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بانک و بیمه
پنجشنبه  1خرداد  1399شماره 726

اخبار بانک

در راس��تای ارزشآفرین��ی و س��هولت دسترس��ی
بیشتر مش��تریان به خدمات متمایز بانک آینده و
ارتق��ا خدمات غیرحضوری به مش��تریان محترم و
همچنین ،توس��عه خدم��ات بانکداری الکترونیکی،
خدمتی جدید از سوی بانک آینده ،ارائه شد .مشتریان
محترم میتوانند از طریق دو اپلیکیشن "پیشخوان
مجازی" و "کیلید" ،نسبت به فعالسازی رمزهای
پویا برای هر یک از کارتهای بانک آینده خود ،اقدام
نمایند .با "پیش��خوان مجازی" ،به نشانی abplus.
 irو واردکردن نام کاربری و رمز عبور س��امانه و نیز
انتخاب منوی خدمات ،از این خدمت بهرهمند شده و
از مراجعه به دستگاه خودپرداز برای فعالسازی رمز
دوم پویا بینیاز شد .همچنین ،با نصب و فعالسازی
اپلیکیش��ن "کیلید" بانک آینده روی گوشی همراه،
میتوانی��د رمز پویای کارته��ای بانک آینده خود
را فع��ال کنید .یادآور میش��ود برنامههای"ریما" و
"پیام��ک" از دیگ��ر ابزاری اس��ت ک��ه بانک آینده،
بهمنظورفعالسازیرمزپویا،برایمشتریانمحترم،
در نظر گرفته و هماکنون در دس��ترس مش��تریان
عزیز اس��ت که عالوه بر خدمت یادش��ده ،میتوانند
از آن به��ره ببرن��د .مرکز ارتباط ۲۴س��اعته بانک با
شماره  ۰۲۱ – ۲۷۶۶۳۲۰۰نیز پاسخگوی مشتریان
گرامی است.

مشارکت بانک ملت در تهیه و توزیع
 ۱۷۰هزار بسته غذایی برای نیازمندان

بان��ک مل��ت در قالب رزمایش کم��ک مومنانه ،در
تهیه و توزیع  ۱۷۰هزار بسته غذایی برای نیازمندان
مش��ارکت می کند .به گزارش روابط عمومی بانک
ملت ،پیرو فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
مبن��ی ب��ر کمک به نیازمندان در فرصت ماه رحمت
الهی ،بانک ملت با تامین هزینه بخش��ی از بس��ته
های غذایی ویژه نیازمندان که از سوی برنامه عصر
جدید در حال آماده سازی است ،در این پویش ملی
ب��ا عن��وان پویش عصر همدلی مش��ارکت می کند.
براساس این گزارش بانک ملت  ۵میلیارد ریال به این
پویش نیکوکارانه اختصاص داده است و این کمک
از طریق برنامه تلویزیونی پرمخاطب عصر جدید که
در حال تدارک برای آماده سازی و توزیع  ۱۷۰هزار
بسته غذایی است ،صورت خواهد گرفت.

خــبرویـژه

رمزپویا،ازطریقسامانههای"پیشخوان
مجازی"و"کیلید"بانکآینده

واگذاریبیشاز 17هزار
میلیاردریالازاموالو
سهاممازادبانکملی

بانک ملی ایران موفق ش��د بیش از  17هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود اعم از امالک ملکی و تملیکی و س��هام ش��رکت ها را در س��ال گذش��ته تعیین تکلیف کند .به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،بانک ملی ایران در راس��تای اجرای ماده  16قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور موفق به فروش  17هزار و  427میلیارد و  674میلیون ریال از
اموال مازاد خود در سال  1398شده است که از جمله این واگذاری ها می توان واگذاری شرکت معدن شکافان به بخش خصوصی را نام برد .واگذاری های یاد شده در راستای عمل به الزام
قانونی ،تأکید مؤکد مقامات نظام و در راستای همراهی با سیاست های کالن دولت مبنی بر خروج از بنگاهداری بانک ها صورت پذیرفته است.

