رئیس شورای هماهنگی بانک ها:

روزنامه خبری،تحلیلی،اطالع رسانی،آموزشی و پژوهشی

بانک ها نبض اقتصاد کشورند

سال هفدهم شماره  4572دوشنبه 7مهر 1399
اذان صبح05:01 :

اوقات شرعی تهران
اذان ظهر12:15 :

خبر

جلسه کمیسیون روابط عمومی
بانک های دولتی و نیمه دولتی کشور
ب��ا حضور دکتر حس��ین زاده رئیس
شورای هماهنگی بانک های دولتی و
نیمه دولتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ای��ران دکتر حس��ین زاده که در این
نشس��ت به صورت ویدئوکنفرانس
حضورداشت،بهاهمیتاطالعرسانی

اذان مغرب18:23 :

www.hadafeco.ir

hadafff@gmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول :سید اصغر مال سعیدی
سردبیر :فیروز نعیم محبوبی
نشانی :تهران ،خیابان فاطمی ،خیابان هشت بهشت
کوی اردشیر ،پالک  -10صندوق پستی14145-658 :
تلفن تحریریه - 88989451-5 :فاکس 88979427 :
سازمان آگهی ها 88979395 :
آدرس دفتر استان ها :تهران  -خیابان کارگرشمالی  -پالک1444
طبقه - 3واحد 5
شماره تماس استان ها86096245:

خدمات گسترده شبکه بانکی کشور
اشاره و تصریح کرد :اکثر پروژه های
تولیدی در کشور با حمایت بانک ها
به بهره برداری می رسد ،لذا ضرورت
دارد که مراکز روابط عمومی بانک ها
خدمات گس��ترده شبکه بانکی را به
خوبی به اس��تحضار مردم ش��ریف
کشورمان برسانند.
رئیس شورای هماهنگی بانک ها

رئیسگروهمالیگردشگریدرجریانبازدیدازمجتمعفوالدبافت:

مجموعه 600هکتاریمجتمعفوالدبافتبهقطبعظیمصنعتیدرکشورتبدیلشود

ایمیل سازمان شهرستان هاhadaf.eghtesad2021@gmail.com :

چاپ :شاخه سبز
توزیع :موسسه صمت

خبر
جذب منابع ارزان قیمت از اولویت های
بانک دی است
نصرت اهلل ش��هبازی ،رییس هیئت مدیره بانک دی در بازدید از ش��عبه وزرا
جذب منابع ارزان قیمت را از اولویتهای اساس��ی بانک و زمینه س��از کاهش
قیمت تمام شده پول و دستیابی به سودآوری دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک دی ،نصرت اهلل شهبازی در این بازدید با بیان
این که جذب منابع ارزان قیمت ،بانک را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد
داد گف��ت :یکی از مهم ترین مزایای جذب منابع ارزان قیمت ،کاهش نرخ تمام
شده پول است که موجب پایین آمدن نرخ تسهیالت و رونق اقتصادی می شود،
از این رو انتظار می رود همکاران تمام تالش خود را در این زمینه به کار گیرند و
با خالقیت و پایبندی به تکریم مش��تریان در راستای جذب منابع ارزان قیمت
اهتمام ورزند.
رییس هیئت مدیره بانک دی با اش��اره به دس��تاوردهای چشمگیر بانک در
زمین��ه کاهش مطالبات تاکید ک��رد :پیگیری وصول مطالب��ات باید با جدیت
بیشتری دنبال شود تا ضمن افزایش نقدینگی بانک ،امکان بازگشت این منابع به
چرخه اقتصادی کشور فرآهم شود
وی همچنی��ن توج��ه به صدور ضمانتنام��ه ،افتتاح اعتبار اس��نادی و ارائه
تسهیالت خرید دین را از جمله اقدامات موثر شعب برشمرد که می تواند بانک را
در مسیر سودآوری قرار دهد.
رییس هیئت مدیره بانک دی در ادامه به لزوم تخصیص بهینه مصارف با در
نظر گرفتن مصالح بانک اش��اره و خاطرنش��ان کرد :هنگام ارائه تسهیالت باید
تضامین و وثایق معتبر در نظر گرفته ش��ود تا در زمان وصول آن ،بانک با چالش
مطالبات معوق مواجه نشود.
در این بازدید که مجتبی دهاقین ،رییس اداره امور شعب  ۲نیز حضور داشت،
برنامه عملیاتی ش��عبه و میزان تحقق آن در نیمه نخست سال  1399بررسی و
راهکارهای الزم برای افزایش بهره وری و کارایی شعبه ارائه شد.
گفتنی اس��ت ،در پایان این دیدار رییس و کارکنان ش��عبه وزرا ضمن طرح
موضوعات مرتبط با اهداف بانک ،دیدگاه های خود را درباره مسائل شعبه مطرح
کردند.
تاریخ خبر۰۶/۰۷/۱۳۹۹ :زمان خبر۱۱:۱۳ :

