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خبر
اميدواريم در صورتهاي مالي شش
ماهه ،گزارش مطلوبي ارائه کنيم

مديرعام��ل بان��ک ص��ادرات اي��ران گفت:
اميدواريم ش��رايط خوبي از صورتهاي مالي
بانک صادرات ايران در پايان شش ماهه سال
جاري را ش��اهد باشيم و گزارش مطلوبي را از
بانک به فعاالن و استفادهکنندگان اقتصادي،
س��هامداران و تصميمگيران اقتصادي کشور
ارائه دهي��م .به گ��زارش روابطعموميبانک
ص��ادرات ايران ،حجتاله صيدي در مراس��م
جشن آغاز شصت و هش��تمين سال فعاليت
اين بانک در محل برج سپهر ،افزود :زحمات
کارکن��ان بان��ک در س��ال  ٩٧و س��ه ماهه
ابتدايي س��ال  ٩٨نتايج خوبي به دس��ت داد
و اميدواريم ش��رايط خوبي نيز از صورتهاي
مالي بانک در پايان ش��ش ماهه شاهد باشيم
و گ��زارش مطلوبي را از بان��ک به فعاالن و
اس��تفادهکنندگان اقتص��ادي ،س��هامداران و
تصميمگي��ران اقتصادي کش��ور ارائه دهيم.
صيدي در اين مراسم که در محل برج سپهر
و در جم��ع اعض��اي هيئتمدي��ره ،معاونان،
مدي��ران و کارکنان برگزار ش��د ،ياد و خاطره
و ايثارگري ش��هداي بانک صادرات ايران را
گراميداشت و افزود :اگر امروز به اين مناسبت
جشن ميگيريم و افتخار ميکنيم که در بانک
صادرات ايران خدمت ميکنيم ،به برکت خون
شهدا است .ش��هدايي که ايثارکردند تا ايران
يکپارچه و اس�لاميبماند تا بتوانيم براي رفع
دغدغهها و مشکالت اقتصادي کشور تالش
کنيم .در اين مراس��م که پس از اداي احترام
اعضاي هيئتمديره و مديران ارشد بانک به
پرچم مقدس جمهوري اسالميايران و مقارن
با هفته دولت برگزار ش��د ،از قطعه موسيقي
«نام س��بز س��رفرازان» در گراميداشت ياد و
خاطره شهداي بانک صادرات ايران رونمايي
شد .اين قطعه با ش��عري از راهله معماريان،
تنظيم و خوانندگي نويد لبيب و به س��فارش
اداره کل روابطعموميبان��ک صادرات ايران
تهيه شد.

زمينه براي توسعه همه جانبه صنعت بيمه فراهم است

صنعت بيمه در س��الهاي اخير از رش��د
محس��وس و قابل توجهي برخوردار بوده
اما با توج��ه به ظرفيتهاي خالي در اين
صنعت امکان توس��عه بيش��تر همچنان
فراهم اس��ت .به گزارش اداره کل روابط
عموميو امور بين المل��ل بيمه مرکزي،
دکتر غالمرضا س��ليماني که در مراس��م
پاسداش��ت بازنشس��تگان بيم��ه مرکزي
سخن ميگفت با اعالم اين مطلب افزود:

اگر بورس ،بانک و بيمه را سه ضلع مثلث
توسعه اقتصادي در کشور بدانيم بايد اين
نکته را در نظر داش��ته باشيم که ظرفيت
تقوي��ت ضلع صنعت بيمه براي توس��عه
بيش��تر از دو ضل��ع ديگر اس��ت .رئيس
کل بيمه مرک��زي تحقق اهداف صنعت
بيم��ه را در گرو بهره گي��ري از امکانات
ب��ه روز تکنولوژي اعم از اس��تارتاپها و
فين تكها دانس��ت و گفت :صنعت بيمه

بايد براي حضور جدي تر در بازار سرمايه
طرحي نو در اندازد و با ورود به فضاهاي
نوين س��رمايه گذاري و جذب مش��تري،
س��هم خ��ود را از بازار اقتصادي کش��ور
افزايش دهد .وي از عزم جدي نهاد ناظر
ب��راي حذف ماليات ب��ر ارزش افزوده در
حوزه صنعت بيمه و رايزنيهاي مس��تمر
در اين خصوص ،خبر داد و افزود :قوانين
و مقررات بايد به گونهاي تدوين شود که