منابع سپردهای بانک توسعه تعاون به مرز 200هزار میلیارد ریال رسید
گ�روهبان�کوبیم�ه:احمدمحم��دیمدیرامور
اس��تانها و ش��عب بانک توس��عه تعاون :منابع
س��پردهای بانک توسعه تعاون به مرز 200هزار
میلیارد ریال نزدیک شده است .احمد محمدی
مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون در
جلسهویدئوکنفرانسبامدیراناستانیاینبانک
اظهار داشت :بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک
توسعهایوتخصصیتعاونگرانوکارآفرینان،
ضمناعطایتس��هیالتتوس��عهایبهتعاون
گ��رانوکارآفرین��ان،ازطری��قتعاملدوجانبه
ب��اتعاونگ��ران،فعاالناقتص��ادیوواحدهای
تولی��دی،برنامههایعملیات��یوهدفگذاری
دقیق و مداومی برای جذب منابع س��پردهای در
نظر دارد که در مقطع کنونی ،منابع س��پردهای
بانک به مرز 200هزار میلیارد ریال نزدیک شده
است .وی با اشاره به اینکه اجرای مؤثر بانکداری
توس��عهای مستلزم چرخش صحیح مصارف و
منابع و حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا

میباش��د اظهار داشت :دس��تگاههای اجرایی
میتوانندبرایهدایتوجوهادارهشدهبودجهای،
از ظرفیت عاملیت بانک توسعه تعاون استفاده
نمایندومبالغسپردهش��دهدستگاههایاجرایی
مطابق زمانبندی مندرج در تفاهمنامه و قرارداد
همکاری ،در مسیر جهش تولید و ایجاد اشتغال

بکارگرفتهخواهدشد.محمدیخطاببهمدیران
استانیبانکتوسعهتعاونیادآورشد:پروندههای
اعتب��اری مربوط به توافق چهارجانبه با معاونت
تعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،صندوق
کارآفرینیامیدوصندوقضمانتسرمایهگذاری
تعاون در اس��رع وقت تکمیل و پرداخت گردد.

محمدیافزود:همچنیننقشعاملیتبانکدر
تسهیالتموضوعبندالفتبصره18بایدباجدیت
در استانها دنبال شود .مدیر امور استانها و شعب
بانکتوسعهتعاوندرادامهاجرایصحیحقانون
تسهیلبدهیتولیدکنندگانرادرراستایحمایت
از بخش تولید ضروری دانست و گفت :نهایت
هم��کاریباواحده��ایبدهکارصورتخواهد
پذیرفت ،تا ش��رایط بهتری برای رونق تولید در
استانهای سراسر کشور ایجاد شود .محمدی
ثبت صحیح اطالعات شغلی کلیه همکاران در
سامانه ایران کارمند را مطابق چارتهای مصوب
و جایگاههای دقیق در کوتاهترین زمان الزامی
دانست و گفت :کمیته انتصابات استانها نسبت
به س��اماندهی و مرتبسازی چینش نیروهای
مس��تقر در ش��عبه مطابق چارت اقدام نمایند و
مراحل اجرایی و اس��تعالمات نیز با همکاری و
نظارت امور سرمایه انسانی ،امور بازرسی و امور
حراست طی خواهد گردید.

هیاتمدیرهبانکمسکنبرایرفاهحالمشتریانتصمیمگرفت:

تمدیداعتبارچهارنماداوراقگواهیتسه

رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن از تمدید اعتبار
اوراق گواهی استفاده از تسهیالت در چهارنماد تسه خبر داد .محسن
کریم��ی ریی��س اداره کل نقدینگ��ی و خزانه داری بانک مس��کن با
اش��اره به تصمیم هیات مدیره این بانک در خصوص تمدید اعتبار
اوراق گواهی استفاده از تسهیالت ،به پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا ،گفت :با توجه به محدودیت های اعمال ش��ده در ترددهای
غیرضروری ش��هروندان در زمان اوج گیری ش��یوع ویروس کرونا و
توصیه به ماندن در خانه به جای انجام امور غیرضروری در س��طح
ش��هر طی اس��فندماه سال گذش��ته و فروردین ماه امسال ،برخی از

مش��تریان و دارندگان اوراق تس��ه که مهلت اعتبار اوراق آنها در این
مدت به پایان می رس��ید متحمل ضرر و زیان ش��دند .وی افزود:
بانک مس��کن جهت مس��اعدت و حمایت از این گروه از مش��تریان
که درفروش اوراق یا استفاده از تسهیالت خود طی زمان مذکور از
طریق ش��عب بانک و کارگزاری ها با مش��کل مواجه ش��دند تصمیم
گرفته اعتبار اوراق گواهی اس��تفاده از تس��هیالت را در چهار نماد
تمدید کند .به گفته وی ،مطابق با این تصمیم اعتبار اوراق گواهی
استفاده از تسهیالت در نماد تسه  ،۹۶۱۱تسه  ،۹۶۱۲تسه  ۹۷۰۱و
تس��ه  ۹۷۰۲تمدید ش��ده اند .وی در توضیح چگونگی تمدید اعتبار

