سوخترسانی مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان به روال عادی بازگشت

ایران در میان چهار کشور سازنده توربینهای گازی جهان

مهر :مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار درباره وضع سوخترسانی به مناطق سیلزده استان سیستان و بلوچستان
گفت :وضع ذخایر سوخت و مجاری عرضه در منطقه چابهار مطلوب است .ســیدباقر نورالدینی ،با تاکید بر آسیب ندیدن تأسیسات و
جایگاههای عرضه سوخت در جریان سیالبهای روزهای گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت :با توجه به اعالم هشدارها
درباره شدت بارندگیها ،از پیش ذخیرهسازی مناسب سوخت در فروشندگیهای شهرها و روستاهای دوردست انجام شده بود ،اما یک
کاالبرگ نفت سفید نیز پس از وقوع سیل به منظور توزیع نفت سفید در قسمتهایی که در محاصره سیالب هستند ،اعالم شده است.
وی گفت :در نخستین ساعات بحران ،گروهی از کارکنان سامانه هوشمند سوخت و نیروهای مهندسی منطقه به مناطق سیلزده اعزام
شدهاند و نفت سفید نیز از طریق قایق به این مناطق ارسال شده است.

تسنیم :مدیرعامل شرکت ساتکاب با اشاره به راهاندازی دفاتر ثابت صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاالی آب و برق در خارج از کشور،
گفت :با تالش متخصصان داخلی ،ایران توانسته است در میان چهار کشور سازنده توربین ژنراتورهای گازی جهان قرار بگیرد .محمدولی
عالءالدینی با تاکید بر اینکه صنعت آب و برق در گذشته وابستگی زیادی به واردات داشته است ،اظهار داشت :پس از تشکیل این شرکت
در سال  1347دفاتری در خارج از کشور به منظور واردات تکنولوژی و کاالهای مورد نیاز صنعت آب و برق ایجاد شده بود ولی توانمندی
متخصصان داخلی و دستاوردهای این صنعت موجب شده تا ساتکاب مأموریت پیدا کند که دفاتری در خارج از کشور طبق مصوبه مجمع
عمومی برای صادرات دانش فنی و تجهیزات تولیدی حوزه آب و برق ایران ایجاد کند .وی تاکید کرد :صنعت آب و برق کشــورمان که
پیش از این براساس نیازهای خود وارد کننده محصوالت بود ،امروز توانسته است با تالش متخصصان داخلی توان صادرات نیز پیدا کند.

بین الملل
 سیستم دفاعی را نزدیکی
تأسیسات نفتی تقویت میکنیم

شــهر خبر :رئیس اجرایی شــرکت نفتی
آرامکو اعالم کرد ،عربســتان سیستم دفاعی
را نزدیکی تأسیســات نفتی تقویت میکند و
میتواند با هر گونه اختالالت در بازار برخورد
کند .امین الناصر گفت :شــرکت نفتی آرامکو
ارزشمندترین شــرکت نفتی جهان -عالوهبر انعطافپذیری فوقالعاده تأسیســات خود،
دارای واحدهایی است که در شرایط اضطراری
عمل کرده و نیازها را پاسخ میدهند .وی گفت:
عربستان تالش دارد در کنار تقویت سیستم
دفاعی خود نزدیکی تأسیسات نفتی ،صنعتش
کمترین وابستگی را به تأسیسات نفتی بقیق
داشته باشد .رئیس اجرایی شرکت نفتی آرامکو
ادعا کرد :بازیابی سریع این شرکت پس از حمله
به تأسیسات آن در دو منطقه بقیق و خریص
نشــاندهنده انعطافپذیری بینظیر صنعت
نفت عربستان و تأکیدی بر این امر است که این
کشور یک تأمین کننده مطمئن است.

ایســنا :آمار اداره کل گمرک چین نشــان
داد این کشور در ســال میالدی گذشته ۵۰۶
میلیون تن نفت خام وارد کرد که  ۹.۵درصد
باالتر از ســطح ســال  ۲۰۱۸بود .بر اســاس
محاســبات رویترز ،این میزان واردات معادل
 ۱۰.۱۲میلیون بشکه در روز است .طبق آمار
گمرکی ،واردات نفت خام چین از سال ۲۰۱۳
هر سال افزایش داشته است .واردات نفت خام
چین در دســامبر  ۴۵.۷۶میلیون تن معادل
 ۱۰.۷۶میلیون بشــکه در روز در مقایســه با
 ۱۱.۱۳میلیون بشکه در روز در نوامبر بود  .
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وزیر نفت در صحن علنی مجلس اظهار کرد:

تامیننیازکشتیهابهسوختکمسولفور
بیژن زنگنــه در صحــن علنی مجلس
شورای اســامی در پاســخ به پرسش
علیاکبر کریمی ،نماینده اراک ،کمیجان
و خنداب درخصــوص کوتاهی وزارت
نفت درباره تولید ســوخت کمسولفور
یادآور شــد :این پرســش یک بار دیگر
در اردیبهشت ماه امسال از سوی آقای
ســاری ،نماینده اهواز مطرح شد و من
به آن پاســخ دادم ،امــا  در ظاهر از نظر
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی
هر چند بار پرسشی مطرح شود باید به
آن پاســخ داد.وی با اشــاره به اینکه در
ســال  ۲۰۱۷میالدی تولید نفت کوره
در دنیا روزانه یک میلیون تن بوده که دو
درصد حاوی گوگرد کمتر از نیم درصد
و مطابق اســتاندارد سازمان بینالمللی
دریانوردی ( )IMOبوده اســت ،تصریح
کرد :در مجموع دوســوم نفــت کوره
تولیدی جهــان که بهعنوان ســوخت
کشتیها مصرف میشود گوگرد باالی
 ۲.۵درصد دارد .وزیر نفت با بیان اینکه
قیمت مازوت اکنون کاهش و قیمت نفت
کوره کمسولفور افزایش یافته و به اندازه
قیمت گازوئیل رسیده است ،اظهار کرد:
اگر فعالیت پاالیشگاههای کشور عادی
باشد ،مقدار نفت کوره  تولیدی ،روزانه
حدود  ۴۰هزار تن است که  ۱۳هزار تن
آن در پاالیشــگاه آبادان تولید و دوباره

عکس :شانا

واردات نفت چین برای
هفدهمین سال رکورد زد

انرژی
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تصفیه میشود و حدود  ۲۰هزار تن نفت
کوره با سولفور باال داریم.
نفت کوره کم ســولفور با
بهینهسازی پاالیشگاهها
به گزارش شانا،زنگنه با بیان اینکه راهحل
اصلی تهیــه نفت کوره با ســولفور کم،
بهینهسازی پاالیشگاههاست تا هم گوگرد
نفت کوره و هم تولید نفت کوره کاهش
یابد ،تصریح کرد :برای حل این مشکل
نیازمند  ۱۰میلیارد دالر سرمایهگذاری
هســتیم که در شــرایط کنونی تامین

آن بسیار دشوار اســت .وی با اشاره به
اینکــه بارها گفتهام قیمــت نفت کوره
کمسولفور به شــدت باال میرود و این
واقعیت بازار است ،افزود :هماکنون هزینه
کشــتیرانی هم در دنیا به همین دلیل
باالرفته اســت.وزیر نفت با بیان اینکه
ما راهحلهایی در ایــن زمینه داریم که
برای وزیر راه و شهرسازی نوشتم ،ادامه
داد :اســتناد به بند  ۲مقرره  ۱۸پیوست
ششم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری
از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) به

آگهی دعوت (نوبت اول) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت واحد تولیدی اصغر منصوری یزد (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  18462و شناسه ملی 14008421931

بدینوسیلهازکلیه سهامداران شرکتواحدتولیدیاصغرمنصورییزددعوتبهعملمیآید
که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/11/06راس ساعت 10که در
محل قانونی شرکت برگزار می گردد  ،حضور به هم رسانند.
 -2انتخاب بازرسین
دستورجلسه -1 :انتخاب و تعیین سمت مدیران
 -4هر چه در صالحیت مجمع باشد.
-3تعیینوضعیتحقامضا

رییس هیئـت مدیـره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکاء شرکت پژوهنده نیرو
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1618و شناسه ملی 10260301676

بدینوسیلهازکلیه شرکاءیانمایندگانقانونیآنها،شرکتپژوهندهنیروبامسئولیتمحدود
به شماره ثبت  1618و شناسه ملی  10260301676دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومیفوقالعادهشرکاءکهدرتاریخ 1398/11/5درساعت 14:00بعدازظهردرمحلاصفهان،
بلوار دانشگاه صنعتی ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ساختمان فن آفرینی ،2واحد107
تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه مجمععمومیفوق العادهشرکاء:
نقل و انتقال سهم الشرکه و اصالح ماده 9اساسنامه