براي توسعه رشتههاي بيمه به خصوص
بيمهه��اي زندگي تهديدي تلقي نش��ود.
وي ب��ا تکري��م بازنشس��تگان از آنان به
عنوان س��رمايههاي اصل��ي صنعت بيمه
ي��اد ک��رد و گف��ت:در صورت اس��تفاده
هوش��مندانه از تج��ارب بازنشس��تگان
صنعت بيمه تحق��ق اهداف صنعت بيمه
در کش��ور دور از دس��ترس نخواهد بود.
رييس شوراي عالي بيمه از بازنشستگان

بانکپاسارگاد بيش از  18هزار ميليارد
ريال تسهيالت ارزانقيمت اعطا کرد

به عنوان الگوي ارزش��مند کارکنان بيمه
مرکزي نام برد و اظهار داش��ت :هرچقدر
دغدغههاي مالي و مادي بازنشس��تگان
کاه��ش ياب��د ضري��ب س�لامت اداري
کارکنان افزايش خواهد يافت.

مديرعامل بانک کشاورزي در اختتاميه هربال تک :

محدوديتي براي پرداخت تسهيالت به شرکتهاي دانش بنيان نداريم

روح اله خدارحميرئيس هيات مديره و مديرعامل بانک کشاورزي  ،حمايت از
ش��رکتهاي دانش بنيان و طرحهايي که باعث تحول و رونق در توليد بخش
کش��اورزي شوند را از اولويتهاي بانک کشاورزي اعالم کرد .به گزارش روابط
عموميبانک کشاورزي ،خدارحميروز چهارشنبه ششم شهريور در آيين اختتاميه
جشنواره فناوري و نوآوري در زنجيره ارزش گياهان دارويي (هربال تک) که توسط
اين بانک و با شرکت 222شرکت دانش بنيان برگزار شد ،ضمن بيان مطلب فوق
اظهار داشت :در همين راستا از سال گذشته تصميم گرفتيم رويدادهاي استارت
آپي در حوزه کشاورزي و صنايع وابسته برگزار کنيم تا فرصتي براي عرض اندام
شرکتهاي دانش بنيان و ايدههاي برتر و پيوند آنها با صاحبان سرمايه و فعاالن
اقتصادي فراهم شود .وي افزود :در پي برگزاري موفق رويداد استارت آپي (فين
تک فارم) در سال گذشته ،امسال به صورت خاص روي گياهان دارويي متمرکز
شديم که خوشبختانه با استقبال خوبي مواجه شد و  222شرکت و ايده در اين
جشنواره شرکت کردند که همگي ايدههاي ارزندهاي بودند و درنهايت  ۱۶ايده
برگزيده و در جش��نواره عرضه ش��د .خدارحميدر ادامه سخنان خود با اشاره به
پتانس��يلهاي موجود در کش��ور ،اظهار اميدواري کرد همان طور که فناوران و
دانشمندان ايراني توانستهاند در نانو تکنولوژي ،هوافضا ،صنايع نظاميو بسياري
زمينهها ،کارهاي بزرگي انجام دهند ،از اين قابليت در حوزه ساماندهي رشتههاي
مختلف توليد  ،کارآمد تر کردن توليد و شکوفايي بيشتر صنايع و خدمات استفاده
ش��ود .وي تصريح کرد :مانعي براي حمايت مالي از شرکتهاي دانش بنيان و

