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شرکتها

اخبار شرکتها

اجرای قدرتمند شیوه نامه اصالح شده فوالد

پنجشنبه13آذر  - 1399شماره 942

گزارش
پاالیشگاه سازی آری یا خیر؟
مدیر برنامه ریزی سابق شرکت ملی پاالیش
و پخش گفت :در مورد نفت خــام و احداث
پاالیشــگاه ها نباید دچار ســاده نگری شد.
سخن گفتن از عدم ساخت پاالیشگاه به دلیل عدم توجیه
اقتصادی ،پرســش اشتباهی اســت .باید گفت چه نوع
پاالیشگاهی و چگونه باید ساخته شود که سود آور باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،شــهاب الدین متاجی با بیان
اینکه ساخت پاالیشگاه با حالت کاهش تولید نفت خام
نیز باید مقایسه شود ،اظهار کرد :مخصوصا در این هنگام
که با گســترش انرژی های نو و توسعه خودروهای برقی
رقابت های تولیدکنندگان شدیدتر خواهد شد ،افزایش
تولید نفت خام و افزایش تولید محصوالت نفتی ،می تواند
بودجه الزم برای توسعه همه جانبی کشور و رهایی از فقر
و بیکاری را فراهم آورد.به گفته وی باید توجه شود که بازار
دنیا هم به نفت خام و هم به محصوالت نفتی نیاز دارد و در
صورتی که به این نیازها از طرف کشور ما توجه نشود ،رقبا
جای آن را پر خواهند کرد .نکته مهم در احداث پاالیشگاه
ها توجه به میزان ســرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق
جهت اجرای به موقع آن است.متاجی تاکید کرد :آنچه
که سود پاالیشگاه ها را مشخص می کند ،تفاوت قیمت
فراورده ها و نفت خام اســت و تولید فراورده هایی است
که سود پاالیشگاه را تضمین کنندو نیاز به سرمایه گذاری
های زیاد (حدود  ۲۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰دالر برای هر بشکه
در روز خوراک نفت خام) دارند و در صورتی که هزینه الزم
از بازار سرمایه تأمین شــود احداث پاالیشگاه بر فروش
نفت خام ترجیح دارد .سرمایه گذاری در پاالیشگاه های
خارجی که بازار مصرف مطمئنی دارند نیز باید مورد نظر
قزار گیرد .از سوی دیگر برای افزایش صادرات همزمان با
توسعه ظرفیت پاالیشی میتوان جاذبه هایی برای سرمایه
گذاران در نظر گرفت .اجازه فروش نفت به سرمایه گذاران
مازاد بر بودجه الزم برای کشور به شرط سرمایه گذاری
معادل آن با اخذ تضمینهای مطمئــن میتواند یک راه
حل برای توسعه صنعت پاالیش در موارد خاص باشد.به
گفته وی توسعه صنعت پاالیش به ایجاد پاالیشگاه های
جدید محدود نمیشود بلکه تبدیل محصوالت کم ارزش
به فراوردههای پتروشیمی و سوختهای مرغوب فرصت
وسیعی برای توسعه این صنعت است .هم اکنون مقدار
زیادی از محصوالت نفتی صادر میشود که در کشورهای
دیگر به عنوان خوراک کارخانه های پتروشیمی مصرف
میشــود .احداث صنایع پتروشیمی با اســتفاده از این
خوراکهای آماده به اندازه احداث پترو پاالیشگاه و حتی
بیش از آن اهمیــت دارد .به نظر میرســد همانگونه که
