جشنبه  25بهمن  8 1397جمادیالثانی1440
پن 
 14فوریه 2019شماره 2652

بانک و بیمه

4

www.asre-iranian.ir

خبر
رشد سرانه منابع پستبانکایران
درسال جاری معادل 2برابر میانگین
شبکهبانکی است

دکتر فرحی مدیرعامل پستبانکایران
گفت :بررســی آمار عملکــرد این بانک
ده ماهه ســالجاری نشان میدهد
طی 
که در اکثر شــاخصها ســال موفقی را
پشتســر گذاشــتهایم .بطوریکه رشد
سرانه منابع بانک امسال معادل دوبرابر
میانگین شبکه بانکی کشور بوده است.
به گزارش روابطعمومی پستبانکایران:
وی با اشاره به اینکه اقدامات و خدمات
این بانک مورد توجــه دولت و مجلس
شورای اسالمی قرار گرفته است افزود:
در سال  1397عالوه بر پرداخت بیش از
 10هزار میلیارد تسهیالت اشتغالزائی به
بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی،
از نظر سرانه منابع نیز رشد  22درصدی
داشــتهایم که درمقایسه با شبکه بانکی
کشور بیانگر رشد دو برابری است .فرحی
تصریح کرد :میزان منابع پستبانکایران
طــی 10ماه گذشــته 40درصد افزایش
داشــته که این افزایش مدیون تالشها
و زحمات تمامی واحدهای بانک به ویژه
مجموعــه کارکنان شــعب و باجههای
بانکی و همچنین کارائی و ثبات نرمافزار
بانک بوده اســت .وی میزان رشد منابع
ارزانقیمت پستبانکایران را 43درصد
اعالم کرد و افزود :بررسی شاخصهای
عملکردی بانک نشان میدهد که همه
واحدهــای بانــک با مدنظر قــراردادن
سیاســتهای مدیریتی همواره درصدد
کاهــش هزینهها و افزایش ســوددهی
بانک هستند و خوشبختانه توانستیم رتبه
اول ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی را
کسب نمائیم که افتخار بزرگی برای این
بانک اســت .فرحی درپایان با تقدیر از
همت و تالش مستمر مدیران و کارکنان
بانک افزود :برنامههای بانک درراستای
حمایت از فعاالن حوزه  ICTبه عنوان
بانک توسعهای و تخصصی و بزرگترین
خردهبانکدار کشور به خوبی پیش میرود
و ســال آینده شــاهد تحوالت بزرگی
خواهیم بود.

مهری تشریح کرد :پرداخت  46700میلیارد ریال به  30واحد صنعتی خراسان رضوی

مدير عامــل بانك صنعت و معدن در
جلسه کارگروه تســهیل و رفع موانع
تولیــد وضعیت  23بنــگاه اقتصادی
خراسان رضوي را تعيين تكليف كرد و
از پرداخت  46هزار و  700ميليارد ريال
به صنايع اســتان خبر داد .به گزارش
پايــگاه اطالع رســاني بانك صنعت
و معدن ،حســين مهــري مدیرعامل
اين بانک در ادامه ســفر دو روزه خود

به استان خراســان رضوي در جلسه
کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید
كه روز پنجشــنبه هجدهم بهمن 97
با حضور اســتاندار برگزار شد ،حضور
يافته و اظهار داشــت :از ابتدای دولت
تدبیر و امید تاکنــون  46هزار و 700
میلیارد ريال اعتبار به  30طرح صنعتی
خراســان رضوی پرداخت شده است
كــه از مجموع این پروژه ها 20 ،واحد

توليدي به بهره برداری رســیده است.
مهری تصریح کــرد 10 :طرح عمده
دیگر نیز بین  20تا  90درصد پیشرفت
فیزیکی دارد که تسهیالت آن در حال
پرداخت می باشد.وي همچنين از تعيين
تكليف وضعيت  23واحد توليدي خبر
داد و اعالم داشت :براي تسريع فرايند
تأمين مالي اين طرح ها برنامه ويژه اي
در دستور كار داريم .استاندار خراسان

