کوتاه از انرژی

هند و چین به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد

ارزآوری  ۸میلیارد دالری پتروشیمی در سال گذشته

مهر :کاخ سفید در  ۲۲آوریل  ۲۰۱۹میالدی اعالم کرده معافیتهایی که برای واردات نفت از ایران به هشت کشور اعطا کرده بود را تمدید
نخواهد کرد؛ در حالیکه تحلیلگران و دانشگاهیان پیشبینی کردند که چین و هند به این خواسته ترامپ ،تن در نخواهند داد« .آدام
نی» ،محقق امور چین در دانشگاه ماکواری سیدنی ،میگوید :چین واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد و بهرغم فشارهای آمریکا
به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد و نخستین و مهمترین دلیل این امر آن است که چین ،اقدامات آمریکا بر ضد ایران را یکجانبه و
بهناحق میداند .احتماالً پکن سعی میکند راهی پیدا کند که از سوی واشنگتن هم مورد قبول باشد ،به ویژه در شرایطی که چین و آمریکا
در حال مذاکره برای متوقف کردن جنگ تجاری پر خسارت خود هستند .این محقق میگوید :مقامات چینی با توجه به روابط دیرینه
خود با تهران ،نمیخواهند زیر فشارهای آمریکا سر خم کنند.

خانه ملت :مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به میزان ارزآوری صنایع پتروشیمی در سال  ،97گفت :شرکت ملی پتروشیمی در
ابتدای سال ،97گزارشی درباره میزان ارزی که این صنایع میتواند برای کشور داشته باشد ،به رئیس جمهور ارائه داد .معاون وزیر نفت ،با بیان اینکه
سه ماه زمان الزم است تا پول مواد پتروشیمی صادراتی به کشور بازگردد ،افزود :بالغ بر  93درصد از ارزهایی که در برنامه سال  97پیش بینی و به
رئیس جمهور ارائه شده بود به کشور بازگشته و محقق شده است که مابقی در آمار سه ماه آتی سال ارائه و جبران میشود .وی ادامه داد :ارزآوری
بخش پتروشیمی در سال گذشته حدود هشت میلیارد دالر بوده که در اختیار سامانه نیما قرار گرفته است .بهزاد محمدی با بیان اینکه در سال
 97پتروشیمی مرجان مورد بهره برداری قرار گرفت ،تاکید کرد :در سال  ،98سه مجتمع پتروشیمی مورد بهره برداری قرار میگیرد و در سال
 99که اوج توسعه صنعت پتروشیمی بوده 15طرح افتتاح میشود و در مجموع 45درصد تا پایان سال 99به ظرفیت این صنعت اضافه میشود.
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غالمرضــا روشــنی ،رئیس آمــوزش منطقه
هشــت گفت :در طول ســال گذشــته ،این
واحد با برگزاری دورههای آموزشــی هدفمند
و برنامهریزی شــده در بخشهای مختلف از
جمله عمومی ،تخصصی ،HSE ،سیستمهای
مدیریتی و حراست ،توانست به رسالت خویش
عمل کرده که حاصــل آن ارتقای  10درصدی
سرانه آموزشی پرســنل این منطقه نسبت به
سال  96اســت .وی افزود :با احتساب افزایش
 10درصــدی دورههای آموزشــی در منطقه
هشت عملیات انتقال گاز 23049 ،نفر ساعت
دورههای عمومی 25165 ،نفر ساعت دورههای
تخصصی 8568 ،نفر ســاعت دورههای ،HSE
 3744نفر ساعت دورههای حراست و 11700
نفر ساعت دوره آموزشــی زبان انگلیسی برای
کارکنان در طول سال گذشته برگزار شده است.
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ترامپ برای پیروزی در انتخابات بعدی دست و پا میزند

