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بانک و بیمه
سهشنبه  23شهریور  1400شماره 1097

خبر

ناصر شاهباز ،عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در
نود و سومین سالروز تاسیس این بانک با حضور در
اداره کل آموزش ،ضمن تبریک این رویداد تاریخی
و اثرگذار ،از بخشهای مختلف این واحد بازدید و
با همکاران دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،ناصر شاهباز در جریان این
بازدید ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و فعالیتهای
اداره کل آم��وزش در جه��ت رش��د کارکنان و خلق
ارزش برای تعالی سازمان با بیان این که این اداره
کل از قدیمیتری��ن و موثرتری��ن واحده��ای بانک
محس��وب میش��ود ،اظهار داشت :کسب دانش در
کن��ار ایج��اد تجربه از مهمترین عوامل موفقیت در
دنیای پر رقابت کنونی اس��ت و از این رو کارکنان
باید برای حفظ و ارتقای موقعیت بانک ،خودش��ان
را به علم روز تجهیز کنند .ش��اهباز با اش��اره به لزوم
بهروزرس��انی عناوین و س��رفصلهای آموزشی بر
تغیی��ر و تح��ول در ش��یوه آم��وزش و برنامهریزی
علمی برای ارتقای سطح بهرهوری کارکنان تأکید
نم��ود .وی در جری��ان این بازدید به اهمیت جایگاه
ای��ن واح��د در معرفی نظام نوین بانکداری و اصول
حاکمیت شرکتی تاکید و بر نقش پر رنگ این اداره
کل در آموزشه��ای درس��ت و صحی��ح به منظور
جانشینپروری اشاره نمود .وی با اشاره به اهمیت
نیروی انسانی ،خواستار تحول و برنامهریزی جامع
در زمینه مس��ائل آموزشی ش��د .شاهباز آموزش را
رکن اصلی رش��د و تعالی س��ازمان دانس��ت و ابراز
کرد :س��ازمان یادگیرنده توانایی انعطافپذیری در
راس��تای همس��ویی با تحوالت مداوم پیرامونی و
پیچیدگیهای ناشی از آن را خواهد داشت و از همین
رو کارکن��ان بان��ک ملی ایران باید در همه س��طوح
در دورههای آموزش��ی پرتالش و مش��تاق حاضر
ش��وند و ت�لاش کنن��د دانش خ��ود را افزایش و در
کن��ار آن به س��ایرین نیز انتق��ال دهند .وی پس از
بررسی عملکرد بخشهای مختلف این اداره کل،
راهکارهای��ی را ب��رای پیادهس��ازی هر چه دقیقتر
اهداف و برنامههای آموزش��ی ارائه کرد .در ابتدای
این بازدید ،مهدی لطیفی رئیس اداره کل آموزش
گزارشی از عملکرد اداره و نحوه برگزاری دورههای
آموزشی برای کارکنان بانک ارائه داد.

خــبرویـژه

بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی
ایران از اداره کل آموزش

آیین نامه كارمزد

نمایندگی و كارگزاری
رسمی بیمه مصوب شد

شورايعالي بيمه در اجراي ماده  ۱۷قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري در نشست چهاردهم تیر ماه سال جاری « 14/04/1400آييننامه كارمزد نمايندگي و کارگزاری (داللی)
رس��مي بيمه» را مش��تمل بر  15ماده و  6تبصره به تصويب رس��اند که این مصوبه به ش��رکت های بیمه ابالغ ش��ده اس��ت .به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،بر
اساس این مصوبه ،حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسه بيمه در انواع بيمه غيرزندگي براي معامالت بيمهاي كه توسط نمايندگان و کارگزاران رسمي بيمه انجام ميگيرد بر اساس
درصدي از حق بيمه ،تعیین شد.

مدیرعامل بانک دی خبر داد:

پرداخت تسهیالت به کادر درمان و کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا
بانکدیباهدفپاسداشتایثارگریهایکادر
درمان و همچنین حمایت از کس��بوکارهای
آس��یبدیده از کرون��ا ،بی��ش از  9ه��زار فقره
تسهیالت به این گروه پرداخت کرده است .به
گزارشروابطعمومیبانکدی،براتکریمی،
مدیرعام��ل بانک دی با اعالم این خبر افزود:
در ادامه مجموعه اقدامات بانک دی در زمینه
مس��ئولیتهای اجتماعی در دوره کرونا که با
هدف حمایت از تالشها و ایثارگریهای کادر
درمانی کش��ور و همچنین کاهش آسیبهای
اقتصادی و اجتماعی ناش��ی از شیوع ویروس
کرون��ا ب��ر زندگی اقش��ار و کس��بوکارهای
آس��یبدیده انجام ش��ده اس��ت ،تعداد بیش از
 9ه��زار فقره تس��هیالت ارزانقیمت به کادر
درمان و همچنین صاحبان کس��بوکارهای