احداث پاالیشــگاهها توســط بخش خصوصی از طریق
تخفیف خوراک مورد حمایت قرار میگیرد ،احداث این
پتروشیمی ها هم باید بطریقی حمایت شوند .مدیر برنامه
ریزی سابق شرکت ملی پاالیش و پخش اظهار کرد :در
مورد مصرف داخلی تنها به محاســبات ساده اقتصادی
نمی توان توجه کرد بلکه باید موارد حساس دیگری مانند
ریســک های متعدد که واردات مواد نفتی در پی دارد،
هزینه های ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم که در
اثر پاالیشگاه ها پدید می آیند و در صورت عدم ساخت
پاالیشگاه ها باید برای آن مشاغل سرمایه گذاری شود و
مثال های دیگر ...مورد عنایت قرار گیرد و این محاسبات
احداث پاالیشگاه ها جهت تأمین نیازهای داخلی را امری
الزامی می ســازد.متاجی با بیان اینکه یکی از مهمترین
محصوالت در زنجیره ارزش گاز طبیعی متانول اســت
که رشد تولید ســاالنه آن عدد قابل توجهی دارد ،گفت:
طبق برخی از پیش بینی ها تولید آن در ســال ۲۰۳۰
تقریبا دو برابر ســال  ۲۰۲۰خواهد بود .میزان تولید آن
در سال  ۲۰۱۹برابر  ۱۴۸میلیون تن بوده است و در سال
 ۲۰۳۰به حدود  ۳۱۰میلیون تن خواهد رسید.وی با بیان
اینکه پیش بینی رشد ترکیبی ساالنه این محصول پنج
درصد بوده که علت افزایش تولید ســاالنه متانول موارد
زیاد مصرف آن است ،تصریح کرد :ساده ترین مصرف آن
افزودن آن به بنزین بوده به طوری که در استانداردهای
بین المللی و از جمله استاندارد کشور ما افزدون حداکثر
سه درصد به بنزین مجاز تعیین شده و جایگزین مناسبی
برای سوخت کشتی با در نظر گرفتن تغییرات فنی الزم
در مخازن و موتورهای آن اســت.به گفتــه مدیر برنامه
ریزی سابق شــرکت ملی پاالیش و پخش گزینه دیگر
استفاده از متانول برای سوخت ،تبدیل آن به  DMEبه
عنوان جایگزین نفت گاز است که از نظر محیط زیستی
مخصوصا در شهرهای بزرگ حائز اهمیت بوده ،همچنین
از متانول در تولید  MTBEاستفاده می شود که اکتان
افزای مناسبی برای بنزین اســت.متاجی با بیان اینکه
دو ماده اولیه تولید  MTBEدر کشــورمان وجود دارد
متانول و ایــزو بوتلین و دانش فنی آن هم در دســترس
قرار دارد و بازار مصرف مطمئنی هم دارد ،گفت :متانول
به دلیل پیشــرفت های فناوری مورد استفاده زیادی در
تولید اولفین ها و بنزین مانند  MTOو  MTPو GTG
پیدا کرده اســت .بنابراین تولید زیاد متانول در کشور را
باید یک فرصت تلقی کرد که میدان وســیعی از توسعه
پتروشیمی را در اختیار قرار می دهد.وی اظهار کرد :ساده
ترین راه باال بردن ارزش افزوده متانول ،استفاده از آن در
بنزین است .افزودن  ۳درصد حجمی متانول به بنزین در
استانداردهای بین المللی مجاز است و عمل می شود .ما
می توانیم هم اکنون به بنزین صادراتی آن را اضافه کنیم.
این افزایش به ازای هر تن متانول ،حدود  ۲۰۰دالر ارزش
افزوده در پی دارد/.ایسنا