این نمادها عنوان کرد :این چهار نماد که اعتبار آنها منقضی ش��ده
ای��ن ام��کان را دارن��د ک��ه تا تاریخ  ۱۵تیرم��اه جهت خرید و فروش
در بازار س��رمایه اقدام کنند .همچنین تمامی نمادهای ذکر ش��ده تا
تاریخ  ۱۵مردادماه مجوز ثبت درخواست تسهیالت در شعب بانک
مس��کن را خواهند داش��ت .رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری
بانک مسکن با تاکید براینکه این تصمیم با توجه به شرایط خاص
و محدودیت اعمال شده در فعالیت مشتریان اخذ شده است ،اظهار
کرد :این مس��اعدت بانک مس��کن برای همین دوره محدود نهایی
شده و مجددا تمدید نخواهد شد.

خبر

بانک رفاه ،سبد"جهش تولید"
را پُر می کند

تامین مس��ایل رفاهی ،معیشتی و امنیتی میلیاردها
انسان در سراسر جهان از جمله دغدغههایی هستند
که توس��ط جامعه بینالمللی به رس��میت ش��ناخته
ش��دهاند .امروزه الزم اس��ت تا حدی از رویکردهای
صرف ًا بازار محور و متمرکز بر توسعه بازارهای مالی
فاصل��ه گرفت��ه و خطمش��یهایی را جایگزین آن
نماییم که دغدغههای اجتماعی را مورد توجه قرار
میدهند.اهمیت توجه به مس��ئولیتهای اجتماعی
س��ازمانها به حدی رس��یده اس��ت که هم اکنون
ب��ه عن��وان یکی از مؤلفهها و ش��اخصهای اصلی
س��نجش و رتبهبندی بنگاههای برتر محسوب می
شود .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران
به نقل از س��ایت بنکر ،در مقایس��ه با سایر بنگاه ها،
بانک ها نقش��ی کلیدی در نهادینه س��ازی تولید و
مس��ئولیت اجتماعی در جوامع ایفا می کنند .نقش
بانک ها به عنوان تسهیلگر و محرک چرخه های
اقتصاد و تجارت ،به عنوان نهادهای مولد ثروت و
همچنی��ن به عنوان فراهم آورندگان خدمات برای
اجتماعات محلی ،ملی و بین المللی بیانگر اهمیت
این موسس��ات در به جریان اندازی حرکت فکری
افزایش تولید و مس��ئولیت اجتماعی در کل جامعه
اس��ت .مدیرعامل بانک رفاه کارگران ،با اش��اره به
اینک��ه ای��ن بانک به عن��وان یک بانک اجتماعی و
مسئولیت پذیر ،حضور همه جانبه در مناطق درگیر
وی��روس کرون��ا دارد گفت :بانک رفاه همواره نقش
موث��ر و فعال��ی در ایفای مس��ئولیت های اجتماعی
داش��ته و در ارتق��ای جای��گاه اجتماع��ی بانک نزد
افکار عمومی جامعه بسیار موفق عمل کرده است.
اس��ماعیل للـه گانی با اعالم این مطلب افزود :در
سال های اخیر ،توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاهها
به طرز چشمگیری افزایش یافته است .

نفت و نیرو
از میان اخـــبار

تقاضای نفت باالرفت

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی
تحت تاثیر نش��انههای بهبود تقاضا و برداش��ت از
ذخای��ر نفت آمری��کا افزایش پیدا کرد اما نگرانیها
نس��بت به تبعات اقتص��ادی پاندمی ویروس کرونا
رشد قیمتها را محدود کرد.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت با
 ۲۳س��نت معادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۳۴دالر و
 ۸۸سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت با ۱۴
س��نت معادل  ۰.۴درصد افزایش ،به  ۳۲دالر و ۱۰
سنت در هر بشکه رسید.
قرارداد ژوئن وست تگزاس اینترمدیت روز سه شنبه
با  ۲.۱درصد افزایش در هر بشکه بسته شد.