تحریم ،به نفت ۱۰۰دالری
منجرمیشود
خانه ملت :رئیس کمیسیون انرژی مجلس
بیان کــرد :آمریکا برای به صفر رســاندن
فروش نفت ایران مراحل متعددی ازجمله
دخالت در امور کشورهایی همچون ونزوئال،
لیبی و سودان تا عدم معافیت نفتی برخی
از کشورها را طی کرده ،اما باید شکست این
سیاستها را اعالم کرد .فریدون حسنوند
در توضیح راههای پیگیری تحریمها علیه
ایران ازســوی آمریکا و مســیرهای رفته
و طراحی شــده توســط ترامپ ،گفت :در
مرحله اول تحریمها ،خروج آمریکا از برجام
اعالم شد و پس از آن موضوع تحریم نفتی
و به صفر رســاندن فروش نفــت ایران در
اولویت سیاستهای اقتصادی و دیپلماسی
آمریکا قرار گرفت ،اما اکنون باید شکست
این سیاستها را اعالم کرد چراکه نه تنها
نتوانستند فروش نفت ایران را صفر کنند
بلکه ایران روند عادی در تولید و فروش نفت
را داشته اســت .نماینده مردم اندیمشک
در مجلس شورای اســامی ادامه داد :در
این مرحلــه اقدامــات پیشزمینهای نیز
توسط آمریکا صورت گرفته است بهعنوان

مثال آمریکا در ماههای گذشته تالشهای
بسیاری برای سرنگونی دولت قانونی ونزوئال
همچون دخالتهای مستقیم ،خرابکاری
در حوزه انرژی ،برق و تحریک مردم برای
سرنگونی دولت قانونی کرد تا بتواند ونزوئال
را بهعنوان کشوری نفتی در دست گرفته
و در ادامــه تنظیم بازار نفــت را در اختیار
داشته باشد.
ایجاد مشــکالت برای کشور
نفتی لیبی؛ مرحله بعدی تالش
آمریکا برای تحریم ایران بود
وی افزود :ترامپ مرحله بعدی نقشههای
خود را از طریق کشــور لیبی دنبال کرد تا
بتوانند بر چاههای نفتی این کشور تسلط
پیدا کرده و بــه نوعی لیبــی و ونزوئال را
بهعنوان دو کشــور نفتی به طور کامل در
اختیار خود گیرد ،البته در پشــت صحنه
مشکالت لیبی ،کشور عربســتان نیز قرار
گرفته اســت .حســنوند بیان کرد :اتفاق
مشکوک دیگری نیز در کشور سودان افتاد
که این اتفاق ســرنگونی عمرحسنالبشیر
و جایگزینی حکومت نظامــی بود که در
این ماجرا ردپای برخی کشورهای حاشیه

خلیجفارس و آمریکا دیده میشــود .این
تغییرات بیربــط به مســائل نفتی نبود
کما اینکه در تجزیه ســودان به شمالی و
جنوبــی بخش عمــده نفت در قســمت
جنوبی قرار دارد ،اما طبق توافق ســهمی
به سودان شمالی تعلق گرفت .این نماینده
مجلس اضافه کرد :تحوالت مطرح شده در
کشورهای لیبی ،سودان و ونزوئال ازجمله
اقداماتی بود که آمریکا در ادامه برنامههای
خود برای فشار به ایران اجرا کرد و از طرف
دیگر با سوءاســتفاده از کشورهای حاشیه
خلیجفارس مانند عربستان درصدد افزایش
این فشارهاست.
عدم تمدیــد معافیت نفتی
برخی از کشورها؛ ضلع دیگر
اقدامات آمریکا علیه ایران
وی با بیان اینکه ضلع دیگر اقدامات آمریکا
علیه ایران عدم تمدید معافیت نفتی برخی
از کشورهاست ،توضیح داد :کودتا در ونزوئال،
عملیات نظامی در لیبی و تجزیه ســودان،
بخشی از پازلهای چیده شده توسط آمریکا
برای تحریم نفتی و فشار اقتصادی به ایران
هستند و قطعه دیگر این پازل نیز عدم تمدید

