آخرین وضعیت پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارسجنوبی

سهمیه سوخت چه خودروهایی به کارت بانکی واریز میشود

ایسنا :پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارسجنوبی بهعنوان بخش خشــکی فازهای  ۸ ،۷ ،۶با دارا بودن شش ردیف نمزدایی و
تنظیم نقطه شبنم ،به ظرفیت اسمی هر کدام  ۴.۱۸میلیون متر مکعب گاز ترش در روز و سه واحد تثبیت میعانات گازی و نیز سه واحد
تولید پروپان و بوتان به همراه تأسیسات جانبی  Tجایگاه ویژهای به لحاظ تولیدات اشاره شده و تامین بخشی از افزایش ظرفیت سایر
پاالیشگاهها را داراست.
بهزاد ساالری ،مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارسجنوبی اظهار کرد :طبق طراحی ،ضمن امکان دریافت روزانه  ۳۹۰۰میلیون
فوت مکعب از سه سکوی فراساحل فازهای  ۶و  ۷و  ،۸محصوالت این پاالیشگاه شامل  ۱۱۰میلیون مترمکعب گاز ترش با هدف اولیه
تزریق به چاههای نفت است.

پارسیک :سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :افرادی که سهمیه ثابت لیتراژی دریافت میکنند شامل طرح استفاده
ت آنها به صورت اعتباری تخصیص مییابد میتوانند از اعتبار موجود
از کارت بانکی برای سوختگیری نمیشوند ،اما افرادی که سوخ 
در کارت بانکی برای سهمیه سوخت استفاده کنند .فاطمه کاهی  اظهار کرد :این سهمیه به یک کارت بانکی مشخص واریز نمیشود
و در واقع این مسئله به عنوان یک اعتبار بانکی در نظر گرفته شده است و افراد مشمول میتوانند با هر کارت بانکی متصل به شبکه از
این اعتبار استفاده کنند .وی تاکید کرد :این سهمیه شامل دارندگان خودروهای فعال در آژانسهای مسافری ،دارندگان خودروهای
تاکسیهای اینترنتی ،تعدیل سهمیه جانبازان ،آمبوالنسهای آرامستانها و تاکسیهای بین شهری که بر اساس پیمایش سهمیه بنزین
دریافت میکنند ،میشود.

بینالملل


تولید نفت روسنفت  ۲.۲درصد
کاهش یافت

مهر  :روسنفت ،غول انرژی روسیه ،اعالم کرد
که میانگین تولید روزانه نفت خام و میعانات
گازی همسو با توافق جهانی کاهش تولید در
سه ماه نخست امســال با  ۲.۲درصد کاهش
نسبت به پارسال ،به چهار میلیون و  ۶۴۰هزار
بشکه رسیده است.این شرکت اعالم کرد که
مقدار تولید هیدروکربن سه ماه اول به معادل
روزانه پنج میلیون و  ۷۵۰هزار بشــکه نفت
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵
درصد کاهش داشته است .روسنفت همچنین
اعالم کرد که تولید گاز طبیعی این شرکت با
 ۲.۹درصد کاهش ،در دوره ســه ماه ژانویه تا
مارس ۱۶ ،میلیارد و  ۶۳۰میلیون مترمکعب
بوده است.

آمریکا به دنبال مقابله با
صادرات سوخت ایران به ونزوئال

Energy
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از زمانی که چین شیوع ویروس کرونا را
در این کشــور اعالم کرد ،قیمت نفت در
شوک این خبر ،ریزشی شد و تا امروز که
این بیماری امان بســیاری از کشورها را
بریده ،تقاضای نفت در جهان چیزی در
حدود  ۳۰میلیون بشــکه در روز کاهش
یافتــه و اینطور که به نظر میرســد ،تا
رفع این بحران هم قصد بازگشت ندارد.
نفت که تا قبل از ظهــور و بروز ویروس
کرونــا قیمتی حدود  ۶۰دالر داشــت با
آغاز شیوع کرونا در چین وارد کانال ۵۰
دالر شد .روند نزولی که با گسترش شیوع
کرونا در سراسر دنیا ادامه یافت .البته بازار
نفت صرفا تحت تاثیر ویروس کرونا این
سقوط تاریخی را تجربه نکرد .بلکه دالیل
دیگری نیز در این مســئله دخیل بودند.
ماجرا این بود که با کاهش تقاضای چین
و سپس سایر کشــورهای صنعتی برای
خرید نفت ،قیمتها روندی کاهشی یافت،
کاهشــی که تنها راه جبران آن کاهش
عرضه نفت از سوی صادرکنندگان نفت
بود.از اینرو صادرکنندگان عضو اوپک و
کشورهای غیراوپک که تحت عنوان اوپک
پالس شناخته میشوند تصمیم گرفتند
تا در جلسهای برای کاهش عرضه نفت و
بازگشت قیمتها به روال سابق با یکدیگر
به توافق برســند ،توافقی که البته در آن
زمان حاصل نشــد .از هم پاشیده شدن
توافق اوپک پالس در کنار افزایش تولید
عربستان ،تخفیفهای ریاض و فرو رفتن
جهان در رکودی عجیب ،از جمله موارد و
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نگاهی به آینده بازار نفت ایران و جهان