قیمتهربشکهنفتبرنتکاهشیافت

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با  ۱۱سنت معادل
 ۰.۳درصد کاهش به  ۳۴دالر و  ۵۴سنت رسید.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،در حالی که
نگرانیها در مورد طوالنی ش��دن تبعات اقتصادی
ویروس کرونا بر نش��انههای بهبود تقاضا و کاهش
تولی��د نفت س��ایه افکنده اس��ت ،قیم��ت نفت روز
چهارشنبه شاهد کاهش بود.
بر اس��اس این گزارش ،قیمت هر بش��که نفت برنت
امروز برای تحویل در ماه جوالی با  ۱۱سنت معادل
 ۰.۳درصد کاهش به  ۳۴دالر و  ۵۴سنت رسید.

بهبود ارزش سهام آرامکو

ارزش س��هام ش��رکت نفتی آرامکو به سطح پیش از
آغاز جنگ قیمت نفت از سوی عربستان سعودی در
اوایل مارس و سقوط قیمت نفت بازگشت.
به گزارش ایسنا ،ارزش سهام آرامکو در بازار سهام
عربس��تان س��عودی تا روز سه ش��نبه  ۳.۰۹درصد
رش��د کرد اما به عنوان مثال در مقایس��ه با حجم و
ارزش س��هام ش��رکت آمریکایی اکسون موبیل که
روزان��ه در بازار س��هام نیویورک مبادله می ش��ود،
بسیار کوچکتر است.
سقوط قیمت نفت در اوایل مارس ،قیمت سهام همه
ش��رکتهای نفتی بزرگ جهان را به ش��دت کاهش
داد .عربستان سعودی در آن زمان پس از انقضای
پیمان قبلی کاهش تولید اوپک پالس ،نفت ارزان
فراوانی را به بازار عرضه کرده بود.

وزیر نیرو مطرح کرد؛

بهره برداری از  9سد بزرگ تا پایان سال

گ�روه نی�رو :وزیر نیرو گفت :براس��اس ارزیابی
صورتگرفتهبهطورمتوسطمیزانمصرفآب
اززمانشیوعکروناحدود۱۵درصدافزایشیافته
است .به گزارش«اسکناس» ،به نقل از باشگاه
خبرنگارانجوان«،رضااردکانیان»گفت:میزان
بارندگیهای کشور از ابتدای سال آبی (مهرماه
 )۹۸تاکنون به  ۳۰۴میلیمتر رس��یده است که
اینرقمدرمقایس��هبامدتمتوس��طبلندمدت
 ۵۱ساله بیش از  ۳۰درصد افزایش داشته است؛
البتهاینرقمهمچناندرمقایسهبابارندگیهای
سال گذشته که یکی از پربارشترین سالهای
نیم قرن اخیر بوده ،حدود  ۶درصد کاهش یافته
است که امیدواریم با آمادگیهای چشمگیری
که از سال گذشته به ویژه پس از سیالب ابتدای
س��ال فراهم شده است بتوانیم حتی در صورت
وقوعس��یالبتنهاش��اهدحصولنعمتبرای
کش��ورباش��یم.اوباتاکیدبراینکهسالگذشته
حدود پنج برابر سالهای قبل منابع مالی برای
طرحهای مهندس��ی رودخانه در اختیار وزارت
نیرو قرار گرفته اس��ت ،گفت :همچنین در این
سال با همکاری سازمان ثبت سند اسناد کشور
توانستهایم اسناد مورد نیاز برای مالکیت دولت
بر بس��تر رودخانهها را تدارک ببینیم .وزیر نیرو
یادآورشد:اقداماتصورتگرفتهدرسالگذشته
موجبشدهاستتاسیالبهایرخدادهدراوایل
پاییزسالگذشتهدرفالتمرکزیوجنوبشرق
وسیالبهایاواخرواوایلامسالدراستانهای

وپایداریبرقرارباش��دومش��کلیدراینزمینه
ب��هوی��ژهدرمناطقدرگیربااینویروسایجاد
نشود.

افزای�ش ۱۵درص�دی مص�رف آب در پی

شیوع ویروس کرونا

لرستان و خوزستان نه تنها موجب بروز خسارت
قابلمالحظهاینشدهاستبلکهآمادگیسدها
برای تسکین سیالبها منجر به ذخیرهسازی
حجم قابل مالحظهای آب ش��یرین در مخازن
این سازهها شده است.