اطالعیه

بدینوسیله به اطالع کلیه شهروندان و عموم مصرف کنندگان شهرستان اسالمشهر می رساند مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با موضوع برگزاری
انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن براساس ماده 15و تبصره  1ماده  21اساسنامه انجمن ها در خرداد ماه سال ( 1398مورخ  )98/03/11راس ساعت  10الی  12در محل اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان به نشانی سرنوری ،مجتمع تجاری میالد نور ،طبقه چهارم برگزار خواهد شد.
داوطلبانعضویتدرانجمنحمایتازحقوقمصرفکنندگانشهرستانمیتوانندبامراجعهبهسامانهجامععضویتبهنشانیاینترنتی members.crps.irنسبتبهثبتدرخواستعضویت
در انجمن اقدام نمایند .امکان عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرف ًا برای افراد باالی 18سال سن و دارای تابعیت جمهوری اسالمی ایران فراهم بوده و تا اطالع ثانوی رایگان
می باشد.
هر یک از اعضای محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که پس ازثبت عضویت در سامانه جامع عضویت تمایل دارند داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرس انجمن حمایت از
حقوق مصرف کنندگان شهرستان نیز باشند می بایست در بازه زمانی از مورخ 1398/02/17لغایت 1398/02/21شخص ًا نسبت به حضور در اداره شهرستان و تکمیل فرم درخواست داوطلبی
و ارایه مدارک الزم اقدام نمایند.
* مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس:
 دو نسخه تصویر برابر با اصل کارت ملی (پشت و رو) و تمام صفحات شناسنامه تکمیل فرم اعالم داوطلبی تعداد 6قطعه عکس رنگی 6*4پرسنلی دو نسخه تصویر برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی دو نسخه تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای داوطلبان ذکور تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل اقامت (برای داوطلبینی که متولد شهرستان اسالمشهر نمی باشند) تکمیل و امضای فرم تعهد نامه حضور منظم در جلسات هیئت مدیره* شرایط الزم جهت داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و بازرس:
)2نداشتنسابقهورشکستگیبهتقصیریاتقلب
 )1عضویت در مجمع عمومی انجمن
 )4عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد مالی و اخالقی
 )3عدم وابستگی به احزاب ،سازمان ها و گروه های مخالف نظام جمهوری اسالمشهر ایران
 )5عدم عضویت در هیئت مدیره سازمان ها ،انجمن ها ،اتحادیه ها و تشکل های تولیدی ،توزیعی ،خدماتی و صنفی
)6حداقلمدرکتحصیلیلیسانسوداشتنحداقلسهسالسابقهفعالیتعلمییاتجربی(درشهرستانهاییکهبهتعدادکافی(هشتنفر)داوطلبلیسانسوجودندارددارابودنفوقدیپلم
با پنج سال سابقه کار مرتبط در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مالک می باشد .مدرک فوق لیسانس دو سال و دکترا سه سال سابقه فعالیت محسوب می شود)
 )7داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای داوطلبان ذکور
 )8عدم عضویت در مجمع عمومی موسس و هیئت نظارت برای انتخابات انجمن
 )9نداشتن هر گونه سوء پیشینه کیفری موثر
 )10داوطلب بومی شهرستان محل تقاضا باشد( .متولد شهرستان محل تقاضا بوده و یا حداقل شش ماه متوالی قبل از تسلیم درخواستی داوطلبی ،در آن شهرستان مقیم باشد ،به طوری که
فعالیت حرفه ای وی در آن شهرستان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن شهرستان باشد).
 )11کلیه متقاضیان عضویت در هیئت مدیره الزم است تعهدنامه حضور منظم در جلسات هیئت مدیره را مطابق مقررات اساسنامه امضا کنند.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان اسالمشهر

آگهي مناقصه و شناسایي و ارزیابي کیفي پیمانكاران

نوبت دوم
شماره آگهی 87380010 :
شماره مجوز1398.432:

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد پایش دویست سرجوش خط لوله سوم سراسري (" )56را پس از ارزیابي کیفي به پیمانکاران داراي صالحیت واگذار نماید ،لذا
متقاضیاني که واجد شرایط اعالم شده باشند ،مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعالم آمادگي حداکثر ظرف مدت 5روز پس از چاپ آگهي
نوبت دوم به دفتر امور پیمانهای منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطالعاتمناقصه:
)2مدت اجرای پیمان 5:ماه شمسي
)1دستگاه مناقصه گزار :شرکت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات انتقال گاز
)4مبلغتضمینشرکت درفرآیند ارجاعکار 527,850,000:ریال
)3مكان اجرای پروژه :استان مرکزی،محدوده شهر دلیجان
)5پیمانکاربایستيتوانایيارایهضمانتنامههايانجامتعهداتوشرکتدرفرآیندارجاعکار(مطابقبایکيازموارددرجشدهدرآییننامهتضمینمعامالتدولتيبهشماره
/123402ت 50659هـ .مورخ  94/9/22هیئت محترم وزیران) را دارا باشد.
)6محلدریافتفرمهاياستعالمارزیابيکیفيواسنادمناقصه:کیلومتر 17جادهاصفهان،نجفآبادمنطقهدوعملیاتانتقالگاز،امورپیمانها-تلفکس031-36281413:
)7مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ 98/02/17به مدت 2روز
)9زمان گشایش پیشنهادها98/03/21:
)8زمان عودت فرمهاي استعالم ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه :ساعت 12روز98/03/04
)10محلگشایشپیشنهادقیمت :کیلومتر 17جاده اصفهان ،نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
)12مدت اعتبار پیشنهادات :حداقل 3ماه شمسی
)11فرایندمناقصه:عمومی-یک مرحله اي،ارزیابي کیفي
)13قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
*ضمن ًا هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
(اسناد ارزیابي کیفي و پیشنهاد مالي همزمان توزیع و جمع آوري مي گردد)
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
* ارایه گواهینامه معتبر اصل /برابراصل شامل :تایید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه 5رشته هاي نفت و گاز یا تاسیسات وتجهیزات و یا
پروانه معتبر از مراجع صالحیتدار در زمینه خدمات موضوع پیمان-گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران
* گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام مالیات بر ارزش افزوده
* کد اقتصادي و شناسة ملي
* گواهي امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
* مدارک ارزیابی کیفی شامل :توان مالي ،تجربه مرتبط ،حسن سابقه کافي ،توان تجهیزاتي ،توان فني-برنامه ریزي و الزامات HSEبراي اجراي موضوع پیمان
ضمن ًا آگهي فوق در سایتهاي ذیل نیز قابل مشاهده مي باشد.
WWW. NIGC-NIGTC. IR
WWW. SHANA.IR
http://iets.mporg.ir
WWW. NIGC-DIST2. IR

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/09 :

روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز

خبر داد:

عکس :شانا

ایران اکونومیست :چالشهای فروش نفت
در بورس قانون عرضه نفــت در بازار بورس
کشــور حدودا ً  16ســال قدمت دارد ،اما در
این  16ســال هیچ دولتی جهت به سرانجام
رســاندن و اجرایی کردن این قانون اقدامی
عملی انجام نداد .بعدها و ضمن تالش آمریکا
برای به صفر رســاندن صادرات نفت ایران،
ناگهان به یاد این قانون  16ساله افتادیم .در
دولت حســن روحانی برای مقابله با تحریم
فروش نفت ،تالشها آغــاز و عرضه نفت از
طریق رینگ بینالملل بورس انرژی عملیاتی
شد.
کارشناسان معتقد بودند این روش در بهفروش
رساندن نفت ایران در دوران تحریم میتواند
مفید باشــد ،اما از آن موقع هشت بار شاهد
عرضه نفت ایران در رینگ بینالملل بورس
انرژی هستیم؛ ولی دریغ از کسب اهداف مورد
انتظار .خریدهای چند هزارتایی از عرضههای
میلیونی نفت را به طور مشــخص نمیتوان
مصداق موفقیت دانســت .پیچیدگی کار در
حدی است که امتیازات شــرکت ملی نفت
در خصوص پیش پرداختها ،زمان تســویه
حساب و در نظر گرفتن سایر امتیازات برای
خریداران ،نتوانسته است خریداران را ترغیب
کند تا خریدهای کالن داشته باشند .تاکنون
از هشت مرحله عرضه نفت ،فقط سه بار شاهد
بهفروش رفتن نفت ایــران آن هم به صورت
محدود و ناچیز هستیم .سیدعلی حسینی،
مدیرعامل بورس انرژی در این خصوص گفت:
رعایت عموم شرایط جهت فروش نفت ،صرفاً
در اختیار ما نیســت و برخی از آن شرایط از
کنترل ما خارج هستند.