احسان دشتیانه ،عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان گفت :اساسا از نظر کارشناسی ،دخالت دولت در بازار آن هم با این جزییات اشتباه است .در قانون مکانیزم
هایی مانند وضع عوارض و تعرفه ها که ابزارهای کنترلی دولت هستند پیش بینی شــده و همواره تجربه چندین ساله ثابت کرده دستورالعمل و بخشنامه باعث
ایجاد رانت و امضای طالیی می شود .به گزارش اقتصادسرآمد ،دشتیانه اظهار داشت :اما در جلسه ای که با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور برگزار شد ،ایشان
تاکید داشتند که هدف از تنظیم این شیوه نامه این اســت که رانت و امضای طالیی حذف و صادرات تقویت شود.دشتیانه اظهار داشت :ما به عنوان انجمن تولید
کنندگان فوالد متشکل از  ۲۶۰شرکت که در زنجیره هستند با بندهایی از این شیوه نامه مشکل داشتیم اما با تاکید اقای نهاوندیان و وقتی وارد مواد و بندهای این
شیوه نامه شدیم مقرر گردید که نگرانی ها رفع شود.

کند و کاو «اقتصادسرآمد» درباره بالتکلیفی واگن سازی اراک به عنوان قطب صنعت ریلی

واگنهای دست دوم به جای تولید ملی

گروه شــرکت ها -اســتاندار مرکزی
چهارم آذرمــاه در آئیــن رونمایی از
نخستین لوکوموتیو پارس  ۳۳به عنوان
جدیدترین محصول شــرکت واگن پارساراک از
وزیر راه و شهرسازی درخواســت کرد به موضوع
واگذاری شــرکت واگن پارس به مپنا و رفع موانع
ایجاد شــده در این امردر حوزه وزارت دفاع ورود
کند.به گزارش اقتصادســرآمد ،سال  ۱۳۵۳اولین
و بزرگترین ســازنده لوکوموتیو و واگن در ایران
و خاورمیانه در مســاحت  ۲۳هکتاری در اراک با
مشارکت  ۶۰درصدی سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایــران (ای درو) و  ۴۰درصــدی راه آهن
تأسیس شــد و شــرکت واگن پارس نام گرفت و
محصوالتی از قبیل لوکوموتیو ،واگن باری ،واگن
سوخت ،واگن مواد شــیمیایی ،واگن مسافربری
و… تولید کرد.واگن پارس اراک چندمین کارخانه
دولتی است که به بخش خصوصی واگذار شد و از
آن دست کارخانه هایی اســت که ابتدا با سرمایه
های بیت المال ساخته شده و دسترنج صدها کارگر
و مهندس از عوامل اصلی توسعه آن شد.
توجه به توانمندی صنایع داخلی جمله تکراری در
مهد تولید و صنعت کشور ،شهر اراک است.کارگران
و مهندسان استان مرکزی به یاد دارند که با ورود
و حضور هر مسئول ملی مرتبط با بخش صنعت یا
رئیس جمهور ،گروهی یا نماینده ای از طرف آنان
از طریق نامه و اگر بتوانند شفاهی با زبان تعامل و
گفتگو و یا اعتراض ،گالیه های خود را که ناشی از
بی توجهی به توانایی صنعت داخل اســت مطرح
کردند.حــرف دل آنان ،جلوگیــری از واردات بی
رویه و اتکا به توانایی خارجی است و گرچه هر بار با
دلگرمی و دلسوزی ،مسئوالن قول پیگیری را دادند
اما گویا وقتی به تهران می روند انبوه کارها و برنامه

ها مجالی به آنان برای فکر کــردن به درد دلهای
شنیده شده نمی دهد و هر بار این دوره تکرار می
شود ،باز مسئولی و باز درد دل و دوباره انبوه کارها در
تهران برای فراموش کردن مشکالت صنعت اراک و
توانمندی داخلی.این کارخانه  33هکتاری ،پس از
راه اندازی با وجود روحیه انقالبی برای خودکفایی،
گستره ای برای بروز و ظهور توانمندی ها و خالقیت
های نیروهای بومی و تبدیل شدن به بازوی توانمند
فنی مهندسی کشور شد.
واگن پارس جزو صنایع ســنگین اســت و مانند
واحدهای صنعتی دیگر اســتان مرکزی در دوران
دفاع مقدس مسیر خدمت رســانی به رزمندگان
را در پیش گرفت و از این رو یکی از کارخانه هایی
است که در پنجم مرداد  1365مورد بمباران هوایی
دشمن قرار گرفت و تعدادی از کارگران و مهنذسان
این کارخانه به شهادت رسیدند ،با این حال کارکنان
این کارخانه اجازه ندادند کارخانه حتی یک روز از
تولید بازماند و به تکاپوی صنعتی خود ادامه دادند.