ک جدید به بازار نفت در راه است
موج شو 

عکس :شانا

شهر خبر :یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ
به رویتــرز گفت که دولت آمریــکا به دنبال
اقدامی برای مقابله با صادرات سوخت ایران
به ونزوئال اســت .این مقام ارشد که خواست
نامی از او برده نشــود ،گفت :دولت ترامپ با
اطمینــان باالیی معتقد اســت که نیکالس
مادورو ،رئیسجمهور ونزوئــا ،در ازای این
سوخت چندین تن طال به ایران داده است.
او گفت :این اقــدام نه تنها از ســوی ایاالت
متحده مورد استقبال قرار نگرفته بلکه مورد
اســتقبال منطقه هم واقع نشــده است و ما
به دنبال اقدامی برای تقابل با آن هســتیم.
دادههــای ردیابی کشــتی رفینیتیو ایکون
نشــان میدهد که حداقل یک نفتکش که
محموله سوخت خود را از بنادر ایرانی بارگیری
کرده ،به سوی ونزوئال رهســپار شده است.
این میتواند باعث آرام شدن اوضاع ونزوئال،
که با کمبود شدید بنزین روبهرو شده است،
بشود.

انرژی
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شوکهایی بود که موجب کاهش حدود
 ۶۰درصدی قیمت نفت شده است.
اقتصاد ایران در برابر شوکها
جایــگاه نفت ایــن روزها دســتخوش
نامالیمتیهای حاصل از شیوع کروناست
و چگونگی برخورد با این پدیده راههایی
را میطلبد .نرســی قربان ،کارشــناس
ارشــد انرژی ،آینده و وضعیت بازار نفت
را چنین تشــریح کرد و گفت :با شیوع و

گســترش ویروس کرونا ،قیمت نفت و
به تبع آن اقتصاد جهان با شوکی بزرگ
روبهرو شد .در نتیجه این شوک با کاهش
تقاضای نفــت و فرآوردههــای نفتی و
تعطیلی سیســتم هواپیمایی ،در سطح
جهان مواجه شــدهایم و همین موضوع
نگرانیهای جدی در اقتصاد جهان ایجاد
کرده است .این کارشناس انرژی با اشاره
به اینکه اقتصاد بسیاری از کشورها در پی

شیوع ویروس کرونا ،دچار آسیب جدی
شده اســت ،ادامه داد :در پی این شوک
به کشــورها ،اما اقتصاد ایران تاکنون از
این بحران بهواســطه تحریمها دور بوده
است؛ هرچند شیوع کرونا ویروس تبعات
اقتصادی سنگینی به ایران نیز وارد کرده
اســت ،اما به دلیل اینکه اقتصاد کشور با
تحریمها وابستگی کمتری به نفت پیدا
کرده از این بحران تا اندازه کمتری نسبت

عکس خبر

به سایر کشورها دچار زیان شدهایم .قربان
با اشاره به وضعیت وابستگی اقتصاد ایران
به نفت ،درباره شرایط حال حاضر اقتصاد
و نفت ایران گفت :با توجه به اینکه ایران
دومین ذخایــر گاز جهــان و چهارمین
ذخایر نفت جهــان را داراســت ،امروز
منابع اقتصادی ایران تحت تأثیر شــیوع
ویروس کرونا قرار گرفته اســت ،اما باید
توجه داشت که مشکل امروز اقتصاد ایران
تنها شیوع بیماری نیســت .وی تصریح
کرد :این در حالی است که سایر کشورها
در مقایســه با اقتصاد ایران ،از اقتصادی
پویا و مســتحکمتر برخوردارند .اقتصاد
ایــران همانطور که سالهاســت تاکید
میشود یک اقتصاد شکننده و بیمار است
و با وارد شدن یک شوک جدید ،وضعیت
نامناسبتری به خود میگیرد .قربان این
شکنندگی را چنین تشریح کرد :تحریم
ســخت صادرات ،فرســودگی چاههای
نفت و تجهیزات عملیاتی استخراج نفت،
عدم حضور و مشــارکت سرمایهگذار در
پروژههای نفتی مواردی است که قبل از
شــیوع کرونا ،صنعت و بازار نفت ایران را
تحت تاثیر قرار داده بود .این کارشــناس
حوزه انرژی در پایان با تاکید بر اینکه ایران
میتواند از بحرانهای اقتصادی عبور کند،
گفت :هرچند شــرایط برای اقتصادهای
بزرگ دنیا هم بســیار سخت شده ،اما در
نظر داشته باشید ایران مراحل سختتری
را باید پشت سر بگذارد که رمز موفقیت
تنها ایجاد تعامل اقتصادی با دنیاست.