انرژی
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در ارزیابی سال گذشته تحقق یافت؛

معافیت نفتی برخی از کشورهاســت البته
آمریکا خود صراحتاً به این نتیجه رسیده که
بخش نخست تحریمها علیه ایران بینتیجه
ماند و اکنون با رویکرد جدید به دنبال تحقق
اهدافش علیه ایران است.
درصورت تحریم کامل نفتی
ایران ،قیمت نفت از  100دالر
باالتر خواهد رفت
رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است
باتوجه به مخالفتهای برخی از کشورها با
سیاستهای آمریکا ،بهیقین ترامپ باز هم
در اعمــال تحریمهای جدیــد علیه ایران
ناموفق خواهد بود ضمــن آنکه درصورت
تحریم کامــل نفتی ایران دنیــا با افزایش
سرسامآور قیمت ســوخت و موادسوختی
مواجه خواهد شــد که بهطورحتم قیمت
نفت از  100دالر باالتر خواهد رفت ،اما افکار
عمومی جهان چنین اجازهای را به آمریکا

نخواهد داد .وی مطرح کرد :از طرفی دیگر
اگر آمریکا نیمنگاهی به کشورهای حاشیه
خلیجفارس همچون عربستان دارد به دلیل
ذخایر نفتی آنها است و عمدا ً سختگیری
نسبت به عدم تمدید معافیت نفتی برخی
از کشورها را در تابســتان طراحی کرده تا
دنیا نیاز کمتری به سوخت داشته باشد و
بتوانند به اهداف خود برســند .حسنوند با
تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران نیز
راهکارهایی برای مقابله با تحریمهای نفتی
آمریــکا پیشبینی کرده اســت ،گفت :به
جز کشورهای رسمی ،خریداران بسیاری
مشــتاق خرید نفت ایران هستند و برخی
از پاالیشــگاههای دنیا براساس استفاده از
نفت ایران طراحی شدهاند و این اقدام صرفاً
فشار به ایران نیســت بلکه رفتاری کام ً
ال
استکباری است که تمام دنیا را تحت فشار
قرار خواهد داد.

جایگزینی نفتخام ایران در بلندمدت امکانپذیر نیست
شانا :سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به تصمیم جدید ترامپ مبنی بر تمدید
نکردن معافیتهای خریداران نفت خام ایران ،به خبرنگار شانا گفت :آمریکا طی  ۴۰سال پس از پیروزی انقالب
اسالمی با ایران دشمنی کرده و تجربه نشان داده که هرچه دشمنی آمریکاییها بیشتر شده انسجام و اتحاد
قویتری بین ایرانیان شکل گرفته و بسیاری از تهدیدها به فرصت تبدیل شده است .اسداله قرهخانی افزود:
آمریکاییها در  ۱۳آبانماه  97میخواستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند ،اما نتوانستند و در آینده هم
این آرزوی واهی آنها محقق نخواهد شد .سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد :تحریم ایران از سوی
آمریکا اتفاق جدیدی نیست و تاکنون نیز موفقیتی برای واشنگتن به دنبال نداشته است .عبدالحمید خدری،
عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره تاکید کرد :رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا بداند با تحریم نفتی
ایران قیمت جهانی نفت افزایش چشمگیری خواهد داشت ،با توجه به خارج شدن تولیدکنندگانی همچون لیبی
و ونزوئال از چرخه تولید و فروش ،اسباب افزایش قیمت نفت فراهم میشود ،در همین حال مصرفکنندگان
تحمل قیمتهای باالی نفت را ندارند و بیشک با ادامه سیاستهای آمریکا مخالفت خواهند کرد .وی با اشاره
به اینکه آمریکا با این اقدامهای خود نظم منطقه را برهم زده و سبب تهدید اقتصادی منطقه میشود ،عنوان
کرد :ایران آمادگی مقابله با این تحریمها را دارد ،زیرا با وجود انواع تحریمهای اعمال شده علیه نفت ،بنزین و
دیگر بخشها در دوران مختلف ،صادرات نفت ایران ادامه داشته و چرخ اقتصادی کشور از حرکت باز نمانده
است .خدری با تاکید بر اینکه به دنبال تحریم نفتی ایران ،جهان نیز با بحران نفتی روبهرو میشود ،افزود :جبران
نفت ایران توسط دیگر تولیدکنندگان امکانپذیر نیست ،شاید تنها بتوانند برای مدت کوتاهی این کار را انجام
دهند ،اما در بلندمدت به هیچ وجه امکان آن وجود ندارد .حسین امیری خامکانی نیز گفت :مردم ایران این
شرایط را در دوران جنگ تحمیلی نیز آزمودهاند ،زیرا افزون بر تحریم فروش نفت ،از زمین ،آسمان و دریا در
محاصره بودیم ،اما به روشهای مختلف خود را از تحریمها نجات دادیم .وی با اشاره به اینکه تحریمها برای ایران
بهعنوان کشوری قدرتمند و با منابع بسیار نمیتواند کمرشکن باشد ،ادامه داد :اصالحات اقتصادی اصلیترین
کاری است که باید در این شرایط انجام داد.
انرژی