پس از دوران دفاع مقدس واحدهای صنعتی استان
مرکزی مســیر عادی تولید و ســازندگی و کسب
فناوری هــا را در پیش گرفتند.فنــاوری موجود
در این کارخانه حاصل زحمــات صدها مهندس
و کارگر و میلیاردها تومان ســرمایه ملی کشــور
است که اکنون مهر بی توجهی را بر پیشانی دارد.
محمدرضــا مختاری ،مدیرعامــل واگنپارس در
حاشیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل
ریلی بابیــان اینکه ،ظرفیت تولیــد واگن پارس،
تولید ساالنه  ۱۰۰۰دســتگاه واگن باری و ۱۵۰
دستگاه انواع واگن مسافری و  ۴۰دستگاه لکوموتیو
بهصورت همزمان اســت .گفت ،متأسفانه به دلیل
نبود تقاضا و وجود تعداد باالی شرکت واگنساز در
کشور و مشکالت مالی در سال گذشته با  ۳۰درصد
ظرفیت خودکار کردیم و  ۷۰درصد ظرفیت واگن
پارس بالاستفاده مانده است.مدیرعامل واگن پارس
معتقد بود ،شرکت واگن پارس استعداد این را دارد
که بهتنهایی کل نیاز ریلی کشور را درزمینهٔ واگن،

برگزیدهفعاالن اقتصادی

تعمیرات و لکوموتیو تأمیــن کند.با توجه به توان
باالی واگنسازان دخلی در تولید واگنهای باری و
مسافری ،امیدواریم مسئولین امر در راستای اقتصاد
مقاومتی ،حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال با
در نظر گرفتن بســتههای حمایتی این صنعت در
حال رکود را از وضعیت فعلی خارج کنند و منجر به
رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شوند.با وجود آنکه
در داخل کشور شرکتهای لکوموتیوساز توانمندی
همچون واگن پــارس و مپنا (در بخــش ریلی) با
همکاری شــرکتهای لکوموتیوســازی خارجی
که عموما فرانســوی و آلمانی هستند مشغول به
فعالیت و ســاخت لکوموتیو می باشندودر صنعت
لکوموتیوسازی به موفقیتهای چشمگیری دست
یافتهاند اما متاسفانه با وارادات و خرید لوکوموتیو
ازخارج کشور عم ٌال از تولید و صنعت داخلی کشور
نه تنها حمایت نشــده بلکه متضرر نگاه نادرست
مدیران و تصمیمات بی پایه و اساس آنها می گردد.
شرکت واگن پارس به عنوان بزرگترین تولید کننده
خودروهای ریلی در خــاور میانه و نیز اولین تولید
کننده لوکوموتیو در کشور مطرح است.این شرکت
که بنا به ضرورت توسعه ناوگان ریلی کشور از سال
 1362توانست با ایجاد ماشــین آالت و ملزومات
فصل جدیدی در صنعت ریلی کشــور بگشــاید
امروز داعیه دار بزرگترین تولید کننده خودروهای
ریلــی در خاورمیانه و اولین ســازنده خودروهای
ریلی در ایران است.شــرکت واگن پــارس اراک
توانست در آغاز کار با انتقال فناوری صنعت ریلی
از شــرکت های صاحب نام اروپایی اعم از شرکت
 wagonunionآلمان برای ســاخت واگن های
باری و انتقال فناوری شرکت  SGPاتریش برای
تولید واگن های مســافری جای پــای خود را در
صنعت ریلی کشور محکم کند.

