اخبار
حفظ سیر صعودی جذب
منابع ارزان قیمت بانک آینده

به گزارش خبرنگار روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابط عمومی بانک آینده؛ همکاران سخت
کوش بانک آینده ،موفق ش��دند ت��ا در طرح
تجهیز منابع «به س��وی برتری» ،به دستاورد
منحصر به فردی رسیدند.طرح مدیریت تجهیز
منابع «به س��وی برتری» در روز پنج ش��نبه،
 ،1399/05/23پایان یاف��ت .این طرح ،از روز
سه شنبه  1399/04/23آغاز و به مدت یک ماه
در راستای تجمیع منابع ادامه داشت که تالش
همکاران شعب سراسر کشور به منظور بیشینه
س��ازی فروش محصوالت و کیفیت خدمات
در ش��اخص هایی نظیر :افتتاح س��پرده ،طرح
اعتباری آینده داران ،ارائه تس��هیالت در قالب
محصوالت مصوب بانک مرکزی ج.ا.ایران و
محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیکی ،با
قوت روزافزون باقی است .از جمله دستاوردهای
منحصر به فرد همکاران شعب در بازه زمانی یاد
شده ،حفظ سیر صعودی در جذب منابع ارزان
قیمت ،وصول مطالبات و معوقات ،فروش طرح
اعتباری آینده داران بوده است.شایان ذکر است؛
آن دس��ته از شعبی که موفق به افزایش منابع
خود در مقایسه با آغاز طرح «به سوی برتری»
شدند ،حسب تصمیم مدیران محترم بانک ،از
پاداش آن بهره مند گردیدند.
جابجایی شعب شهید بهشتی و خوی
بانک ایران زمین

با ه��دف ارتق��ای س��طح خدمترس��انی و
بهینهسازی شبکه ش��عب بانک ایران زمین،
شعبه شهید بهشتی قم و شعبه خوی این بانک
به محل جدید منتقل شد و با همان نام پیشین
به فعالیت خود ادام��ه خواهند داد .به گزارش
خبرنگار روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط
عموم��ی بانک ایران زمین؛ در راس��تای ارائه
خدمات بهتر به مشتریان ،شعب شهید بهشتی
قم و خوی این بانک به آدرس های جدید منقل
شدند.آدرس شعبه شهید بهشتی :قم ،خیابان
امام خمینی ،مابین تولید دارو و خیابان سعدی،
پالک 131،طبقه همکف.آدرس شعبه خوی:
آذربایج��ان غربی ،خوی  ،چه��ارراه مرکزی،
ابتدای خیابان شریعتی ،مجتمع تجاری ایران
زمین/مشتریان ارجمند میتوانند برای کسب
اطالعات بیشتر با کارشناسان مرکز  ۲۴ساعته
ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره
 ۰۲۱ - 24809تماس حاصل نمایند.

مدير بانك صنعت و معدن استان زنجان مطرح شد؛

اعتبارسنجی دقیق مشتریان ،عامل مهمي در جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید است

استان زنجان يكي از استانهاي مهم كشور در صنايع ساخت فلزات اساسی،
محصوالت فلزي وفابریکی و س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی می
باشد .بانك صنعت و معدن اين استان در تأمين مالي بخش توليد در كنار
كارآفرينان و توليدكنندگان همواره حضوري فعال دارد.به گزارش خبرنگار
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن کمال
سهلی مدیر استاني و رئیس شعبه زنجان برنامههایی که در راستاي تحقق
ش��عار س��ال(جهش توليد) را این چنین عنوان کرد  :تمركز بر سياستهاي
اعتباري مصوب بانك در سال  ، 99تامين مالي و اعتباري طرح هاي نيمه
تمام و تأمين س��رمايه درگردش واحدهاي فعال با هدف حفظ و توس��عه

