اخبار

رئیس شعبه بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

اهدای  1800بسته معیشتی به ایتام و
نیازمندان از سوی بانک سینا

در راستای رزمایش مواسات ،همدلی و کمک
مومنانه و حمایت از اقش��ار کم درآمد جامعه،
دومین مرحله کمک های بانک س��ینا شامل
 1800بسته معیشتی به نیازمندان و ایتام اهدا
شد.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از
روابط عمومی بانک سینا ،در راستای منویات
مقام معظم رهب��ری مبنی بر اجرای رزمایش
مواس��ات ،همدلی و کمک مومنانه به منظور
تامین هزینه مایحتاج اولیه زندگی اقشار نیازمند
و ایتام ،دومین مرحله از کمک های بانک سینا
شامل  1800بسته معیشتی به مبلغ  10میلیارد
ریال ش��امل برنج ایرانی ،روغن ،چای ،خرما،
پنیر ،ماکارونی ،حبوبات ،مرغ ،گوش��ت و قند
و ش��کر تهیه و با همکاری بس��یج سازندگی
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی تهران بزرگ
در بین نیازمندان توزیع شد.گفتنی است بانک
سینا پیشتر نیز در جهت همراهی با رزمایش
مواسات ،همدلی و کمک مومنانه ،تعداد 2000
بسته معیشتی را از محل کمک های کارکنان
به قیمت بی��ش از  8میلیارد ریال تهیه و بین
نیازمندان توزیع کرده بود.
اعالم شعب برتر بانک ایران زمین در
یازدهمین گردهمایی روسای موفق
شعب بانک های کشور

مراس��م یازدهمین گردهمایی روسای موفق
شعب بانک های کشور روز گذشته به صورت
مجازی برگزار و از روس��ای برتر تمامی بانک
های کش��ور در س��ال  1399تقدیر ش��د.به
همین مناس��بت مراسمی به صورت همزمان
در س��اختمان مرک��زی بانک ای��ران زمین با
حضور مدیرعامل ،ریاست هیات مدیره ،مدیر
امور ش��عب استان ها ،مدیر امور شعب استان
تهران ،ریاست حوزه مدیرعامل ،ریاست اداره
روابط عمومی ،مدیر منطقه یک استان تهران
و مدیر منطقه دو اس��تان تهران برگزار شد.در
این مراس��م دو تن از روسای شعب به صورت
نمادین و به نمایندگی از سایرین حضور و لوح
تقدیر و هدایای خود را از مدیرعامل و ریاست
هیئت مدیره دریافت کردند.اسامی روسای برتر
شعب سال  :1399معصومه شفیعی جوکار از
استان تهران ،محمد جواد پور رضایی از استان
یزد ،سمانه مهدوی از اس��تان مازندران ،رضا
زارع دیسفانی از استان تهران ،اصغر اکبری ده
چشمه از استان البرز.

رشد  30درصدی اعطای تسهیالت سرمایه در گردش در اصفهان

رئیس ش��عبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران گفت :این شعبه از بانک
با پرداخت  6هزار میلیارد ریال تسهیالت تا دی ماه سال جاری ،بالغ بر 30
درصد رش��د را در حوزه اعطای تس��هیالت سرمایه در گردش به واحدهای
تولیدی صادرات محور نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،نیما
بزرگمهر اظهار داش��ت :نود درصد از تسهیالت سرمایه در گردش پرداختی
این شعبه به حوزه صنعت استان اصفهان تخصیص یافته است.وی افزود:
بیش از  15میلیارد و  700میلیون ریال ضمانت از این شعبه از بانک برای

