساس یک لیست سفید صورت میگیرد.
راهکارهایی هنگام استفاده کودکان از
سیمکارت والدین

وی درباره استفاده کودکان از سیمکارت
والدین توضیح داد :اگر فرزند شما از سیمکارت
والدین برای آموزش مجازی استفاده میکند ،ما
دو راهکار را برای اجرا به اپراتورها ابالغ کردیم که

باید سریعا اجرایی و اطالعرسانی کنند .اول اینکه
یک بسته اختصاصی شاد تعریف کنند .زمانی که
این بسته روی سیمکارت فعال باشد ،دسترسی به
اینترنت صرفا برای یکسری از سایتهای تاییدشده
توسط وزارت آموزش و پرورش امکانپذیر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :اگر
از گوشی ،همزمان هم کودک و هم والدین استفاده
میکنند ،اپراتورها موظف شدهاند با تعریف یک کد
دستوری ستاره مربع ،امکان جابهجایی بسته فعال
را فراهم کنند .بهعبارتی تا گوشی در اختیار کودک
است ،بسته شاد و زمانی که در اختیار والدین است،
بسته عادی فعال باشد .شرکتهای اینترنت خانگی
نیز موظف شدهاند ،بسته شاد را تعریف و امکان
فعالسازی یا غیرفعالسازی را فراهم کنند .بنابراین
سیمکارتی تحت عنوان سیمکارت شاد توزیع
نخواهد شد و مراقب سوءاستفاده و تماسهای
تلفنی کالهبرداران برای فروش سیمکارت ،تحت
این نامها باشید.
آذری جهرمی با اشاره به هزینه اینترنت
برای معلمان هنگام آموزش مجازی توضیح داد:
در یک کار فشرده ،تمام مدارس کشور به اینترنت
پرسرعت و شبکه ملی اطالعات بهصورت رایگان
متصل شدهاند .بنابراین در زمان حضور در مدرسه،

وی درباره هزینههای آموزش برای والدین
و دانشآموزان نیز اظهار کرد :به همه اپراتورها
ابالغ کردیم که استفاده از شاد ،برای همه شما
رایگان خواهد بود ،اما ممکن است مدارس
از سایر ابزارها هم برای آموزش مجازی بهره
بگیرند ،بهزودی بسته ویژهای دانشآموزان هم
برای همه آنها تعریف و ارائه خواهیم کرد.
علیالحساب شاد رایگان است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان
کرد :به عنوان یک دوست توصیه میکنم برای
حفظ سالمت فرزندان در فضای مجازی ،حتما
خودتان نظارت داشته باشید و به برنامههای دولت
کفایت نکنید .این را به تجربه پدرانه خود عرض
میکنم .وزارت ارتباطات در جریان معماری و
مهندسی سامانه شاد نیست ،تالش زیادی از سوی
توسعهدهندگان این سامانه برای بهبود خدمات
صورت گفته و خدمات بسیار خوبی روی آن لحاظ
شده است .ما برای خدمترسانی بهتر ،با تمام
وجود در کنار همکارانمان در وزارت آموزش و
پرورش هستیم و از امکانات خود برای مساعدت
به آنها در انجام این امر مهم ،بهره خواهیم گرفت.
آذری جهرمی ادامه داد :اکنون در ذهن
بسیاری ،دوگانه سالمت-تحصیل ،شکل گرفته
و نگرانیهای جدی برای والدین به وجود آمده
است .آینده ما در گروی نسل سالم و تحصیل
کرده و تربیتیافته است .من هم به عنوان یک
پدر برای حضور فردای فرزندانم در مدرسه نگرانی
دارم .باید همه با هم همکاری و مساعدت کنیم تا
رعایت دستورالعملها دقیق باشد و البته از ظرفیت
عظیم آموزش مجازی هم بهره برد .به لطف الهی
و با همدلی و البته مدیریت خوب جامعه فرهنگی
کشور ،این چالش هم بهنحو خوبی مدیریت خواهد
شد.

