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بانک و بیمه
یکشنبه  22تیر  1399شماره 764

اخبار بانک

فازاولطرحتوسعهمجتمعصنعتیذوبآهنپاسارگاد
با اعتبارات بانك صنعت و معدن در شهرستان کوار به
دستوررئیسجمهوروازطریقویدئوکنفرانسبهبهره
برداري رسيد .به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن ،طرح توس��عه مجتمع صنعتی ذوب
آهن پاس��ارگاد شهرس��تان کوار در استان فارس ،روز
پنجشنبه19تیرماهدرقالبیکبرنامهویدئوکنفرانسی
به دستور رئیس جمهور و توسط معاون امور معادن و
صنایع معدنی وزارت صمت استاندار فارس و معاون
ش��عبه بانك صنعت و معدن اس��تان فارس به بهره
برداري رس��يد .بيژن اسدي معاون نظارت ،حقوقي و
وص��ولمطالب��اتبانكصنعتومعدندرزمينهاين
طرح توس��عه كه از س��وي اين بانك تأمين مالي شده
است ،بيان داشت :اين طرح با اعتباري به ميزان 280
ميليون دالر در فاز اول و به منظور توليد آهن اسفنجي
به بهره برداري رسيده است.

بانک پاسارگاد برای مقابله
با کرونا سنگ تمام گذاشت

بانکپاسارگاد با انجام اقدامات متعددی در حوزههای
اطالعرس��انی ،پیش��گیری و مقابله با کرونا در سطح
کش��ورس��نگتمامگذاشت.بهگزارشپایگاهخبری
نقدین��ه ،بانکها بهعنوان س��ازمانهایی که با توجه
به مراجعهکنندگان بس��یار ،ریسک باالیی در ابتال به
بیماریکروناچهدربینمشتریانوچهدربینکارمندان
رامتحملشدهاند،اقداماتدرخورتوجهیبرایکاهش
ای��نریس��کانجامدادهان��د.ازاتخاذتمهیداتیبرای
ضدعفونی کردن محیط و افزایش امکانات بهداشتی
ت��ا ارایه اکثر خدم��ات بانکی به صورت غیرحضوری
توآمدهای
وتش��ویقمش��تریانب��هکاه��شرف�� 
غیرضروریبهشعبههاازجملهاقداماتسیستمبانکی
است .بانک پاسارگاد نیز که همواره در عرصه ایفای
مسوولیتهای اجتماعی ،نام خود را به عنوان یکی از
بانکهای پیش��رو مطرح کردهاست در عرصه مقابله
با کرونا هم اقدامات مؤثری را در راس��تای کمک به
جامعهپزشکی،اطالعرسانیعمومیوفرهنگسازی،
پیشگیری ،ارائه خدمات ویژه به مشتریان انجام داده
است و اقدامات متعددی را نیز در دستور کار دارد.

خــبرویـژه

بهره برداری از طرح توسعه مجتمع
صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با اعتبارات
بانك صنعت و معدن

«پدرام پاک آیین»

مدیرکلروابطعمومی
بانک صادرات شد

حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران طی حکمی پدرام پاکآیین را به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابطعمومی این بانک منصوب کرد.
به گزارش ایلنا ،در متن این حکم آمده اس��ت« :نظر به شایس��تگی و س��وابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مش��اور مدیرعامل و مدیرکل روابطعمومی بانک صادرات ایران منصوب
میش��وید تا با بهرهمندی از دانش و تجربه خود ،این بانک را در دس��تیابی به اهداف تنظیمش��ده یاری کنید .مزید توفیقات جنابعالی را در مس��ئولیت خطیری که به عهده دارید ،از محضر قادر
متعال خواستارم».