استقرار 118اپراتور در ۵۹کشور
 5Gدر شبکۀ ایرانسل

پتانسیلگستردهبخشتجاری
عامل اصلی افزایش درآمدزایی

سرمایه گذاری "ایمیدرو" برای
توسعهمعادنآذربایجانغربی

مدیرعامل ایرانسل در مراسم پایانی سومین سمپوزیوم
مخابرات بیســیم نوری و موج میلیمتری غرب آسیا
( ،)WASOWC2020گفــت ۱۱۸ :اپراتور در ۵۹
کشور ،در حال حاضر  5Gرا در شبکۀ خود مستقر کردهاند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،بیژن عباســیآرند ،در اختتامیۀ این
همایش آنالین ،طی ســخنانی ،مهمترین بحث در مورد توسعه
و اجرای  5Gرا قابلیتهایی دانست که این فناوری ایجاد کرده و
میتواند درک کلی بشر از آینده را تغییر دهد .وی گفت :فناوری
 ،5Gافق جدیدی از پیشرفت در تعالی فناوری را به بشر نشان داده
است .با ظهور این فناوری ،اکنون انتظار میرود که کیفیت زندگی
روزمرۀ ما ارتقا پیدا کند.عضو هیأتعلمی دانشگاه تربیتمدرس
تأکید کرد :با توجه به شــرایط همهگیــری  ،19-covidنقش
ارتباطات و اهمیــت آن در زندگی روزمره ما ،بیــش از هر زمان
دیگری قابل درک است .فراموش نکنیم که فقط از طریق ارتباطات
از راه دور و تکامــل تدریجی آن تا به امروز ،دســتیابی به دنیای
دیجیتال امکانپذیر بوده اســت .نسل پنجم تلفنهمراه ،صنایع،
فناوری و زندگی روزمرۀ ما را به ســطح دیگری ارتقا داده است.
این فناوری ،کاربردهای جدید خدمات پیشرفتۀ پهنباند همراه
و تحقق نقش حیاتی و همهجانبۀ اینترنت اشیا را ممکن میکند.
مزایا و پتانسیلهای  ،5Gفراتر از گوشیهای هوشمند و به قدری
برجسته است که میتوان صنایعی که اشتیاق کمتری به دیجیتالی
شدن دارند را نیز تشــویق به کاربرد آن کرد.مدیرعامل ایرانسل
گفت :تخمین زده میشود که ســهم بازار جهانی فناوری  5Gدر
سال  ۲۰۲۰به  ۵.۵میلیارد دالر و در سال  ،۲۰۲۶به حدود ۶۶۸
میلیارد دالر برسد و سهم آسیا و اقیانوسیه ۳۲۹ ،میلیارد دالر باشد.
گزارش ها حاکی از آن است که  ۳۹۷اپراتور در  ۱۲۹کشور جهان،
در فناوری  5Gسرمایهگذاری کردهاند ۱۱۸ .اپراتور در  ۵۹کشور
نیز ،در حال حاضر  5Gرا در شبکۀ خود مستقر کردهاند.وی با اشاره
به سیر تحول  5Gدر سراسر جهان از ســال  ۲۰۱۷و پیشبینی
انجام شده برای ســالهای آتی گفت :تخمین زده میشود که در
سال  ،۲۰۳۵فروش جهانی چندین صنعت فعال شده توسط ،5G
در حدود  ۱۳.۲تریلیون دالر ۵ ،درصد از تولید واقعی جهانی باشد.
همچنین پیشبینی میشود که زنجیرۀ ارزش  5Gدر همان سال،
حدود  ۲۲.۳میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کند.