دیدار اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی دوره دهم با وزیر نفت

خبرگزاری شانا :بیژن زنگنه در دیدار پایانی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی (دوره دهم) گفت :من همیشه وقتی نمایندهای در بخشی خاص پرسش داشت در کمیسیون انرژی حاضر میشدم و
به پرسشها پاسخ میدادم ،هرچند ممکن بود به نماینده سؤالکننده بگویم پاسخ پرسش شما را در صحن علنی میدهم ،اما به سؤالکننده احترام میگذاشتم و در نشست کمیسیون حاضر میشدم.

نیجریه  ۲۳درصد تولید نفت
خود را کاهش داد

تسنیم :تیمیپره ســیلوا وزیر نفت نیجریه
اعالم کرد که نیجریه تولید نفت خود را مهار
کرده اســت تا بتواند به توافق کاهش تولید
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
و متحدانش ،موسوم به «اوپک پالس» پایبند
باشد .وی افزود :سهمیه کاهش تولید نیجریه
حدود  ۴۱۷هزار بشکه در روز است که حدود
 ۲۳درصد تولیدمان میشود و البته از اواخر
ماه آوریل به آن پایبند بودهایم.
وزیران نفت و انرژی کشــورهای عضو و غیر
عضو سازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در دهمین نشســت فوقالعاده خود
از طریق وبینــار در  ۱۲آوریل ( ۲۴فروردین
ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول
ماه مه ( ۱۲اردیبهشت ماه)  ۹میلیون و ۷۰۰
هزار بشک ه در ماههای مه و ژوئن کاهش دهند.
براساس این توافق ،نیجریه باید در ماههای مه
و ژوئن ،روزانه یک میلیون و  ۴۱۰هزار بشکه
از تولید خود بکاهد.

نگرانی نفت شیل آمریکا از
هجوم خریداران چینی

نفت شــیل آمریکا به طعمهای آســان برای
چین تبدیل شــده که به دنبال خرید ارزان
داراییهاست.چین ممکن اســت به دنبال
بحران اقتصادی که در نتیجه شیوع ویروس
کرونا به وجود آمده و گشایش مجدد فعالیت
اقتصادی این کشور ،خرید داراییها در سطح
جهانی را آغاز کند و داراییهای نفت شــیل
آمریکا در نتیجه نابــودی تقاضا ،قیمتهای
اندک و سطح باالی بدهی که صدها شرکت
نفتــی بینالمللی را به ورطه ورشکســتگی
کشانده ،یک هدف آشــکار برای پکن است.
اکنون برخــی از مقامــات آمریکایی نگران
هســتند که چین به خرید داراییهای نفت
شــیل اقدام کرده و یک ریسک امنیت ملی
ایجاد شود .واین کریستین ،کمیسر کمیسیون
خط آهن تگزاس که رگوالتور انرژی این ایالت
است ،به شــبکه فاکس بیزنس گفت :دادن
اجازه به کشــورهای متخاصم بــرای ورود و
خرید داراییهای آســیب دیده در تگزاس و
نقاط دیگر شیل یک نگران امنیت ملی جدی
است.به نظر میرســد نگرانیهای این مقام
آمریکایی بیراه نباشد.

