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اخبار
مدیر عامل بانک ایران زمین:

فضای بانکی کشور در حال پوست اندازی است
همایش سراسری روسای شعب استان تهران با حضور مدیرعامل ،اعضای
هیات مدیره ،معاون عملیات بانکی ،مدیر شعب و تمامی روسای شعب استان
 27خرداد ،در سالن همایش ساختمان مرکزی بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک
ایران زمین ،ضمن تشکر از زحمات و تالش های پرسنل و مدیریت خوب روسای
شعب ،گفت :فضای بانکی در کشور در حال پوست اندازی است و بانک ها می بایست
منطبق با فضای امروزی عمل کنند .وی افزود :ما می بایست شرایط جدید بانک
مرکزی را درک کنیم و در راستای اهداف کشور گام برداریم.

بیمه دانا ارائه می کند:

طرح ها و پوشش های درمانی مناسب برای اعضای فعال
شبکه فروش
نمایندگان فعال و برتر بیمه دانا از پوشش ها و طرح های بیمه های درمانی
مناسب تری بهره مند خواهند شد .
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،دکتر تدینی مدیر بیمه های درمان این شرکت با اعالم
خبر فوق افزود :در راستای ارج نهادن به تالش و کوشش نمایندگانی که فعالیت هدفمند
آنان  ،شان و جایگاه بیمه دانا را در صنعت بیمه ارتقاء می دهد ،این مدیریت وظیفه خود
می داند که همسو و در جهت ایجاد انگیزه به چنین اهتمامی ،طرح های حمایتی در قالب
پوشش های درمانی مناسب را در اختیار شبکه فروش فعال و خالق قرار دهد .دکتر تدینی
ارائه چنین طرح هایی را منوط به تبیین و تنظیم نظامنامه طبقه بندی نمایندگان دانست
و خاطر نشان کرد :ظرف یک ماه آینده قرار است الگوی طبقه بندی نمایندگان از سوی
مدیریت امور نمایندگان و شعب کشور در اختیار این مدیریت قرار گیرد .

برپایی مسابقه”من روزه ام ”... ،در باشگاه مشتریان بانک ملت
مسابقه ویژه ایام مبارک ماه رمضان باشگاه مشتریان بانک ملت ،با عنوان”من
روزه ام ، ”...،از تاریخ ۱۸خرداد ماه (اول ماه مبارک رمضان) تا ۱۶تیرماه سال
جاری (اول ماه شوال) اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،در این مسابقه هر سه روز یکبار ،سه “قرار باشگاهی”
که بر گرفته از آیات قرآن مجید با مضامین اخالقی متفاوت است ،در وب سایت و صفحه
اینستاگرام باشگاه مشتریان بانک ملت منتشر خواهد شد .عالقه مندان می توانند ظرف
مدت زمانی سه روزه ،آثار خالقانه خود را در قالب متون با مضمون مشابه به جمله منتشر
شده ،تصاویر(در قالب خطاطی ،نقاشی ،عکس و  ،)...فیلم های خالقانه و  ...به صورت
خصوصی و از طریق شماره تلفن معرفی شده در شبکه تلگرام ،برای باشگاه ارسال کنند.

ایران پررونق ترین بازار تجهیزات و کاالهای نفتی می شود
یک مؤسسه مشاوره پیش بینی کرد در چند سال آینده ایران بیشترین رشد را در زمینه خرید تجهیزات و خدمات صنعت نفت خواهد داشت .به گزارش پایگاه خبری پن انرژی از اسلو ،مؤسسه
مشاوره ریستاد انرژی در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد در سالهای آینده ،ایران در رشد خرید تجهیزات و خدمات نفتی پیشتاز خواهد بود .بر اساس برآورد ریستاد ،خرید تجهیزات و خدمات
نفتی از سوی ایران در سال  ٢٠١٨میالدی  ٦میلیارد دالر نسبت به سال  ٢٠١٤افزایش خواهد یافت .طبق اعالم مؤسسه یاد شده ،پایان تحریم ها سبب شد زمینه حضور شرکت های خدمات حفاری
در یک بازار مطلوب و پررونق فراهم شود .طبق طرح های دولت ایران ،این کشور برای جذب  ٨٥میلیارد تا  ١٢٠میلیارد دالر سرمایه در بخش باالدستی نفت و گاز خود در سالهای  ٢٠١٦تا ٢٠٢٠
میالدی تالش می کند.