صادرکنندگان صادر ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه  2750درصد رشد
داشته است.رئیس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران در یازدهمین
گردهمایی روسای موفق سراسر کشور در زمره روسای برتر منتخب بانک
مرک��زی قرار داش��ت.نیما بزرگمهر در اینباره گفت:حجم عملیات و رش��د
ش��اخص های عملکردی مختلف همچون تسهیالت پرداختی ،سپرده ها،
ضمانتنامه های صادره ،بروات و اعتبارات اسنادی ،اعتبارات اسنادی داخلی،
حوالج��ات ارزی ،خرید و فروش ارز و کاهش معوقات ،فعالیتهای بازاریابی
و جذب مشتریان جدید از مهمترین شاخص های انتخاب شعب برتر بانک
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يازدهمين گردهمايي رؤساي موفق شعب بانك هاي كشور توسط
موسس��ه عالي آموزش بانكداري ايران با عنوان مديريت شعب در
دوران اشاعه ويروس كرونا به صورت مجازي برگزار شد و در بانك
صنعت و معدن نیز از ش��عب برتر اين بانك تقدير به عمل آمد.به
گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از پايگاه اطالع رس��اني بانك
صنعت و معدن ،در اين مراس��م كه روز يكش��نبه بيس��ت و ششم
بهمن ماه برگزار شد ،مديرعامل بانك صنعت و معدن با تجليل از
عملكرد درخش��ان اين شعب منتخب اظهار داشت :بسيار خرسندم
كه امروز فرصتي فراهم ش��ده تا از ت�لاش هاي بهترين و موفق
ترين رؤس��اي شعب اين بانك قدرداني و تقدير ويژه داشته باشيم.
دكتر مهري تصريح كرد :مشتري محور بودن و برخورداري از روابط
عمومي باال از صفات بارز اين رؤس��اي موفق است كه خالصانه و
دلسوزانه براي حل مشكالت توليدكنندگان در سراسر كشور تالش
مي كنند و دغدغه صنعتگران ،مهمترين دغدغه آنان اس��ت.وي با اشاره به
ارتقاي ش��اخص هاي عملكردي شعب ممتاز عنوان داشت :در برخي موارد
شاهد هستيم كه اين شعب در شاخص هاي عملكردي بيش از  100درصد
رش��د داش��ته اند و قابل توجه اس��ت كه در بعضي از اين شعب ،اين رشد
چشمگير در شاخص هايي مانند وصول مطالبات و افزايش حجم سپرده ها
و كارمزدها در چندين س��ال متوالي محقق شده است و اين تداوم موفقيت
نش��ان از تالش مضاعف رؤس��ا و كاركنان شعب برتر اين بانك دارد كه با
وجود امكانات محدود خود توانسته اند اقدامات اساسي و مؤثري را به انجام

برس��انند.وي افزود :نهادينه ش��دن رويكرد اين شعب ،قطع ًا تضميني براي
موفقيت كل مجموعه بانك اس��ت كه در نهايت رضايت مش��تريان را به
دنبال خواهد داش��ت و ضرورت دارد فرهنگ س��ازي شود تا روش و منش
اين شعب به عنوان الگو و نمونه عملي براي ساير بخش هاي بانك مطرح
ش��ود و دانش و تجارب آنان براي س��اير همكاران مورد استفاده قرار گيرد.
دكتر مهري تأكيد كرد :در گزينش اين افراد بيش از  80ش��اخص مختلف
به صورت ماهانه توس��ط مديريت امور ش��عب مورد بررس��ي قرار گرفته و
شايسته است كه از زحمات اين مديريت نيز كه در پايش عملكردها نهايت
دقت و ابتكار عمل را داش��ته اند ،سپاسگزاري كنيم.وي بيان داشت :نظام

پرداختي ها در بانك در حال تحول اس��ت و اين پايش عملكردها
بايد مبناي تعيين ميزان پرداختي و پاداش باشد و الزم است مقوله
پرداخت به كاركنان بر اس��اس عملكرد به طور كامل مالك عمل
قرار گيرد.گفتني است ،مطابق ارزيابي شاخص هاي عملكردي بانك
صنعت و معدن فرزين سمائي مدير شعبه مستقل توسعه ملي حائز
رتبه اول ،اميرحس��ين زند مدير بانك صنعت و معدن اس��تان البرز
و رئيس ش��عبه كرج حائز رتبه دوم و عليرضا تاجيك رئيس ش��عبه
بورس كاالي ايران و غالمرضا حسن زاده قرائي مدير بانك صنعت
و معدن اس��تان خراسان رضوي و رئيس شعبه مشهد مشترك ًا حائز
رتبه س��وم شدند.در اين مراسم فرشاد حيدري رئيس موسسه عالي
آموزش بانكداري ايران در سخناني نتايج تكميل پرسشنامه توسط
رؤس��اي موفق شعب بانكهاي كشور را تشريح نموده و سپس دكتر
اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران به
تشريح آخرين وضعيت متغيرهاي اقتصاد كالن كشور در دو سال اخير و به
ويژه در ايام همه گيري ويروس كرونا پرداخت و از رو به رشد بودن شاخص
هاي كالن اقتصادي كشور سخن گفت.در ادامه اين جلسه ،شاهين فرهنگ
پژوهش��گر حوزه روانشناس��ي در خصوص مهمترين راه كارهاي كنترل و
كاهش استرس به ويژه در محيط كار صحبت كرد و در انتهاي گردهمايي
نيز از رؤساي موفق شعب بانك هاي كشور تقدير شد.شايان ذكر است ،در
پايان اين مراسم از عملكرد مطلوب مديران استاني و رؤساي شعب برتر اين
بانك نيز تقدير شد و به رسم يادبود لوح سپاسي به آنان اهدا گرديد.

