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خبر

مدیر امور حراس��ت بانک ایران زمین ،در راس��تای
انجام بازرسی های دوره ای و تقویت امنیت شعب از
تعدادی از شعب استان خراسان رضوی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،علیرضا
یارقلی مدیر امور حراست این بانک در این بازدیدها
با تاکید بر نقش محوری حراست در جلوگیری از هر
گونه مسئله حفاظتی به عنوان مشاوری امین و مورد
اعتماد میتواند با شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط
قوت و ضعف و ارائه اطالعات به موقع نقش موثری
درکاهشآسیبپذیریمجموعهداشتهباشد.یارقلی
با اشاره اهمیت موضوع امنیت در بانکها اظهار داشت:
بانکها امانت دار مشتریان هستند و رعایت اصول و
مقررات امنیتی جزو الینفک امور بانکی اس��ت .وی
افزود :ما در بازدیدهای دوره ای نکات امنیتی شعب
را چه به لحاظ فیزیکی و سایر موارد بررسی می کنیم
و موارد الزم را به همکاران شعبه منتقل می کنیم تا از
مشکالت جلوگیری کنیم .وی در پایان این بازدیدها
از همکاران خواس��ت تمامی نکات ایمنی را رعایت
و در صورت برخورد با موارد حس��اس ،موضوع را به
مدیریت حراست بانک منتقل کنند.

آغازجشنوارهنیکآفرینباجوائزنفیس

دومین جشنواره حسابهای قرضالحسنه پسانداز
( ریال��ی )بان��ک کارآفرین ب��ا جوایز ارزنده ،با هدف
ترویج فرهنگ پس��ندیده قرضالحس��نه آغاز شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،دومین
جشنواره نیک آفرین با شعار "به نیکی بچرخد همی
روزگار "...از ام��روز اول تی��ر ماه آغاز ش��د ،بهپاس
قدردانی از سپردهگذاران نیکاندیش این بانک ،به
قید قرعه  ۲۳جایزه یک میلیاردریالی ۲۳،جایزه ۵۰۰
میلی��ون ریالی۲۳،جایزه ۱۰۰میلیون ریالی و ۲۲۳
جایزه  ۱۰میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی
دیگر به برندگان اهدا خواهد ش��د .همچنین طبق
برنامهریزی انجامش��ده ،از هر  ۱۰نفر واجد ش��رایط
شرکت در قرعهکشی ،یک نفر برنده یکی از جوایز
ارزنده بانک کارآفرین خواهد بود .حداقل موجودی
برای شرکت در جشنواره حسابهای قرضالحسنه
پسانداز بانک کارآفرین یک میلیون ریال است و
به ازای هر یک میلیون ریال در پایان هر روز یک
امتیاز برای صاحب حساب منظور میشود.

خــبرویـژه

بازدید مدیر امور حراست بانک ایران
زمین ،از شعب استان خراسان رضوی

نسخهجدید
موبایلبانکسینا
راه اندازی شد
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مدیرعامل بانك صنعت و معدن مطرح کرد

سرمایهانسانیونحوهارائهخدماتهویتبانكراتشكیلمیدهند
دکتر خورسندیان :سرمایه انسانی و نحوه ارائه
خدم��ات هوی��ت بانک را تش��کیل می دهد و
بهبود و ارتقای این موارد موجب تعالی بانک
خواه��د بود .به گ��زارش روابط عمومی بانک
صنعت و معدن ،دکتر علی خورسندیان که به
اتفاق حس��ین عسکری قائم مقام مدیرعامل
و جمعی از معاونین و مدیران این بانک برای
پیگیریواجرایینمودنمصوباتسفرریاست
جمهوری و بررسی و نظارت بر وضعیت طرح
های صنعتی تامین مالی شده توسط این بانک
به اس��تان فارس س��فرکرده است ،در جلسه با
مس��ؤالن استانی و کارکنان مدیریت استانی
این بانک حضور یافت .وی در این جلس��ه با
حضور محس��ن ربانی زاده معاون هماهنگی
امور اقتصادی اس��تانداری فارس ،حمید رضا
ایزدی رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان و بابک دایی مدیر کل امور اقتصادی
و دارایی اس��تان پیرامون نحوه مس��اعدت و
حمایت از صنایع اس��تان س��خن می گفت ،با