جزئیات تجارت خارجی و واردات  ۵میلیارد دالری کاالهای اساسی
در پنج ماه ابتدایی امسال بیش از ۱۳
میلیون تن واردات کاال انجام شده که بالغ بر ۱۰
میلیون تن آن کاالهای اساسی بوده است ،گرچه
راهکارهایی برای ترخیص سریع کاالها در دستور
کار قرار گرفت ولی همچنان مشکل تامین ارز عامل
اصلی ایستایی کاال به شمار می رود.
در جریان تجارت خارجی ایران در ماههای
گذشته آخرین آمار از این حکایت دارد که در پنج
ماه ابتدایی امسال ایران حدود  ۱۳میلیون و ۸۳۴
هزار تن واردات داشته که ارزش دالری آن به ۱۳
میلیارد و  ۷۰۷میلیون دالر میرسد که معادل
 ۱۲میلیارد و  ۶۴میلیون یورو است .در مقابل ۳۸
میلیون و  ۶۶هزار تن صادرات به ارزش  ۱۰میلیارد
و  ۸۷۵میلیون دالر انجام شده که معادل یورویی
آن  ۹میلیارد و  ۵۷۱میلیون یورو است.
اما در سال های اخیر در تجارت خارجی و
در حوزه واردات همواره چالش ترخیص کاال وجود
داشته و با وجود رایزنی ها و مصوباتی که در رابطه
با تسهیل ترخیص کاال از گمرک در دستور کار
قرار گرفته  ،همچنان این مشکل به طور کامل حل
نشده است ،به هر صورت در چند ماه اخیر موضوع
ترخیص کاال به طور جدی تری مورد پیگیری
دستگاههای مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با
موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص
کاال به ویژه کاالهای اساسی به مرحله اجرا رسید.
یکی از مسائل مربوط به ترخیص کاالهای
مشکالت ارزی و دریافت اعالمیه ارز بود و تا
هنگامی که این مشکل حل نمیشد گمرک امکان
ترخیص نداشت ،از این رو در رابطه با کاالهای
اساسی مصوب شد تا به محض دریافت مجوز و
اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری امکان ترخیص
فوری داشته باشند .در مورد کاالهای غیر اساسی
نیز قرار بود تا وزارت صمت بنا بر تشخیص خود
نسبت به ترخیص آنها دستورات الزم را صادر کنند.
موجودی  ۳.۲میلیونی کاالی اساسی

اما آخرین گزارش مربوط به وضعیت کاالهای
موجود در بنادر و گمرک که از سوی گمرک ایران
در رابطه با کاالهای اساسی ،غیر اساسی غیر
کانتیری و کاالهای کانتیری اعالم شده است نشان
میدهد که از ابتدای امسال بیش از  ۱۰میلیون و
 ۷۰۰هزار تن کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش
از پنج میلیارد دالر از گمرک ترخیص شده است و
در حال حاضر میزان موجودی کاالهای اساسی در
بنادر و گمرک به بیش از سه میلیون و  ۲۰۰هزار

تن میرسد که بالغ بر دو میلیون تن آن در بندر
امام خمینی دپو شده است.
آنطور که ارونقی  -معاون فنی گمرک  -می
گوید «مشکل اصلی در کاالهای که هنوز ترخیص
نشده به ارز برمیگردد و در انتظار تامین ارز
هستند .این در حالی است که برخی از این اقالم به
صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر منتقل
شده و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار است و
در خصوص بخشی از این کاالها هنوز مالکیت به
صاحب کاال منتقل نشده است» .
عدم تمایل به ترخیص تا تامین ارز

اما چندی پیش بانک مرکزی ،وزارت صمت
و گمرک توافق کردند که ترخیص پنج قلم کاالی
اساسی شامل ذرت ،جو ،کنجاله سویا ،دانههای
روغنی و روغن خام بدون ارائه کد رهگیری بانک
امکان ترخیص سریع داشته باشند ،اما اعالم معاون
فنی گمرک از این حکایت دارد که ظاهرا صاحبان
این کاالها تمایلی به ترخیص اقالم تا زمانی که
تامین ارز آن صورت نگرفت ندارند.
در حال حاضر نیز تعداد شناورهای منتظر در
لنگرگاه بنادر  ۱۶فروند حاوی  ۷۳۶هزار تن کاالی
اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر
 ۶فروند حاوی  ۸۵هزار تن کاالی اساسی هستند
که در حال تخلیه شبانه روزی قرار دارند.
تامین ارز مشکل اصلی ترخیص  ۳.۴میلیون
تن کاالی غیر اساسی غیر کانتینری

اما بخش دیگر کاالها مربوط به کاالهای
«غیراساسی غیرکانتینری» است که بیش از ۸۰
درصد آن را مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای
تولیدی ،ماشین آالت مرتبط با تولید ،تجهیزات
پروژه های راهبردی و ملی تشکبل می دهد که
میزان این کاالها در بنادر و گمرک به بیش از سه
میلیون و  ۴۸۰هزار تن می رسد.
طبق گفته ارونقی« ،اصلی ترین مشکل جهت
ترخیص این اقالم ،قرار نگرفتن درصف تخصیص
ارز و عدم تایید منشأ ارز این کاالها است .این در
حالی است که هیچ اختیاری به گمرک در خصوص
ترخیص اقالم در صف تخصیص ارز حتی به صورت
درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی در
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای
این دسته شده است .از سویی تشخیص اولویت
ترخیص کاالهای این دسته مرتبط با تولید  ،با
وزارت صمت است که فهرست اقالم مربوطه توسط
گمرک و وزارتخانه احصاء و به بانک مرکزی اعالم

صعود  ۱۰هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس امروز بر خالف شاخص کل
با معیار هم وزن ،روندی صعودی داشت و بیش از
 ۱۰هزار واحد افزایش یافت.
در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل
بورس با  ۱۰هزار و  ۹۵واحد صعود ،رقم یک
میلیون و  ۶۴۲هزار واحد را ثبت کرد .این درحالی
است که شاخص کل با معیار هم وزن  ۴۱۱۰واحد
کاهش یافت و به رقم  ۴۴۵هزار و  ۲۷۰واحد رسید.
معامله گران امروز یک میلیون معامله به
ارزش  ۱۱۸هزار و  ۹۲۲میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران،
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و صنعتی
گل گهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی،
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و مخابرات ایران
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی
بازار گذاشتند.
ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان،
بانک تجارت ،ایران خودرو ،سایپا ،بانک صادرات
ایران و سرمایه گذاری شاهد نیز نمادهای پربیننده
بازار بورس بودند .شاخص کل فرابورس نیز با ۶۷
واحد کاهش رقم  ۱۷هزار و  ۲۹۰واحد را ثبت کرد.