در راســتای کنترل و پیگیری برنامه های شرکت,
جلسه ویدیوکنفرانسی با موضوعیت حوزه تجاري،
شب گذشــته با دستورکار بررســی عملکرد حوزه
تجاری ،بارگذاري اطالعات سيار ،هوشنمدسازي مدارس ،سی ار
ام تجاری،و گزارش عملکرد ۶ماهه باند پهن برگزار شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،صدري با تاكيد بر اهميت حوزه تجاري در حفط
منافع ذي نفعان و نقش تعيين كننده در این مهم افزود :حوزه
تجاري به عنوان مهم ترين بخش كسب کارو رسیدن به اهداف
درامدی شرکت است و میتواند مهم ترين نقش را در حفظ مناقع
ذینفعان داشته باشد.وي با تاكيد بر اهميت حوزه تجاري خالق
و نوآور افزود :اســتفاده حداكثري از توان بخش تجاري شركت
منجر به دگرگوني گسترده در درآمدزايي شركت و بزرگتر شدن
سهم بازار مجموعه مخابرات ايران در فضاي رو به گسترش بازار
 ICTكشور خواهد شد.در ادامه نشست ویدئو کنفرانسی ،پایش
شــاخص های کمی و کیفی در بخش های تجاری و بررســي
گزارش  6ماهه باند پهن ،شاخص های مرتبط با عملکرد معاونت
تجاری در حوزه خدمات دیتا اعــم از باند پهن و خدمات دیتای
تجاری مورد بررســی قرار گرفت و مدیرعامل شــركت ضمن
قدردانی از همکاران ستاد و مناطق بر لزوم تعیین اهداف كالن
تر به منظور حرکت در جهت توســعه خدمات دیتا تاکید کرد.
همچنين در ابتداي اين جلســه  ،خانم مهديــه ،معاون تجاري
شركت ضمن ارايه گزارش شش ماهه حوزه تجاري ،بر افزايش
درآمد باند پهن در اين مدت و روند رو به رشد افزايش مشتريان
در بخش هاي مختلف اين حوزه تاكيد كرد و افزود :با انجام اين
فعاليت ها ،به دنبال رسیدن به راهکارهای عملی در جهت حفظ
مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید در بخش هاي مختلف
حوزه تجاري اعم از خانگي و تجاری هستيمشايان ذكر است در
این نشست ،يافته ها و مباحث تخصصي در زمینه خدمات باند
پهن ،شاخصهای مربوط به تغییرات تعداد مشتریان خدمات باند
پهن بر بستر کلیه تکنولوژی های  ADSL، VDSLو FTTH
از ابتدای سال  99تا پایان آبان ماه و مقایسه آن با تعداد مشتریان
دیگر فعالین بازار ،تغییرات درآمد ماهانه حاصل از خدمات باند
پهن و سهم بازار مناطق در حوزه خدمات باند پهن ثابت کابلی و
تغییرات آن نسبت به ابتدای سال ،ارائه و تبادل نظر شد.

سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایران "ایمیدرو" طبــق تفاهمنامهای
که بیــن رییس ایــن ســازمان و اســتاندار
آذربایجانغربی امضا شد ،در راستای توسعه معادن استان
ســرمایهگذاری میکند.به گزارش اقتصادسرآمد ،تفاهم
نامه توســعه صنایع معدنی در استان ســه شنبه شب به
امضای محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و
خداداد غریب پور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران رسید که بر اساس آن ،در خصوص
انجام فعالیت اکتشافی ،مشــارکت در پروژه های معدنی
بزرگ مقیاس ،اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی،
احداث راه های دسترسی و شبکه برق رسانی به تعدادی
از معادن مشارکت می شــود.همچنین اجرای سنگبری
های بزرگ مقیــاس با فناوری های باال ،جذب ســرمایه
گذار بخش خصوصی برای فاز ۲طالی زرشــوران ،احیا و
فعال سازی معادن کوچک مقیاس و توسعه صندوق بیمه
ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی از دیگر موارد این
تفاهم نامه است.همچنین اســتاندار آذربایجان غربی در
دیدار با رییس سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران
(ایدرو) راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فرآیند توسعه
سرمایه گذاری صنعتی را در استان بررسی کرد.
در این دیدار نیز تفاهمنامه ای به منظور رشــد و توسعه
بخش صنعت و احداث طرح های سرمایه گذاری پیشران
و محرک در حوزه تولید و اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال
آذربایجان غربی به امضای محمدمهدی شهریاری استاندار
آذربایجان غربی ،حجت االسالم سید سلمان ذاکر رییس
مجمع نمایندگان اســتان و محســن صالحینیا رییس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رسید.
بر اساس این تفاهمنامه نیز فرصت های سرمایه گذاری
شناسایی و سرمایه گذار دارای صالحیت به منظور اجرای
مشــارکتی یک طرح ســرمایه گذاری صنعتی در بخش
های صنایع نفت ،گاز و انرژی ،حمل و نقل و صنایع نوین
شناسایی و شرایط مناسب برای اجرای مستقل سایر طرح
های سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می شود.