تاکيد بر نقش اثر گذار بانک در توسعه و تعالي
صنعت و معدن کشور افزود :هر يک از ما به نوبه
خود وظیفه داریم در رش��د اقتصادي وتوسعه
کشور از هیچ اقدامی فروگذار نکنیم و بر اساس
شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری مکلفیم
مشکالت و موانع را از پیش پای تولیدکنندگان
برداریم تا با افزایش س��طح تولید و اش��تغال

شاهد افزایش سطح رفاه در جامعه باشیم .دکتر
خورس��ندیان افزود :بانک صنعت و معدن در
عرصه اقتصادی کش��ور یک بانک تخصصی
تاثیرگذار است و این موضوع واقعیتی ملموس
اس��ت که حاصل تالش و کوش��ش یکایک
همکاران می باشد .مديرعامل بانک صنعت
و معدن ايجاد و افزايش اعتماد به شبکه بانکی

را عامل موفقيت بانک ها و پیش زمینه افزایش
س��طح فعالی��ت و اثرگذاری آنه��ا در افزایش
س��رمایه گذاری ه��ای کالن در بخش های
مختلف اقتصادی و صنعتی کش��ور دانست و
تاکید کرد :مشتری محوری یک اصل اساسی
و تغییر ناپذیر در حوزه عملکرد بانک هاس��ت
و تمام فرآیندها و شیوه های خدمت رسانی با
محوریت رضایت مشتری طراحی و اجرا می
شود .وی در بخش ديگري از سخنان خود با
اشاره به اهمیت و لزوم تحقق برنامه راهبردی
بانک ادامه داد :توجه به صنایع صادرات گرا،
دانش محور و فناوری های نوین نخس��تین
اولوی��ت بانک صنع��ت و معدن در گزینش و
حمایت از طرح های صنعتی اس��ت و چنانچه
صنعتگراندرایجادوتوسعهواحدهایتولیدی
خود به این امر توجه داش��ته باش��ند و طرح
آن��ان نیز از توجیه پذیری مناس��بی برخوردار
باش��د برای تامین مالی مورد مس��اعدت قرار
می گیرند.

در پی انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت؛

ارتقا شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان نفتی با حمایت بانک توسعه صادرات ایران
ایران ،دکتر س��یدعلی حس��ینی مدیرعامل بانک
توسعه صادرات ایران در مراسم انعقاد این تفاهم
نامه که با حضور وحید رضا زیدی فر معاون امور
مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار
شد ،افزود :موضوع حمایت از دانش بنیان ها طی
چند سال اخیر در دستور کار بانک توسعه صادرات

بان��ک توس��عه ص��ادرات ای��ران و وزارت نفت با
ه��دف حمای��ت از ش��رکت های دان��ش بنیان و
فن��اور داخلی صنعت نفت و افزایش توان رقابتی
و در نهایت ارتقای ش��اخص های بهره وری در
اقتص��اد ،تفاهم نام��ه همکاری منعقد کردند .به
گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات

توس��عه صادرات ایران س��ال گذشته با همکاری
صن��دوق فن��اوری نفت ،برنامه ه��ای خود را به
ص��ورت اخص برای شناس��ایی پتانس��یل های
صادراتی ش��رکت های دانش بنیان و فناور آغاز
و ب��ا انعق��اد ای��ن تفاهم نامه روند جدی تری را در
این راستا ادامه خواهد داد.