اشتغال موجود ،حمایت از صنایع دانش بنیان  ،تسريع در واگذاري طرحهاي
تمليكي و مساعدت به سرمايه گذاراني كه قصد احياي واحدهاي تعطيل و
نيمه فعال بانك را دارند.ایشان راجع به مهمترین برنامه شعبه در سال 99
گف��ت :تالش در جهت تحقق برنامه هاي عملياتي  ،جذب منابع ،افزايش
خدمات اعتباري و ارزي  ،كاهش مطالبات غيرجاري و در راس��تاي تحقق
بانكداري شركتي تامين مالي و اعتباري واحدهاي متوسط و بزرگ توليدي
استان در دستور کار شعبه قرار دارد .کمال سهلی مهمترين اقدامات انجام
ش��ده در س��ال  ، 98با وجود مش��کالت و تنگناهای اقتصادی کشور در
س��ال گذشته تالش��ها و پیگیریهای موثري در جهت تحقق برنامه های

عملیاتی به عمل آمد که نتیجه آن کاهش مطالبات غیرجاری استان و در
نتيجه كاهش ريسك مطالباتي استان از  26درصد به  14درصد  ،افزايش
 43درصدي وصول مطالبات اس��تان ،افزایش  50درصدي متوسط منابع،
افزايش  60درصدي مصوبات و افزایش  150درصدي تسهيالت پرداختي
در سطح استان  ،فعال نمودن تعدادی از واحدهای راکد و غیرفعال  ،تامین
مالی و بهره برداری از طرحهای نیمه تمام بوده است.بانك صنعت و معدن
اس��تان زنجان در س��ال  98بالغ بر  1000ميليارد ريال تسهيالت از محل
منابع تبصره  18پرداخت نمود كه از اين حيث رتبه اول در ميان بانكهاي
استان را كسب نمود.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تشریح کرد

روند رو به رشد شاخص های موسسه در چهار ماهه نخست سال 99

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با تشریح عملکرد موسسه در چهار ماهه
ابتدایی سال  99به روند رو به رشد شاخصها و نسبتهای موسسه اشاره
و بیان داشتند این موسسه با رشد  52درصدی خالص درآمد واسطه گری
مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده و رقم آن به  6916میلیارد
ریال در چهار ماهه نخست سال رسیده است .در زمینه اعطای تسهیالت
نیز با رشد  26درصدی همراه بوده و مانده آن به  143/503میلیارد رسیده
اس��ت .همچنی��ن در زمینه جذب منابع با رش��د  34درص��دی رقم آن به
 149/615میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت .جوادی مدیرعامل موسس��ه
اعتباری ملل عنوان داش��تند به منظور تسهیل و تسریع در فعالیت بنگاهها
و فعاالن اقتصادی ،در زمان انعقاد معامالت و قراردادها ،نس��بت به صدور
انواع ضمانتنامه در موسس��ه اقدام می گردد در این راس��تا در چهار ماهه
ابتدایی س��ال  99نسبت به مدت مشابه سال  98ضمانت نامههای صادره
از لحاظ تعداد به میزان 30درصد و از لحاظ مبلغ  156درصد رش��د نش��ان
میدهد.ایشان در ادامه ضمن قدردانی از تالشهای همکاران موسسه در
صف و س��تاد در جهت تحقق اهداف و شاخصهای عملکردی در چهارماه
ابتدایی س��ال  99اظهار داشتند :یکی از ش��اخصهایی که در رشد اعطای
تسهیالت و همچنین افزایش سودآوری موثر بوده و میتواند موسسه را به
سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت نماید بهبود وصول مطالبات غیر
جاری است که در این راستا با برنامه ریزیهایی که انجام شد الحمدهلل به
شاخص های مورد نظر دسترسی پیدا کردیم .هدف ما در موسسه اعتباری
مل��ل تامین نیازهای مش��تریان و جلب رضایت آنان بر اس��اس چارچوب
و دس��تورالعملهای قانونی صادره از س��وی مقامات محترم ناظر است و
موفقیتهایی که تاکنون در این زمینه حاصل شده ،نتیجه تعامل ،همراهی
و اعتماد این عزیزان با برنامهها و اقدامات موسسه بوده است.جوادی افزود
در کنار ارائه تسهیالت به متقاضیان و به دنبال افزایش درآمدهای موسسه
توجه ویژهای به درآمدهای غیر مشاع و کارمزدی ،توسعه خدمات بانکداری
الکترونیک ،تش��ویق مشتریان به اس��تفاده از آن ،صدور ضمانت نامهها،
صرفه جویی در هزینهها و ...داش��ته و در راس��تای بسط و گسترش سنت