خوش بهحال پرمصرفها شد

مهر :در حالی که مسئوالن وزارت نیرو بارها
تاکید کردهبودند که برنامــهای برای افزایش
تعرفه مشــترکان عادی ندارند ،اما در تاریخ
 ۲۵فروردین شــرکت توانیــر مصوبه جدید
دولت برای افزایش تعرفههای برق مشترکان
پرمصــرف را که باالتر از الگــوی مصرف برق
داشته باشند ،به شرکتهای توزیع برق ابالغ
کرد که بر اســاس آن هیئت وزیران تصویب
کرده است که بهای آب شرب و برق از ابتدای
اردیبهشــت  ۱۳۹۸به میــزان هفت درصد
افزایش یابد .بر اســاس این مصوبه ،برق برای
کممصرفها هفت درصد و برای پرمصرفها
 ۲۳درصد افزایش مییابد .اخیرا ً محمدحسن
متولیزاده ،مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به
طرحهای تشــویقی وزارت نیرو برای کاهش
میزان مصــرف برق بخش خانگــی گفت :در
صورت صرفهجویی  ۱۰درصدی در میزان برق
مصرفی ۲۰ ،تا  ۳۰درصد از مبلغ صورتحساب
مشــترکان کاهش مییابد .وی ،اظهار کرد :با
هدف افزایش انگیزه برای اصالح مدل مصرف
مشترکان پرمصرف  مقرر شــده تا از ابتدای
خردادماه تنها برای مشترکان پرمصرف خانگی
 ۱۶درصد به این رقم افزوده شود.

نفت

ابراز امیدواری پوتین برای
ادامه صادرات نفت ایران

ایسنا :رئیس جمهور روســیه ابراز امیدواری
کرد که صادرات نفت ایران با وجود تالشهای
واشــنگتن برای متوقف کردن آن ،ادامه پیدا
کند .واشــنگتن از همه خریداران نفت ایران
خواسته است خریدشان را تا اول ماه مه متوقف
کنند یا بــا تحریمهای آمریکا مواجه شــوند.
اما والدیمیر پوتین که برای شــرکت در یک
کنفرانس سرمایهگذاری به پکن سفر کرده بود،
اظهار کرد :وی از نیت عربستان سعودی برای
افزایش تولید مطلع نیست .وی در برابر پرسشی
درباره موضع عربستان سعودی برای جبران
افت عرضه ایران در بازار جهان ،به خبرنگاران
گفت :امیدوارم نهایتاً چنین اتفاقی روی ندهد،
اما از نظر تئوری ،مــا تحت گروه اوپک پالس،
توافقی داریم .پوتین بــه توافق کاهش تولید
جهانی نفت که میان اوپک و روسیه امضا شده و
قرار است تا پایان ژوئن اجرا شود ،اشاره داشت.
رئیس جمهور روسیه گفت :ما اطالعاتی درباره
شــرکای ســعودی خود یا هیچ یک از دیگر
اعضای اوپک که نشان دهد آنها آماده ترک
توافق هستند ،دریافت نکردهایم.