به روز رسانی سامانه مدیریت اینترنت
شرکت مخابرات ایران
ســامانه مدیریت اینترنت مشــتریان شــرکت مخابرات ایران  ،در روز
چهارشــنبه ،نوزدهم آذرماه  1399به روز رســانی می شود و به همین
دلیل از ساعت  22به مدت دوســاعت با اختالل همراه است .به گزارش
اقتصادسرآمد ،به دلیل تغییر در زیرساخت ســامانه مدیریت اینترنت
مشتریان شرکت مخابرات ایران و به روز رسانی  ،در این سامانه به نشانی
 ADSL.TCI.IRدرتاریخ  19آذر  99از ساعت  22تا  ، 24امکان خرید
 ،تمدید و تغییر سرویس وجود نخواهد داشت.براساس این خبر  ،پس از
اتمام به روز رسانی  ،سامانه مدیریت اینترنت مشتریان شرکت مخابرات
ایران فعالیت خود را از ســرگرفته و به خدمت رسانی به مشتریان عزیز
خواهد پرداخت .
اقدام مسئوالنه "همراه" برای آگاهی
مشترکان و منع کالهبرداری
شرکت بورسی همراه اول در اقدامی مســئوالنه ،پیامکی به مشترکان
مبنی بر دریافت تماس برنده شــدن در قرعهکشــی ارسال کرد تا مانع
گسترش کالهبرداری در فضای مجازی شود .به گزارش اقتصادسرآمد،
شرکت بورسی همراه اول در اقدامی مســئوالنه ،پیامکی به مشترکان
ارسال کرده تا مانع گســترش کالهبرداری در فضای مجازی شود.براین
اساس ،تاکید شده در صورت دریافت تماســی مبنی بر برنده شدن در
قرعهکشی این اپراتور ،مشترکان ضمن مراجعه به سایت همراه اول و یا
تماس با کارشناسان  ۹۹۹۰از صحت موضوع اطمینان حاصل کنند.ضمن
اینکه تحویل جوایز همراه اول بصورت حضوری و با مراجعه فرد برنده به
ساختمان مرکزی همراه اول در تهران یا ادارات مشتریان ارتباطات سیار
در سایر استانها انجام گرفته و اطالعات بانکی دریافت نمیشود.
طرح توانمندسازی نیروهای قرارداد مدت
موقت نفت کلید خورد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت ،سایت cipmd.
 lms.irرا برای ثبتنام همکاران بهمنظور شرکت در طرح توانمندسازی
نیروهای قراردادی مدت موقت معرفی کرد .به گزارش اقتصادســرآمد،
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اعالم کرد« :به اطالع
همکاران قراردادی مدت موقت وزارت نفت میرســاند سایت cipmd.
 lms.irبرای ثبتنام و شرکت در آزمون آنالین قابل دسترسی است».بر
اساس اعالم این معاونت ،زمان ثبتنام در این آزمون  ۲۳آذرماه است و
آزمونهای آنالین آن شامل ارزیابی شناختی ،توانمندی شناختی و زبان
انگلیسی در تاریخهای  ۳۰آذر و هفتم دیماه برگزار میشود.
انجام تعمیرات اساسی ردیف  ۲نفت و گاز
توسط شرکت نفت و گاز اروندان
شــرکت نفت و گاز اروندان تعمیرات اساسی ردیف  ۲نفت و گاز منطقه
دارخوین را با توجــه به الزامهای نظام مدیریــت داراییهای فیزیکی و
ط زیســت انجام داد .به گزارش
اهمیت اســتمرار تولید و حفاظت محی 
اقتصادسرآمد ،مدیر منطقه عملیاتی دارخوین شرکت نفت و گاز اروندان
گفت :این تعمیرات با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با صرف بیش
از  ۴۰هزار نفر ساعت کار و تالش شبانهروزی همکاران در بخش عملیات
انجام شد.شهرام اردیان افزود :تولید از ردیف  ۲نفت و گاز منطقه نفتی
دارخوین پس از دریافت مجوزهای الزم متوقف شــد و پس از تعمیرات