ایران بوده و در س��ال  1401براس��اس نام گذاری
و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت
از این حوزه ،مس��یر و راهبردهای این سیاس��ت
روشن شده است .وی با اشاره به مقررات و قوانین
باالدستی و تاکید رهبری بر هموار ساختن مسیر
رشد شرکت های دانش بنیان،اظهار داشت :بانک

خبر

وضعیت ادارات امور شعب و شعب
مستقل تهران بررسی شد

نشست بررسی وضعیت ادارات امور شعب و شعب
مستقل تهران ،با حضور سرپرست معاون امور شعب
و بازاریابی تهران و روسای ادارت امور شعب  5گانه
تهران و روسای شعب مستقل برگزار شد .به گزارش
روابط عمومی بانک ملی ایران ،در این نشست مقدم
بیرانوند سرپرس��ت معاون امور ش��عب و بازاریابی
ته��ران ضمن تاکید بر ض��رورت کاهش مطالبات
مع��وق گف��ت :همه بخش ه��ای بانک باید با همه
توان برای تحقق اهداف طرح «همت ملی» بسیج
شوند و در راستای جذب منابع پایدار بکوشند .وی
افزود :وجود مشکالت نباید مانع پیشبرد امور شود
و باید با خالقیت و انگیزه برای رشد و توسعه منابع
بانک تالش کرد .مقدم بیرانوند تاکید کرد :باید در
کنار پرداختن به امور جاری بانک نسبت به جانشین
پروری و بکارگیری نیروی جوان اهتمام ش��ود .در
ادامه این نشست با حضور فرهاد معقول عضو هیات
عامل و معاون منابع انس��انی،نصرت اله ش��هبازی
عضو هیات عامل و معاون پش��تیبانی،امیر مس��عود
رزازان معاون مالی ،اکبر شبانی مدیر امور حراست،
جواد بخش��ی سرپرس��ت اداره کل بازرسی ،حسین
صاب��ری رئی��س اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی،
شهریار سعادت اداره کل کارپردازی و محمد رضایی
رئیس اداره کل سرمایه انسانی شرایط ارتقای ایمنی
صندوق های امانات شعب تهران مورد بررسی قرار
گرفت .در پایان این نشس��ت ،س��ید رضا خادمی به
عنوان سرپرس��ت اداره امور ش��عب ش��رق تهران و
مهدی صفاری به عنوان سرپرس��ت شعبه مستقل
مرکزی تهران معرفی شدند .همچنین از خدمات
محمدرضا صدری رئیس اس��بق اداره امور ش��رق
تهران و محمد حصار س��رخی رئیس اس��بق شعبه
مستقل مرکزی تهران تقدیر شد.

انرژی
اخبار

اسامی  ۱۰اداره پرمصرف برق در
نخستین روز تابستان اعالم شد

به دنبال اخطارهای داده ش��ده مبنی بر انتش��ار نام
ادارات��ی که اقدام به کاهش مصرف برق نکردهاند،
اس��امی  ۱۰اداره پرمصرف دیگر در ش��هر تهران
در نخس��تین روز از هفت��ه صرفهجوی��ی در مصرف
اعالم ش��د .به گزارش ایرنا ،به دنبال ابالغ مصوبه
هیئ��ت دول��ت مبنی بر ل��زوم کاهش مصرف برق
مش��ترکان اداری و دس��تگاههای اجرایی بهمنظور
کاه��ش ب��ار ش��بکه توزیع برق در س��اعات اوج بار
میان روز ،دیروز چهارش��نبه ،اول تیر ،اس��امی ۱۰
ادارهای که در شهر تهران ،توجه کافی به اجرای این
مصوبه نداشته و مصرف برق خود را کاهش ندادهاند
اعالم شد .بر اساس دادههای حاصل از کنتورهای
هوش��مند و باتوجهبه اخطارهای قبلی داده ش��ده،
مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت
صم��ت ،بیم��ه البرز ،س��ازمان اوقاف و امور خیریه،
مرکز آمار سازمان برنامهوبودجه ،ساختمان مرکزی
بانک آینده ،سازمان حفاظت محیطزیست ،سازمان
زمینشناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور ،سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور ،سازمان کشتیرانی و
شرکت خدماتی و ارتباطی رایتل  ۱۰اداره و سازمانی
هستند که امروز قطع برق شدند.