 ۷۰درصد مخازن س�دهای کشور پر شده

است

او ادامه داد :حجم مخازن سدهای ساخته شده
در کش��ور  ۵۰میلیارد مترمکعب اس��ت که در
حال حاضر بالغ بر  ۷۰درصد آن پر شده است.
البته در برخی از نقاط کشور حجم خالی مخازن
سدها برنامهریزی شده است؛ چرا که همچنان
ب برفهایی
میتوانیم منتظر س��یالبها و ذو 
باشیم که منجر به ایجاد رواناب خواهد شد وزیر
نیرو افزود :در طی این مدت سیالبهایی نیز از

کشور همسایه در مرز شرقی دریافت شده است
ننقشمهمی
کهذخیرهآندرچاهنیمههاوهامو 
دراحی��ایهام��ونبینالمللیوتاالبهیرمند
داش��تهوش��رایطزیس��تمحیطیرابهشکل
میزان باالیی بهبود بخش��یده است .اردکانیان
تاکید کرد :براساس برنامهریزی صورت گرفته
پنجشنبه این هفته نیز به طور مشترک با وزارت
جهاد کش��اورزی یکی از بزرگترین طرحهای
آبیاریوزهکشیدراستانسیستانوبلوچستان
رس��ما به بهرهبرداری خواهد رس��ید وزیر نیرو،
صنع��ت آب و ب��رق را همکاران خاموش کادر
درماندرعرصه مبارزه باویروسکرونابرشمرد
و افزود :در ایام نوروز امسال حدود  ۲۰هزار نفر
در بخشهای مختلف صنعت برق کش��ور در
حالتآمادهباششبانهروزبودهاندتابرقمطمئن

ظهوریکتهدیدجدیدبرایصنعتنفت

گروه نفت :پس از توقف اجباری حفاری و تعطیلی چاهها ،صنعت نفت
جهانی اکنون با چالش اختالل احتمالی در تولید مواجه شده است که
ناشی از تاخیر در تعمیرات مرتب به دلیل مختل شدن فعالیت زنجیره
تامیندربحرانپاندمیویروسکروناخواهدبود.بهگزارش«اسکناس»
بهنقلازایسنا،شرکتتحقیقاتی"ریستادانرژی"اعالمکردهنگامیکه
تدابیر قرنطینه و مقابله با شیوع ویروس کرونا تسهیل شده و بازگشت
به کار بی خطر تشخیص داده شود ،به معنای آن نیست که همان کار
با حجم قبلی می تواند انجام شود و ممکن است فعالیتهای تعمیراتی
حتی به س��ال آینده موکول ش��وند .چنین تاخیرهایی در روند تعمیرات

برایشرکتهایاکتشافوتولیدپرریسکخواهدبوداماریسکآنبرای
شرکتهایتامینکنندهخدمات میدان نفتی باالتر خواهد بود ،زیرا تاخیر
در فعالیت به معنای به تاخیر افتادن درآمدهای حیاتی است .میانگین
این درآمدها  ۸۰میلیارد دالر در فاصله سال  ۲۰۱۵تا  ۳۰۱۹است .این
مشکالت موارد مختلف نظیر کمبود قطعات مورد نیاز برای تعویض
در زمان تعطیلی برای انجام تعمیرات به دلیل مختل شدن لجستیک
بر اثر قرنطینه ملی یا کاهش سرمایه و عدم تمایل شرکتها برای هزینه
روی تعمیرات را دربر می گیرد .همچنین مالحظات سالمتی هم وجود
دارد .آماندا فیرفکس ،تحلیلگر نفتی شرکت "جن اسکیپ" در این باره