تجارتنو خسارت  ۵۰میلیاردی نیروگاه شهید منتظر قائم را پرداخت کرد

بیمه تجارتنو در راس��تای عمل ب��ه تعهدات بیمهگری و همچنین حمایت از
واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی ،خس��ارت درحدود  ۵۰میلیارد ریالی نیروگاه
شهید منتظر قائم ،از نیروگاههای شرکت توسعه برق و انرژی سپهر را پرداخت
کرد.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی؛ مدیر عامل شرکت
توسعه برق و انرژی سپهر با تشکر از سرعت عمل بیمه تجارتنو در ارزیابی و
پرداخت خسارت گفت :تجارتنو هرچند مجموعه جوانی است اما در عملکرد

بس��یار حرفهای و کار بلد اس��ت.کریم افش��ار با اعالم رضایت از ارائه خدمات
مطل��وب بیمه تجارتنو به خصوص در بخش مدیریت بیمههای مس��ئولیت،
مهندس��ی و انرژی ،ابراز امیدواری کرد که این همکاری در س��نوات آتی نیز
ادامه داشته باشد.در ادامه عضو هیئت مدیره و معاون فنی بیمه تجارتنو ضمن
اظهار خرسندی از اینکه شرکت متبوع وی بیمهگر یکی از نیروگاههای مطرح و
مهم کشور است ،ادامه این همکاری را برگ سبزی در کارنامه کاری تجارتنو

اصالح تعرفه ،اصلی ترین ابزار مدیریت مصرف گاز

نیست که در زمان بروز چالش آن را مورد توجه قرار داد.
به ط��ور کلی مصرف گاز مانند هر حامل انرژی دیگری
از حلقههای متصل به یکدیگر تش��کیل میش��ود که از
بخ��ش تولید تا مصرف و متنوع س��ازی مقاصد مصرف
را در میگیرد .بنابراین نمیتوان روی توس��عه و تقویت
بخشی متمرکز شد و بخشهای دیگر را رها کرد.
سهم قصور دولت چه میشود آقای وزیر؟


هرچند وزیر نفت ط��ی اظهارات مختلف مصرف باالی
گاز در بخش خانگی را مقصر خاموشیهای اخیر معرفی
ک��رد ،اما آنچه جای خال��ی آن در میان اظهارات وی به
چش��م میخورد ،نقش دولت در استفاده از سیاستهای
مدیری��ت مصرف گاز اس��ت.رضا اردکانی��ان ،وزیر نیرو
در همی��ن رابطه گفت :هرچند مص��رف انرژی در ایران
رق��م باالیی اس��ت و مردم باید مص��رف خود را کاهش
دهند ،اما دست ما نیز به عنوان بخش دولتی در سیاست
گذاری برای بهبود این روند مدیریت مصرف انرژی بسته

نبوده اس��ت که یکی از این ابزارها ،تعرفه اس��ت.برآیند
فعالیتهای دولت در  ۷سال و نیم گذشته نشان میدهد
همان طور که سیاستهای مدیریت مصرف بنزین پیش
از برقراری مجدد نظام س��همیه بندی بنزین ،به دس��ت
فراموش��ی س��پرده ش��ده بود ،در بخش مصرف گاز نیز
دستاورد چندانی حاصل نشده است.
فرهنگ سازی و اصالح نظام تعرفه ،دو بال برای کاهش
مصرف
هر چند اوضاع تولید گاز در کشور با وجود عدم توسعه فاز
 ۱۱پارس جنوبی و همچنین افت فشار و تولید برخی از
فازها ،مورد قبول است ،اما باید دید چنین هزینه کالنی
ک��ه از زمان تولی��د از مبدا تا مصرف در مقصد برای این
ثروت ملی میش��ود چه میزان عایدی برای کشور دارد.
همان طور که آمار و ارقام نشان میدهد بیشترین مصرف
گاز در بخش خانگی اس��ت .بخش��ی رفاهی که تقریب ًا
درآمد کس��ب ش��ده از محل آن با توجه به یارانهای که
دولت بابت آن میپردازد ،بسیار اندک است .این در حالی
است که طبق قانون هدفمندی یارانهها میانگین قیمت
فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونهای تعیین شود که
به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران ،معادل حداقل ۷۵
درصد متوس��ط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر
هزینههای انتقال ،مالیات و عوارض ش��ود.این قانون در
سال  ۸۷تقدیم مجلس شورای اسالمی و مصوب شد .با
گذش��ت  ۱۲سال از اجرای این قانون همچنان سنگینی
رقم یارانه گاز روی دوش دولت سنگینی میکند.