سپاه امسال به  ۸هزار روستا آب
رسانیمیکند

فرمانده کل س��پاه در آیین آغاز رزمایش مش��ترک
صرفه جویی مصرف آب و برق:عبور موفق از جنگ
اقتصادی موضوع ورود سپاه به صرفه جویی آب و
برق است .به گزارش بازار؛ سرلشکر حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین
آغاز رزمایش مش��ترک صرفه جویی مصرف آب و
ب��رق ک��ه با حض��ور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و
جمعی از فرماندهان و مسئولین در ستاد فرماندهی
کل سپاه برگزار شد ،اظهار داشت :این که در جنگ
اقتصادی قرار داریم واقعیتی پذیرفته شده است ،از
این رو ادراک ما از شرایطی که در آن هستیم بیانگر
قرار داش��تن در این جنگ آنهم با تمام مش��خصاتی
که برای یک جنگ متصور باشد ،است .وی افزود:
جنگها با هر ماهیتی که تحمیل میش��وند هدف
شان شکستن اراده طرف مقابل است و امروز ما در
یکتهاجم اقتصادی از سوی دشمن قرار داریم.

چین برنده شد؛

رقابت ایران و روسیه برای فروش ارزانتر نفت

گروه انرژی :یک کارشناس ارشد حوزه انرژی
گفت :به طور کلی اگر تحریمها لغو ش��ود ما
امکان فروش  400تا  500هزار بشکه نفت را
به اروپا داریم و این میزان صادرات کار سختی
نیست.
به گزارش اسکناس ،نرسی قربان در گفتوگو
باخبرنگاراقتصادیایلنا،دربارهاشغالبازارنفت
ایراندرچینتوسطروسیهاظهارداشت:اکنون
صادرات روس��یه به چین به این دلیل بوده که
روسیههمتحریماستومانندمادنبالدورزدن
آن است ،تداوم این وضعیت بستگی به این دارد
که تحریم دو کشور چقدر ادامه پیدا کند و همه
اینها باعث میش��ود نتوان پیشبینی کرد که
آینده چه خواهد شد .اگر برجام به امضا برسد و
تحریمهای ما برداشته شود نفت ما مانعی برای
رفتن به دور دنیا نخواهد داشت ،بنابراین بازار
چی��ن چن��دان مهم نخواهد بود و میتوانیم به
اروپا هم صادرات داشته باشیم ،اما در صورتی
ک��ه تحریمهای ما و روس��یه تداوم داش��ته و
حتی تش��دید ش��ود ،روی صادرات دو کش��ور
تاثیر میگذارد .وی افزود :اکنون روس��یه هم

مانند ایران سعی میکند با دور زدن تحریمها
نفت بفروش��د ،خریداری مثل چین هم از این
فضا استفاده میکند از هر کشوری که تخفیف
بیشتری اعمال کند ،قدرت چانهزنی باالتری
داشته و قدرت اقتصادی بیشتری برایش داشته
باشد ،بیشتر نفت وارد میکند .این کارشناس
ارش��د حوزه ان��رژی تصریح کرد :تا زمانی که
تحریم ادامه دارد این شرایط باقی است ،اما اگر
تحریمهای ایران لغو شود ما مشکلی نخواهیم
داش��ت ،اگر تحریم روس��یه هم برداشته شود
این کشور میزان زیادی از نفت خود را به اروپا

میفروش��د در نتیجه فش��ار از رقابت با ما در
بازار چین برداشته خواهد شد .وی خاطرنشان
ک��رد :ب��ه طور کلی اگر تحریمها لغو ش��ود ما
امکان فروش  400تا  500هزار بشکه نفت را
به اروپا داریم و این میزان صادرات کار سختی
نیست ،درواقع در صورت رفع محدودیتها ما
به آسانی میتوانیم به اروپا برگردیم .قربان با
بیان اینکه در ش��رایط امروز و جنگ روس��یه و
اوکراین؛ برنده میدان چین است ،گفت :اکنون
هر دو کشور ایران و روسیه تحریم هستند ،هر
دو س��عی میکنند همدیگر و تحریمها را دور