پس��ندیده قرض الحس��نه اقدامات خوبی انجام گردیده است که میتوان
به پرداخت  11943فقره تس��هیالت قرض الحس��نه به فرهنگیان محترم
که از اقش��ار خدمتگزار ،فرهیخته و تربیتکنندگان نس��ل آینده میباشند
اشاره نمود .همچنین در جهت کمک به تشکیل خانواده جوانان و کاهش
دغدغههای آنها در سال جاری به  373نفر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
پرداخت شده است .زوجینی که در سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
بانک مرکزی ثبت نام شدهاند توانستهاند از شعب انتخابی موسسه هر کدام
مبلغ  500میلیون ریال تس��هیالت قرض الحسنه دریافت نمایند.ایشان با
بیان این که ش��اخصه اصلی در مورد خدمات بانکی ،تس��هیل و تسریع در
ارائه خدمات به منظور جلب رضایت مش��تریان و هم وطنان است ،اظهار
داشتند رهنمودهای مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر حمایت از تولید
داخلی و تقویت اقتصاد مقاومتی و اش��تغال پایدار در کش��ور بوده است که
این امر میتواند جهش و ش��کوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد .از
ای��ن رو همواره خ��ود را متعهد به اقدام در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی ،اتکا به ظرفیتهای موجود بر توانمندس��ازی آحاد مردم به منظور
حضور موثر در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد مشاغل پایدار میدانیم و برای

تسهیل در فرآیند کسب و کار مردم و با هدف تامین سرمایه در گردش و
خرید مواد اولیه و ماش��ینآالت و تجهیزات ،طرح افق یک را برنامهریزی
و اجرائی نمودهایم که در این طرح به اش��خاص حقیقی مبلغ یک میلیارد
ری��ال و به اش��خاص حقوقی مبلغ  5میلیارد ریال ب��ا بازپرداخت  60ماهه
برابر ضوابط مربوطه تسهیالت پرداخت میگردد.همچنین به منظور کسب
حداکثری رضایت مشتریان گرامی و افزایش رفاه خانواده به کلیه مشتریان
در قال��ب طرح یکتا کارت ملل ،کارت اعتب��اری عقد مرابحه جهت خرید
خ��ودرو وکاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات تا مبلغ  500میلیون ریال
با بازپرداخت  3ساله اعطا میگردد..جوادی با توجه به ارائه خدمات نوین به
مردم و تسهیل در مراودات آنها گفت :با راه اندازی سامانه چکاوک در بانک
مرکزی ،از سال  1395موسسه نیز به سامانه چکاوک بانک مرکزی متصل
ش��ده وکلیه چکهای واگذاری مشتریان را در اسرع وقت وصول و وجوه
وصولی را به حس��اب آنها واریز مینماید .این امر مورد استقبال مشتریان
عزیز قرار گرفته و در چهار ماهه نخس��ت سال  99رشد  45درصدی رقم
زده است.ایش��ان در خاتمه در خصوص افزایش س��رمایه موسسه عنوان
داش��تند با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و به
دنبال آن اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار افزایش
سرمایه  65درصدی موسسه اجرایی و با مشارکت حداکثری سهامداران در
افزایش سرمایه مواجه شدیم که مراحل نهایی آن در حال انجام بوده و با
ثبت سرمایه موسسه به  10.000میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد .این
افزایش س��رمایه در راستای بهبود کیفیت سرمایه و سایر نسبتها کمک
شایانی به موسسه خواهد نمود .وی در ادامه نیز اظهار داشتند در نظر داریم
با اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس به افزایش سرمایه موسسه
از طرق مختلف از جمله تجدید ارزیابی دارائیها و سود انباشته اقدام نموده
تا بیش از پیش بهبود کفایت سرمایه و سایر نسبتها را شاهد باشیم .الزم
به ذکر است در راستای اصل شفافیت ،تمامی اطالعات موسسه در مقاطع
مختلف از طریق سامانه کدال افشا وجهت اطالع سهامداران و مردم عزیز
کشورمان قابل دسترسی میباشد.
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اخبار
حمایت ویژه بانک صادرات ایران
از صنایع پیشران

نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران
گفت :اعطای تسهیالت و تعهدات به صنایع
بزرگ و اثرگذار به ویژه شرکتهای پتروشیمی،
پاالیشگاهها و سازندگان تجهیزات صنایع نفت
و گاز از اولوی��ت ویژه در بانک صادرات ایران
برخوردار است .به گزارش روابطعمومی بانک
صادرات ایران ،امیر یوس��فیان در تشریح روند
حمایت این بانک از صنای��ع بزرگ و اثرگذار
به ویژه شرکتهای پتروشیمی ،پاالیشگاهها و
سازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز ابراز کرد:
با توجه به محدودیت منابع نظام بانکی ،اعطای
تسهیالت و تعهدات به این صنایع ،از اولویت
ویژهای در بانک صادرات ایران برخوردار است
چرا که اعطای تسهیالت به این واحدها همانند
یک دومینوی مثبت موجب حرکت و رونق در
س��ایر مجموعههای اقتصادی میش��ود .وی
افزود :بانک صادرات ایران به همین منظور از
سال گذشته به صورت جدی وارد همکاری با
صنایع پتروشیمی شده که انعقاد تفاهمنامه 25
هزار میلیارد ریالی با انجمن سازندگان تجهیزات
صنایع نفت (اس��تصنا) و تفاهمنامه حدود 75
هزار میلیارد ریالی با چند هلدینگ پتروشیمی،
نویدبخش همت بزرگ بانک صادرات ایران در
این بخشها است .یوسفیان تاکید کرد :برای
اولین بار در نظام بانکی ،توانس��تهایم در قالب
طرح طراوت« ،توسعه» اعتبارات اسنادی ریالی
را به منظور اجرای پروژههای بزرگ پتروشیمی
عملیات��ی کنی��م .این محص��ول نوین بانک
صادرات ایران است که مورد استقبال مجریان
و سرمایهگذاران طرحهای بزرگ و متوسط در
بخش پتروشیمی قرار گرفته است .وی اظهار
کرد :در این روش اعتبارات اس��نادی ریالی با
سررس��ید حداکثر  18ماهه بابت اجرای پروژه
به نفع پیمانکاران (بر اساس صورت وضعیت
تایید شده) و برای س��ازندگان ماشینآالت و
تجهیزات بر اساس فاکتور صادر میشود.

انرژی
اخبار
کاهش  ۳۸درصدی ورودی
روانآبها به مخازن سدها

میزان ورودی روانآبها به مخازن س��دهای
کشور در س��ال آبی جاری از ابتدای مهر سال
گذشته تا  ۲۴مرداد امسال به میزان  ۳۸درصد
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش
داشته است .به گزارش تسنیم ،طبق آمار رسمی
شرکت مدیریت منابع آب ایران ،میزان ورودی
در مدت مشابه سال گذشته 87 ،میلیارد و 200
میلیون متر مکعب بوده که این رقم از ابتدای
سال آبی جاری تا  24مرداد امسال به  54میلیارد
و  80میلیون متر مکعب کاهش یافته است.بنابر
این گ��زارش ،ظرفیت کل مخازن س��دها در
سال آبی گذش��ته تا  24مرداد  50 ،98میلیارد
و  50میلیون متر مکعب بوده و موجودی آنها
در زمان حاضر با کاهش  5درصدی از ابتدای
سال آبی جاری تا  24مرداد امسال  31میلیارد
و  380متر مکعب را ش��امل میشود .این رقم
در مدت مشابه س��ال آبی گذشته 33 ،میلیارد
و  160میلیون متر مکعب بوده است.بر اساس
این گزارش ،مخازن س��دهای کشور در زمان
حاض��ر تا  24مرداد امس��ال  62درصد پر بوده
که این میزان در مدت مشابه سال گذشته66 ،
درصد بود .در این مدت میزان خروجی سدها
هم  31درصد کاهش داشت.
واردات نفت ژاپن
 ۱۳درصد کاهش یافت