خبر ویژه
حمله دزدان دریایی به نفتکش
انگلیسیناکامماند

ایسنا :دزدان دریایی با دو قایق پرسرعت در  ۷۵مایل دریایی سواحل
یمن به نفتکش  Stolt Apalنزدیک شدند و پس از شلیکهای هشدار
متعدد از سوی تیم حفاظتی نفتکش  ،Stolt Apalقایقهای دزدان
دریایی به سوی کشتی تیراندازی کردند که با پاسخ نیروهای حفاظتی
روبهرو شدند و با از کار افتادن یکی از قایقها ،تعقیب و گریز خاتمه
یافت.سخنگوی شرکت  Stolt Tankersدر ایمیلی به رویترز اعالم کرد
که یک کشتی جنگی نیروهای ائتالف به درخواست کمک نفتکش
 Stolt Apalپاسخ داد و این کشــتی سفرش را ازسرگرفت .وی اشاره
نکرد منظورش از ائتالف چه کسانی بودند ،اما منابع امنیت دریایی
اظهار کردند که این کشتی از طریق کریدور ترانزیتی عبور میکرد که
به دلیل ریسک باالی حمالت دزدان ،نیروهای دریایی بینالمللی در
آن به گشتزنی میپردازند.
به گفته سخنگوی شرکت  ،Stolt Tankerپل کشتی به دلیل شلیک
گلوله از ســوی دزدان دریایی ،صدمات جزئی دیده است ،اما در این
حمله کسی صدمه ندید.شرکت  Stolt Tankerزیرمجموعه شرکت
نروژی  Stolt-Nielsenاست.کشتیهای تجاری در سالهای اخیر در
خلیج عدن و بابالمندب که یکی از مهمترین مسیرهای تجاری برای
حمل نفت خاورمیانه به اروپاســت ،مورد حمله دزدان مسلح و سایر
گروههای شبه نظامی مانند القاعده قرار گرفتهاند.طبق اعالم شرکت
امنیت دریایی  ،Dryad Golbalاین نهمین حادثه حمله دزدان دریایی
در خلیج عدن در سال میالدی جاری است.

خبر روز
حمایت وزیر نیرو از توسعه
فعالیتهایساتبا

ایرنا :وزیر نیرو گفت :سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق
ایران در شرایط و موقعیت حاضر وزارت نیرو با توجه به ماموریتهای
قانونی که دارد باید محور اصلی ،نمایان و شایان عرصه صنعت آب و برق
باشد .رضا اردکانیان در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به نقش و جایگاه این
سازمان در پیشبرد اهداف و برنامههای وزارت نیرو افزود :توجه اساسی
به موضوع انرژیهای تجدیدپذیر در کشــور ما یکی از درســتترین
کارهاست .وی افزود :بهرهوری انرژی برق هم همین طور است و این
به معنای کم اهمیت بودن نیروگاههای حرارتی ،تصفیهخانههای آب و
فاضالب ،سدسازیها و شبکههای آبیاری و زهکشی ما نیست ،ولی به
این معناست که آنچه این مجموعهها را در مسیر صحیح و بهینه خود
قرار میدهد طرز تفکری است که ساتبا بر اساس آن تأسیس شده است.
اردکانیان گفت :اگر ساتبا در محدوده سازمانی خود باقی نماند و تفکر
اولویت دادن به انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری صحیح ،توسعه و نشر
پیدا کند ،دیگر بخشهای وزارت نیرو هم از آن بهرهمند خواهند بود .وی
خطاب به رئیس پیشین ساتبا و موسس این سازمان اظهار داشت :جدای
از فراز و فرودهای هر کاری ،مدیر مؤسس بودن توفیق کمی نیست و
برای او ویژگی افزونتری وجود دارد و نقش و جایگاه فرد مؤســس،
منحصر به فرد است.وزیر نیرو اضافه کرد :اگر تأسیس به درستی صورت
گرفته باشد دورههای بعد از آن باید دورههای شکوفاتری باشد .برای
مدیران مؤسس ،دوران بعد از خودشان دوران مهمی است   .

نفت در مدار صعود قیمت ماند تا کمی در برابر کرونا مقاومت کند

حال نفت رو به بهبود!

قیمتهــای نفت در معامــات روزهای
گذشته  روند یکسانی نداشتند و در حالی
که نفت برنت با ســودگیری معاملهگران
مواجه شد و کاهش پیدا کرد ،نفت آمریکا
در بحبوحه نشانههای کاهش تولید در این
کشور صعود کرد.بهای معامالت نفت برنت
 ۱۹سنت معادل   ۰.۶درصد کاهش یافت
و به  ۳۴دالر و  ۶۲سنت در هر بشکه رسید.
این شاخص بازار جهانی روزهای  گذشته
بیش از هفت درصد جهش یافته بود .بهای

معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
 ۱۱سنت معادل  ۰.۴درصد افزایش یافت
و به  ۳۱دالر و  ۹۳سنت در هر بشکه رسید.
شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه بیش از
هشت درصد افزایش داشت .قراردادهای
ژوئن وست تگزاس اینترمدیت روز جاری
منقضی میشوند ،اما با بهبود تقاضا برای
نفت و سوختهای مشــتق از آن ،نشانه
چندانی از تکرار سقوط تاریخی قیمت این
شاخص به پایین صفر که ماه گذشته در