کارنامه مثبت بانک ملی ایران در خروج از بنگاه داری با وجود موانع و محدودیت ها
بانک ملی ایران با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکیدات رییس
جمهوری در تســریع روند واگذاری اموال و امالک مازاد بانک ها و
افزایش قدرت تسهیالت دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری ،واگذاری
امالک ملکی و تملیکی و ســهام شرکت های تابعه خود را در دستور
کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری اســت .به گزارش
روابط عمومی بانک ملی ایران ،افزایش قدرت تسهیالت دهی ،خروج
از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری ،افزایش
ســرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی ،تنها بخشــی از
ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری اســت که بانک ملی
ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای سال
جاری نیز ســه هزار و  460میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و
بیش از پنج هزار و  500میلیارد ریال از امالک ملکی و تملیکی خود
و در مجمــوع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده
است .این بانک ،واگذاری ها را در راستای عمل به ماده  16قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به
سیاست های کالن دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها انجام داده
و در سال های  95 ،94و  96نیز بیش از  36هزار و  907میلیارد ریال
از اموال مازاد خود را واگذار کرده اســت .از سویی با توجه به تأکیدات
رئیس جمهوری و ابالغ قانون کاهش  33درصدی بنگاه داری ساالنه
بانک ها ،بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و
واگذاری امالک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو
هزار و  303میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه
ملی (وتوسم) ،ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت

های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است .این در حالی است که در
سال های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها
نتواننــد بدلیل باال بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به
راحتی بخشــی از اموال خود بهویژه در بخش مسکن و ساختمان را
واگذار کنند .از دیگر مشکالت واگذاری شرکت ها می توان به عدم
جذابیت الزم برخی شرکتها برای سرمایه گذار و خرید اشاره نمود که
اکثر شــرکت های تکلیفی و قهری واگذار شــده از این دسته اند .به
طور کلی شرکت های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته
تقسیم می شوند .یک دسته شرکت هایی هستند که بانک در راستای
حمایت از سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده
گرفته است که از این شرکت ها تحت عنوان شرکت های تکلیفی نام
برده می شود .دسته دیگر نیز شرکت هایی هستند که بانک به لحاظ

به مناسبت گرامیداشــت ایام اهلل دهه
مبارک فجــر ،طرح تامین آب شــرب
روستای ماشــمیان شهرستان رودبار با
حضور دبیر قــرارگاه محرومیت زدایی
سپاه پاسداران کشــور به بهره برداری
رسید .مدیر امور آب و فاضالب روستایی
رودبار در آئین افتتــاح این طرح گفت:
بیش از  3میلیارد ریال برای اجرای طرح
آبرسانی به  40خانوار روستای ماشمیان
هزینه شــد .ســجاد عزیزی افزود :این
طرح با مشــارکت امور آبفار شهرستان
رودبار و ســپاه قدس گیالن اجرا شــد.
وی ،حجم عملیاتی این طرح را شــامل
اجرای  4هزار متر لوله گذاری شــبکه
داخلــی و احداث یک بــاب مخزن 50
مترمکعبی اعالم کرد .بنابراین گزارش؛
در مراسم افتتاح این طرح فرمانده سپاه
قدس گیالن و نماینده مردم شهرستان
رودبار در مجلس شورای اسالمی حضور
داشتند.
افتتاح طرح آبرسانی به روستای
گران شهرستان فومن

طــرح آبرســانی بــه روســتای گران
شهرســتان فومن افتتاح شد .مدیر امور
آب و فاضالب روســتایی فومن در این
باره گفت :بیش از  6میلیارد ریال اعتبار
برای اجرای این طرح آبرســانی هزینه
شد .محمد هنرپاک ،حجم عملیاتی این
طرح را شــامل اجرای  6هزار متر لوله
گذاری خطوط انتقال و توزیع آب عنوان
کرد .وی افزود :بــا بهره برداری از این
طرح  286نفر از جمعیت روستای گران
از نعمت آب شــرب ســالم و بهداشتی
برخوردار شدند.
ارزیابی و اثر بخشی آموزش نظام
آراستگی محیط کار () 5S