بزنند ،بازار محدودی هم برای دور زدن تحریم
وجود دارد ،در نتیجه رقابت بیش��تر خواهد بود
و ای��ن ب��ه ضرر هر دو اس��ت چون مجبورند با
دادن تخفیف و امتیازات بیشتری نفت خود را
عرضه کنند .به گزارش ایلنا ،خبرگزاری رویترز
ب��ه نق��ل از اداره کل گمرک چین اعالم کرده
ک��ه صادرات نفت روس��یه ب��ه چین در ماه مه
نسبت به مدت مشابه پارسال (مه 55 ،)2021
درصد افزایش یافت و با کنار زدن عربس��تان
سعودی ،بزرگترین صادرکننده به چین شد.
هرچند طبق آمار گمرکی چین؛ این کش��ور با
وجود تحریمهای آمریکا علیه ایران ،به خرید
نفت ایران ادامه داده است که معادل  7درصد
از کل واردات نفت به چین را تشکیل میدهد،
اما باید گفت که ش��اید اوضاع ایران در رقابت
با روسیه تا حدی سخت شده ،هرچند روسها
هم با توجه به تخفیفهایی که اعمال میکنند
اوضاع بسامانی ندارند .در این بین بنا به اذعان
نرس��ی قربان کارشناس حوزه انرژی این تنها
چین اس��ت که برن��ده رقابت بازاریابی این دو
کشور نفتی و البته تحریم شده است.

آمارها نشان می دهد؛

گروهانرژی:رئیسهمایشومدیراجراییاتحادیه
کش��وری س��وختهای جایگزین ،سیانجی و
خدمات وابسته با بیان اینکه گازسوز کردن ۵۰۰
ه��زار خودرو باعث صرفهجویی روزانه  ۶میلیون
لیتر بنزین میشود ،گفت :اجرای طرح سیانجی
در سالهای اخیر باعث صرفهجویی  ۱۴۰میلیون
دالری ش��ده اس��ت .به گزارش اسکناس به نقل
از ایرنا« ،علی محمودیان» با بیان اینکه از سال
 ۱۳۹۸و پس از تصویب مصوبات شورای اقتصاد
در خصوص تبدیل رایگان یک میلیون و دویست
و شش هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز وضع
صنعت س��یانجی متحول ش��د ،افزود :از همان
موقع صنعت ۲۰ساله سیانجی دوباره رونق پیدا

صرفهجویی ۱۴۰میلیون دالری با اجرای طرح سیانجی
کرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مطلوبی را بر
جای گذاش��ت .وی با بیان اینکه با ش��روع عملی
طرح توسط پیمانکاران در اوایل سال  ۱۳۹۹همه
کارخانههای تولید مخازن و کیتهای سیانجی
شروع به فعالیت کردند و کارگاههای تبدیل نیز در
سراس��ر کشور فعال شدند ،ادامه داد :این صنعت
زمینهس��از اش��تغالزایی بیش از  ۵۰هزار نفر در
بی��ش از  ۲۵۰۰جای��گاه و کارخانه تولید مخازن
سیانجی و کیت و همچنین بیش از هزار مرکز
خدمات خودروهای گازس��وز (کارگاه تبدیل) در
سراس��ر کش��ور شده اس��ت؛ در واقع در گام دوم
توسعه صنعت سیانجی پس از وقفهای ،دوباره
از س��ال  ۱۳۹۸و با مصوبه ش��ورای اقتصاد آغاز

ش��د ۱۴۰ .میلیون دالر صرفهجویی با هزینهکرد
 ۹۰میلیون دالری به گفته وی این طرح تاکنون
حدود  ۹۰میلیون دالر هزینه در بر داشته و بیش
از  ۱۴۰میلیون دالر صرفهجویی مس��تقیم ناشی
از جایگزینی س��وخت س��یانجی بهجای بنزین
حاصل شده که با توجه به گستردگی این صنعت
در تمام ایران ،موجب رونق تولید در کش��ور نیز
شده است .محمودیان ادامه داد :از سویی اجرای
کام��ل ط��رح با توجه به جامع��ه هدف اصلی آن
که وانتهای عمومی و تاکس��یها بوده اس��ت،
میتوانست باعث جایگزینی بیش از  ۱۲میلیون
لیتر بنزین با س��یانجی به طور روزانه ش��ود که
برابر تولید بنزین در  ۵پاالیش��گاه تهران ،تبریز،