خط و نشان وزیر نفت برای بازار؛

قیمت نفت  20دالر هم شود ،تولید را کاهش نمی دهیم
وزیر نفت با بیان این که صنعت نفت کشورمان توانسته
است بخش عمده ای از سهم خود را در بازار به دست
بیاورد ،گفت :بر خالف آنچه برخی متصور بودند ،بازگشت
ایران به بازار ،قیمت نفت را کاهش نداد.
به گزارش شانا ،بیژن زنگنه صبح دیروز در مراسم قدردانی از
خدمات رکن الدین جوادی ،مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت
ایران و معارفه علی کاردر به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت،
از همکاری مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران ،هیئت مدیره
و شرکت های عملیاتی تابعه این شرکت بخصوص شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب برای همراهی در تحقق هدف افزایش تولید
نفت خام کشور در دوران پس از تحریم قدردانی کرد و گفت:
ما هم اکنون بخش عمده ای از سهم خود را در بازار نفت به
دست آورده ایم و از این رو باید از همه همکاران که غیرتمندانه
و متعهدانه به مسئولیت خویش در قبال صنعت نفت و جمهوری
اسالمی ایران عمل کردند ،قدردانی کنم.
وی ادامه داد :پیشتر نیز در جمع کارکنان شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب اعالم کرده بودم که شما با عملکردتان به من قدرت
می دهید و در نشست امسال اوپک به واسطه همت کارکنان
شرکت ملی نفت ایران ،من این قدرت را داشتم و عملکرد
غرورآفرین صنعت نفت کشورمان در افزایش تولید نفت خام در
کوتاهترین زمان ممکن ،آبروی صنعت نفت شد.
سرعت ایران در بازگشت به بازار نفت شگفت انگیز بود
زنگنه با اشاره به وعده خود به رئیس جمهوری مبنی بر افزایش
یک میلیون بشکه ای تولید در مدت زمان ٦ماه پس از رفع تحریم ها،
تصریح کرد :ما در کمتر از سه ماه به این وعده خود عمل کردیم و
در نشست امسال اوپک ،همه بر این باور بودند که سرعت ایران در
بازگشت به بازار ،شگفت انگیز و غیرقابل باور بوده است.
وزیر نفت گفت :همچنین درحالی که برخی متصور بودند
افزایش تولید نفت خام ایران ،به کاهش قیمت نفت دامن می زند،
این اتفاق رخ نداد و با لطف الهی ،نه تنها قیمت نفت کاهش نیافت
بلکه با افزایش نیز روبرو شد.
زنگنه خاطرنشان کرد :شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
همچنان امکان افزایش ظرفیت تولید را تا سه میلیون بشکه در
روز دارد و این مهم در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر نفت با قدردانی از زحمات مهندس جوادی در مدت
تصدی مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران ،عنوان کرد :ایشان
در حدود سه سال فعالیت خود در این سمت ،زحمات زیادی را
عهده دار شد و کارهای بزرگی در این مدت به سرانجام رسید.

زنگنه با اشاره به وارد مدار شدن فازهای  ١٦ ،١٥ ،١٢و ١٧
پارس جنوبی و فعالیت فاز  ١٨با گاز فازهای  ٦،٧و  ،٨یادآور شد:
همچنین امسال باید فاز  ١٩را با ظرفیت  ٢فاز متعارف و فازهای
 ٢٠و  ٢١را به مدار بیاوریم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به فعالسازی پروژه های غرب کارون
بویژه میدان آزادگان جنوبی ،افزایش  ٢برابری صادرات نفت خام
را نیز از دستاوردهای بزرگ صنعت نفت عنوان و اذعان کرد :این
دستاوردها با مدیریت ارشد مهندس جوادی و همکاری هیئت
مدیره شرکت ملی نفت ایران و شرکت های عملیاتی و تابعه این
شرکت حاصل شده است.
وزیر نفت ادامه داد :برخی از افزایش تولید نفت ایران اظهار
نارضایتی و این امر را دلیلی برای کاهش قیمت نفت عنوان می
کردند اما بنده تاکید کردم که حتی اگر قیمت نفت به  ۲۰دالر
هم برسد ،برنامهی افزایش تولید به میزان دوران قبل از تحریم
ها را خواهیم داشت.
روسپیدی شرکت ملی نفت ایران در روزهای سیاه تحریم
زنگنه به تغییرات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس
اساسنامه جدید این شرکت اشاره کرد و افزود :بر مبنای اساسنامه