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت
در شــرکت نصب  ،تعمیــر و نگهداری
نیروگاه های برق آبی خوزستان از ارزیابی
و اثر بخشــی آموزش نظام آراســتگی
محیط کار (  ) 5Sدر این شرکت خبر داد
« .ســودابه محمدی» نظم و ترتیب را از
مهمترین پارامترهای دستیابی به موفقیت
در ســازمان ها معرفی کــرد و گفت :در
ســال  1396آمــوزش  5Sجهت کلیه
نواحی ســه گانه تعمیرات ،ناحیه سد دز،
سد شهید عباسپور و سد مسجدسلیمان
پایان پذیرفت و در بهمن ماه ســال 97
اولین ناحیه تعمیراتی ،تعمیرات سد شهید
عباســپور با همکاری «افشین قلی پور»
مدیریــت ناحیه مــورد ارزیابی  5Sقرار

تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آنها شده و از آن دست می
توان به الزام بانک ها برای مشــارکت در پروژه های عمرانی به علت
نبود جذابیت کافی برای ســرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه
اندازی آزادراه ها اشــاره کرد .از آن جمله می توان شرکت آزادراهی
زنجان –تبریز را به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی
ایران نام برد .بخش دیگر هم شرکت هایی هستند که بانک با توجه
به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک ها منع قانونی
نداشــت ،به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است .دسته دیگر شرکت
هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی مانند
مجموعه شــرکت های امیر منصور آریــا و گروه ملی فوالد به بانک
واگذار شده اند .دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت
های صرافی ،کارگزاری ،چاپ و نشر ،سداد و ...هستند که در راستای
حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل
شده اند که رویکرد درباره شرکت های ابزاری ،حاکمیت شرکتی است
اما درباره دیگر شــرکت ها ،بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این
شرکت ها در در اولویت واگذاری ها نیز قرار دارند .البته شرکت هایی
که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شــده اند ،مسایل و مشکالت
زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت تر است .در عین حال
بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مســکن و تمام
محدودیــت ها و موانع برای واگذاری ها و همچنین فقدان آیین نامه
های مشخص در این حوزه  ،یکی از موفقترین سازمانها در فروش
و واگذاری امالک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری های
بانک نیز خود مبین این موضوع است.

طی  9ماه اول سال  97انجام شد

پرداخت بیش از  15هزار فقره تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران در بخش مسکن

بانک صادرات ایران در  ٩ماهه اول سال  ٩٧بیش
از  ١٥هزار فقره تسهیالت حمایتی در بخش مسکن
روستایی و مسکن اقشار ویژه پرداخت کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این
بانک طی  ٩ماه منتهی به پایان آذرماه سال جاری
با اعطای  ١٥هزار و  ٧٨٩فقره تسهیالت به ارزش
بالغ بر هشت هزار و  ١١٧میلیارد ریال برای حمایت
از مسکن اقشــار ویژه (خانوادههای محترم شهدا،
جانبازان و ایثارگران) ،بهســازی و نوسازی مسکن
روســتایی ،نوسازی بافتهای فرســوده و احداث

حمام در مناطق کمتر توسعه یافته روستاهای کشور
تخصیص داده است.
این حمایتها طی ســالهای گذشته نیز در همین
بخشها در چارچــوب برنامههای اقتصاد مقاومتی
ادامه داشــته بــه نحوی که طی ســال  ٩٦تعداد
تسهیالت حمایتی مذکور به  ٢٨هزار و  ٣٥٠فقره
به ارزش بیــش از  ١٤هــزار و  ٢١٥میلیارد ریال
رسید.
بانک صــادرات ایران همچنین در ســال  ،٩٥در
چهار بخش وام مســکن اقشــار ویژه ،بهسازی و