آسیبدیده از کرونا اعطا شد .مدیرعامل بانک
دی ادام��ه داد :همچنی��ن این بانک با رویکرد
حمایت از بیماران خاص نیز بیش از  100فقره

تسهیالتبهبیمارانخاصوکودکانسرطانی
و خیرین این حوزهها اعطا کرده است .کریمی
تصریح کرد :همچنین بانک دی در راس��تای

کمکبهرونددرمانبیمارانبستریشدهکرونا
و با هدف انجام مسئولیتهای اجتماعی خود،
تعداد  10دستگاه ونتیالتور (تهویه مصنوعی)
به بیمارس��تانهای کش��ور اهدا کرده اس��ت.
چندی پیش نیز با ش��یوع گس��ترده ویروس
کرونا در استان سیستان و بلوچستان ،کارکنان
بان��ک دی ب��ا راهاندازی کمپی��ن «قدمهای
کوچک حیاتبخش سیس��تان و بلوچستان»
و جم��عآوری کمکه��ای نقدی تعداد س��ه
دس��تگاه اکسیژنساز برای کمک به بیماران
کرونایی این استانخریداریکردند که تحویل
بیمارس��تانهایاس��تانش��د .ویدرپایاناز
اعطای تس��هیالت قابل توج��ه بانک دی به
تعدادی از بیمارستانها و مراکز درمانی برای
توسعه بخشهای تخصصی خبر داد.

ورودبانکایرانزمینبابرنامهریزیدردنیایدیجیتال

بانک ایران زمین هرچند در زمره بانکهای کوچک ایران به نس��بت
بانکهای قدیمی قرار میگیرد اما سودای بزرگی در سر دارد و حضور
این بانک در دنیای دیجیتال ،تنها س��رمایهگذاری روی نرمافزارها و
سختافزارها و تکیه بر برنامههای متعارف نیست .دستکم اینکه روابط
عمومی بانک ایران زمین نش��ان داده در ش��بکههای اجتماعی هدف
روشنی را دنبال میکند و حضور نمایشی ندارد .یکی از دالیل متمایز
ظاهر شدن بانک ایران زمین آنهم دور از حاشیهها و هیاهو را میتوان در
داشتن یک استراتژی روشن ،شفاف ،روزآمد و البته معطوف به نیازهای
آینده از حیث ارتباط با مش��تریان این بانک قلمداد کرد .اعتماد ش��رط
اصلی برای هر اقدامی به سمت آینده است و ثبات مدیریتی راز برنده
ش��دنوپش��تازیچهاینکههیچمدیرآیندهنگریبهتیمبرندهدس��ت
نمیزن��د و ت�لاش میکند ک��ه آن را تقویت کند .روابط عمومی بانک

ایران زمین را میتوان یک الگوی موفق در آیندهنگری و دوراندیشی
دانست و قدمهایی که این بانک در عرصه اطالعرسانی به ویژه حضور
در شبکههای اجتماعی برداشته ،خود گواه این واقعیت مسلم است که
ارتباط گرفتن در دنیای آینده بانکداران یک انتخاب نیست و ضرورتی
انکارناپذیراست.سبکوالگویانتخابشدهبرایحضوردرشبکههای
اجتماعی توسط بانک ایران زمین متمایز و متفاوت است به گونهای که
تالش میکند که نیازهای مشتریان را رصد  ،بازخوردها را دریافت کند
و کاربران را با خدمات نوین بانک دیجیتال ایران زمین درگیر سازد و به
ویژه اینکه روابط عمومی بانک تنها مسئولیت خود را به انتشار منظم
نشریهارتباطباایرانزمین آنهم بر بستر دیجیتال نکرده بلکه بستههای
اطالع رس��انی و نحوه حضور و معرفی خدمات بانک نش��ان از نوعی
هدفگذاری دقیق دارد .البته این به معنای بینقص بودن نیست و رصد