توسعه استفاده از «ابزارهای بیومتریک» در بانک مسکن

مدیر امور فناوری اطالعات بانک مس��کن از
توس��عه استفاده از ابزارهای بیومتریک در امر
تش��خیص هویت مشتریان این بانک هنگام
اس��تفاده از درگاهه��ای پرداخت غیرحضوری
ط��ی ماههای آتی خب��ر داد .به گزارش پایگاه
خبری بانک مسکن-هیبنا ،بر اساس گزارش
اقتصادی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت
کارتی) که در خردادماه منتش��ر ش��د ،طی این
ماه  2میلیارد و  ۷۳۱میلیون تراکنش به ارزش
 ۳.۸۸۶.۳۸۰.۱۹۷میلی��ون ریال انجام ش��ده
اس��ت .این حجم از تراکنشهای انجام ش��ده
در بستر شاپرک که بخش قابل توجهی از آن
از طریق درگاههای الکترونیک انجام ش��ده،
نشان از جایگاه ویژهای که این درگاهها در رفع
نیازهای بانکی روزمره مشتریان پیدا کردهاند،
دارد .ب��ه ای��ن ترتیب بانکها عالوه بر تالش
ب��رای تن��وع درگاهها و تحقق هدف «ارائه هر
خدمت در هر زمان و هر مکان» به مش��تری
به عنوان مانیفس��ت بانک��داری دیجیتال ،در
عین حال روی تسهیل دسترسی مشتریان به

امکان��ات بانکداری الکترونیک در عین حفظ
باالتری��ن ضری��ب امنیت و نی��ز بهبود تجربه
مشتریان هنگام استفاده از ابزارهای گوناگون
بانکداری الکترونیک نیز متمرکز ش��دهاند .در
همینراس��تاطیس��الهایاخیراس��تفادهاز
ابزارهای بیومتریک در احراز هویت مشتریان
هنگامورودبهدرگاههاییهمچونهمراهبانک
و اینترنتبانک به تدریج رواج پیدا کرده است.

بانکمس��کننیزهمس��وبابرنامههاییکهدر
حوزه تحقق بانکداری دیجیتال دنبال میکند،
استفاده از این ابزارها را نیز در دستور کار قرار
دادهوتوسعهآنرادنبالمیکند.مقصودازاحراز
هویتاشخاصبرمبنایاطالعاتبیومتریک،
اس��تفادهازاثرانگش��تاندست،اثرکفدست،
اسکن عنبیه چشم و روشهای مشابه آن است
که از ضریب اطمینان باالیی برخوردار هستند.

ساس��ان شیردل ،مدیر امور فناوری اطالعات
بان��ک مس��کن در گفت و گ��و با پایگاه خبری
بانکمسکن–هیبنا،بااشارهبهاینکهابزارهای
بیومتریک برای تشخیص هویت مشتریان در
زمان استفاده از درگاههای پرداخت بدون نیاز
ب��ه حضور کارت بانکی ،ب��ه تدریج عمومیت
پیدا کرده و بس��یاری از بانکها به س��راغ این
امکان رفتهاند ،گفت :الزامی ش��دن استفاده از
رمز دوم یکبار مصرف و نیز حرکت به س��مت
روشهای��ی همچ��ون ورود دو مرحل��های به
اینترنتبانک در عین نقش مهمی که در ارتقاء
امنیت تراکنشهای بانکی از طریق روشهای
غیرحضوری دارد ،ممکن است در ابتدا از این
بابت که سرعت عمل کاربر را کاهش میدهد،
حس خوشایندی برای مشتریان بانکی نداشته
باشد ،اما توسعه ابزارهای بیومتریک به تدریج
میتواند این مساله را تحتالشعاع قرار داده و
محیط به مراتب کاربرپس��ندتری برای انجام
تراکنشهای غیرحضوری در اختیار مشتریان
قرار دهد.

دکترشیری:

خدماتبانکیدرباجههایروستاییپستبانکایرانگسترشمییابد

دومین جلس��هی بررس��ی گس��ترش خدمات بانکی در باجههای
روس��تایی پس��ت بانک ایران ،نوزدهم تیرماه با حضور دکتر بهزاد
شیری مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،معاون فناوری اطالعات،
مدیر امور استانهای تهران ،قم ،البرز و سمنان ،مدیر امور استانها
و بازاریابی و جمعی از مدیران س��تادی و همچنین از طریق ویدئو
کنفرانس با مشارکت مدیران شعب استانهای هرمزگان ،اصفهان،

خراس��ان رضوی و آذربایجان ش��رقی ،برگزار و طی آن تصمیمات
الزم ب��رای فراه��م نمودن دسترس��ی برخی خدم��ات به باجههای
بانکی روستایی اتخاذ گردید .به نقل از روابط عمومی پست بانک
ایران ،ش��یری در این جلس��ه خاطرنشان کرد :سال گذشته هدف ما
کمیتسازی و رسیدن به سوددهی بود؛ ولی هدف امسال توسعهی
بانک در همهی واحدها و خدمات متنوع بانکی مخصوصا توسعهی

خدمات در باجههای بانکی روس��تایی اس��ت .وی افزود :طی  ۱۲ماه
سال جاری تمامی واحدهای ستادی میبایست سایر شاخصهای
حوزه خود را نهادینه کنند تا واحدهای اجرایی دغدغهی ارائه خدمات
و توسعهی محصول را نداشته باشند .مدیرعامل پست بانک ایران
تصریح کرد :آموزش ،کنترل ،نظارت و سایر برنامهها باید با راهبرد
بانک ،که توسعه خدمات است هم راستا و هم جهت باشد.