نشتیابی خطوط تغذیه
و شبکه توزیع گاز اردبیل
اردبیل -مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان اردبیل از
نشــتیابی بیــش از  7180کیلومتر خطوط
تغذیه و شــبکه توزیع گاز این شرکت در سال
 97خبر داد .فیروز خدائی هدف از انجام عملیات
نشتیابی را شناســایی ،ثبت نقاطی که نشتی
گاز دارند و اطالعرسانی آن به تیمهای کنترل
و رفع نشتی دانست و افزود :این فرآیند اجرایی
جزو مهمترین فرآیندهای ارائه خدمات ایمن
به مشتریان است که با شناسایی موارد نشتی
توســط تیمهای نشــتیابی در اســرع وقت،
بهرهبرداری ناحیه گازرســانی آغــاز و با رفع
نشتی به پایان میرســد .وی گفت :به منظور
مطابقت فعالیتهای شــرکت با استانداردها
و دســتورالعملهای شــرکت ملی گاز ایران،
بازرســیهایی از پروژههــای در حــال اجرا،
ایستگاههای تقلیل فشــار و سیستم حفاظت
کاتدی صورت پذیرفته است.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

شیوههای تداوم تولید
و صادرات نفت بررسی شد

شــانا :نشســت شــورای عالــی هماهنگی
اقتصادی ،هفتم اردیبهشتماه به ریاست دکتر
حسنروحانی ،رئیس جمهوری و با حضور روسای
قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل شد .در
این نشست ،به دنبال ارائه گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت دربــاره اقدامهای کارگروههای
استانی و ستاد ملی تســهیل و رفع موانع تولید،
پیشنهادهای مشترک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و وزارت کشــور ،بهمنظور رونق تولید و
رفع مشکالت بنگاههای صنعتی و تجاری بحث
و بررسی شــد و بعضی از بندهای آن به تصویب
رسید .در این نشست همچنین درباره پیشنهاد
تقویت ســرمایه صنــدوق ضمانت صــادرات،
بهمنظور حمایت از توسعه صادرات کشور بحث
و بررسی شد .وزارت نفت نیز گزارشی از صادرات
نفت کشور ارائه و شورای عالی ،شیوههای تداوم
تولید و صادرات نفت و ابزارهای مختلف تأمین
مالی و کاهش ریسک را بررسی کرد.
بانک جهانی؛

بهای نفت تا  2020به  65دالر
در هر بشکه میرسد

ایران اکونومیســت :بانک جهانی بهای هر
بشکه نفت در ســال  2019میالدی را  66دالر
پیشبینی کرده است .پیشبینی جدید بانک
جهانی در مقایســه با رقمی کــه در ماه اکتبر
(مهر-آبان  )2018اعالم شــده بود به ســبب
چشــمانداز ضعیف رشــد اقتصادی جهان و
افزایش تولید آمریکا ،کمتر اســت .همچنین
براساس پیشبینی چشــمانداز بازار مواد اولیه
(کامودیتی) بانک جهانــی در ماه آوریل ،بهای
فلزات پس از تجربه دوره رکود در شش ماه دوم
سال  ،2018در ســال  2019با افزایش روبهرو
خواهد شد .همچنین جدیدترین گزارشهای
خبری از کاهش سهدرصدی شاخصهای نفت
خام برنت و وســتتگزاس اینترمدیت آمریکا
در دادوســتدهای روز جمعه گذشته حکایت
دارد .بهای شــاخص نفت خام برنت روز جمعه
با  3/1درصد کاهش به  72دالر و هشت سنت
رسید .این در حالیست که بهای وستتگزاس
اینترمدیت نیز با کاهــش 3/4درصدی به 63
دالر و  12سنت رسید .تصمیم «دونالد ترامپ»
رئیس جمهوری آمریکا ،برای لغو معافیت خرید
نفت از ایران ســبب شد ســازمان کشورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) و همپیمانانش
گمانهزنیهایی را برای افزایــش میزان تولید
نفت انجام دهند.