نوسازی مسکن روســتایی ،احداث حمام روستایی
و بافتهای فرســوده تعــداد  ٢١هزار و  ٧١٠فقره
تسهیالت حمایتی بالغ بر هشت هزار و  ٣٠٥میلیارد
ریال اعطا کرده اســت که به این ترتیب از ابتدای
برنامههای اقتصاد مقاومتی تاکنون ،این بانک ٦٥
هزار و  ٩٦٥فقره تســهیالت به میزان بیش از ٣٠
هــزار و  ٧١٣میلیارد ریال در ســاماندهی حوزه
مســکن به بخشهای نیازمند کشور کمک ویژه
کرده است.
عالوهبرایــن ،بانــک صــادرات ایــران در حوزه

کمکهای انساندوســتانه در بخش مســکن نیز
پشتیبانی کمنظیری داشته به نحوی که در جریان
زلزله سال گذشته استان کرمانشاه ،تعداد طرحهای
در دســت اجرا از محل منابع ویژه گردآوری شده
توســط خیرین بانک صادرات ایران برای بازسازی
مناطق مسکونی زلزلهزده کرمانشاه ،از  220پروژه
فراتر رفته کــه به طور مشــخص  108پروژه در
سرپلذهاب و  104پروژه در ثالثباباجانی را شامل
میشود.
بنابراینگزارش ،پس از افتتاح و بهرهبرداری از ٣٢

با اخذ مجوز بورس ،از محل سود انباشته حاصل شد؛

افزایش  73درصدی سرمایه شرکت فوالد مبارکه
اصفهان،مریم کربالیی :سرپرســت معاونت اقتصــادی و مالی فوالد
مبارکه گفت :مجوز افزایش ســرمایۀ ســنگین و جذاب شــرکت از
محل ســود انباشته توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و
به این ترتیب ســرمایۀ شــرکت با  73درصد رشد از  7هزار و  500به
 13هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.طهمورث جوانبخت افزود:
این افزایش ســرمایه بهمنظور اصالح ساختار مالی با توجه به مخارج
انجامشده جهت تکمیل طرحهای در دست اجرا ،مشارکت انجامشده
در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و وابسته ،تملک سرمایهگذاریهای
بلندمدت و ســرمایۀ در گردش موردنیاز جهت برنامههای آتی شرکت
انجام میگیرد.وی با تأکید بر اینکه با ثبت این افزایش سرمایه ،شرکت
فوالد مبارکه جایگاه بزرگترین شــرکت بورســی را از آن خود خواهد
کرد ،در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت
تصریح کرد :این مجمع روز چهارشــنبه  24بهمنماه در محل ســالن
نگین سپاهانشهر برگزار خواهد شد.سرپرست معاونت اقتصادی و مالی
فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود درخصوص عملکرد
درخشان شرکت در 9ماهۀ سال  97افزود :درآمد فوالد مبارکه در بازۀ
زمانی مذکور نسبت بهمدت مشابه سال قبل با افزایش  46درصدی به
 16هزار و  150میلیارد تومان رســید که این موفقیت در نتیجه کسب
رکوردهای تولید ،مدیریت صحیــح هزینهها و تالش همۀ همکاران
زحمتکش به دست آمد.در بیستویکمین همایش معرفی شرکتهای برتر
ایران ( ،)IMI100شرکت فوالد مبارکه رتبۀ اول گروه فلزات اساسی
را به خود اختصاص داد و در بین  ۱۰شــرکت برتر ایران قرار گرفت.به
گزارش خبرنگار فوالد همایش معرفی  ۱۰۰شرکت برتر ایران هشتم
بهمنماه با حضور رئیس ســازمان مدیریت صنعتی ،سرپرست سازمان
گسترش و نوســازی و جمعی از مدیران عامل صنایع کشور در سالن