خبر بیمه

محور نشست مشترک مدیران
بیمه سرمد و پژوهشکده بیمه

نشست هماندیشی مدیران بیمه سرمد و پژوهشکده
بیمه برگزار شد .به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد،
نشست هماندیشی مدیران بیمه سرمد و پژوهشکده
بیمه با حضور مهندس مهدی مهدوی مدیرعامل،
دکتر مجتبی کاتب رئیس هیئت مدیره ،دکتر حمید
کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه و جمعی از مدیران
و معاون��ان دو مجموع��ه برگزار ش��د .در ابتدای این
نشست ،مهندس مهدوی ضمن تشکر از حضور دکتر
کردبچه و مدیران پژوهشکده بیمه در جمع مدیران
سرمد گفت :صنعت بیمه با توجه به تغییرات محیطی
نی��از ب��ه بازبینی در محص��والت خود دارد .تغییرات
اقلیم��ی و حوادث��ی مانند س��یل و زلزله و زیرگردها
تاثیرات مهمی بر روی ضریب خس��ارت در صنعت
دارن��د و بای��د این تغیی��رات در محصوالت بیمهای
لحاظ ش��ود .مه��دی ادامه داد :م��ا به مجموعهای
مانند پژوهش��کده بیمه نیاز داریم تا این تغییرات و
ریسکها را رصد کند و هشدارهای الزم به صنعت
بده��د و ب��ه ما مش��اوره بدهد که تاثی��رات مثبت و
منفی این مسائل را بدانیم .مدیرعامل سرمد درباره
رابطه پژوهش��کده بیمه با ش��رکتهای بیمه گفت:
پژوهشکده باید رابطه تنگاتنگی با شرکتها داشته
باش��د و نیازهای آنان را رصد کند .ما و ش��رکتهای
بیمه ،بیشتر درگیر عملیات هستیم و سعی میکنیم بر
مبنای شاخص و استراتژیهای بیمه مرکزی عمل
کنیم و مجموعههایی مانند پژوهش��کده میتوانند،
دغدغه شرکتها را برای برنامهریزیهای بلند مدت
رفع کنند .مهدوی درباره نیاز بیمه س��رمد به حوزه
آموزش هم گفت :بیمه س��رمد یک ش��رکت جوان
است و بیش از  83درصد از نیروهای آن ،زیر  40سال
دارند و نیازمند اس��تفاده از تجربه و دانش نهادهایی
مانند پژوهشکده است.

نفت و نیرو
از میان اخـــبار

انعقاد سه قرارداد
بر اساس الگوی جدید

مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ایران گفت :قرارداد
میدان بالل در حال پیگیری اس��ت و قرارداد فرزاد
بی را هم در آینده خواهیم داشت.
از عملیات توسعه در آزادگان و یاداوران هم خبرهای
خوب��ی در راه اس��ت .به گزارش فارس«،مس��عود
کرباس��یان»گفت:باوجود مشکالت مالی ناشی از
تحریم ،کرونا و  ...برای توسعه میدانهای مشترک
در حال پیگیری هستیم .جکت فاز  ۱۱پارس جنوبی
بهتازگی نصب شد ،در فاز  ۱۴پارس جنوبی هم کار
در بخش دریا تمام ش��ده اس��ت و پاالیشگاه آن هم
امسال به نتیجه میرسد .وی افزود :قرارداد میدان
ب�لال در ح��ال پیگیری اس��ت و ق��رارداد فرزاد بی
را هم در آینده خواهیم داش��ت .از عملیات توس��عه
در آزادگان و ی��اداوران ه��م خبره��ای خوبی در راه
است .در زمینه پروژههای نگهداشت و افزایش تولید
نفت ،نفتشهر میدانمشترک است که قراردادش
امضا ش��ده اس��ت و قرارداد فروزان و رشادت هم در
هفتههای آینده عملیاتی میشود.