اوبااش��ارهبهاینکهش��یوعویروسکرونامنجر
به افزایش قابل مالحظه مصرف آب در کشور
ش��ده اس��ت ،گفت :براس��اس ارزیابی صورت
گرفت��هبهطورمتوس��طمی��زانمصرفآبدر
ط��ی این مدت ح��دود ۱۵درصد افزایش یافته
اس��ت ،ولی این رقم در برخی اس��تانها نسبت
به س��ال گذش��ته افزایش  ۴۰درصد را به ثبت
رسانده است .وزیر نیرو با اشاره به ادامه پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران در سال ،۹۹گفت:
طبق برنامه پیشبینی شده امسال  ۲۵۰پروژه
صنع��تآبوب��رقبااعتب��اریبالغبر ۵۰هزار
میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رس��ید که
افتتاح ۹س��دبزرگدرهش��تاس��تانکشورو
آبگیری۹سددر۹استاندیگرازجملهطرحهای
پیشبینی ش��ده در پویش امس��ال خواهد بود.
اردکانی��ان تاکید کرد :افتتاح ۱۱ش��بکه اصلی
آبیاری و زهکش��ی به وس��عت  ۵۴هزار هکتار
بخش دیگری از برنامههای امسال پیشبینی
شدهپویش#هرهفته_الف_ب_ایرانخواهد
بود که نقش مهمی در امنیت غذایی و افزایش
تولید بخش کش��اورزی در س��ال جهش تولید
خواهد داشت.

به رویترز گفت :شرکتها مایل نخواهند بود هزینه سرمایه را برای پروژه
تعمیرات صرف کنند و همچنین نمی خواهند کارکنان قراردادی زیادی
در پایگاههایش��ان داش��ته باش��ند ،زیرا وجود افراد بیشتر ممکن است
سالمتی کسانی که پرسنل ضروری تاسیسات به شمار می روند را به
خطر بیاندازد .البته برخی از شرکتها تالش می کنند تاخیرها را کاهش
دهند .به عنوان مثال شرکت سوئدی "الندین انرژی" زمان تعمیرات
تابس��تانیدرمیداننفتییوهاناس��وردراپراازتابس��تانبهسهماهه
سوم سال موکول کرده است .با این حال در خصوص تالش شرکتها
برای حفظ برنامه های تعمیرات ،تردید وجود دارد.

ازمیاناخـــبار

میزان بارشهای کشور به بیش از
 ۳۰۰میلیمتر رسید

می��زان بارشه��ای کش��ور درس��ال آب��ی جاری
(مهرماه )۹۸۹تا س��ی اردیبهش��ت م��اه به ۳۰۳.۵
میلیمتر رس��ید که نس��بت به مدت مش��ابه پارسال
هفت درصد کاهش نشان میدهد .به گزارش ایرنا،
پارس��ال از ابتدای مهرماه  ۹۷تا  ۳۰اردیبهش��ت ۹۸
میزان بارشها  ۳۲۴.۶میلیمتر بود که مقایسه این
سال با بارشهای امسال کاهش بارشها را نشان
میدهد .میزان بارشهای امسال کشور در مقایسه
با متوسط دوره درازمدت  ۵۱ساله ( با بارش ۲۳۰.۹
میلیمتر) رش��دی ۳۱درصدی دارد و در مقایس��ه با
بارشهای  ۱۱ساله اخیر ( ۲۱۵.۳میلیمتر) نیز رشد
 ۴۱درصدی دارد.

قبوض برق را پرداخت کنید

ب��ا ش��یوع وی��روس کرونا و به منظ��ور همکاری با
مش��ترکان خانگ��ی و تج��اری ،قرار ش��د تا پایان
اردیبهش��ت ماه برای پرداخت قبوض فرصت داده
ش��ود که عمال با پایان یافتن اردیبهش��ت ماه این
فرصت به پایان میرس��د و مش��ترکان موظف به
پرداخ��ت قبوض خود هس��تند .بهگزارش ایس��نا،
«مصطفی رجبی مشهدی» سخنگوی صنعت برق
کش��ور گفت :به منظور استمرار خدمات مطلوب در
تابس��تان از تمام مش��ترکان تقاضا داریم که نسبت
به پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند .وی ضمن
تش��کر از مش��ترکانی که اقدام ب��ه پرداخت قبض
برق خود کرده اند ،گفت :پرداخت قبوض تقریبا به
روال عادی برگش��ته و درصد محدودی قبض خود
را پرداخت نکرده اند.

تعرفههای جدید برق در تابستان
اعالم شد

معاون راهبری وزارت نیرو گفت :تعرفههای برقی
جدید برای مصرف کنندگان و جریمه پر مصرفان
برقی مش��خص شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان« ،مصطفی رجبی مشهدی» ،گفت :از ابتدای
خرداد امسال تعرفه برق تمامی مناطق طبق قانون
مصوب ،نرخ چهار ماه گرم س��ال محاس��به می شود
و توصیه ما به مردم این اس��ت که در مصرف برق
صرفه جویی کنند.