همایشهای بینالمللی سازمان صداوســیما برگزار شد.در این همایش
فوالد مبارکه چندین عنوان برتر را کســب کرد که عبارتاند از :رتبۀ
هفتم در شــاخص فروش در بین  ۵۰۰شرکت بزرگ کشور؛ رتبۀ اول
در گروه فلزات اساســی؛ رتبۀ دوم در شــاخص ارزش بازار؛ رتبۀ دوم
در شــاخص ارزش افزوده؛ رتبۀ دوم در شاخص بیشترین سودآوری؛
رتبۀ چهارم در شــاخص باالترین اشتغالزایی و رتبۀ چهارم در شاخص
بیشترین صادرات.بنابر این گزارش ،ایرج ترابی سرپرست روابط عمومی
فوالد مبارکه پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش در جمع
خبرنگاران گفت :مســیر اصلی اقتصاد کشــور در راهبردهای اقتصاد
مقاومتی بهخوبی روشن است .در این راه ،بنگاههای اقتصادی بزرگ
ازجمله فــوالد مبارکه از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ چراکه این قبیل
کارخانهها میتوانند در باال و پاییندست و بهطورکلی در زنجیرۀ تولید خود
شرکتهای بسیاری را با خود همراه کنند و در مسیر ارتقاء جایگاه کاالی
ایرانی گام بردارند.وی با بیان اینکه شــاخصهای موردنظر در انتخاب

با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صورت گرفت

افتتاح ایستگاه پمپاژ کمکی شماره  2اردستان و بهره
برداری از چاه جدید زواره

اصفهان،مریم کربالیی :معــاون بهره برداری
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:
با حضــور رئیس ســازمان مدیریــت بحران
کشــور،مدیر کل مدیریت بحران استانداری،
نماینده مردم شهرســتان در مجلس شــورای
اسالمی و مقامات محلی افتتاح ایستگاه پمپاژ
کمکی شماره دو اردستان و بهره برداری از چاه
جدید زواره انجام گرفت.ناصر اکبری با اشاره به
هدف از اجرای این پروژ ه ها گفت:ایســتگاه
پمپاژ کمکی شماره  2به منظور افزایش  18لیتر
در ثانیه  ،ظرفیت انتقال آب از طرح آبرســانی
به اردستان با اعتباری بالغ بر  12میلیارد ریال
اجرایی شــدوی افزود :شهرســتان اردستان
در منطقه کویری اســتان قرار دارد که بدلیل
محدود بودن منابع آب محلی  ،بعضا در فصل
تابستان در تامین پایدار آب شرب مشترکین با
چالش هایی مواجه می شــد که با راه اندازی
ایستگاه پمپاژ شــماره  2به ظرفیت انتقال آب
طرح به اردستان افزوده می شود  .معاون بهره

برداری شــرکت آب و فاضالب اسان اصفهان
اعالم کــرد :چاه جدید زواره با دبی  20لیتر در
ثانیه به منظور تامین پایدار آب شرب و مقابله
با بحران کم آبی در شهر زواره با اعتباری بالغ
بر  4میلیارد ریال به بهره برداری رسید .اکبری
با اشــاره به پروژ ه های آبفا اردســتان که در
دهه فجر به بهره برداری رسیدند خاطر نشان
ســاخت :در دهه فجر  8پروژه در بخش آب و
فاضالب با اعتباری بالغ بر  32میلیارد ریال در
شهرســتان اردستان به بهره برداری رسید وی
گفت :توسعه فاز  2شبکه آب شیرین اردستان و
نصب شیرهای برداشت عمومی ،اصالح شبکه
آب خیابــان امام(ره) ،اجرای شــبکه فاضالب
مجتمع  60واحدی خیرین مســکن ساز ،بهره
بردای از  2باب آب انبار،اصالح شــبکه آب و
انشعابات فرســوده مهاباد و توسعه شبکه آب
شــیرین و نصب شیرهای برداشت عمومی در
مهاباد از دیگر پروژه هایی بود که در دهه فجر
به بهره برداری رسیدند.