محدوديتي براي پرداخت تسهيالت به آنها نداريم ولي به عنوان يک بانکدار
توصيه ميکنم با يک شريک تجاري از بين صاحبان مشاغل مثال گلخانه داران
بزرگ يا واحدهاي توليدي و تجاري بزرگ بخش کش��اورزي مشارکت کنيد تا
ايده ش��ما تجاري شود و با شرايط مناسبتري تسهيالت دريافت کنيد ؛ زيرا با
مشارکت يک فعال اقتصادي شناخته شده ميتوانيد بر چالشهاي بازار مصرف
غلبه کنيد .خدارحميدر پايان س��خنان خود با تاکيد بر اين مطلب که ايدهها و
کارهاي ارزشمند شرکت کنندگان در اين رويداد مايه مباهات است ،تاکيد کرد:
يکي از اهداف اين رويداد اس��تارتاپي آشنايي صاحبان ايده و شرکتهاي دانش
بنيان با مش��تريان بزرگ بانکها  ،ش��رکتها و توليدکنندگان بزرگ است که

اميدواريم با تالقي توانمندهاي آنها و ايدههاي شما ،اتفاقات خوبي بيفتد و شاهد
توسعه اقتصادي کشور و سربلندي ايران و ايراني باشيم .اين گزارش ميافزايد:
در اين مراسم همچنين دکتر حسين زينلي مشاور معاون وزير جهاد کشاورزي و
مجري طرح گياهان دارويي  ،ضمن قدرداني صميمانه از بانک کشاورزي براي
برگزاري اين رويداد استارتاپي در زمينه گياهان دارويي  ،اظهار داشت :بر اساس
آمار بانک جهاني ،در حال حاضر گردش مالي تجارت گياهان دارويي  ۴۵۰ميليارد
دالر است و پيشبيني ميشود در سال  2050به  ۵هزار ميليارد دالر برسد؛ اين
صنعتي همهجانبه اس��ت و بايد همه ارگانها کمک کنند که کشور ما جايگاه
جهاني خود را به دست آورد .زينعلي با اعالم اين که کشور ما  1700گونه گياهان
داروي��ي انحصاري دارد گفت :در زمينه بس��ياري از گياهان دارويي صادرکننده
اصلي هس��تيم ولي به فناوريهاي روز دنيا توجه نکردهايم و نگاه توس��عهاي و
اقتصادي نداشتهايم  .وي با تاکيد براين که بايد ذهن خالق جوانان را فعال کنيم،
گفت :بايد از بانک کش��اورزي که با برگزاري اين رويداد قدم بزرگي برداشته و
براي حمايت مالي از فعاالن اين زيربخش اعالم آمادگي کرده است ،تشکر کنيم.
بر اساس اين گزارش ،دکتر مجيد ولدان رئيس هيئت مديره صندوق حمايت از
توسعه پژوهش و فناوري در بخش کشاورزي و مديرکل دفتر امور فناوري نيز در
اين مراسم ضمن قدرداني از اقدام بانک کشاورزي ،اعالم کرد :درحوزه گياهان
دارويي جاي کار بسيار زياد است و در صورت توجه به اين بخش ،ميتوانيم درآمد
ناشي از گياهان دارويي را جايگزين درآمدهاي نفتي کنيم.

مديرعامل بانک ايران زمين خبر داد

عبور از شيوه ارتباط سنتي بين مشتري و بانک

عبدالمجيد پورس��عيد مديرعامل بانک ايران زمين با بيان اهميت ارتباط بين
مش��تري و بانک ،گفت :ما در حال گذار از ش��يوه ارتباط سنتي بين مشتري
و بانک هس��تيم ،ش��عب بانک و بانکداران ارائهکننده خدمت به مش��تري با
نقشهاي جديد همچون مش��اوران مالي در ش��عب حضور خواهند داشت ،و
اين نيازمند تالش بيشتر همکاران براي باالبردن دانش بانکي خود و مشتريان
خواهد بود .مديرعامل بانک ايران زمين در بازديد از ش��عب استان گيالن با
بيان اينکه ش��يوه ارتباط بانک با مش��تري تغيير کرده است ،اظهار داشت :در

گذشته ارتباط ما با مشتري مستقيم و فيزيکي بود ،اما امروز شاهد آن هستيم
که  97درصد تراکنشهاي مالي خارج از ش��عب انجام ميشود و اين موضوع
نش��ان از يک تحول بزرگ دارد .به گزارش روابط عموميبانک ايران زمين،
در اين بازديدها عبدالمجيد پورس��عيد مديرعامل ب��ا بيان اهميت ارتباط بين
مشتري و بانک ،گفت :ما حال گذار از شيوه ارتباط سنتي بين مشتري و بانک
هس��تيم ،ش��عب بانک و بانکداران ارائهکننده خدمت به مشتري با نقشهاي
جديد همچون مش��اوران مالي در شعب حضور خواهند داشت ،و اين نيازمند

