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اخبار
رفع مشکل آب بردگی در مسیر خط
 14و  16اینچ ابهر

رئیس واحد ساختمان منطقه شمالغرب :
مشکل آب بردگی در مسیر خط  14و  16اینچ
حوزه استحفاظی ابهر -زنجان مرتفع شد.
به گزارش امتیاز؛ بهرام بهاروند در این
خصوص اظهارداشت :سیالب های حاصل از
بارندگی شدید  ،موجب فرسایش خاک پیرامون
مسیر خط شده و در نهایت موجب بیرون آمدن
خطوط  14و  16اینچ به طول  10متر شده بود.
وی ادامه داد :با همکاری واحد های ترابری،
تعمیرات خط و حفاظت از زنگ و با تالش شبانه
روزی همکاران طی سه روز آب بردگی مذکور
مرتفع شد.
رئیس واحد ساختمان منطقه شمالغرب
در خصوص اجرای این عملیات افزود :در هنگام
تسطیح مسیر با توجه به شیب دار بودن محل و
از بین رفتن پوشش گیاهی و خاک های سفت
که موجب فرسایش شده بود نیاز به خاکبرداری
داشت.
بهاروند تصریح کرد :خاکبرداری های الزم
انجام و گرده ماهی ها به صورت اولیه بازگردانده
و همچنین درحریم مسیر خطوط کانالی
در جهت عبور آب های سطحی به منظور
جلوگیری از نفوذ آب به مسیر خطوط ایجاد شد.

تامین امنیت بیشتر با اکسپوز و جابجایی
الین ورودی میترینگ تاسیسات مشهد
مقدس

رییس تاسیسات انتهایی مشهد مقدس
از اکسپوز و جابجایی الین ورودی میترینگ و
خروجی صافی اصلی  12اینچ این تاسیسات به
منظور تامین امنیت بیشتر خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ ؛ حسینعلی موذنی
گفت :خط لوله رسید فرآوردههای نفتی
تاسیسات مشهد ،در عمق دو متری بوده که
ضمن اکسپوز کردن ،آن را به ارتفاع یک متر و
20سانتیمتر منتقل نموده تا ضمن افزایش سطح
ایمنی و کاهش تنش ،دسترسی همکاران فنی و
بهرهبرداران نیز سهلتر و قابل رویت باشد.
وی ادامه داد :تنش این خط لوله ناشی از
وجود آن در عمق دو متری زمین بود که در
حال حاضر خوشبختانه با اکسپوز و جابجایی
خط لوله ،تنش و خوردگی آن تقریبا به صفر
نزدیک شده است.

شماره 2653

زنگنه وزیر نفت:

بر سر صادرات نفتی خود با کسی مذاکره نمیکنیم
وزیر نفت ایران طی کنفرانس خبری مشترک
با همتای عراقی خود ،اعالم کرد که میزان صادرات
نفت ایران و مقصد این صادرات غیر قابل مذاکره
است.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران گفت که
تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه این کشور
غیر قانونی است و تهران این تحریمها را قبول
ندارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،زنگه که
روز پنجشنبه طی یک نشست خبری مشترک
با همتای عراقی خود «ثامر الغضبان»
سخنرانی میکرد ،گفت« :ایران هرگز حتی

زیر تحریمهای آمریکا علیه خود بر سر حجم
صادرات نفتی خود یا مقصد این صادرات
مذاکره نخواهد کرد».
وزیر نفت ایران گفت که کاهش قیمت جهانی
نفت دیگر متوقف شده و ابراز امیداوری کرد که
قیمت نفت به صورت تدریجی بهتر شود.
در مقابل ،وزیر نفت عراق نیز گفت که عراق
هنوز با ایران بر سر گسترش میادین نفتی مشترک
به توافقی دست نیافته است.
بیژن زنگنه صبح امروز پنجشنبه ( 20دی)
وارد شهر بغداد ،پایتخت عراق شد و با همتای
عراقی خود دیدار و گفتوگو کرد.