سرانه مصرف آب در تهران  ۲۳۵لیتر

معاون نظارت در بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب
اس��تان تهران اظه��ار کرد :براس��اس برآوردهای
صورت گرفته سرانه مصرف آب در تهران در طول
ش��بانهروز به طور میانگین  ۲۳۵لیتر بدون در نظر
گرفتن تلفات است که با لحاظ تلفات این عدد حدود
 ۳۰۰لیتر در طول شبانهروز میشود.
«محمدرض��ا کرمین��ژاد» درگفتوگو با ایس��نا،
گفت:درهیچ جای تهران افت فشار آب نداریم مگر
اینکه در یک نقطه لوله آب دچار مش��کل ش��ده و
نیاز به تعمیر داشته باشد.
معاون نظارت در بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب
اس��تان تهران با بیان اینکه در روز پنجش��نبه در
برخی مناطق به دلیل مصرف باالی آب شاهد افت
فش��ار مقطعی بودهای��م ،ادامه داد :در روزهای آخر
هفته به دلیل افزایش مصرف این مس��اله طبیعی
است ،اما به طور کلی مشکل خاصی در حوزه افت
فشار آب نداریم.
وی گفت:درحال حاضر سه میلیون و  ۶۵۰مترمکعب
آب در تهران مصرف میشود که نسبت به گذشته
افزایش چندانی نداشته است.

وزیر نفت قول داد:

ساماندهی تمامی میادین نفتی تا پایان عمر دولت
گ�روه نف�ت :وزیر نف��ت گفت :تمامی میادین
نفت��ی و گازی مش��ترک ت��ا پای��ان دولت در
قراردادهای واقعی با ش��رکتهای توانمند به
س��امان میرسند .به گزارش«اسکناس» به
نق��ل از ایس��نا «،بیژن نام��دار زنگنه» دیروز
در مراس��م امضا قرارداد توس��عه میدان نفتی
یاران بین ش��رکت ملی نفت و ش��رکت پرشیا
ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر از  ۲۷فاز پارس
جنوبی برداش��ت داریم و تنها دو پاالیش��گاه
باقی مانده که به زودی وارد مدار خواهند شد،
اظهار کرد :قرارداد میدان بالل در یارد شرقی
پارس جنوبی منعقد شده ،قرارداد فرزاد  Bبه
زودی منعقد میشود .توسعه فروزان در دستور
کار ق��رار گرفته ،ق��رارداد پایدار غرب و آبان
نافذ ش��ده اس��ت .وی با تاکید بر اینکه تمامی
میادین نفتی و گازی مشترک تا پایان دولت
در قراردادهای واقعی با شرکتهای توانمند
به سامان میرسند ،تصریح کرد :میدان یاران
ش��مالی تحت قرارداد بیع متقابل با ش��رکت
پرش��یا و میدان ی��اران جنوبی تحت قرارداد
ش��رکت مت��ن در قال��ب  IPCبوده که اکنون
تجمیع ش��ده اس��ت .وزیر نفت با بیان اینکه
قرارداده��ای  IPCتکام��ل یافته بیع متقابل
قبلی هس��تند هرچند ع��دهای همانگونه که
قب�لا ب��ا بیع متقابل مخال��ف بودند اکنون با
 IPCمخالفند ،گفت :در قرارداد  IPCتوس��عه
با بهرهبرداری همراه اس��ت ،به این معنا که
بازپرداخ��ت پاداش پیمان��کار منوط به تولید
اس��ت یعن��ی در این ق��رارداد  ۲.۵دالر در هر
بش��که به پیمانکار پرداخت میش��ود به ازای
هر بش��که اضافه تولید پرداختی به پیمانکار
افزایش یافته و اگر تولید کم شود پرداختی نیز
کم میشود به شرط اینکه با انجام کار فنی،
چاهها آسیب نبینند .زنگنه مدتزمان قرارداد
را  ۱۰سال اعالم کرد و افزود :در قراردادها از
همه نوع قراردادی استفاده میکنیم .از EPC
ت��ا  GCرا انج��ام میدهیم .اکنون نمیتوان
میادین نفتی را با روش��های  ۱۰۰س��ال قبل
اداره کرد .باید قراردادها جدید باشند .در تمام