بازخوردها و تجزیه و تحلیل آن یک ضرورت برای آینده ارتباط بانک
با مشتریان و ذینفعان خواهد بود .در مقایسه میتوان به این واقعیت
دست پیدا کرد که صفحه اینستاگرام بانک ایران زمین خود یک رسانه
است .برخالف سایر صفحات اینستاگرامی برخی بانکها که بخش
زیادی از محتوای آن را اخبار رسمی و گفتهها و دیدارهای مدیران را
تش��کیل میدهد ،حضور مدیران و یا انعکاس خبرها و صحبتهای
آنها در حساب اینستاگرام ایران زمین حداقلی و نزدیک به صفر است.
افزونبراینکهحضوردرشبکههایاجتماعیبهاینمعنانیستکهجاده
ارتباط یک طرفه اس��ت .نوع بازخوردها و حتی پاس��خگوی در صفحه
اینس��تاگرام ایران زمین نش��ان میدهد که یک تفکر مبتنی بر شاهراه
ارتباطی در پشت صحنه جریان دارد و همه داده و نظر و پرسشی مورد
تحلیل قرار میگیرد.

خبر

رشد  ۶۰درصدی درآمد ساالنه
موسسه“ملل”

بیش��ترین میزان پرداختی ط��ی دوره یکماهه در
اختیار بخش «س��پردههای بلندمدت یکساله» با
 ۲هزار و  ۷۶۷میلیارد ریال بوده که نس��بت به ماه
گذشته  ۸درصد افزایش پرداختی را به همراه داشت.
در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال
 ۱۴۰۰میزان درآمد تس��هیالت اعطایی طی دوره
یکماه��ه را براب��ر ب��ا  ۴هزار و  ۴۳۰میلیارد ریال به
ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه
نیز مجموع درآمدهای حاصلش��ده طی این زمان
س��پری ش��ده بالغبر  ۲۱هزار و  ۳۲۷میلیارد ریال
اعالمشده ،میزان سرمایه ثبتشده  ۱۰هزار میلیارد
ری��ال ارائهش��ده ،همچنین میزان پرداختی س��ود
سپردههای سرمایهگذاری این شرکت بالغبر  ۴هزار
و  ۸۱۳میلیارد ریال اعالمش��ده اس��ت .درآمدی که
اعتباری ملل در مردادماه سال جاری از تسهیالت
اعطایی به ثبت رسانده نسبت به دوره مشابه سال
گذشته نیز رشد  ۶۰درصدی را شاهد بوده ،بیشترین
درآمد شناساییش��ده “وملل” در مردادماه  ۱۴۰۰از
بخش «مش��ارکت مدنی» با  ۳هزار و  ۵۶۶میلیارد
ریال بوده و تس��هیالت وصولی نیز بالغبر  ۱۸هزار
و  ۴۶۵میلی��ارد ری��ال گزارشش��ده اس��ت .بر پایه
این گزارش ،مقدار سود پرداختی بابت سپردههای
سرمایهگذاری اعتباری ملل در پنجمین ماه از سال
جاری نس��بت به ماه گذش��ته با افزایش  ۹درصدی
مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته
نیز  ۱۳۴درصد افزایش پرداختی را به ثبت رسانده
است .بیشترین میزان پرداختی طی دوره یکماهه
در اختیار بخش «س��پردههای بلندمدت یکساله»
ب��ا  ۲ه��زار و  ۷۶۷میلی��ارد ریال بوده که نس��بت به
ماه گذش��ته  ۸درصد افزایش پرداختی را به همراه
داشته است.