تالش بيشتر همکاران براي باالبردن دانش بانکي خود و مشتريان خواهد بود.
وي افزود :در شرايط فعلي همکاران ما در شعب بايد دانش خود را در خصوص
مسائلي مانند بانکداري ديجيتال ،فناوريهاي نوين ،بالکچين ،بانکداري باز،
هوش مصنوعي و  ...ارتقاء دهند تا بتوانند در آينده نقش خود را به خوبي ايفا
کنند .عبدالمجيد پورسعيد مديرعامل با همراهيهادي قديميمعاون عمليات
بانکي ،محمد حس��يني کناروئي مدير امور شعب استانها ،محمد جواد انوجي
مدير شعب استان گيالن و هيئت همراه از شعب اين استان بازديد کردند.

بانکپاس��ارگاد ب��ا
هدف کمک به رشد
و ش��کوفايي چرخه
اقتصادي و توليدي
کش��ور و افزاي��ش
اش��تغالزايي ،از
آذر س��ال  1396تا مرداد سال جاري ،بيش
از 4ه��زار فق��ره تس��هيالت ارزانقيمت به
مش��تريان اعط��ا کردهاس��ت .ب��ه گزارش
روابطعموميبانکپاسارگاد ،ارايه تسهيالت
ارزانقيمت در بانکپاس��ارگاد در قالب بسته
حمايت��ي ،مورد اس��تقبال مش��تريان اعم از
حقيقي و حقوق��ي ،توليدکنندگان ،صاحبان
کسب و کارهاي کوچک و فعاالن اقتصادي
قرار گرفتهاس��ت .بهطوريکه اي��ن بانک از
آذر س��ال  1396تا مرداد سال جاري ،بيش
از  18ه��زار ميليارد ري��ال در قالب  4هزار و
 75پرونده پرداخت کردهاست .بر اساس اين
خبر ،در طرح اعطاي تسهيالت ارزانقيمت،
مش��تريان بانکپاس��ارگاد اع��م از حقيقي
و حقوق��ي ،فع��االن اقتص��ادي و صاحبان
مش��اغل ميتوانند با توجه ب��ه ميزان اعتبار
بانکي خود در س��ريعترين زمان ممکن و با
نرخ س��ود دلخواه تس��هيالت دريافت کنند.
در اي��ن طرح ،ميزان تعام��ل و مراوده مالي
مش��تري با بانک بر امتياز کسب شده مؤثر
بوده و در عمل ميزان بهرهمندي ازتسهيالت
ارزانقيم��ت ب��ا عملک��رد مش��تري ارتباط
مس��تقيم دارد .تنوع در نرخ تسهيالت ( 9تا
18درصد) ،عدم نياز به مس��دودي س��پرده،
نحوه بازپرداخت بر اس��اس نياز مش��تري و
عدم محدوديت در مبلغ تس��هيالت اعطايي
از ويژگيهاي طرح تس��هيالت ارزانقيمت
هس��تند .گفتني اس��ت اعطاي تسهيالت
ارزانقيمت ،گش��ايش اعتباراسنادي داخلي
و ص��دور انواع ضمانتنامه بانکي س��ه نوع
از خدمات بانکپاسارگاد هستند که در کنار
س��اير خدمات و محصوالت بانک ،بهمنظور
کمک به افزاي��ش توليد و اش��تغالآفريني
ارايه ميش��وند .مش��تريان ميتوانند براي
کس��ب اطالعات بيش��تر در خصوص بسته
ک در
حمايتي بانکپاسارگاد به شعبههاي بان 
سراسر کشور مراجعه و يا با مرکز مشاوره و
اطالعرساني بانک به شماره  82890تماس
حاصل کنند.