شیراز ،الوان و کرمانشاه است .وی تصریح کرد:
عالوه بر تمام مزایای مستقیم با وجود این طرح
دولت در مقاطعی سهمیه خودروهای عمومی را
در کارگروه اجرایی بند  ۸کم کرده که همگی به
پشتوانه این طرح بوده و طبق برآوردهای اولیه،
میزان صرفهجویی غیرمستقیم آن بسیار بیشتر از
صرفهجویی غیرمستقیم طرح است که آمار دقیق
آن را میت��وان از وزارت نف��ت دریافت کرد .مدیر
اتحادیه کش��وری س��وختهای جایگزین تاکید
ک��رد :ب��ا وجود ای��ن مزیتها ،طرح در  ۹ماه اخیر
با مش��کالت زیادی مواجه بوده و عم ً
ال متوقف
شده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه
داشته است.

اخبار

کاهش  5دالری قیمت نفت قیمت
نفت در بازارهای جهانی

ب��ه دنبال فش��ار جو بایدن ،رئی��س جمهور آمریکا
ب��رای کاهش مالیات بر س��وخت به  109.73دالر
کاهش یافت .به گزارش رویترز ،به دنبال فشار جو
بای��دن ،رئیس جمهور آمریکا برای کاهش مالیات
بر سوخت به منظور کاهش هزینه رانندگان ،قیمت
نفت در معامالت امروز کاهش یافت .هر بشکه نفت
برنت  4دالر و  92س��نت کاهش یافت و 109.73
دالر فروخته ش��د .هر بش��که نفت خام آمریکا با 5
دالر و  34دالر کاهش  104.18دالر معامله شد .در
س��اعات اولیه معامالت ،هر دو شاخص نفتی بیش
از  6دالر کاهش یافت و به کمترین س��طح از ماه
می رس��ید .یک مقام ارش��د در دولت آمریکا گفت،
انتظار می رود ،بایدن امروز از کنگره درخواست کند
تا به تعلیق  3ماهه مالیات  18.4سنتی بر هر گالن
بنزین چراغ س��بز نش��ان دهد و از ایالتها بخواهد
تا مالیات بر س��وخت ش��ان را موقتا متوقف کنند.
قانونگ��ذاران هر دو حزب نس��بت به تعلیق مالیات
فدرال مقاومت کردهاند.

برنامهریزی برای  ۱۰هزار مگاوات
برق هستهای انجام شده است

معاون سازمان انرژی اتمی کشور با بیان اینکه سند
جامع راهبردی تقویت صنعت هستهای ایران تدوین
شده است ،گفت :یکی از بخشهای سند برنامهریزی
برای  ۱۰هزار مگاوات برق هستهای است .به گزارش
خبرنگار مهر ،پژمان شیر مردی با اشاره به اینکه سند
جامع راهبردی برای  ۲۰سال آینده در سازمان انرژی
اتمی کش��ور تدوین شده است ،تاکید داشت :اجرای
مت��وازن و پیش بردن فعالیتهای هس��تهای محور
این سند است .وی با بیان اینکه یکی از برنامههای
تدوین شده سند جامع راهبردی سازمان انرژی اتمی
تقویت نیروگاههای هس��تهای اس��ت ،تاکید داشت:
برنامهریزی ۲۰ساله برای تولید ۱۰هزار مگاوات برق
هستهای در این سند دیده شده است .معاون سازمان
انرژی اتمی کش��ور از وجود  ۳۰۰هزار کیت دارویی
خبر داد و افزود :این تعداد کیت دارویی عالوه بر نیاز
داخل در بحث پرتوها میتوانیم صادرکننده باش��یم
همچنین تا س��ال  ۱۴۰۲تولید رادیو داروها در ایران
بین دو الی سه برابر افزایش پیدا میکند و محدودیتی
در تولید این مواد نداریم.