شرکتهای کرهای و ژاپنی خرید نفت از ایران را دوباره آغاز میکنند

منابع آگاه صنعتی اعالم کردند :شرکت کرهای و ژاپنی از اواخر
این ماه خرید نفت از ایران را آغاز میکنند.
به گزارش رویترز ،رئیس شرکت کرهای  SKاینوویشن شرکت
نفتی کره جنوبی در نظر دارد تا اواخر ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه
نفت از ایران خریداری کند .در ماه نوامبر کره جنوبی معافیت  6ماهه
از تحریمهای نفتی آمریکا دریافت کرد که به موجب آن میتوانست
نفت از ایران خریداری کند اما این کشور از ماه سپتامبر تاکنون نفت
از ایران خریداری نکرده است.
رئیس شرکت  SKکره و رئیس شرکت کیمجنون در حاشیه
اجالس الکترونیک مصرفکننده در السوگاس اعالم کردند از آنجایی
که کره جنوبی معافیت تحریمی دریافت کرد در حال گفتوگو با ایران

برای واردات نفت بوده است؛ ظاهرا نفت ایران قرار است تا اواخر ماه
ژانویه یا اوایل ماه فوریه خریداری شود.
منابع صنعتی اعالم کردند کره جنوبی و ژاپن واردات نفت ایران
را از اوایل سال جدید میالدی آغاز میکنند .کره جنوبی میتواند
روزانه  200هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری کند که اکثرا
شامل میعانات گازی و نفت فوقالعاده سبک خواهد بود.
کره جنوبی سومین خریدار بزرگ نفت ایران و مهمترین
واردکننده میعانات گازی ایران قبل از اعمال تحریمهای آمریکا علیه
ایران در ماه نوامبر بود.
«کیم» همچنین اعالم کرد که شرکت کرهای  SKعرضهکننده
وسایل الکتریکی ،باطری به شرکتهای دایلمر و فولکس واگن است.

پاتكي به دانش فني كاركنان منطقه شمالغرب

توربین سوالر سنتار 4000در مرکز انتقال نفت مغانک راه اندازي شد

سرپرست منطقه شمالغرب از انتقال ،نصب
و راه اندازی توربین سوالر  MD4000توسط
کارکنان منطقه شمالغرب در مرکز انتقال نفت
مغانک منطه تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی جمشیدی در
این باره اظهارداشت :عملیات بازکردن توربین و
تجهیزات جانبی  ،بارگیری آن از مرکز انتقال نفت
ایده لو و ارسال به مرکز انتقال نفت مغانک توسط
همکاران منطقه شمالغرب انجام گرفت.
وی گفت :تراز کردن توربین بر روی شاسی

ساخته شده ،مکان یابی کمپرسور مخازن
هوا ،خنک کننده روغن و کانکس کنترل
توربین  ،طراحی و اجرای پایپینگ ورودی و
خروجی توربوپمپ  ،طراحی و اجرای منیفولد
سوختگیری مخازن سوخت  ،کارهای عمرانی
جهت نصب اتاق کنترل ،کابل کشی برق و ابزار
دقیق به طول تقریبی  600متر از جمله اقدامات
مهم انجام شده در مرکز انتقال نفت مغاک می
باشد.
سرپرست منطقه شمالغرب همچنین افزود :