از سامانه پرداخت موبایلی بانک
دی رونمایی شد

طی مراسمی از سامانه پرداخت موبایلی
بانــک دی « دیبا » رونمایی شــد .به
گــزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات
بانک دی ،طی مراســمی که با حضور
مدیرعامــل ،اعضای هیئــت مدیره،
معاونیــن ،مدیران ارشــد بانک دی و
مدیرعامــل و اعضای هیئــت مدیره
شرکت تجارت الکترونیک دی برگزار
شد از ســامانه پرداخت موبایلی بانک
دی« دیبا » رونمایی شد .در این مراسم
محمدرضــا قربانــی ،مدیرعامل بانک
دی ضمــن تبریک چهلمین ســالگرد
پیروزی شــکوهمند انقالب اســامی
ایران گفت :نهال انقالب اســامی با
رهبری امــام راحل (ره) و رهنمودهای
مقام معظم رهبــری (مدظله العالی) و
رشــادت های مردم انقالبی ایران و به
برکت خون شــهدا طی  4دهه گذشته
به درخت تنومند و ریشــه داری تبدیل
شــده که در کوران حوادث و اتفاقات
ناگوارکوچکترین گزنــدی به آن نمی
رسد .وی افزود :امروز نظام استکباری
فهمیده اســت که با جنگ نظامی نمی
تواند خدشه ای به این انقالب وارد کند
و با یک تغییر تاکتیکــی ناجوانمردانه
جنگ را به حوزه اقتصادی و معیشــتی
مردم کشانده اســت .مدیرعامل بانک
دی با اشــاره به نگاه خردمندانه مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) در طرح
مفهوم اقتصــاد مقاومتی تصریح کرد:
تنها چیزی که در شــرایط کنونی می
تواند کشــور ما را از کوران تهدیدها و
تحریم ها به سالمت عبور دهد پایندی
به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در
زمینــه اقتصاد مقاومتــی و حمایت از
تولید داخلی است .وی افزود :مهمترین
وظیفه فعاالن اقتصادی و نظام بانکی
در ایــن برهه به کارگیری و تخصیص
بهینه منابع در راستای حمایت از تولید
داخلی و اشــتغال زایی است و این امر
جز در سایه تبعیت مطلق از مقام معظم
رهبری و اتحاد ملی میســر نمی شود.
قربانی در ادامه با اشاره به تقارن زمانی
رونمایی از سامانه پرداخت موبایلی دیبا
با ایام اهلل دهه فجر گفت :ســامانه دیبا
همچون نهالی است که نیاز به حمایت
و پشــتیبانی همــه جانبــه دارد و می
بایست ذینفعان بانک و تمامی شرکت
های گــروه مالی دی با حمایت از این
سامانه موجب رشد و تعالی آن شوند.
خبرشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
افتتاح طرح آبرسانی به روستای
ماشمیان شهرستان رودبار

رضوي نيز در این جلســه ضمن ابراز
خرسندی از این که برای نخستین بار،
یک بانک دولتی معین اقتصاد مقاومتی
شده است ،افزود :بانک صنعت و معدن
براي توسعه صنايع اين استان تاكنون
گام هاي ارزنده اي برداشته است .وي
ادامه داد :باید از ظرفیت هاي اقتصادي
و مالي اين منطقه در راســتای ایجاد
اشتغال و توســعه پایدار استفاده کرد

و ايــن بانك به عنوان متولي پرداخت
تســهيالت به واحدهاي صنعتي اين
اســتان در حد قابل قبولي عمل كرده
است .مهري همچنين به اتفاق هيأت
همراه با حضور در شــركت پانيذ شهد
بينالود از خط توليد نبات ني دار و بسته
بندي زعفران و انواع چاي كيســه اي
بازديد و بر تعامــل و همكاري با اين
شركت تأكيد كرد.