شهرستان

خبر شهرستان
کاهش  ۳۰درصدي بارنامه سيمان و
کاالهاي خاص کرمانشاه

مهندس فريبرز کرمياظهار داش��ت :جلسه
هم انديشي حمل و نقل کاال و به روزرساني
نرخ تن ب��ر کيلومتر انجام گرف��ت و در آن
تصميماتي اتخاذ ش��د .مدي��رکل راهداري
و حمل و نقل جادهاي اس��تان کرمانشاه به
عدم تمايل به اخذ بارنامه توس��ط رانندگان
و صاحب��ان کاال در زمين��ه برخي کاالهاي
خاص و کم ارزش همچون کاه ،چوب ،شن،
ماس��ه پوکه معدني ،آجر ،يونجه ،چغندرقند،
س��بدظروف خالي و… اشاره و عنوان کرد:
تعرفه حمل کاالهاي ذکر ش��ده براي انواع
ن��اوگان ب��ا کاه��ش ضري��ب  ۳۰درصدي
نس��بت به کاالي تجاري لحاظ ش��ده و در
صورت نياز و درخواس��ت انجمن صنفي به
اضافه ش��دن اق�لام کاالي ديگ��ر موضوع
مورد بررس��ي و به ليست اضافه خواهد شد.
وي به رقابت کارخانههاي س��يمان اس��تان
کرمانش��اه با کارخانجات سيمان استانهاي
همجوار و جلوگيري از پوش��ش بارنامه اين
محموله و از دس��ت نرفتن ب��ازار رقابت اين
نوع کاال اشاره و تاکيد کرد :مقرر شد تعرفه
حمل اين اقالم براي انواع ناوگان با کاهش
ضريب  ۳۰درصدي نسبت به کاالي تجاري
اعمال شود .کرميبا ارائه گزارشي از عملکرد
گشت دروازهاي مشترک اداره کل راهداري
و حمل و نقل جادهاي اس��تان و ادارات تابع
شهرستانها اشاره و بيان کرد :از اول مرداد
ال��ي  ۲۳م��رداد تعداد  ۱۸۴م��ورد از ناوگان
عموميبرون شهري بازديد شده که با توجه
به مثبت بودن نتيجه گشت مقرر بر استمرار
بازرس��يها ش��د .وي ب��ه تخلف��ات عديده
شرکتهاي خارج استان اشاره و عنوان کرد:
مقرر ش��د رانندگاني که ب��ه منظور دريافت
برنامه براي محموالت اس��تان به شرکتها
مراجعه کنن��د و تخلفات احتمال��ي آنان به
کميس��يون ماده  ۱۱ارجاع ش��ود .مديرکل
راه��داري و حم��ل و نقل جادهاي اس��تان
کرمانش��اه افزود :به منظور راس��تي آزمايي
گزارش شرکتهادر مورد مبالغ پرداختي به
رانندگان مقرر شد انجمن صنفي شرکتها
و موسس��ات حمل و نقل کاال شهرس��تان
کرمانشاه ليست رانندگان مربوطه را به اداره
کل حم��ل و نق��ل کاال به منظ��ور اقدامات
بعدي اعالم کنند.