راه اندازی دستگاه پرتابل جمع آوری
مواد نفتی از رودخانه های منطقه لرستان

دستگاه جمع آوری مواد نفتی منطقه
لرستان در مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی
راه اندازی و آماده عملیات شد.
به گزارش امتیاز ،رییس  HSEو پدافند
غیر عامل این منطقه گفت :در کارگاه  2دو
روزه راه اندازی این دستگاه ،تیم های واکنش
در شرایط اضطراری تنگ فنی در گروه های 4
نفره با نحوه اتصال و راه اندازی قسمت های
سه گانه این دستگاه در کوتاه ترین زمان ممکن
آشنا شدند.
وی با بیان اینکه دستگاه یاد شده قابلیت
جمع آوری  40000لیتر مواد نفتی در ساعت را
از روی رودخانه ها داراست،یادآور شد :با الحاق این
دستگاه به پایگاه مقابله با آلودگی مواد نفتی منطقه
لرستان که در مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی
قرار دارد ،قدرت این پایگاه در واکنش به شرایط
اضطراری ناخواسته ،به نحو چشمگیری افزایش پیدا
کرده است .مهندس محمد نوریزدان راه انداز یا پاور،
اسکیمر و پمپ را سه قسمت اصلی این دستگاه
عنوان کرد و افزود :قسمت دوار اسکیمر وظیفه
جمع آوری مواد نفتی در رودخانه ها را برعهده دارد،
پمپ ،مواد نفتی جمع آوری شده از اسکیمر را به
ساحل رودخانه منتقل می کند و در نهایت این فعل
و انفعاالت با فشار روغن هیدرولیکی کار میکنند که
فشار آن توسط دستگاه پاور تامین می شود.نوریزدان
ادامه داد :منطقه لرستان عالوه بر دستگاه یاد شده،
دارای  5دستگاه کامیون آیخوف با ظرفیت جمع
آوری 70000لیتر مواد نفتی است که در بین مناطق
 12گانه شرکت جایگاه نخست را به خود اختصاص
داده است .وی ساخت دستگاه شناور جمع آوری
کننده مواد نفتی توسط واحد ترابری منطقه لرستان
را از دیگر اقدامات زیست محیطی این منطقه عنوان
کرد و اظهار داشت :از  5دستگاه کامیون آیخوف نیز
 2دستگاه توسط واحد ترابری منطقه لرستان طراحی
و ساخته شده است.
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در راستای بهبود عملکرد دستگاه و پایش عملیات
انتقال نفت تابلوی  PLCبه عنوان سیستم کنترل
و مانیتورینگ توربین (ساخت یکی از شرکت های
داخلی ) بابرنامه نویسی نرم افزاری برای راه اندازی
توربین با سوخت مایع و انجام کابل کشی مورد نیاز
نصب و راه اندازی شد.
جمشیدی بابیان اینکه آموزش راه اندازی
 ،بهره برداری ،پایش و راهبری به مدت یک ماه
توسط پرسنل بهره بردار منطقه شمالغرب انجام
گردید ،گفت :طراحی واجرای پنل برقی توربین و

تجهیزات متعلقه و سوخت گیری مخازن سوخت
توربین نیز توسط واحد برق این منطقه صورت
پذیرفت.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از واحد های
نقلیه ،تعمیرات خط،ابزار دقیق و واحد برق که در
شرایط سخت کاری و نبود امکانات الزم در این
پروژه همکاری داشتند افزود :تدارکات شبانه روزی
انبار مرکزی منطقه شمالغرب با همکاری سایر
مناطق موجب شد در سریع ترین زمان ممکن این
پروژه انجام گیرد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر  :بازار قفل شده

رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه بازار بازهم ملتهب شده
است ،گفت :امیدواریم سیاست های دولت برای تنظیم بازار باز هم به
کاهش قیمت و برقراری آرامش منجر شود.
آیت محمد ولی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم،در خصوص
وضعیت بازار طال و سکه در روز جاری اظهار داشت :امروز قیمت ها
در بازار طال و سکه نسبت به دیروز و هفته قبل ،افزایش یافته است
که این موضوع در کاسبی بازاری ها نیز اثرگذاشته است.
وی با بیان اینکه دادو ستدها در بازار بسیار کم شده است،
تصریح کرد :وقتی التهاباتی ایجاد می شود کسب و کارها دچار رکود
می شود؛ بازاری ها در این مواقع می گویند بازار قفل شده است.

چرا سکه گران شد؟

رئیس اتحادیه طال و جواهر ابراز امیدواری کرد که وضعیت بازار
مانند روزهای قبل با ثبات نسبی همراه شود و درباره دالیل افزایش
قمیت ها در بازار گفت :افزایش قیمت دالر و تقاضا برای طالی خام
و سکه به همراه عدم کارآیی مدیریت اقتصادی و تنظیم بازار موجب
رشد قیمت ها در بازار طال و سکه شده است.
به گفته محمد ولی ،حباب قیمت سکه هم اکنون در بازار تهران
به  450هزار تومان رسیده است.
در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طال نسبت به روز گذشته
افزایش داشته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید در قیمت  3میلیون و  850هزار تومان و سکه

تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت  3میلیون و  700هزار تومان
معامله میشود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 960
هزار تومان ،ربع سکه یکمیلیون و  230هزار تومان و هر قطعه سکه
گرمی  670هزار تومان فروخته میشود.
هر گرم طالی 18عیار هم  351هزار و  400تومان ارزشگذاری
شده است ،ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت
 1295.7دالر معامله میشود.
قیمت های درج شده برای انواع سکه و طال از اتحادیه طال و
جواهر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک ملی خبرداد:

روانسازی خدمات بانک ملی ایران برای افزایش رضایت مشتریان
مدیرعامل بانک ملی ایران از روانسازی بیشتر خدمات مشتریان
خبر داد و گفت :به زودی اختیارات بیشتری به ادارات امور داده می
شود تا خدماتی مانند خرید دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از پیش
تسهیل شود.
به نقل از بانک ملی ایران ،محمد رضا حسین زاده پنجشنبه
گذشته در همایش بررسی عملکرد سه ماهه سوم واحدهای این بانک
با بیان این که بوروکراسی های اداری نباید مانع از خدمت رسانی
مطلوب به مشتریان شود ،اظهار کرد :باید تا حد ممکن از اختیارات
ارائه شده توسط بانک مرکزی و هیات مدیره بانک در شعب استفاده
شده و سرعت ارائه خدمات به مشتریان افزایش یابد.
وی با اشاره به این که سرعت فعالیت ها در دنیای رقابتی امروز
اهمیت وافری پیدا کرده است ،ادامه داد :نمی توان مشتری را برای
دریافت یک خدمت معطل کرد ،در حالی که همه امکانات قانونی برای
ارائه سریع آن خدمت وجود دارد.

حسین زاده با بیان این که عملکرد همه واحدهای بانک به
صورت هفتگی در جلسه هیات مدیره بررسی می شود ،گفت :هیات
مدیره بانک مصمم است جایگاه مطلوب بانک ملی ایران در نظام
بانکی را حفظ کند و از همه ظرفیت های قانونی برای برطرف کردن
موانع استفاده خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد :مدیران اهل ریسک و
آشنا به قوانین و مقررات ،مورد تایید هیات مدیره هستند و به آنها
اختیاراتی برای فعالیت بیشتر در جهت بهبود امور و ایجاد رضایت در
مشتریان داده خواهد شد.
حسین زاده با اشاره به این که اولویت امروز کشور ،کمک به
ایجاد اشتغال و افزایش تولید است ،اظهار کرد :شعب در پرداخت
تسهیالت ،سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را در اولویت قرار
دهند ،اما این تسهیالت باید به واحدهایی پرداخت شود که تولید
مستمر دارند و با مشکل فروش تولید خود مواجه نیستند.

وی همچنین محصوالت بانکداری الکتزونیک بانک ملی ایران را
از پیشرفته ترین محصوالت موجود در نظام بانکی خواند و گفت :سوپر
محصوالتی مانند بام ،بله و اپلیکیشن  ،٦٠همواره مورد تحسین فعاالن
نظام بانکی و بانک مرکزی قرار گرفته اند ،بنابراین باید از حداکثر توان
موجود برای تبلیغ و استفاده از آنها بهره برد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از افزایش سطوح اختیارات
مدیران برای فروش اموال مازاد بانک خبر داد و گفت :خوشبختانه
بانک ملی ایران در این زمینه سرآمد است و روند وصول مطالبات
معوق بانک نیز سرعت گرفته ،به طوری که وضعیت بانک در این دو
شاخص همواره رو به بهبود است.
وی از برگزاری دومین «ملی شو» در آینده نزدیک نیز خبر داد
و خاطرنشان کرد :تازه ترین محصوالت بانک ملی ایران به زودی
رونمایی خواهد شد تا نشان دهد این بانک به یک نهاد مدرن ،توانمند
و پیشتاز تبدیل شده است.

بانك
تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید
در سال حمایت از کاالی ایرانی