کشتیها تکلیف میکند باید از سوخت
با گوگرد زیر نیم درصد استفاده کنند.
وی ادامه داد :امــا یک راهکار موقت هم
دارد کــه میگوید اگر کشــتی بگوید و
گــزارش کند امــکان تامین ســوخت
کمســولفور را ندارد میتواند از سوخت
با سولفور باال اســتفاده کند .از نظر من،
اگر کســانی اظهار میکنند کــه ما از
بنادر دیگر نمیتوانیم ســوخت تامین
کنیم میتوانند به این بند استناد کنند.
جمهوری اســامی ایران هم میتواند

به دلیل شرایط اضطراری به این قانون
اســتناد کند ،از نظر من حــق قانونی و
حقوقی ماست.
اختاللی در کشتیرانی وجود
ندارد
زنگنه با اشــاره به اینکه موضوع ایجاد
اختالل در کشــتیرانی به دلیل سوخت
با ســولفور کم صحیح نیســت ،افزود:
مهمترین بخش کشــتیرانی نفتکش
اســت که قاطع میگویم هیچ اختاللی
در آن ایجاد نمیشــود .همین امروز در
مذاکراتی که با شــرکت ملی نفتکش
ایران انجام شده است ،میگوید سوختش
تامین میشــود .وی با تاکیــد بر اینکه
سوخت مورد نیاز  نفتکش و کشتیرانی
در حــال تامین اســت ،یادآور شــد:
کشــتیهای کوچک و لنجها از سوخت
نفتگاز اســتفاده میکننــد ،بنابراین
اختاللی در کشتیرانی ایجاد نمیشود.
زنگنه ،افزایش قیمــت حملونقل را به
دلیــل افزایش قیمتهــای بینالمللی
عنوان کــرد و گفــت :فکــر نمیکنم
هیچکدام از نمایندگان محترم مجلس
شورای اســامی در شرایطی که قیمت
خــارج از ایران آزاد اســت دنبــال این
باشند از منابع محدود بودجه ،یارانهای
بــرای ســوخت نفتکــش اختصاص
دهند.

خبر روز

پشتپرده غیبشدن سهمیهها از کارت سوخت
ایرنا :همزمان با ســهمیهبندی بنزین ،صاحبان خودروها با مراجعه به جایگاههای سوخت اعالم
میکردند که سهمیه بنزین آنها در هر بار سوختگیری بیش از  ۲لیتر کم میشود .همین امر سبب
شد تا تصور کمفروشی جایگاهها تقویت شود و متهم اول این موضوع کارگران جایگاههای سوخت
باشند .البته در این زمینه بررسیهایی صورت گرفت که نشان میداد ،جایگاههای سوخت کمفروشی
ندارند ،اما همچنان کم شدن سهمیه از کارت سوخت ادامه داشت .بعد از آن بود که شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی اعالم کرد دلیل فرار سهمیههای بنزین از کارت سوخت ،عدم رعایت سوختگیری
صحیح است زیرا افراد پیش از پایان روند سوختگیری ،کارت را از کارتخوان خارج میکنند و به این
صورت شاهد کاهش یک تا چهار لیتری سهمیه از کارت سوخت هستیم .با رعایت این موارد نیز گرهای
از این مشکل باز نشد و همچنان این سهمیهها بودند که به صورت عجیب و غریب غیب میشدند.
با باال گرفتن این موضوع ،حاال شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اطالعیه جدیدی صادر کرده و
پرده از راز غیب شدن سهمیههای بنزین برداشته است .شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در پی
انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه سوخت هنگام سوختگیری اعالم
کرده که طراحی سامانه هوشمند سوخت جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در
حین سوختگیری ،بدینصورت است که با وارد کردن کارت در کارتخوان و مشخص شدن مقدار
سهمیه ،با شروع سوختگیری ،ابتدا  ۹۹ ,۳لیتر از سهمیه کسر میشود و شروع به سوختگیری
میکند .پس از اتمام پیمانه اول ۹۹ ,۳ ،لیتر دیگر از سهمیه کم میشود و مجددا ً سوختگیری ادامه
پیدا میکند و این فرآیند بهصورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوختگیری ادامه مییابد.
اگر در حین سوختگیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود مقداری که باقیمانده  ۹۹ ,۳لیتر
است از سهمیه آن کارت کسر میشود (برای مثال اگر دو لیتر سوختگیری کرده است و کارت را
بیرون بکشد  ۱.۹۹لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم میشود) و اگر همان کارت ،دوباره وارد همان
کارتخوان شود ،سهمیهای که بیشتر از لیتراژ برداشت شده از نازل کم شده است ،به کارت برگردانده
میشود .در این اطالعیه تاکید شده که در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان
جایگاه ،سوختگیری قطع میشود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر میشود ،لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ
سوختگیری شده ،هزینه محاسبه خواهد شد.