دنیا قراردادها به صورت  E&Pهستند .ما نیز
شرکتهای ایرانی کوچک درست کردیم که
در پروژهها ش��رکت دارند البته ما نیز به آنها
کمک میکنیم .وزیر نفت با بیان اینکه صنعت
نفت هرچند با کمبود منابع روبهرو اس��ت اما
سعی دارد کار و اشتغال در این صنعت مولد و
زنده باشد ،اظهار کرد :تولید به خاطر تحریمها
ک��م ش��ده اما ما بای��د ظرفیتها را باال ببریم
تا هر زمان که الزم ش��د با قدرت تولید خود
را محقق کنیم و س��هممان هم احیا ش��ود .به
گفته وی ایران اکنون ش��رایط س��ختی را به
لحاظ تحریم و کرونا سپری میکند اما ما در
وزارت نفت س��عی میکنیم فش��ارها به مردم
کم شود .بخشی از نیاز بهداشتی مردم مربوط
به حوزه پتروشیمی است که ما سعی میکنیم
حتما تولید داشته باشیم .همچنین تولید مواد
ش��وینده و لباسهای ایمنی در پتروشیمی و
پاالیشگاهها بدون وقفه در حال انجام است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه قرار نیست تسلیم
ش��ویم و ای��ن قرارداد امروز نی��ز نمونهای از
ع��زم م��ا برای تحقق اهداف تولید اس��ت که
عملیاتی خواهد ش��د ،تصریح کرد :توس��عه
میادین مش��ترک یک اصل و ضرورت بوده
است ،در میدان گازی پارس جنوبی با حداکثر
تولید در  ۲۷فاز برداش��ت گاز داریم .فقط دو
ف��از باق��ی مان��ده که قبال در دس��ت توتال و
شرکتهای چینی بود که کنار رفتند و قرارداد

به پتروپارس منتقل شده است.

داوری ،هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه

شرکت ملی گاز نکرده است

وزی��ر نفت درباره ابهامهای مطرح در پرونده
گازی ای��ران و ترکمنس��تان توضی��ح داد و با
یادآوری این مطلب که طرف قرارداد ،دولت
جمهوری اسالمی ایران یا وزارت نفت نبوده
اس��ت ،گفت :حک��م داوری در پرونده گازی
ش��رکتهای مل��ی گاز ای��ران و ترکمنگاز،
هیچ جریمه یا خس��ارتی را متوجه ش��رکت
مل��ی گاز نک��رده و تنها حکم پرداخت بدهی
ایران به ترکمنستان صادر شده که نتیجه دور
از انتظاری نبوده است .وی با بیان اینکه این
قرارداد تجاری بین شرکتهای ملی گاز ایران
و ترکمنگاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز
ازسوی ترکمنستان و اعالم ترکمنگاز مبنی
بر پرداخت نشدن بدهیهای شرکت ملی گاز
ایران با اختالفهایی همراه شد ،افزود :ما به
دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداش��تیم؛
حتی ش��رکت ملی گاز ایران بهرهای را که بر
مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی
تعلق میگیرد و به وام تبدیل میشود ،قبول
داش��ت و حتی بخش��ی از این بدهی با شکل
کاال و خدم��ات پرداخت ش��د ،اما ترکمنگاز
اصرار داشت پول را بهصورت کامل دریافت
کن��د و در این زمین��ه ،انعطافی برای مذاکره
نداشتند .شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع

در داوری را عنوان و اعالم کرد در صورتی که
پرونده به داوری برود ،قیمت گاز ترکمنگاز
ه��م بای��د در داوری مطرح ش��ود ،زیرا از نظر
شرکت ملی گاز ایران ،قیمت ترکمنستان به
دلیل الحاقیههایی که به قرارداد پیشین بسته
ب��ود ،ب��اال و از نظر ش��رکت گاز غیرمنصفانه
بود .از س��وی دیگر ش��رکت ملی گاز بر این
نظ��ر ب��ود که باید جرایم��ی مربوط به کمیت
و کیفی��ت گاز نیز ب��ه ترکمنگاز تعلق گیرد.
سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری
را قبول نکردند ،اما مدتی بعد ،خود پرونده را
به داوری بردند.