خبر

 100شرکت برتر ازجمله بهرهوری ،سودآوری ،میزان فروش ،نقدینگی،
صادرات و توجه به مسئولیتهای اجتماعی نقش بنگاههای اقتصادی را
برجسته میسازد گفت :خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه همواره بهبود
مستمر را در دستور کار خود قرار داده و علیرغم همۀ مشکالت با روند
روبهرشدی این مسیر را با موفقیت طی کرده است .این رویکرد و انجام
ممیزیهای داخلی و خارجی در فوالد مبارکه باعث شده این شرکت به
یک بنگاه اقتصادی بزرگ و رقابتپذیر مبدل شــود.گفتنی است بنابر
توضیحات ارائهشده از سوی مجید درویش ،مدیر مرکز رتبهبندی 500
شــرکت برتر ایران ،نخستین عامل مهم در رتبهبندی شرکتهای برتر
ایرانی موسوم به  ،IMI100میزان فروش شرکتهاست .در بسیاری از
دیگر فهرستهای مشابه در جهان ،مانند فهرست  Fortune 500هم
عامل فروش بیش از سایر عوامل اهمیت دارد و چنانچه شرکتی از این
فیلتر عبور کرد ،از منظر دیگر شاخصها هم مورد بررسی قرار میگیرد.
دستهبندی این شاخصها هم شامل «شاخصهای اندازه و رشد شرکت»،
«شــاخصهای ســودآوری و عملکرد»« ،شــاخصهای بهرهوری»،
«شاخصهای صادرات»« ،شاخصهای نقدینگی»« ،شاخصهای بدهی»
و «شاخصهای بازار» است.ازاینرو ،سازمان مدیریت صنعتی ،بر اساس
عامل فروش ،شرکتها را به  5دسته  100تایی تقسیمبندی کرده و در
هر یک از این دستهها ،میزان فروش شرکتها به یکدیگر نزدیک است.
ازنظر گروهبندی موضوعی هــم  32گروه صنعتی یا به عبارت دیگر
 32رشته کسبوکار در فهرست IMI100مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رئیس مرکز رتبهبندی  500شــرکت برتر ایران میگوید عامل انسانی
در انتخاب شــرکتها دخالت ندارد و ازآنجاکــه تمام فرایند رتبهبندی
بهوسیله نرمافزارها انجام میپذیرد ،خروجی فهرست از شفافیت کامل
برخوردار است.

به میمنت چهلمین بهار انقالب صورت گرفت

اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق
 40روستا در استان سمنان

سمنان،مهران عاشــوری :در قالب»رزمایش خدمت
متعالی «  ،عملیات اصالح ،تعمیرات و بهینه ســازی
شــبکه ها و تاسیسات توزیع برق  40روستای استان
ســمنان به انجام رسید.مدیرعامل شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان با اعالم این خبر گفت :با برنامه
ریزی صورت گرفته تحت عنوان «طرح چهلچراغ»
و به مناســبت چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب
شــکوهمند اسالمی ایران  ،شــبکه ها  ،تجهیزات ،
یراق آالت و تجهیزات برق رسانی  40روستا توسط
نیروهای عملیاتی و پشــتیبانی این شرکت بهسازی
شد.ســیدمحمد موســوی زاده گفت :براین اساس،
روستاها و نقاط دوردست در دستورکار مدیریت های
توزیع برق در شهرســتان های استان قرار گرفته و
این طرح به نحوی شایســته به اجرا در آمده اســت.
وی اظهارداشــت :نصب  71دستگاه سرچراغ جدید،
برکنــاری  140ســرچراغ فرســوده و کم بــازده و
جایگزینی چراغ های پربازده کم مصرف ،تعویض 19
دستگاه کنتور ،اصالح  9دستگاه تابلوی برق عمومی،
سرویس  65ایســتگاه توزیع برق ،بهسازی  80مورد