جدید ،تعداد اعضای هیئت مدیره باید از  ١٣نفر ( ٩عضو اصلی
و  ٤عضو علی البدل) به  ٩نفر ( ٧عضو اصلی و  ٢عضو علی
البدل) کاهش می یافت که این تغییرات انجام شد .وی با بیان
این که مهندس جوادی از مدت ها قبل تمایل داشتند دیگر در
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نباشند ،ادامه داد :ایشان از
روز اول نیز مدیریت عاملی شرکت ملی نفت را به درخواست
من پذیرفتند ،فشار کاری بسیاری را متحمل بودند و از این رو
مایل بودند به فعالیت خود در این زمینه پایان دهند .وزیر نفت
خاطرنشان کرد :دوره کاری مهندس جوادی مصادف با دوران
تحریم و هدف اصلی تحریم نیز شرکت ملی نفت ایران و پس از
آن بانک ها بود که خوشبختانه شرکت ملی نفت ایران این دوران
را با روسپیدی در برابر ملت ایران پشت سر گذاشت.
زنگنه هرگونه اخباری مبنی بر وجود اختالف میان خود و
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران را رد کرد و گفت :نسل
جدیدی در کشور فعالیت می کند که منافع ملی را فرع و منافع
گروهی خاص خود را اصل قرار داده است ،اما بدانید تخریب کردن
هنر نیست.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب رکن الدین جوادی به عنوان

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ،وی را بهترین
گزینه برای تصدی این مسئولیت خواند و گفت :با توجه به این
که فعالیت در این سمت نیازمند ارتباط مناسب با شرکت ملی
نفت ایران است و آقای جوادی حدود سه سال باالترین مسئولیت
عملیاتی را در بخش باالدست صنعت نفت بر عهده داشته اند،
قطعا عملکرد موفقی را در این عرصه نیز به نمایش می گذارند.
پایان طرح های نیمه تمام در دوران پساتحریم
زنگنه در ادامه به دالیل انتصاب علی کاردر به عنوان مدیرعامل
جدید شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت :ایشان فردی
شناخته شده در صنعت نفت ،حرفه ای و معتبر است و به مسائل
و دغدغه های اصلی این شرکت آشنایی و توجه دارد.
وی مهمترین مسئولیت شرکت ملی نفت ایران را در شرایط
حاضر ،پایان طرح های نیمه تمام بخصوص در پارس جنوبی و
غرب کارون عنوان کرد و افزود :باید از فضای پساتحریم به عنوان
فرصتی برای انعقاد قراردادهای جدید و راه اندازی هرچه بیشتر
طرح ها و پروژه های صنعت نفت استفاده کرد.
وزیر نفت با تاکید مجدد بر این که چرخ صنعت نفت ،چرخ
های اقتصاد کشور را نیز به حرکت وامیدارد ،اضافه کرد :افزایش
درآمدهای نفتی ،تاثیری تعیین کننده در اقتصاد کشور ندارد ،اما
راه اندازی طرح ها و پروژه ها ،به صورت زنجیره ای تمام اقتصاد
را درگیر می کند و به تکاپو می اندازد.زنگنه با اشاره به این که در
سال  ،٨٠کمتر شرکت پیمانکار نفتی بود که مشغول کار نباشد،
گفت :هم اکنون نیز اگر بار دیگر طرح ها و پروژه ها در حوزه
های مختلف تعریف و دنبال شود ،از ظرفیت های موجود همه
پیمانکاران و سازندگان استفاده خواهد شد.
روشهای سنتی تامین مالی جوابگوی نیازهای صنعت
نفتنیست
وی با بیان این که مهندس کاردر را در این زمینه ،شخصیتی
مصمم می بینم تصریح کرد :یکی از مشکالتی که در این
چندسال گریبانگیر صنعت نفت بود ،کمبود منابع مالی بوده
است که خوشبختانه به دنبال اقدام های انجام شده در این زمینه
بخصوص در سال گذشته ،امسال این مشکل تا حدودی برطرف
شده است .زنگنه با اشاره به این واقعیت که روشهای سنتی تامین
مالی نمی تواند چنان که باید جوابگوی نیازهای صنعت نفت باشد،
بر ضرورت بهره مندی از روشهای نوین تامین مالی بخصوص
جذب سرمایه و بازپرداخت از محل تولیدات طرح ها تاکید کرد
و گفت :اشراف مهندس کاردر بر مباحث مالی ،می تواند در این
زمینه راهگشا باشد.