ژاپن در  ۷ماه اول س��ال جاری میالدی ۷۴.۹
میلیون تن نفت خ��ام از طریق دریا وارد کرده
است که  ۱۳درصد نسبت به  ۸۶میلیون تنی
که در همی��ن دوره در  ۲۰۱۹وارد ش��د کمتر
اس��ت .به گزارش تس��نیم به نقل از هلنیک
شیپینگ نیوز ،واردات نفت خام ژاپن طی چند
سال گذش��ته به طور یکنواخت رو به کاهش
بوده است .شرکت کشتیرانی بانچرو کوستا در
آخرین گزارش هفتگ��ی خود اعالم کرد ژاپن
یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان
است که به خاطر تولید ناچیز داخلی ،به شدت
بر واردات تکیه می کند .ولی دو دهه رشد پایین
اقتصادی و مسن شدن و پایین آمدن جمعیت
به عالوه افزایش کارآمدی انرژی باعث کاهش
یکنواخت واردات نفت خام این کش��ور ش��ده
است.واردات نفت خام ژاپن  5.4درصد در کل
سال  2018کاهش داشت و به  149.2میلیون
تن رس��ید .این رقم  2.3درصد دیگر در 2019
پایین آمد و به  145.8میلیون تن رسید.

رییس اداره کل تأمین مالی و سرمایه گذاری بین المللی بانک توسعه صادرات خبر داد:

راه اندازی خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان طی  ۶ماه آینده

رییس اداره کل تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات از
راه اندازی خط سوم انتقال برق دو مداره  400کیلو ولت به طول  275کیلومتر
ش��امل طراحی ،مهندسی ،س��اخت ،نصب و راه اندازی به همراه پست های
انتقال برق طی  ۶ماه آینده خبر داد .به گزارش خبرنگار روزنامه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،کامران رضوانی ،گفت :این
پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر  ۸۳میلیون یورو از سوی بانک توسعه صادرات
در قالب اعتبار خریدار تامین مالی شده و خاطر نشان می شود ،این ابزار بانکی
منحصر بفرد صرف ًا توسط بانک توسعه صادرات ایران در نظام بانکی ارائه شده
که راهبرد استراتژیک در نفوذ در بازارهای هدف صادراتی محسوب می شود.
وی با اش��اره به راه اندازی پروژه خط  ۳انتقال برق ایران به ارمنستان ،افزود:
این پروژه که با س��رمایه گذاری بالغ بر  ۸۳میلیون یورو از سوی بانک توسعه
صادرات تامین مالی ش��ده ظرف شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید
و پروژه خط انتقال برق در بخش پست موضوع تامین تجهیزات ،نصب و راه
اندازی پس��ت  400/220کیلو ولت واقع در نورآوران با سیستم کنترل DCS
اس��ت.وی ،تامین مالی در قالب اعتبار خری��دار در این پروژه را یکی از موفق
ترین موارد تامین مالی شده توسط نظام بانکی در شرایط حاکم دانست و گفت:
اعتبار خریدار یکی از تسهیالت پایه ای محسوب می شود که تکنولوژی آن در
اختیار اگزیم بانک های معروف جهان است که در کشورمان چنین تسهیالتی
توسط بانک توسعه صادرات در راستای رسالت خود جهت حمایت از صادرات
و تس��هیل فرآیند مبادالت تجاری در س��طح کالن اقتص��ادی به بانک ها و
خریداران خارجی کاال و خدمات فنی و مهندسی ایرانی ارائه می شود.رضوانی
تصریح کرد :در واقع بانک توسعه صادرات ایران عالوه بر تسهیالت معمول و
سنتی حاکم بر نظام بانکی کشور که عمدتا هدف آن تامین مالی صادرکنندگان
است و با اعطای تسهیالت به خریداران خارجی ،یکی از شیوه های تامین مالی
نوین را که در سیستم بانکی کشورهای پیشرفته مرسوم بوده را در کشور پیاده
سازی و اجرا کرده است.وی در ادامه به تشریح روند امضای قرارداد این پروژه
پرداخت و گفت :با توجه به روابط استراتژیک اقتصادی بین دو کشور و به ویژه
جایگاه ارمنستان در اتصال شبکه برق ایران به کشورهای اوراسیا و اروپا ،این