وزیر نیرو خبرداد؛

تصویب برنامه سازگاری با کم آبی در  ۱۹استان کشور
عهده یک سازمان نیست و نیاز است تا تمام قسمتهای
دخی��ل در موض��وع آب و کم آبی به دنب��ال پیدا کردن
پاسخ مناسب برای حل این مشکل باشند.وی افزود :در
حال حاضر وضعیت کش��ور به گونهای اس��ت که اغلب
مناطق ایران در نواحی گرم و خشک قرار گرفته و بر این
اس��اس باید دیدگاههای مختلف متخصصان این حوزه
جمع آوری و بررس��ی شود.اردکانیان با بیان اینکه سعی

بر این است که مش��کل کم آبیاری و مدیریت آبهای
نامتع��ارف در کش��اورزی ،صنع��ت و پارامترهای دیگر،
متناسب با شرایط مناطق باشد یادوآر شد :دولت دوازدهم
در شرایطی کار کرد که کشور خشکترین سال آبی خود
را در  ۵۰س��ال اخیر میگذراند به گونهای که س��ال ۹۶
تا  ۹۷خشکترین س��ال آبی در  ۵۲سال اخیر کشور به
محسوب میشود.

اصالحیه آگهی دعوت به افراز نظر بر اینکه بانک کارآفرین برابر درخواس��ت وارد بش��ماره  5672/99/1/116بتاریخ 1399/10/22مبنی بر افراز س��همی
خویش از ششدانگ پالک  2082اصلی بخش  ۲سنندج را بعلت نامعلوم بودن اقامتگاه سایر شركا از طریق صدور آگهی نموده لذا بدینوسیله به کلیه اشخاصی
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تقدير از عملكرد مؤثر رؤسای منتخب شعب بانك صنعت و معدن

برشمرد.سید کاظم ملکوتی با تایید زمانبر بودن پروسه ارزیابی خسارت در حوزه
بیمههای مهندس��ی و انرژی اظهار داشت :پرداخت خسارت در کمترین زمان
ممکن به منظور تکریم بیمهگذاران از سیاستهای اصلی بیمه تجارتنو است
که در خصوص این پرونده نیز با دقت نظر این مهم محقق گشت.گفتنی است؛
چک خسارت نیروگاه شهید منتظر قائم ،توسط داود کریمی عضو هیئت مدیره و
رئیس مرکز توسعه و نوآوری بیمه تجارتنو تحویل مدیرعامل مجموعه شد.

اخبار

پرداخت  ۱۷۰۰میلیارد ریال تسهیالت
به کادر درمان و کارهای آسیب دیده
از کرونا توسط بانک دی

بانک دی که از تابستان سال جاری حمایت
جدی از کادر درمان و کسب و کارهای آسیب
دیده از ش��یوع ویروس کرونا را در دستور کار
ق��رار داده ،تا کنون بیش از یک هزار و 745
میلی��ارد ریال تس��هیالت ب��ه جامعه هدف
این ط��رح پرداخت کرده اس��ت .به گزارش
کیوس��ک خبر به نقل از روابطعمومی بانک
دی ،مه��دی پورمهر ،ریی��س اداره بازاریابی
بان��ک دی ب��ا اعالم ای��ن خبر گف��ت :این
می��زان مناب��ع در قالب تس��هیالت یا کارت
اعتباری به صاحبان کس��بوکارهای آسیب
دیده ناش��ی از ش��یوع بیماری کرون��ا و نیز
فعاالن نظام س�لامت کش��ور و کادر درمان
پرداخت شده اس��ت.وی با بیان این که این
اقدام ب��ه منظور قدردانی از فعاالن اقتصادی
و نیز عمل به مس��ئولیت اجتماعی بانک دی
عملیاتی ش��ده است ،اظهار کرد :بانک دی با
طراحی بس��ته حمایتی ویژه اقش��ار مختلف،
تالش میکن��د در روانس��ازی فعالیتهای
اقتص��ادی کش��ور نقش خ��ود را ایف��ا کند.
نسخه وب اپلیکیشن سامانیوم عرضه شد