جریم�ه ترکمنگاز از بدهی ایران کس�ر

میشود

وزیر نفت با بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم
گرفته شد ،نتیجه دور از انتظاری نبوده است،
تصریح کرد :داوری به این تصمیم رسید که
ش��رکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به
ترکمنگاز پرداخت کند ،اما حکم داوری ،هیچ
جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز
ایران نکرده اس��ت و از س��وی دیگر ،داوری
با بخش قابل توجه درخواس��ت ش��رکت ملی
گاز ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و
کیفیت گاز صادراتی ترکمنگاز موافقت کرده
اس��ت که به این ترتیب ،این میزان جریمه از
بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر میشود.
زنگنه با یادآوری اینکه ایران به دلیل تحریم،
امکان انتقال پول را نداش��ته است ،افزود :باز
ه��م بای��د بر س��ر اینکه چط��ور بدهی ایران
پرداخت ش��ود ،بحث و راهکاری پیدا ش��ود.
دولت و ملت ترکمنستان دوست هستند و ما
میخواهیم با این کشور همسایه در درازمدت
کار کنی��م .اختالفه��ای تجاری در س��طح
بینالملل مطرح ،بررس��ی و برطرف میشود
و این طور نیست که بگوییم ببینیم چه کسی
برد ،چه کسی باخت یا حال چه کسی گرفته
شد .همانطور که پیش از این نیز شرکت ملی
گاز و بوتاش ترکیه به داوری رفتند و در عین
حال به روابط دوستانه خود ادامه دادهاند.

خبر

سال پایانی دولت ،سال کاهش
فعالیتهانیست

وزی��ر نیرو با اش��اره به ت��داوم پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران در سال جاری و اینکه سال پایانی
دول��ت به معن��ای کم کردن ارتفاع و کاهش دادن
س��طح فعالیتها نیس��ت ،گفت :امید است در سال
پایان��ی فعالی��ت دولت دوازدهم ،وزارت نیرو س��از
و کارهای��ی همچ��ون گزینش مدی��ران از طریق
فراخ��وان را از خ��ود به یادگار بگذارد که اس��تمرار
پیدا کند.
بهگ��زارش ایلن��ا« ،رضا اردکانیان»گفت :ش��اید
انتخاب امس��ال و نامگذاری آن توسط مقام معظم
رهب��ری به عنوان س��ال «جه��ش تولید» با وجود
تمام نظرات ،این معنا را هم داشته باشد که نه تنها
نباید کار و فعالیتی کند ش��ود که تالش مضاعف
هم باید صورت گیرد.
وی گفت:مسئولیت ما به گونهای است که توفیق
کار  24س��اعته را برای همه فراهم میکند و باید
این را قدر دانس��ت؛ امس��ال تمام طرحهای پویش
هر هفته را در زمانبندی به ثمر برسانیم و قدردان
تقدیر و تش��کر رییس جمهوری باش��یم که اخیرا
ابراز داشتند.
اوگفت:باکمک هم توانستیم در کمتر از سه سال،
چهار بار مشمول لطف و عنایت مقام معظم رهبری
در مناسبتهای مختلف باشیم.
وی افزود:ای��ن اظه��ار لطفه��ا از جانب رهبری و
ریاست جمهوری و گاه و بیگاه از ناحیه هموطنان
بیش از هر چیز در مورد من پیش پرداختی اس��ت
ت��ا س��عی و تالش کنی��م در فرصت مقرر در انجام
ماموریت ،بیش از پیش کوشا باشیم.
وزی��ر نیرو گفت :طبیعی اس��ت ک��ه ما برای انجام
وظایفم��ان نیازمندیهای��ی اع��م از مناب��ع مالی،
ارزی و تجهیزاتی ،منابع انسانی کارا و متخصص،
همکاریها ،هماهنگیها و پش��تیبانی در سازمان
دول��ت و خ��ارج از آن داری��م ،اما اصلیترین نیاز ما
"وق��ت" اس��ت که آن هم ی��ک منبع تجدیدناپذیر
بوده و بیشترین مراقبت در چگونگی استفاده از آن
را هم��ه ما بویژه مدیران باید انجام دهیم؛فراخوان
عمومی برای انتخاب مسئولیتها ناظر بر این وجه
هم هست که وزارت نیرو و مدیران ارشد میتوانند
همکاران خود را بر اس��اس ش��رایط احراز و ش��رح
مسئولیت انتخاب کنند.