عکس خبر

هیئـت مدیـره شرکت پژوهنده نیرو

آگهـی دعـوت

از کلیه اعضای کانون بازنشستگان بانک ملی استان اصفهان دعوت می شود راس ساعت
 9صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/28در جلسه مجمع عمومی کانون که در محل سالن
اجتماعات اداره امور شعب بانک ملی واقع در میدان امام حسین تشکیل می گردد حضور
به هم رسانید .ضمنا در صورتی که جلسه مذکور به حد نصاب نرسد جلسه بعدی راس
ساعت 9صبح روز یکشنبه 1398/11/13در همان محل تشکیل خواهد شد.
* شایان ذکر است همراه داشتن کارت عضویت کانون الزامی است.
دستور جلسه -1 :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
 -2تعیین میزان حق عضویت جدید
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه
-4انتخاب هیئت مدیره و بازرسان جدید
هیئـت مدیـره

افتتاح فاز دوم «پتروشیمی تختجمشید»

ایسنا :سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در نخستین بخش از سفر یک روزه خود
به بندر ماهشهر فاز دوم «پتروشیمی تختجمشید» را افتتاح کرد تا محصوالت «ایران ساخت» این
حوزه با اتکا به توانمندیهای داخل تولید شود .در فاز دوم این مجموعه واحدهای تولید  PBRبا دانش
فنی بومی با ظرفیت  ۵۵هزار تن در سال ،تولید گرید  HIPSبا دانش فنی بومی با ظرفیت  ۱۸هزار
تن در سال ،تولید  STRبا ظرفیت پنج هزار تن در سال و تولید  LATEXبا دانش فنی بومی با ظرفیت
 ۹۸هزار تن در سال  مستقر هستند.

کوتاه از انرژی
بارگیری سکوی سرچاهی S۱
میدان نفتی سلمان

ســکوی ســرچاهی  S۱میدان ســلمان که با
بهرهمندی از توان سازندگان ایرانی و تحت نظارت
شــرکت نفت فالت قاره ایران ساخته شده است،
شامگاه دوشــنبه ( ۲۳دیماه) در یارد خرمشهر
بارگیری شــد .به گزارش شــانا علــی آهوچهر،
سرپرســت مهندسی و ســاختمان شرکت نفت
فالت قاره ایــران درباره روند ســاخت و تکمیل
سکوی ســرچاهی  S۱میدان سلمان اظهار کرد:
این سکو که شش شیار دارد و برای حفاری شش
حلقه چاه ساخته شده است در بخش نفتی میدان
مشترک ســلمان نصب خواهد شــد .وی با بیان
اینکه با ساخت این ســکو ظرفیت تولید نفت در
میدان ســلمان افزایش خواهد یافت ،افزود :پایه
سکوی  S۱میدان سلمان در سال  ۹۵نصب شده
که به این منظور حفاری چهار حلقه چاه به پایان
رسیده است و پیشبینی میشــود با بهرهمندی
از روش فــرازآوری گاز ،ظرفیــت تولید نفت این
میدان حدود شش تا شــشهزار و  ۵۰۰بشکه در
روز افزایش یابد .سرپرست مهندسی و ساختمان
شــرکت نفت فالت قاره ایران همچنین بر لزوم
اعتماد به توانمندی سازندگان داخلی تاکید کرد و
افزود :عملیات طراحی و ساخت سکوی  S۱سلمان
از سوی شرکت خصوصی آسفالت طوس انجام شد
که با توجه به نخستین تجربه کاری این شرکت در
ساخت سکوهای نفتی و نیز فارغ از محدودیتهای
اعمالشده از سوی کشورهای خارجی ،آسفالت
طوس توانست با تمهیدات بهکارگرفته شده کار
را به نحو احسن به پایان برساند .آهوچهر تصریح
کرد :عملیات اجرایی ساخت این سکو اواسط سال
 ۹۳از سوی شرکت خصوصی آسفالت طوس آغاز
و پایه سکو در اواسط سال  ۹۴بارگیری و در اوایل
سال  ۹۵در میدان سلمان نصب شد.