قرارداد حائز اهمیت اس��ت که بین بانک توسعه صادرات ایران و طرف ارمنی
به امضا رسید.به گفته رئیس اداره کل تامین مالی و سرمایه گذاری بین المللی
بانک توس��عه صادرات ایران ،با بهره برداری کامل از این طرح ،دو کشور یک
گام موثر در جهت عملیاتی شدن سیستم تهاتری متقابل بر می دارند.رضوانی
خاطر نش��ان کرد :اجرای این پروژه برآیند همکاری نهادهای داخلی از جمله
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،صندوق ضمانت صادرات ایران ،شرکت
توانیر و وزارت امور خارجه با بانک توسعه صادرات ایران بوده و بیانگر ضریب
نفوذ اعتبار خریدار در کش��ورهای هدف صادراتی است که زمینه ساز سرمایه
گذاری های به مراتب بزرگتر در حوزه های مختلف به خصوص خدمات فنی
و مهندسی را فراهم کرده است .وی اظهار داشت:با توجه به اینکه ارمنستان با
کش��ورهای دیگر تبادل برق انجام می دهد ،اجرای پروژه انتقال برق ایران به
ارمنستان ،صادرات برق کشورمان را به کشورهای حوزه اوراسیا تضمین می کند
و این یک گام مهم در کسب بازارهای صادراتی در این منطقه مهم محسوب
می شود.وی با اشاره به مزیت نسبی کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی
بطور ع��ام به ویژه در حوزه صادرات برق بطور اخ��ص ،گفت :ایران در حوزه
دانش فنی و تخصصی در اجرای پست و خطوط انتقال برق در سطح باالیی

ب��ه لحاظ رتبه بندی در منطقه قرار دارد و این فرصت خوبی برای جایگزینی
صادرات دانش محور و تخصصی با صادرات نفت اس��ت.رضوانی گفت :شیوع
اپیدمی کرونا بسیاری از پروژه های مشابه را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار
داده اما اراده ای که نزد مقامات دو کشور برای استمرار عملیات اجرایی پروژه
وجود داشت نهایتا بر محدودیت ها غلبه کرد و به جرات می توان از این پروژه
به عنوان نمونه ای شایان توجه از همکاری های منطقه ای در شرایط سخت
و پیش بینی نشده یاد کرد.رییس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل
بانک توسعه صادرات یادآور شد :علی رغم مشکالتی که شیوع کرونا در مسیر
انتقال تجهیزات و حضور تکنسین ها و کارشناسان پروژه در محل ایجاد کرده
بود ،خوشبختانه پیش��رفت فیزیکی طرح از روند قابل قبولی برخوردار است و
همانطور که اشاره شد در آینده نزدیک این طرح به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته رضوانی از دیگر مزایای اجرای پروژه انتقال برق ایران به ارمنس��تان،
استفاده از آن به عنوان الگو و تبلیغاتی مناسب از کمیت و کیفیت خدمات فنی
مهندسی کشورمان است.وی ،بازاریابی برای صادرات خدمات فنی مهندسی
را بسیار با اهمیت خواند و گفت :اجرای یک طرح موفق در حوزه خدمات فنی
و مهندسی با کیفیتی در حد استانداردهای جهانی نه تنها می تواند به عنوان
تضمین خوبی برای اجرای قراردادهای مشابه در سایر کشورهای منطقه باشد
بلکه س��وابق اجرایی موفق در چنین پروژه ای توس��ط شرکت های پیمانکار
ایرانی زمینه را برای حضور در پروژه های مش��ابه در کش��ورهای مختلف را
فراهم خواهد کرد.وی با تقدیر از همکاری کارشناسی بخش های مختلف در
بانک به ویژه معاونت مدیریت امور اعتبارات در همکاری با این اداره کل در
یافتن راهکارهای مناسب برای پیشبرد طرح در شرایط دشوار ،اظهار داشت:
موفقیت این پروژه معلول همکاری درون س��ازمانی در س��طح عالی اس��ت؛
خوش��بختانه نهادهای درگیر در اجرای ای��ن طرح نیز با دید مثبتی به فرایند
توجه نش��ان داده و در نهایت موفقیت آن را تضمین کردند.رضوانی در ادامه
به مزایای دیگر ابزار اعتبار خریدار در مقایسه با سایر راهکارهای تامین مالی
در سیس��تم بانکی اش��اره کرد و گفت :نمونه های موفق متعدد از این دست
پروژه ها نشان می دهد.