انرژی
خبر
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح کرد

صنعتنفتنیازمند
جذب سرمایه خارجی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه
اگر قرار باش��د س��رمایه خارجی جذب شود ابتدا باید
برجام و  FATFبه سرانجام برسد تا امکان مبادالت
پولی و جذب س��رمایهگذاری فراهم ش��ود ،گفت :ما
در صنعت نفت امکان تامین  ۷۰درصد تجهیزات را
از داخل داریم و  ۳۰درصد باید وارد ش��ود که کس��ی
ب��ه ما نمیفروش��د.رضا پدی��دار در گفتوگو با ایلنا،
درباره انتش��ار اوراق مش��ارکت برای سرمایهگذاری
در حوزه صنعت نفت اظهار داش��ت :به دلیل ملتهب
بودن اوضاع آینده روشنی برای جذب منابع مالی از
طریق اوراق مشارکت نمیبینم ،زیرا شدت کاهش
ارزش پول به حدی باال است که کسی روی بازگشت
پول و یا س��ود آن نمیتواند روی آن حس��اب کند.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایط غیرمتعارفی برای
انجام س��رمایهگذاری در حوزه صنعت نفت هستیم،
افزود :کس��انی که پول دارند قدم جلو نمیگذارند و
طرحها و پیشهادات کسانی هم که متقاضی هستند
ب��ا روند تورمی روزان��ه اقتصاد ملی ایران همخوانی
ندارد ،یعنی هر کسی سرمایهای دارد مردد است که
پ��ول خ��ود را وارد پروژه کند و ترجیح میدهد که در
بانکسرمایهگذاریکند.رئیسکمیسونانرژیاتاق
بازرگان��ی تاکید کرد :اکنون همه در یک بالتکلیفی
بسر میبرند ،ما در حوزه نفت منتظریم که وزیر نفت
پیشنهاداتخودرادرزمینهمشارکتبخشخصوصی
در توسعه سرمایهگذاری در صنعت نفت ارائه دهد تا
بتوان اظهارنظر و یا تصمیم گرفت.وی با بیان اینکه
اگر برجام به س��رانجام نرسد سرمایهگذاری خارجی
همنخواهیمداشت،گفت:وقتیجابجاییپولمقدور
نیس��ت ،سرمایه چگونه وارد کش��ور شود؟ بنابراین
موضوع س��رمایهگذاری خارجی کال منتفی اس��ت،
اگر قرار باش��د س��رمایه خارجی جذب شود ابتدا باید
برجام و  FATFبه سرانجام برسد تا امکان مبادالت
پولی و جذب سرمایهگذاری فراهم شود ،فرض کنیم
کش��ور و یا ش��رکتی تصمیم میگیرد که در ایران
س��رمایهگذاری کند پول را از چه مس��یری و با کدام
بانک و قانون وارد کند؟ وقتی همه مبادی و شیوهها
منع شدهاند ،هیچگاه شرکتهای سرمایهگذار بزرگ
حاضر به ریسک نیستند ،چون امکان جابجایی پول
وجود ندارد.

ریسکهای عرضه به قوت خود باقی مانده اند

قیمت نفت در مدار صعودی ماند

گروه انرژی:قیمت نفت تحت تاثیر نگرانیها
نسبت به تولید آمریکا پس از صدماتی که از
توفند آمریکا به صنعت این کشور وارد شد و
انتظارات برای تقاضای باالتر ،روز دوش��نبه
ب��رای دومین روز معامله متوالی صعود کرد.
به گزارش اس��کناس به نقل از ایس��نا ،بهای
معام�لات نفت برنت  ۳۳س��نت معادل ۰.۵
درصد افزایش یافت و به  ۷۳دالر و  ۲۵سنت
در هر بش��که رس��ید .بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۳۲سنت معادل
 ۰.۵درصد افزایش ،به  ۷۰دالر و چهار سنت
در هر بشکه رسید .هر دو شاخص در باالترین
حد خود از س��وم س��پتامبر تاکنون قرار دارند.
حدود س��ه چهارم از تولید نفت فراس��احلی
در خلی��ج مکزیک��و معادل حدود  ۱.۴میلیون
بش��که در روز از اواخر اوت متوقف مانده که
تقریبا معادل تولید نیجریه – یکی از اعضای
اوپک -اس��ت.تحلیلگران گ��روه  ANZدر
یادداش��تی اع�لام کردند پاالیش��گاههای
بیشتری در لوییزیانا فعالیتشان را ازسرگرفته
اند که این وضعیت را دشوارتر می کند.فعالیت
پاالیش��گاههای آمریکای��ی پس از طوفان
س��ریعتر از تولید نفت احیا ش��ده که برخالف
روند احیا در طوفانهای قبلی بوده است .اکثر
 ۹پاالیش��گاه لوییزیانا که در طوفان آس��یب
دیده بودند روز جمعه فعالیتشان را ازسرگرفته
یا در حال ازس��رگیری بودند.ش��رکت رویال
داچ ش��ل که بزرگترین تولیدکننده نفت در
خلیج مکزیکوی آمریکاس��ت ،روز پنج شنبه
برخ��ی از محمول��ه های صادراتی خود را به
دلیل خساراتی که به تاسیسات فراساحلی این
شرکت در جریان طوفان وارد شده است ،لغو
کرد و نشان داد خسارات انرژی ممکن است
هفت��ه ه��ا ادامه پیدا کند.با این حال آمار روز
جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان
داد ش��مار دکلهای حفاری نفت فعال آمریکا
هفته گذش��ته رش��د کرد که به تولید باالتر
در هفته های آینده اش��اره دارد.فراتر از تاثیر