آغاز بکار یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس ۲۰۱۹

یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی  ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت
و صنایع وابسته (متالکس  )۲۰۱۹فردا در محل نمایشگاه های بین المللی
اصفهان گشایش می یابد،نمایشگاهی که در آن تولیدکنندگان و فعاالن این
صنع��ت گردهم می آیند و نوین ترین تولیدات و خدمات خود را به نمایش
می گذارند .به گزارش روابط عمومی و اطالع رس��انی یازدهمین نمایشگاه
بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماش��ین آالت و صنایع وابسته؛
مراسم گشایش این نمایشگاه با حضور مقامات اتاق بازرگانی،خانه صنعت و
معدن و مقامات استانی برگزار می شود .در یازدهمین نمایشگاه بین المللی
متالورژی و فوالد (متالکس  )۲۰۱۹که در محل دائمی نمایشگاه های بین
المللی اصفهان برگزار خواهد شد ،بیش از  130شرکت داخلی و نمایندگی
های خارجی حضور و مشارکت دارند .در این نمایشگاه جدید ترین و نوین
ترین فناوری های روز و پیش��رفته حوزه ها و بخش های مختلف صنعت
ف��والد ،صنعت متالورژی ،صنعت ریخته گ��ری ،آهنی و غیر آهنی ،صنایع
مرب��وط به معدن ،تهی��ه و توزیع مواد اولیه و روش ه��ای تولید ،تکمیل و
تحویل محصوالت مرتبط با این صنایع و همچنین طرح های متنوع مربوط
به ظرفیت ها و توانمندی های صنعت فوالد و صنایع وابس��ته به آن ارائه
خواهد شد .همزمان با روز دوم این نمایشگاه ،همایش بزرگ عبور از بحران
در صنعت متالورژی ،فوالد و زنجیره تامین با حضور مقامات وزارت صمت،
فعاالن این صنعت و کارشناس��ان و صاحبنظران برگزار خواهد شد .رئیس
س��تاد برگزاری یازدهمین نمایش��گاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته
گری ،ماش��ین آالت و صنایع وابسته گفت :در این نمایشگاه شرکت های
بزرگ کش��ور از جمله شرکتهای فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان ،هلدینگ

ت��وکا فوالد ،آتی��ه فوالد نقش جهان ،ذوب آهن ایران و ایرتیک ،ش��رکت
فوالد سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری ،فوالد امیرکبیر کاش��ان ،شرکت
صنای��ع ریختهگری اصفهان ،مهندس��ی بینالمللی ف��والد تکنیک حضور
دارن��د .محمود بندرچی افزود :در کنار ش��رکت های داخل��ی ،غرفه دارانی
از کشورهای هند ،بلژیک ،انگلیس ،فرانسه ،چین ،سوئیس و ترکیه در این
نمایش��گاه حضور خواهند داش��ت و محصوالت و توانمندیهای خود را با
هدف انتقال تکنولوژی به نمایش خواهند گذاشت .وی با بیان اینکه تالش
کردیم این نمایشگاه محلی برای تبادل اطالعات و امضای تفاهم نامه های
تجاری و صنعتی باشد،گفت :در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی،
فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته که در فضایی به وسعت

 10000متر مربع برگزار می ش��ود ،مراکز مختلف علمی از جمله دانش��گاه
ها ،پژوهش��کده ها و انجمن های مختلف این صنعت حضور و مش��ارکت
دارند .مدیر عامل ش��رکت رستاک پاد ویژن با بیان اینکه فوالد و معدن از
جمله مهمترین محورهای برگزاری نمایشگاههای ایران است،گفت :تفاوت
این دور از نمایشگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد ،ریختهگری ماشینآالت و
صنایع وابسته اصفهان نسبت به دورههای پیش به نمایشگذاشتن قطعات
بومیسازی نشده است .شرکتهای بسیاری قطعات و ماشینآالت معدنی
و صنایع معدنی خود را از طریق واردات تأمین میکنند .برگزاری سه نشست
علمی و تخصصی با حضور متخصصان و اس��تادان دانشگاه ها و برگزاری
تورهای بازدید از خط تولید کارخانه های فوالد؛ برخی از برنامه های جانبی
یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت
و صنایع وابس��ته اصفهان است معرفی دستاوردها ،ظرفیت ها و توانمندی
های کارخانه ها ،ش��رکت ها ،نهادها و سازمان های داخلی ،انتقال دانش،
تکنولوژی و تجربیات ،آش��نایی با الگوهای موفق جهانی درعرصه صنعت
فوالد ،تقویت تولید داخل ،تامین و تولید قطعات مورد نیاز سایر صنایع توسط
تولید کنندگان داخلی و بومی سازی قطعات و همچنین توسعه بازار صنایع
متال��ورژی و فوالد ،فراهم ک��ردن زمینه های الزم برای س��رمایه گذاری
شرکت های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار؛ مهمترین اهداف
برگزاری این نمایش��گاه است .یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی و
فوالد (متالکس  )۲۰۱۹از فردا تا  13شهریورماه هر روز از ساعت  16تا 22
در محل نمایش��گاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرس��تان آماده
بازدید عالقمندان است.