رئیس گروه مالی گردش��گری در
جریان بازدید از کارخانه احیاء استیل
فوالد بافت گفت :این مجموعه 600
هکت��اری باید با تدوین و اجرای طرح
جام��ع ،ب��ه قطب عظی��م صنعتی و
تولیدی در کشور تبدیل شود.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم روابط
عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی
جهانگیری با گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدان استان کرمان به ویژه شهید
حاج قاس��م س��لیمانی و تالش های
ارزنده ایشان برای امنیت کشور افزود:
همه ما به عنوان یک ایرانی دلسوز باید

در جهت حل مش��کالت م��ردم این
منطقه گام برداریم.
وی با اش��اره به حضور گروه مالی
گردشگری به عنوان بخش خصوصی
موف��ق در اجرای پروژه ف��والد بافت
تصریح کرد :بع��د از پیروزی انقالب
اسالمی تاکنون در منطقه بافت ،هیچ
واحد صنعت��ی و تولیدی در مقیاس
کارخانه احیاء استیل فوالد بافت ایجاد
نشده است.
جهانگیری با اش��اره به مس��احت
 600هکت��اری مجتم��ع ،از مدیران
ش��رکت احیاء اس��تیل ف��والد بافت

صیدنبی حیدریان ،مدیر ش��عب
بانک مسکن اس��تان یزد اعالم کرد:
سقف تسهیالت اعطایی برای حساب
های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی
سال  ۱۳۹۹افزایش یافت.

بهگزارشهیبنا،صیدنبیحیدریان
در معرفی حساب مذکور گفت :یکی از
انواع تسهیالت خرید و ساخت مسکن
در س��بد تس��هیالتی بانک مسکن،
تس��هیالت از محل سپردهگذاری در
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در مجم��وع  333ه��زار ت��ن آه��ن
اس��فنجی در این شرکت تولید شده
است.
س��ورنا زمانیان افزود :با ادامه روند
فعلی و نداشتن تعمیرات در خطوط
تولید ،پیش بینی می شود میزان کل
تولید آهن اسفنجی در این شرکت تا
پایان س��ال جاری ب��ه  795هزار تن
برس��د.وی با بی��ان اینک��ه عملیات
اجرای��ی فاز  2ش��امل واح��د احیاء
مس��تقیم به ظرفیت  800هزار تن و
گندله س��ازی با ظرفیت  2.5میلیون
تن شروع ش��ده ،ادامه داد :پیشرفت
فیزیکی فاز  2آهن اسفنجی در حال
حاضر ب��ه حدود  25درصد رس��یده
اس��ت.زمانیان در عین حال تصریح
کرد :تس��ریع در تکمیل و راه اندازی
فاز  ۲کارخانه منوط به این اس��ت که
س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و
صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو) به
عنوان دارنده جواز تاسیس و سازمانی
که گش��ایش اعتب��ار( )LCبه نامش
اس��ت ،بتواند در مورد پرداخت سهم
خود به میزان 7.5درصد شفاف سازی
و تعیین تکلیف کند.
کارخانه احیا اس��تیل فوالد بافت،

وی افزود :متقاضی��ان افتتاح این
حساب می توانند به دلخواه خود یکی
از س��ه روش موجود؛ «واریز مبلغ به
ص��ورت ماهان��ه» « ،واری��ز مبلغ به
ص��ورت س��االنه» و «واری��ز مبلغ به

بزرگتری��ن و تنه��ا مجتمع صنعتی
بزرگ منطقه در سطح سه شهرستان
بافت ،رابر و ارزوئیه اس��ت که در سال
رونق تولید( )۹۸افتتاح شد.
همچنی��ن مدیرعام��ل ش��رکت
گسترش صنایع و معادن ماهان نیز بر
اجرای پروژه ها توس��ط مهندسان و
متخصصان داخلی تاکید کرد و گفت:
صنعت احیاء مستقیم در ایران بومی
سازی شده و در حال حاضر می توان
حدود  85درصد پروژه ها را به صورت
ریالی اجرا ک��رد و منتظر خارجی ها
نماند.
ابراهیم صادقی افزود :اکنون به جز
کمپرسورها ،همه تجهیزات مورد نیاز
صنعت احیاء مستقیم ،داخلی سازی
شده و چنانچه تامین مالی شود ،می
توان پروژه را  30ماهه اجرا کرد.
مه��دی جهانگی��ری رئیس گروه
مالی گردشگری در سفر به شهرستان
باف��ت همچنی��ن از اج��رای پ��روژه
مجموع��ه گردش��گری و هتل بافت
دی��دن کرد و خواس��تار تس��ریع در
تکمیل و به بهره برداری رس��یدن فاز
نخس��ت این پروژه ش��امل ویالها و
فودکورت شد.

صورت یکجا برای کل دوره» را انتخاب
و مبلغ پس انداز خ��ود را به آن واریز
نمایند و در نهایت از تسهیالت خرید
یا ساخت مس��کن با بهره کم و مدت
بازپرداخت طوالنی بهره مند شوند.