توفند آیدا ،بازار هفته جاری به احتمال بازبینی
دورنمای تقاضا برای نفت از س��وی اوپک و
آژانس بین المللی انرژی متمرکز ش��ده زیرا
افزای��ش آمار ابتال ب��ه کووید  ۱۹ادامه دارد.
دو منبع آگاه اعالم کردند اوپک احتماال روز
دوشنبه پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در
سال  ۲۰۲۲را بازبینی خواهد کرد.هووی لی،
اقتص��اددان بانک  OCBCس��نگاپور گفت:
همان طور که پیش از این گفته ش��د به نظر
می رسد قیمتهای نفت همچنان در محدوده
 ۷۰تا  ۷۵دالر تحکیم خواهند شد .بازارها به
شفافیت درباره تاثیر شیوع کرونا در بلندمدت
نیاز دارند و تا وقتی این شفافیت حاصل نشود،
قیم��ت اکث��ر کااله��ا از جمله نفت خام روند
یکنواخت یا رو به کاهش��ی خواهند داش��ت.
ریس��کهای عرضه ناشی از برداشت چین از
ذخایر اس��تراتژیک به قوت خود باقی مانده
ان��د .همچنین امیدها به دور جدید مذاکرات
هس��ته ای میان ایران و غرب پس از توافق
روز یکش��نبه میان آژانس بین المللی انرژی
اتمی و ایران درباره به روزرس��انی تجهیزات
کنت��رل آژانس برانگیخته ش��د.بر اس��اس
گزارش رویترز ،چین روز دوشنبه اعالم کرد
جزیی��ات فروش نفت برنامه ریزی ش��ده از
ذخایر نفت استراتژیک را اعالم خواهد کرد.

تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش
بین��ی کردند قیمتهای نفت به دلیل ش��یوع
کرون��ای دلت��ا و به خطر افت��ادن روند بهبود
تقاضا ،سال میالدی جاری فضا برای صعود
بیش��تر نخواهد یافت.در نظرسنجی ماهانه
رویت��رز از  ۴۳تحلیلگ��ر ،میانگین قیمت هر
بشکه نفت برنت در سال میالدی جاری ۶۸
دالر و دو س��نت در مقایس��ه با برآورد قیمت
 ۶۸دالر و  ۷۶س��نت در نظرس��نجی ژوییه،
پیش بینی ش��د .برای نخس��تین بار از نوامبر
سال  ۲۰۲۰است که پیش بینی قیمت سال
 ۲۰۲۱بازبینی نزولی ش��ده اس��ت.میانگین
قیمت هر بش��که نفت برنت از ابتدای س��ال
 ۲۰۲۱تاکن��ون ح��دود  ۶۷دالر بوده اس��ت.
س��ورو س��رکار ،تحلیلگر بانک دی بی اس
گفت :اکنون که کرونای دلتا تقاضا و قیمتها
را تحت تاثیر قرار داده ،داغی قیمتهای نفت
در کوتاه مدت بعید به نظر می رس��د.آژانس
بین المللی انرژی ماه جاری پیش بینی کرد
تقاضا برای نفت تا پایان س��ال  ۲۰۲۱تحت
تاثیر ش��یوع کرونای دلتا رش��د آهسته تری
پی��دا خواه��د کرد .اما اوپک تاکنون در پیش
بینی خود از احیای قوی تقاضا تغییری نداده
است .این گروه و متحدانش در ژوییه موافقت
کردن��د تولی��د گروهی از اوت تا دس��امبر هر