عليرضا صادق آبادي

تاکيد معاون وزير نفت بر لزوم شتاب در اجراي پروژههاي شركت پااليش نفت اصفهان
معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي
پااليش وپخش فرآوردههاي نفتي ايران در
جريان بازدي��د از پروژههاي در حال اجراي
ش��ركت پااليش نفت اصفهان بر ضرورت
تسريع انجام طرح ملي جامع بهينه سازي و
بهبود فرآيند اين شركت تاکيد کرد .عليرضا
صادق آبادي در حاشيه بازديد از روند اجراي
طرح جامع شركت پااليش نفت اصفهان و
در نشست مشترك با پيمانكاران ،اين طرح

را يکي از طرحهاي بس��يار مهم پااليش و
پخش برشمرد و تصريح كرد :براي انجام هر
چه بهتر آن  ،همكاري چندجانبه پااليشگاه
اصفهان ،پااليش وپخش و پيمانكاران ،بيش
از پيش صورت ميگيرد .وي با اعالم اينكه
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفت��ي اي��ران آم��اده هرگونه هم��کاري و
مساعدت اس��ت ،ابراز داش��ت :با مديريت
پيمانکاران و منس��جم س��اختن آنها شاهد
نتايجي مطلوب خواهيم بود و به طور حتم در
بخش ريالي و ارزي نيز حمايتهاي پااليش
وپخش افزايش مييابد .در اين نشس��ت

مدير عامل ش��ركت پااليش نفت اصفهان
نيز در خصوص روند اجراي پروژههاي زير
مجموعه طرح جامع توضيحاتي ارائه نمود
و اظهار داش��ت :طرح جامع بهينه س��ازي
وبهبود فرآيند  6زيرپروژه دارد كه از سال 94
پروژه احداث مجتمع بنزين س��ازي با توليد
حدود  11ميليون ليتر بنزين يورو  4و  5راه
اندازي شده است .مرتضي ابراهيميگفت:
در س��ال جاري نيز واحد تقطير و گاز مايع
شماره  3با ظرفيت  120هزار بشكه در روز
و با هدف افزايش ضريب اطمينان فرآيند و
بهبود كيفيت فرآوردههاي نفتي راه اندازي و

مراحل آزمايش نهايي خود را طي مينمايد.
وي با تاکيد بر اين که هدف از راهاندازي اين
واحد بهبود عملکرد ش��ركت پااليش نفت
اصفهان بوده و ظرفيت پااليش��ي افزايش
نخواهد داش��ت ،تصريح كرد :ب��ا راهاندازي
كامل اين واحد در ش��رايط عادي  ،ظرفيت
کلي پااليش��گاه از  375هزار به روزانه 360
هزار بشکه كاهش خواهد يافت .مدير عامل
شركت پااليش نفت اصفهان طرح احداث
واحدهاي تصفيه گازوئيل ،يوتيليتي و مخازن
را به عنوان زير پروژه ديگر طرح جامع عنوان
كرد و افزود :اميد است مراحل اجرايي احداث

معاون وزير راه در آبادان:وضعيت جادههاي آبادان بهبود مييابد

معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر ترميم روکش آسفالت برخي از محورها در
آبادان ،گفت :با تامين قير مورد نياز ،شرايط جادهها و محورهاي شهرستان آبادان
براي تردد بهبود پيدا ميکند .مهران کفاش در حاشيه بازديد از راههاي ارتباطي
شهرستان آبادان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با توجه به بازديدي که امروز از
پروژههاي فعال در محورهاي مختلف آبادان صورت گرفت ،خوشبختانه شاهد

انجام کار در پروژهها هستيم .وي افزود :در يک قطعه از محور آبادان  -اروندکنار
ش��اهد اجراي پروژه دوخطه کردن اين محور هس��تيم و روند اجراي آن نيز به
خوبي در حال انجام است .معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد :قرار است تا
يک قطعه  12کيلومتري ديگر در اين محور از طرف اروندکنار به سمت آبادان نيز
اجرايي و دوخطه شود .در اين زمينه پروژه در حال طي کردن تشريفات اداري و