کامل و اساسی این تجهیزات دوباره از سرگرفته شد.مدیر منطقه عملیاتی
دارخوین شــرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد :مهمترین هدف این
فعالیتها و تعمیرات ،استمرار تولید و بهبود عملکرد تجهیزات فرآیندی
است که شامل سرویس و کالیبراسیون همه شیرهای کنترلی دستی،
ادوات ابزار دقیق ،شــیرهای ایمنی ،ترمیم نقاط آســیبدیده مخازن
نمکزدایی آبهای زاید ،تعویض تیوبهای مبدل حرارتی و همچنین
شستوشو و تمیزکاری ظروف تفکیکگر است.
ارائه مدارک به ادارات برق پایتخت ،غیرحضوری است
ارائه مدارک ،پیگیری درخواســت ،پرداخت هزینه های قانونی و حتی
تایید و ثبت قرارداد ،تمامی فرایندهــای کاری در مناطق 22گانه برق
پایتخت ،الکترونیکی و غیرحضوری اســت .به گزارش اقتصادسرآمد،
شــهروندان تهرانی برای ارائه مدارک قانونی موردنیاز به منظور ثبت و
پیشــبرد خدمات درخواســتی خود در حوزه برق ،نیازی به مراجعه به
هیچ یک از مناطق برق ندارند.مسعودعزیزی؛ معاون فروش و خدمات
مشترکین این شــرکت با اعالم این مطلب ،گفت :به دنبال برنامه ریزی
های انجام شده و تالشهای گســترده همکارانمان در راستای توسعه
خدمات الکترونیکی ،حتی ارائه مدارک نیــز از این پس به صورت صد
درصدغیرحضوری خواهد بود و مشترکان وشهروندان تهرانی برای ارائه
مستندات قانونی مورد نیاز درخواست های خود ،نیاز به خروجاز منزل یا
محل کار و مراجعه به ادارات برق ،ندارند.
تمدید دورکاری دو هفته ای مجموعه
شرکت مخابرات ایران
با توجه به گسترش شــیوع ویروس کرونا ,طرح دورکاری در مجموعه
شرکت مخابرات ایران از شــنبه ۱۵ ,آذر ماه  ۱۳۹۹به مدت دو هفته تا
پایان آذر ماه به شرط حضور حداکثر  ۵۰درصد کارکنان تمدید شد .به
گزارش اقتصادسرآمد ،طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال ,از روز شنبه ۱۵ ,آذر
ماه  ۱۳۹۹به مدت دو هفته تا پایان آذر ماه به شرط حضور حداکثر ۵۰
درصد کارکنان در محل کار ,تمدید و ساعت کار ادارات شرکت مخابرات
ایران نیز همچنان از  ۸الی  ۱۵است.گفتنی ست ,مشاغل خاص و مشاغلی
که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه ,میزان
دورکاری آنان تعیین می شود.
برندگان طرح فروش فوقالعاده  ۵محصول ایرانخودرو
مشخص شدند
دیروز با انجام مراســم قرعهکشــی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر،
برندگان مرحله نهم فروش فوقالعاده محصوالت ایرانخودرو مشخص
شدند.به گزارش اقتصادسرآمد ،در این طرح پنج محصول پژو  ۲۰۶تیپ
پنج ،پژو پارس بنزینی ،پژو پارس با موتور تی.یو ،۵ســمند ال.ایکس و
پژو  ۲۰۷دستی با سقف شیشهای با موعد تحویل حداکثر  ۹۰روز عرضه
شد .اســامی برندگان پس از تایید فرآیند قرعهکشی توسط نمایندگان
نهادهای ناظر از طریق سایت فروش ایران خودرو (اینجا را کلیک کنید)
در دســترس همگان قرار خواهد گرفت.نتایج از طریــق پیامک نیز به
منتخبان اعالم خواهد شد اما برای اطمینان ،توصیه میشود متقاضیان
ســایت فروش را مالک نتیجه قرار دهند.منتخبان تــا پنج روز مهلت
خواهند داشــت تا نســبت به پرداخت وجه خودرو مطابق با بخشنامه
فروش اقدام کنند و در صورت عدم واریز نفرات فهرست ذخیره جایگزین
خواهند شد.