در این بازار  ۷۶۶هزار معامله به ارزش ۴۶
هزار و دو میلیارد ریال انجام شد.
سنگ آهن گهر زمین ،پتروشیمی مارون
و مدیریت انرژی امید تابان هور نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی
تندگویان ،بانک دی ،سهامی ذوب آهن اصفهان و
پلیمر آریا ساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده این بازار نیز از بانک دی،
سهامی ذوب آهن اصفهان ،سرمایه گذاری پویا،
پتروشیمی تندگویان ،پلیمر آریا ساسول ،کشت و
صنعت شهداب ناب خراسان و صنایع ماشین های
اداری ایران تشکیل شده بود.

شده که درصورت «تأیید منشأ ارز»  ،ترخیص این
کاالها در حداقل زمان ممکن انجام می شود».
وضعیت کاالهای کانتینری

همچنین دسته دیگر کاالهای موجود در
گمرک و بنادر کاالهای کانتینری هستند که تعداد

این کانتینرها به بیش از  ۲۳هزار دستگاه می رسد
که البته گزارش گمرک از این حکایت دارد که
ممکن است داخل این کانتینرها کاالهای اساسی
و یا غیراساسی غیرکانتینری هم موجود باشد که
در انتظار تامین ارز قرار دارند.

شماره 3037

بانك
پيام تبريك مديرعامل بانك صنعت و
معدن ،در راستاي تمديد گواهينامه
سيستم مديريت کيفيت 9001 ISO

دكتر حسين مهري مديرعامل بانك صنعت
و معدن در راستاي تمديد گواهينامه سيستم
مديريت كيفيت  ، 9001 ISOنسخه 2015
براي همكاران پيام تبريكي صادر كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت
و معدن در اين پيام آمده است:
«رمز موفقیت هر سازماني در آینده
نگری ،بكارگيري دانش و خالقیت ها و
ارتقای کیفیت خدمات و سطح عملكرد
می باشد و اينك مشاركت ارزنده شما
همكاران محترم در انطباق با نسخه
 ISO9001:2015و تمديد گواهينامه
كيفيت بانك در سال جاري توسط شركت
 ، TUV_NORDقابل تقدير است.
امید است با تکیه بر تالش های هوشمندانه
و مستمر در راستای اعتالی فرهنگ کیفیت ،گام
های مؤثری در دستیابی به اهداف و آرمان های
متعالي سازمان برداشته و ارتقاي کیفیت خدمت
رساني به بخش صنعت و معدن كشور را در صدر
وظایف خود قرار دهید».

مجمع عمومي عادي به طور فوق
العاده سال  98بانک شهر برگزار شد

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بانک شهر براي سال (دوره) مالي منتهي به
 1398/12/29با حضور حداکثري سهامداران
و با رعايت ضوابط بهداشتي ابالغي برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي
بانک شهر ،مجمع عمومي عادي به طور فوق
العاده سال مالي منتهي به  29/12/1398بانک
شهر با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران و با رعايت تمامي پروتکل هاي بهداشتي
ابالغي براي انتخاب اعضاي هيئت مديره و
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت
مديره از ساعت  9روز پنج شنبه  13شهريور
 1399برگزار شد.
همچنين با توجه به ابالغيه ستاد ملي
مديريت بيماري کرونا از سوي وزارت بهداشت
 ،درمان و آموزش پزشکي و سازمان بورس و
اوراق بهادار مبني بر برگزاري مجامع با حضور
حداکثر  15نفر از سهامداران حقيقي يا حقوقي
عالوه بر پيش بيني امکانات حضور افراد سهامدار
با رعايت فاصله اجتماعي در سالن جانبي ،اين
مراسم به صورت زنده از طريق وب سايت بانک
شهر به آدرس  ir.bank-shahrبراي رويت
عموم پخش شد.
در حاشيه اين جلسه نيز،گزارشي از نحوه
فعاليت بانک شهر در شبکه بانکي ،ارائه به
روزترين خدمات به شهروندان و مشتريان و
حمايت از توليدکنندگان داخلي در سال “جهش
توليد” از سوي جناب آقاي احمد درخشنده
مديرعامل اين بانک داده شد.
الزم به ذکر است ،در پايان اين مجمع
آقايان رضا ياري فرد و محسن زرندي مقدم به
عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره بانک شهر و
جناب آقاي جواد عطاران به عنوان عضو علي
البدل هيئت مديره اين بانک انتخاب و معرفي
شدند.