م��اه  ۴۰۰ه��زار بش��که در روز افزایش پیدا
کند تا محدودیت عرضه  ۵.۸میلیون بش��که
در روز خاتم��ه پیدا کند.بعضی از تحلیلگران
می گویند وزیران اوپک پالس در دیدار روز
چهارش��نبه خود ممکن اس��ت در واکنش به
افزای��ش آم��ار ابتال ب��ه کووید  ،۱۹در برنامه
افزایش تولید بازنگری کنند اما سایرین تاثیر
موج اخیر ش��یوع بیماری بر مصرف را اندک
می دانند.فرانک شالنبرگر ،تحلیلگر شرکت
 LBBWگف��ت :تصمیم برای افزایش تولید
اوپک پالس با در نظر گرفتن تقاضای قوی
برای نفت و نرخ باالی تورم منطقی اس��ت.
اما این پرس��ش مطرح اس��ت که آیا اوپک
پالس در صورت کندی رشد تقاضا به دلیل
مشکالت احتمالی مربوط به شیوع کرونای
دلت��ا ،واقع��ا به برنامه خود پایبند خواهد ماند.
در نظرس��نجی رویت��رز میانگین قیمت هر
بش��که نفت آمریکا در س��ال میالدی جاری
 ۶۵دالر و  ۶۳س��نت پی��ش بین��ی ش��د که
پایینتر از قیمت  ۶۶دالر و  ۱۳س��نت پیش
بینی ش��ده در نظرسنجی ژوییه بود.کارستن
فریچ ،تحلیلگر کومرس بانک افزایش اندک
تولی��د اوپ��ک پالس را پی��ش بینی کرد که
برای این گروه دردس��ری ایجاد نمی کند.بر
اساس گزارش رویترز ،اداره اطالعات انرژی
آمری��کا پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا در
سال  ۲۰۲۱به میزان ۱۶۰هزار بشکه در روز
کاهش پیدا کرده و به  ۱۱.۱۲میلیون بشکه
در روز م��ی رس��د.آخرین ب��ار قیمت قرارداد
نفت برنت برای تحویل در اکتبر که روز سه
ش��نبه منقضی ش��د ،با  ۳۹سنت کاهش ،به
 ۷۳دالر و دو سنت در هر بشکه رسید .بهای
معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا
با  ۴۳س��نت کاهش ،به  ۶۸دالر و  ۷۸س��نت
در هر بشکه رسید .هر دو شاخص قیمت در
مسیر ثبت نخستین کاهش ماهانه از مارس
ق��رار دارند ام��ا از رکورد باالیی که در ژوییه
داشتند ،همچنان فاصله زیادی ندارند.

اخبار

تمهیدات شرکت ملی گاز ایران
برای ورود به فصل سرما

مدیریتمصرف،برنامهریزیمناسب،تالشمضاعف
و نیز استفاده از تجربه اندوخته شده در شرکت ملی گاز
ایران ،تأمین پایدار انرژی کشور در آستانه ورود به فصل
سرما را امکانپذیر میسازد.محمدرضا جوالیی ،مدیر
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب،
اظهار داشت :برای آنکه بتوانیم گاز مورد نیاز صنایع و
نیروگاههاراتأمینکنیم،نیازمندصرفهجوییدرمصرف
ان��رژیهس��تیموبایدایننکت��هرابهخوبیبدانیمکه
رک��ورددرمی��زانتولید،مجوزیبرایمصرفبیرویه
نیست.وی ادامه داد :پیشبینی ما برای فصل زمستان،
شناسایی محدودیتهای موجود برای تأمین انرژی و
ارایهراهکارهاییبرایرفعاینمحدودیتهادرجلسات
کمیته سوخت اضطراری است که این مهم با همراهی
وهمکاریوزارت نیرووشرکتپاالیشوپخش انجام
میشودتابتوانیممصرفانرژیکشوررابصورتپایدار
ومطمئنتأمینکنیم.جوالییبابیاناینکهاولویتما
تأمینانرژیبخشتجاریوخانگیاست،افزود:تالش
داریم تا با استفاده از سوخت مایع ،مصرف نیروگاهها و
صنای��عراه��متأمینکنیم؛هرچندبخشعمدهکاربا
مدیریت مصرف در دو بخش خانگی و تجاری است

صنعتپاالیش
پیشران اقتصادی کشور است

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران با اشاره به اینکه صنعت پاالیش پیشران
اقتص��ادی کش��ور اس��ت،گفت :تش��کیل اتاق فکر
کارشناس��ی و اس��تفاده از ظرفیت های کارشناسان،
بررسیچالشهایبخشهایمختلفتولید،انتقالو
توزیعوضرورتتوجهبهنقشرگوالتوریازمهمترین
برنامهها خواهد بود.جلیل ساالری با تاکید بر اهمیت
نقشکارکنانوتوجهبهچالشهاینیروهایانسانی،
اظهار داش��ت :ایجاد رضایت ش��غلی برای نیروهای
انسانی ،رصد و ارزیابی مشکالت نیروهای قراردادی
اعم از ارکان ثالث ،مدت موقتها ،معینها ،ایثارگران
و اتخاذ تدابیری برای رفع چالشهای مربوط به این
ح��وزه ،در اولوی��ت قرار دادن انضب��اط اداری ،مالی و
ایجاد ش��فافیت ،توجه به مسوولیتهای اجتماعی و
تالش برای گسترش فعالیتها در حوزه آموزش در
میان کارکنان و نیروهای انسانی مجموعه پاالیش و
پخش بهجد پیگیری خواهد شد.