فاز دوم طرح شرکت فوالد جنوب کاوه
کیش با تامین مالی  108میلیون و 800
یورویی بانک توسعه صادرات ایران توسط
معاون اول رییس جمهور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
ص��ادرات ایران ،با آغاز این پ��روژه بالغ بر
 108میلیون و  800هزار یورو برای تامین
مالی ط��رح ف��از دو و  25میلی��ون یورو
تس��هیالت برای طرح آب ش��یرین کن
صنعتی به منظور تهیه آب مورد نیاز این
بخش از کارخانه از س��وی بانک توس��عه
ص��ادرات ای��ران از مح��ل منابع صندوق
توسعه ملی پرداخت شد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت علی رغ��م همه
تحریمها ،بانک توسعه صادرات توانست در
حوزه تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز
در طول اج��رای این پ��روژه موفق عمل
کند.
همچنی��ن به هم��ت بانک توس��عه
صادرات،باوجودمحدودیتهایبینالمللی
ناشی از تحریم ،نقل و انتقال مالی مرتبط با
فاز دو طرح فوالد جنوب کاوه کیش بدون
چالش انجام شد.
زیرساختی بودن این طرح زمینه ایجاد
اشتغال برای  300نفر به صورت مستقیم
و  1000نفر به صورت غیر مستقیم و رونق
اقتصادی استان هرمزگان را فراهم کرده و
نکته غرور آفرین در این میان ،استفاده از
توان کارشناس��ان داخلی ب��رای تکمیل
پروژه پس از خروج کارشناسان خارجی در
ادامه تحریمهای غیرعادالنه از طرح است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات ایران ،با احتساب ظرفیت تولید
در فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش ،سهم
تولید فوالد در این ش��رکت به حدود ۱۰
درصد تولید فوالد کش��ور ارتقاءیافت که
این میزان تولید باعث ش��د تا رتبه فوالد
کاوه جنوب کیش در میان تولیدکنندگان
فوالد کشور از جایگاه هفتم به رده چهارم
ارتقاء یابد.
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حساب پسانداز مسکن جوانان است.
بانک مسکن حساب پسانداز مسکن
جوانان را با شرایط ویژ ه برای استفاده
از تس��هیالت ارزان قیمت مس��کن
طراحی کرده است.
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خواس��ت با تدوین طرح��ی جامع و
برنامه ریزی های الزم برای تبدیل این
مجموعه به یک قطب عظیم صنعتی
و تولیدی در کش��وربا ه��دف ایجاد
اشتغال بویژه برای جوانان و همچنین
عم��ران و آبادانی ای��ن منطقه تالش
کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه گ��روه مالی
گردشگری در اجرای پروژه ها ،روش
مدیریت جه��ادی را دنبال می کند،
گفت :اقدام��ات و فعالیت های انجام
ش��ده در کارخانه احیاء استیل فوالد
بافت مطلوب است ضمن اینکه اهداف
آن تاکنون طبق برنامه محقق شده و
خط تولید به طور کامل کار می کند.
جهانگیری با بیان اینکه کارخانه
احیاء استیل فوالد بافت با خودباوری
در نیروی جوان مدیریتی و همچنین
تالش های ش��بانه روزی توانس��ته
بحران ها را مدیریت کند ،تصریح کرد:
گروه مالی گردشگری ،از هیات مدیره
این مجموعه همچنان حمایت و آن را
تقویت خواهد کرد.
مدیرعامل ش��رکت احیاء استیل
فوالد بافت نیز در این نشست گفت :از
ابتدای سال جاری تا  21شهریور ماه
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با اشاره به خدمات فداکارانه کارکنان
شبکه بانکی کش��ور در دوران شیوع
ویروس کرونا اظهار داش��ت :در این
دوران حس��اس ،بانک های کشور با
هدف خدمت رسانی به مردم و کمک
به جهش تولید در کشور ،بالانقطاع به
خدمت رس��انی مشغول هستند که
متأسفانه تعدادی از کارکنان شبکه
بانک��ی به علت بیماری کرونا جان به

جان آفرین تسلیم کردند.
وی به انتشار خبرهای انتقادی در
برخی از رسانه های کشور اشاره کرد
و اف��زود :مطالب غیرمنصفانه ای که
اخیرا ًدر خصوص بانک های کشور در
رسانه ها منتش��ر می شود کارکنان
زحمت ک��ش بانک ه��ا را مایوس و
دلس��رد می س��ازد و قطعاً دشمنان
کشور نیز از این ناامیدی خشنود می

شوند.
دکتر حسین زاده در پایان سخنان
خ��ود از تمامی رس��انه های کش��ور
درخواست کرد که در بیان انتقادات و
انتش��ار اخبار جانب انصاف را رعایت
کنند و به خدمات گس��ترده بانک ها
در زم��ان وقوع بحران هایی همچون
سیل ،زلزله ،خشکسالی ،تحریم و...
نیز توجه داشته باشند.

افزایش  1.2میلیون تنی ظرفیت
تولید شمش فوالد کشور با
تسهیالت بانک توسعه صادرات
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