واحد تصفيه گازوئيل اواخر سال جاري پايان
يافته و اوايل سال آينده شاهد انجام مراحل
راه اندازي واحد باشيم .وي ادامه داد :قرارداد
 RHUيا احداث گوگرد زدايي از ته مانده
برجهاي تقطير نيز با مبلغ  500ميليون يورو
در سال جاري منعقد شده و مراحل طراحي
آن در حال انجام اس��ت .گفتني است اداي
احترام به جايگاه ش��هداي شركت پااليش
نفت اصفهان در دوران دفاع مقدس و مزار
دو شهيد بي نشان دفن شده در اين شركت،
از برنامههاي بازديد معاون وزير نفت در امور
پااليش و پخش بود.

تعيين پيمانکار است و پس از نهايي شدن شاهد اجراي آن خواهيم بود .کفاش ،با
تاکيد بر ترميم روکش آسفالت برخي از محورها در آبادان ،عنوان کرد :قرار است تا
در سريعترين حالت ممکن قير مورد نياز منطقه را تامين کنيم تا کار روکش آسفالت
محورهاي مدنظر در منطقه انجام شود و شرايط اين محورها براي تردد بهبود
پيدا کند.

خبر شهرستان
پرچالشترين چاه گازي ايران
بدون حادثه عملياتي شد

عملي��ات تعوي��ض
تسهيالت سرچاهي
و درون چاه��ي چاه
گازي  313مخ��زن
گازي ژوراسيک که
پرچالشتري��ن چاه
گازي کشور محسوب ميشود با موفقيت به
اتمام رسيد  .مديرعامل شرکت بهره برداري
نفت و گاز مسجدسليمان با اعالم اين خبر و
در تشريح حساسيت و چالشهاي اين عمليات
اظهار داشت  :خرابي شيرهاي سرچاهي اعم
از ولوهاي تزريق و توليد  ،ش��يرهاي ايمني ،
شير ايمني سطحي  ،شيرعمقي و شيراصلي
فوقاني  ،عدم کاراي��ي درپوش فوقاني چاه ،
انسداد کنترل الين مربوط به شير ايمني درون
چاهي و نيز غلظت بسيار باالي گاز هيدروژن
سولفوره (  ) 250000 ppmموجب گرديده
بود تا اين عمليات از س��طح بسيار بااليي از
ريسک برخوردار باشد  .مهندس قباد ناصري
اف��زود  :از آنجايي که نياز بود بطور همزمان
چندين گروه کاري از ش��رکتهاي مختلف
مش��ارکت داشته باشند در ابتداي کار چندين
جلسه هماهنگي و بمنظور تشريح عمليات با
حضور گروههاي مربوطه برگزار و براي غلبه
بر چالشهاي موج��ود  ،اداره  HSEبه طور
تخصصي در جلس��ات کارشناسي و در کنار
گروهه��اي عملياتي قرار گرفت  .وي افزود :
در اين عمليات که به مدت  20ش��بانه روز و
با حضور تيمه��اي مختلف صورت گرفت با
تعويض درپوش چاه  ،ش��يرآالت سرچاهي ،
بازگشايي مسيرکنترل الين شير ايمني درون
چاهي (  ) 3SVو ايمن سازي چاه با استفاه از
تجهيزات موجود و بدون نياز به حضور دکل
حف��اري که خود موجب صرف��ه جويي قابل
توجهي در زمان و هزينه از بابت عدم حضور
دکل حفاري ميشد و با بهره گيري از دانش
فني متخصصان صنعت نفت جنوب اين چاه
مج��دداً عملياتي و در مدار توليد قرار گرفت .
مهندس ناصري با اشاره به حضور و مشارکت
گروهها و تيمهاي مختلف بمنظور انجام اين
اقدام گفت  :در اين عمليات جهادي گروههاي
مستقر با فرماندهي مهندس فرزاد قرباني از
واحد کنترل فوران چاه س��تاد حضور داشته و
فعاليت نمودند .