مدیرعامل بانک پارسیان به همراه گروهی
از مدیران ،سه شنبه  ۱۱دی ماه از شرکت لوله و
ماشینسازی ایران بازدید کرد.
کوروش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان،
درجریان این بازدید که به همراه خسروانی،
عضو هیاتمدیره ،خواجهنصیری ،مدیر اعتبارات،
بشارتیزاده ،مدیرعامل شرکت فوالد صبح پارسیان
و قاسمخانی ،مدیر امور هماهنگی صورت گرفت،
ضمن اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا که
حمایت از تولید را در سرفصل برنامههای حمایتی
و ویژه بانکها قرار داده است ،اساس ماموریت
بانکها را حمایت و پشتیبانی از فعاالن اقتصادی و
تولیدکنندگان و به ویژه تولید صادرات محور اعالم
کرده و شرایط حال حاضر کشور را برای حضور
بانکها در این عرصه ضروری دانست .مدیرعامل
بانک پارسیان با اشاره به پروژههایی که این بانک
در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی و رفاه
اجتماعی مانند طرح آبرسانی به شهرها و روستاها
و مناطق محروم ،تمرکز و توجه ویژه این بانک به
مقوله آب و اهمیت آن داشته ،تداوم این حمایت
و پشتیبانی را ضرورتی انکارناپذیر بیان کرد .در
همین راستا مقرر شد ،بانک پارسیان از شرکت
لوله و ماشینسازی ایران که یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان لولههای چدنی نشکن برای انتقال
آب آشامیدنی میباشد ،حمایت و پشتیبانی کند.
بانک پارسیان در راستای حمایت از تولید و صنعت
کشور و همگام با دولت محترم در طرحهایی از
قبیل طرحهای گندلهسازی اپال پارسیان سنگان
به ظرفیت  ۵میلیون تن ،پارس فوالد سبزوار ،به
عنوان یکی از هشت طرح فوالدی و استانی کشور
با ظرفیت  ۸۰۰هزار تن فوالد و همچنین تامین
مالی گازرسانی به مناطق مختلف به خصوص
مناطق روستایی ،حمایت ویژه از بخش استراتژیک
کشور با خرید تضمینی گندم ،نوسازی  ۳۰هزار
تاکسی فرسوده برای حمایت از منابع بین نسلی و
سوختهای فسیلی ،توسعه اشتغالزایی روستایی و
غیره مشارکتی فعال داشته است.

سمینار اینترنت اشیاء در صنعت
بانکداری برگزار شد

سمینار اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری با
حضور معاونین ،مدیران و کارشنان حوزه مرکزی،
شعب غرب و شرق استان تهران موسسه اعتباری
کوثر برگزار شد.سمینار اینترنت اشیاء در صنعت
بانکداری روز سه شنبه  ۱۸/۱۰/۱۳۹۷با حضور
 ۱۲۰نفر از مدیران و کارشناسان موسسه کوثر در
محل سالن همایش های حوزه مرکزی و بیش از
 ۲۰۰نفر به صورت آنالین از طریق اپلیکیشن لحظه
نگار و ایوند برگزار گردید.در ابتدای این سمینار
مصطفی امجدیان معاون بازاریابی و امور استان ها
گفت :اینترنت اشیاء ()Internet of Things
ازجمله موضوعات روز در عرصه فناوری است
که به ارتباط اشیا با یکدیگر در بستر اینترنت و
بدون واسطه انسانی اشاره دارد  .امجدیان با بیان
مزایای اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری افزود:
فناوری اینترنت اشیا به بانکها کمک میکند تا
هزینههای اضافی را کاهش دهند .وی تاکید کرد:
در فضای رقابتی نظام بانکی یقیناً نهادهای پولی
عملکرد موفق تری دارند که بتوانند با بکارگیری
تکنولوژی روز خدمات جدیدی را در عرصه
بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه نمایند.
دکتر فرزاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس آکادمی بین
المللی اینترنت اشیاء گفت :اصطالح اینترنت اشیاء
اولین بار در سال  ۱۹۹۹مورد استفاده قرار گرفت و
جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی از جمله
اشیاء بی جان برای خود هویت دیجیتال دارند .وی
افزود :اینترنت اشیاء مفهوم مدرنی است که در آن
برای انسان ،حیوان و یا اشیاء قابلیت ارسال داده
از طریق شبکه های ارتباطی ،اینترنت یا اینترانت،
فراهم می گردد .فرزاد با اشاره به سیر تکامل
اینترنت اشیاء بیان داشت :گام اول اینترنت «اشیاء»
ابتدا دنیایی را محقق می سازد که در آن تمامی
اشیاء اعم از لوازم ،تجهیزات و انواع سنسورها امکان
اتصال به اینترنت و تبادل داده را خواهند داشت.
گام دوم به اینترنت «چیزها» اشاره دارد که عالوه بر
اشیاء ،موجودات زنده نیز قابلیت اتصال به اینترنت و
تبادل داده را خواهند داشت و در گام سوم اینترنت
«همه چیز» که گام نهایی است که در این مرحله
همه چیز قابلیت اتصال به اینترنت و تبادل داده را
خواهد داشت .