کابل سرویس انشــعابات برق مشترکان ،تست 174
دســتگاه لوازم اندازه گیری و اصالح و احداث شبکه
فشار ضعیف و فشار متوسط به طول  58هزار و 493
متــر ،از جمله اقدامات صورت گرفتــه در این طرح
محســوب می شــود.وی تصریح کرد :جابه جایی و
تعویض شش اصله پایه برق ،رفع  107مورد خاموشی
المپ های ســوخته معابر ،تبدیل ســه هزار و 550
متر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار ،
تعویض  163عدد مقره  ،برقراری سه ایستگاه توزیع
برق هوائی ،نصب  24عدد جداکننده فازها(اسپیسر) ،
اصالح  61انشعاب برق ،تعویض سیم اصلی به تعداد
 83مورد ،تامین برق شــش مشترک جدید  ،تعویض
 88مورد میله مقره راس تیری و سرویس و آچارکشی
یراق آالت و ارتباطات  622پایه برق فشار متوسط ،
از دیگر فعالیت هایی  می باشــد که به انجام رسیده
اســت.وی همچنین خاطرنشان کرد :بازه زمانی این
طرح از  25دی تا  21بهمن ماه ســال جاری بوده و
با بســیج امکانات  ،تجهیزات و نیروی انسانی در 40
روستای استان سمنان عملیاتی شده است.

توجه به بخش تعاون راه گشای
بسیاری از مشکالت است

اهواز :لیال زرگانیان -مدیرعامل شرکت
تعاونی ســازمان منطقه آزاد اروند گفت:
توجــه و نگاه ویژه مســئوالن به بخش
تعاون میتواند راه گشــای بســیاری از
مشــکالت باشــد و معتقدیم کــه راه
برونرفت از مشکالت موجود خودباوری،
حرکت جهادی و اســتفاده از ظرفیتهای
موجود اســت .علی خانی عنــوان کرد:
رویکرد شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد
اروند مبتنی بر نگاه به درون و استفاده از
ظرفیتهای بومی بوده است .وی بابیان
اینکــه دهه فجر یادآور تقابل مردم عزیز
ایران اســامی با حکومت ستمشــاهی
اســت ،بیان کرد :مردم اراده کردند و با
رهبری امام بزرگوار آن حکومت ستمگر
را سرنگون کردند .خانی بیان کرد :اراده
مردم عزیز آبادان و خرمشهر نیز سبب شد
شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد اروند با
استفاده از توان و ظرفیتهای بومی بتواند
حائز رتبه برتر در بین تعاونیهای کشور
شود .مدیرعامل شرکت تعاونی سازمان
منطقه آزاد اروند گفت :اراده ،خودباوری،
تالش ،پشــتکار ،همــت واال ،اعتماد به
جوانان و استفاده از ظرفیتهای داخلی را
ازجمله مؤلفههایی است که هرگاه به آنها
توجه کردیم ناممکنها نیز ممکن شــده
است .وی بابیان اینکه مهمترین اتفاقی
که در تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد
اروند رخ داد نیز تحقق یافتن همین موارد
بود ،افزود :در یک سال اخیر  ۶۰۰نفر در
پروژههای مختلف تعاونی مشغول به کار
بودند که این آمار اشتغال یکی از عواملی
بود که ســبب برتر شــدن تعاونی ما در
کشور شد .خانی بیان کرد :در استراتژی
کوتاه و میانمدت به دنبال ایجاد مشاغل
پایدار ،افزایش ســرمایهگذاری بهمنظور
کارآفرینی ،مبارزه با بیکاری و فقرزدایی
در حــد وســع و توان موجود هســتیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی سازمان منطقه
آزاد اروند اظهار داشــت :معتقدیم که راه
برونرفت از مشکالت موجود خودباوری،
حرکت جهادی و استفاده از ظرفیتهای
موجود است و تالش کردیم که این نگاه
تحقق یابد .وی گفت :همچنین خدماتی
خــارج از حوزه وظایــف تعاونی نیز ارائه
کردیم که ازجمله آنها میتوان به طرح
محله به محله تحت عنوان “شــهریار ما
باشید” اشاره کرد که طی آن مناطق کم
برخوردار را شناسایی کردیم و با همکاری
ارگانهای خدمات رسان به ارائه خدمات
در ایــن مناطق پرداختیــم و این طرح
همچنان ادامه دارد.