انتقال گاز به مجتمعهای
پتروشیمیچابهاراجراییمیشود

شانا :رئیس مجلس شورای اســامی گفت :در
نشســت پیگیری مصوبههای توســعهای استان
سیســتان و بلوچســتان ،موضوع انتقال گاز به
مجتمعهای پتروشــیمی منطقه چابهار بررسی
و مقرر شد در  ۱.۵ســال آینده گاز به این منطقه
ارسال شــود .علی الریجانی ،در جمع خبرنگاران
درباره نشســت پیگیری مصوبههای توســعهای
استان سیستان و بلوچستان که با حضور وزیران
نفت ،امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرســازی،
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،نیرو و همچنین
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و استاندار سیستان و
بلوچستان برگزار شد ،گفت :در این نشست موضوع
توسعه منطقه چابهار و تقویت زیرساختهای کل
استان سیستان و بلوچستان بحث و بررسی شد.
وی افزود :یکی از مســائل مهم در نشست امروز،
بحث اجــرای پروژههای پتروشــیمی در منطقه
چابهار بود .یکی از مشــکالت اجــرای این پروژه
موضوع انتقال گاز به مجتمعهای پتروشیمی است
که این مسئله با سرعت مورد پیگیری قرار گرفته
و در یک سال و نیم آینده گاز به این منطقه خواهد
رســید .رئیس مجلس شورای اســامی یکی از
مسائل مرتبط با حوزه پتروشیمی استان سیستان
و بلوچستان را موضوع ســرمایهگذاری دانست و
تصریح کرد :در این زمینه بعضی از بانکها و وزارت
دفاع سرمایهگذاری کردهاند و مقرر شد این موضوع
با شتاب بیشتری پیگیری شود.

عرضه بلوک  ۲۰درصدی
پاالیشگاه نفت الوان

مهر :سازمان خصوصسازی با انتشار اطالعیهای
اعالم کرد :بلوک  ۲۰درصدی ســهام پاالیشگاه
نفت الوان متعلق به شرکت ملی پاالیش و پخش
با همکاری یک کارگزار بانکــی در بهمن عرضه
میشود .جزئیات اطالعات منتشر شده حاکی از
آن است که ســازمان خصوصی سازی بلوک ۲۰
درصدی سهام پاالیشــگاه نفت الوان متعلق به
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
را به طور عمده و شــرایطی در بازار دوم معامالت
فرابورس به فروش میرساند و با این اتفاق دولت
از ترکیب سهامداری آن خارج میشود .بر اساس
اطالعات منتشر شده ۲۲۸ ،میلیون و  ۶۸۴هزار و
 ۳۲۰سهم در نماد «شاوان  »۴روز شنبه  ۲۶بهمن
از طریــق کارگزاری بانک ملت عرضه میشــود.
افزون بر این ،در اطالعیه این عرضه آمده اســت
که در واگذاری  ۲۰درصدی سهام پاالیشگاه نفت
الوان ،قیمت پایه هر ســهم معادل قیمت بسته
شدن روز قبل از عرضه به اضافه  ۲۰درصد به شرط
آنکه از  ۴۸۲۹۶ریال کمتر نباشد ،قیمت پایه کل
معادل حاصل ضرب قیمت پایه هر سهم در تعداد
سهام قابل عرضه به شرط آنکه از  ۱.۱هزار میلیارد
تومان کمتر نباشد و سپرده حضور در رقابت معادل
 ۱۰درصد حاصل ضرب قیمت پایه هر ســهم در
تعداد سهام قابل عرضه به شــرط آنکه از ۱۱۰.۴
میلیارد تومان کمتر نباشد ،تعیین شده است .در
همین حال ،کارگزار خریدار ملزم اســت حداکثر
طی  ۲۰روز کاری بعد از انجام معامله ،حصه نقدی
معامله معادل  ۵۰درصــد ارزش کل معامله را به
صورت نقد به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی
واریز و تأییدیه شرکت مزبور را به فرابورس تحویل
دهد تا فرآیند عرضه تکمیل شــود .در ادامه این
اطالعیه ذکر شده است که باقیمانده ثمن معامله
معــادل  ۵۰درصد ارزش کل معاملــه به صورت
اقساط دو ساله با فواصل زمانی شش ماهه و نرخ
سود فروش اقساطی  ۱۳درصد است.