معاون گازی وزیر نفت خبر داد:

مع��اون وزیر نفت در امور گاز ،از ثبت رکورد
عرض��ه  ۲۶میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به
نیروگاههای تولید برق در چهار ماه نخس��ت
امسال خبر داد.به گزارش وزارت نفت ،حسن
منتظ��ر تربتی ب��ا بیان اینکه گازرس��انی به
نیروگاهها در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال
 ۹۸جهش حدود  ۲میلیارد مترمکعبی داشته
است ،گفت :در سالی که از سوی مقام معظم
رهبری به س��ال «جهش تولید» نامگذاری
شده ،ش��رکت ملی گاز ایران عرضه گاز به
نیروگاهها را با هدف کاهش مصرف سوخت
مای��ع و ایجاد ظرفیت م��ازاد برای صادرات

عرضه  ۲۶میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه های کشور

فرآوردهه��ای نفتی افزایش داده اس��ت.وی
با بیان اینکه در چهار ماه نخس��ت امس��ال،
ب��ا وجود آغ��از تعمیرات اساس��ی و دورهای
پاالیش��گاههای گاز با مدیریت هوشمندانه
شبکه تولید ،انتقال و توزیع بهطور میانگین
روزانه ح��دود  ۲۱۰میلی��ون مترمکعب گاز
طبیعی تحویل نیروگاههای کشور شده است،
تصریح کرد :در چهار ماه نخس��ت سال ۹۸
میزان عرضه تجمعی گاز به نیروگاهها حدود
 ۲۴میلیارد مترمکعب بود که این میزان ،در
چهار ماه نخس��ت امسال به  ۲۶میلیارد متر
مکعب رسیده است.مدیرعامل شرکت ملی

گاز ایران با اشاره به جهش حدود  ۲میلیارد
مت��ر مکعبی عرضه گاز طبیعی به نیروگاهها
و به همین نس��بت صرفهجویی در مصرف
فرآوردهه��ای نفتی بهوی��ژه گازوئیل ،اظهار
داشت :هر یک میلیارد لیتر فرآورده نفتگاز
حدود  ۵۰۰میلیون دالر در بازار جهانی ارزش
دارد و تنها با افزای��ش  ۲میلیارد مترمکعب
حجم گازرس��انی به نیروگاهها ،ش��اهد یک
میلیارد دالر درآمد از محل صادرات فرآورده
بودیم.تربت��ی در ادامه با اش��اره ب��ه برنامه
توسعه گازرس��انی در استان پهناور سیستان
و بلوچستان ،یادآور شد :توسعه شبکه گاز در

این استان زمینهساز صرفهجویی قابل توجه
در مصرف فرآوردههای نفتی صنایع بزرگ و
نیروگاههای برق شده است.وی تأکید کرد:
توسعه شبکه گاز استان سیستان و بلوچستان
یکی از برنامهه��ای اولویتدار ابالغی وزیر
نفت در س��ال جهش تولید است .در همین
راس��تا پارس��ال یک میلیارد و  ۳۴۰میلیون
مترمکع��ب گاز به نیروگاههای این اس��تان
عرضه ش��د که افزایش عرض��ه گاز افزون
بر کاهش قابل توجه مصرف س��وخت مایع،
دستاوردهای اقتصادی و زیستمحیطی در
کاهش انحراف عرض��ه فرآوردههای نفتی