باش��گاه مش��تریان بان��ک س��امان ،باهدف
توس��عه خدم��ات الکترونی��ک خود نس��خه
س��ازگار با وب ،اپلیکیشن س��امانیوم را برای
کاربران عرض��ه کرد .به گزارش کیوس��ک
خبر به نقل از روابط عمومی بانک س��امان،
تیم توس��عه باشگاه مش��تریان بانک سامان
(س��امانیوم) اپلیکیش��ن تح��ت وب ای��ن
باش��گاه را باهدف بهبود خدماترس��انی به
کاربران سیس��تم عام��ل  ،iOSعرضه کرد.
بر اس��اس این گزارش ،کارب��ران تلفنهای
هم��راه اندرویدی و  iOSبرای اس��تفاده از
نسخه یادش��ده نیاز به دانلود و نصب برنامه
ندارند و میتوانند با استفاده از مرورگر موبایل
خود از خدمات سامانیوم استفاده کنند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

قانونی که فراموش شد

وزیر نیرو گفت :تاکنون برای  ۱۹اس��تان کش��ور برنامه
سازگاری با کم آبی در کارگروه ملی سازگاری با کمآبی
مصوب ش��ده که تا پایان س��ال جاری این برنامه ابالغ
می ش��ود.به گزارش مهر ،وزیر نیرو قبل از ظهر دوشنبه
در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش رویداد ملی آب در
دانش��گاه فردوسی مش��هد بیان کرد :اگرچه وزارت نیرو
متولی امر آب و برق کش��ور است اما مشکل آب فقط بر

ها از سوی بانک مرکزی بوده است.وی در خصوص مشتریان دانش بنیان
شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران گفت :تعامل خوبی بین این شعبه
و مشتریان دانش بنیان در جریان است و تا کنون چند مشتری دانش بنیان
برای دریافت تسهیالت مختص دانش بنیان جذب بانک شده اند.بزرگمهر
با اشاره به شرایط خاص فعلی و محدودیت های کرونا اظهار داشت :شعبه
اصفهان بانک توسعه صادرات با برگزاری وبینار تخصصی اقدام به معرفی
خدمات بانک برای مشتریان نموده و تعامالتی از این دست را برای معرفی
هرچه بیشتر خدمات و تسهیالت این بانک در دستور کار دارد.

در يازدهمين گردهمايي رؤسای موفق شعب بانك های كشور انجام شد؛

انرژی

اص�لاح تعرفه گاز ،می تواند ع�لاوه بر کاهش بار مالی
دول��ت ،روند صعودی مص��رف گاز به وی��ژه در بخش
خانگی را مهار کرده و درآمدهای این صنعت را افزایش
دهد .به گزارش خبرنگار مهر ،سال جاری در حالی رو به
پایان اس��ت که در نیمه دوم س��ال به طور کم سابقهای
شاهد خاموشیهای گس��تردهای در سطح کشور بودیم.
البته سرمنشا این خاموشیها به بخش سوخت نیروگاهها
ب��از میگردد؛ به این ترتیب که به دلیل افزایش مصرف
گاز بخ��ش خانگی ،گازرس��انی به نیروگاهه��ا با چالش
مواجه ش��د .اختالل در تأمین س��وخت نیروگاهها حتی
موجب شد تا چندی پیش بخش قابل توجهی از پایتخت
به دلیل از مدار خارج ش��دن نیروگاه طرشت ،ری و سه
واحد از نیروگاه رودش��ور ،در تاریکی ف��رو رود .در حال
حاضر میانگین تولید گاز کش��ور نزدیک به یک میلیارد
مترمکع��ب در روز اس��ت که از این می��زان حدود ۶۰۰
میلیون مترمکعب در بخش خانگی اس��تفاده میش��ود.
البته با مدیریت مصرف گاز بخش نیروگاهی و همچنین
مدیریت تأمین برق بخش صنعت��ی ،حدود  ۱.۷میلیون
مترمکعب گاز به گفته همایون حائری ،معاون وزیر نیرو،
صرفهجویی ش��د.بر این اساس چالشهای حوزه برق به
تأمین گاز نیروگاهها باز میگردد .باید پذیرفت که مصرف
گاز بخش خانگی در ایران رقم بسیار باالیی است و الزم
است با استفاده از تدابیری به سمت استفاده بهینه حرکت
کنیم؛ البته فرهنگ سازی برای مصرف بهینه امری است
که باید به عنوان یک دس��تور کار دائمی طی سالهای
گذشته در کانون توجه دولت قرار میگرفت و موضوعی
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