هم داش��ته اس��ت.معاون وزیر نفت در امور
گاز همچنین با بیان اینکه حدفاصل س��ال
 ۱۳۹۲تا پایان سال  ۱۳۹۸در مجموع بیش
از  ۴۰۰میلی��ارد مترمکع��ب گاز طبیع��ی به
نیروگاههای برق کش��ور عرضه شده است،
گف��ت :در صورت مدیریت مصرف و رعایت
الگوهای مصرف در بخش خانگی و تجاری
بهویژه در چهار ماه پایانی س��ال ،پیشبینی
میشود امسال شاهد ثبت رکوردهای جدید
گازرس��انی به نیروگاههای کشور باشیم که
یکی از سیاستهای مهم و اولویتدار وزارت
نفت و دولت است.

اخبار
ارائه گواهی صرفهجویی برای
استخراج رمز ارز

س��خنگوی صنعت برق ،از انتش��ار فراخوان
جذب سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی
مصرف برق از سوی شرکت توانیر در راستای
افزایش شاخص بهرهوری انرژی خبر داد .به
گزارش تس��نیم ،مصطفی رجبی مشهدی با
اعالم این خبر گفت :متقاضیان میبایس��ت
مدارک م��ورد نیاز را حداکثر ت��ا پایان وقت
اداری روز دوشنبه  31ش��هریور سال جاری
از طریق درگاه اینترنتی ثبت مکاتبات اداری
به شرکت توانیر ارسال کنند.رجبی مشهدی
ب��ا بیان اینکه این فراخوان منتش��ر ش��ده و
صنعت برق از هرگونه همکاری در این زمینه
اس��تقبال میکند ،تصریح کرد :بر اساس این
طرح ،در ازای سرمایهگذاری صورت پذیرفته،
معادل انرژی الکتریکی صرفهجویی شده در
طول عمر طرح (حداکثر به مدت  10س��ال)
گواه��ی صرفهجویی قابل انتق��ال به غیر و
همچنی��ن قابل معامله در ب��ورس انرژی به
س��رمایهگذار ارائه خواهد شد.وی خاطرنشان
کرد :گواهی صرفهجویی ،قابل تخصیص به
تمامی کاربریهای رایج از جمله اس��تخراج
رمز ارزهاس��ت که در صورت استفاده ،باعث
کاه��ش چش��مگیر هزینهه��ای اس��تخراج
و افزای��ش س��ودآوری برای فع��االن حوزه
استخراج رمز ارزها خواهد بود.
افزایش تنوع سبد پتروشیمی کشور

مدیرعام��ل پتروش��یمی کارون با اش��اره به
تولید گری��د جدید پلیم��ری و افزایش تنوع
در س��بد پتروش��یمی کش��ور ،گفت :با تولید
این محصول ،کش��ور از واردات پنج هزار تن
محصول پتروش��یمی بینیاز خواهد شد .به
گزارش ایرنا«،علیرضا صدیقی زاده»همزمان
با رونمای��ی از تولید گری��د KLM۱۰۰این
پتروش��یمی و تولی��د یک محص��ول جدید
پلیمری در صنعت پتروشیمی ایران از برنامه
ریزی برای آغاز تولید تجاری یک محصول
جدید پلیمری با نام تجاری  LMDI Bخبر
داد و اع�لام کرد :تنوع تولید محصوالت این
زنجیره «ایزوسیانات» کش��ور تا پایان سال
ج��اری دو براب��ر خواهد ش��د.وی گفت :بر
این اس��اس ،در س��ال «جهش تولید» برای
نخس��تین بار در ایران و منطق��ه خاورمیانه،
تولید تجاری گرید جدید محصوالت زنجیره
ایزوسیانات در پتروشیمی آغاز می شود.