آستانه انقضای قراردادهای مه روی داد،
دیده نمیشــود .با این حال مایکل مک
کارتی ،استراتژیست ارشد شرکت سی ام
سی مارکتس اظهار کرد :از عقبنشینی
موقتی نفت تعجب نخواهم کرد زیرا رشد
قیمتی که نفت در هفته گذشــته داشت
کامال اســتثنایی بود .بــازار تحت تاثیر
نشانههای کاهش تولید اوپک پالس قرار
دارد .شرکتهای رهگیری آمار کشتیرانی
اعالم کردهاند که اوپــک پالس صادرات
نفت خود را در نیمه اول ماه مه به شــدت
کاهش داده است که نشان دهنده شروع

انرژی
افزایش  ۴برابری ظرفیت نصب شده
انرژیهای نو

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از رشد چهار برابری ظرفیت نصب
شده انرژیهای نو در داخل کشور در طول سالهای  ۹۴تا  ۹۸خبر
داد .همایون حائری ،در آئین معرفی رئیس جدید سازمان ساتبا اظهار
داشت :در سال  ،۹۴ظرفیت نصب شده انرژیهای نو در داخل کشور
 ۲۰۰مگاوات بود و تا پایان ســال  ۹۸به بیش از  ۸۰۰مگاوات رسید.
وی ادامه داد :موضوع ساتبا ،تولید برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر
است که مکمل مصرف بهینه برق اســت و اینها ،وظایف مهم این
سازمان به شمار میرود که اگر در کنار یکدیگر بگذاریم نشان دهنده
کارایی انرژی الکتریکی است .موضوع مدیریت و بهینهسازی مصرف
به لحاظ ماهیت مقداری تفاوت دارند .اولی بر کمیت و دومی بر کیفیت
مصرف برق داللت میکند .معاون وزیر نیرو ادامه داد :شــرکتهای
توانیر و بــرق حرارتی و مجموعــه صنعت برق در یــک کار مکمل
و جمعی موجب شدند که بعد از  ۱۰سال رشد پیک مصرف ساالنه
 ۵.۲درصد ،در سال  ۹۷به  ۲.۹۸و در سال  ۹۸به یک درصد کاهش
پیدا کرد.
وی ،نتیجه ارزیابی از مدیریت مصرف را بســیار مطلوب عنوان کرد
و گفت :در بخش مصرف بهینه انرژی الکتریکی نیاز اســت که کار
بیشتری شود و این از وظایف ساتباســت .از جمله برنامههای ساز و
کارها در چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ،بحث جایگزینی
کولرهای قدیمی و فرسوده با کولرهای جدید است که در اینجا ،ساتبا
میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.

قوی در پایبندی به پیمان جدید کاهش
تولید است .هیرویوکی کیکوکاوا ،مدیرکل
تحقیقات شرکت نیســان سکیوریتیز در
این بــاره اظهار کرده اســت :خوشبینی
سرمایهگذاران بهبود یافته زیرا اوپک پالس
ظاهرا همان طور که برای ماه جاری وعده
داده بود تولیدش را کاهش داده اســت و
کاهش تولید داوطلبانه بیشتری در ژوئن
انجام خواهد گرفت .همزمان خوشبینی
فزاینــدهای وجــود دارد کــه تســهیل
محدودیتهای جهانی بــه رونق فعالیت
اقتصــادی و تقاضا برای ســوخت کمک

خواهد کرد .بر اساس گزارش رویترز ،عامل
دیگری که از رشد قیمت نفت حمایت کرد
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا بود که
بر اساس آن ،تولید نفت هفته منطقه شیل
این کشور در ژوئن  ۱۹۷هزار بشکه در روز
کاهش پیدا کرده و به  ۷.۸۲۲میلیون بشکه
در روز میرسد .با این حال گروه اوراسیا در
گزارشی اعالم کرد تقاضا به تدریج بهبود
پیدا خواهد کرد زیرا برخی از محدودیتها
همچنان به قوت خود باقی است و ریسک
قابل توجه تکرار اپیدمی و قرنطینه مجدد
وجود دارد.

کوتاه از انرژی
احداث یکصد جایگاه تک سکوی
سوخت در تهران

شانا :مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران تعــداد جایگاههای عرضــه بنزین و
سیانجی در کشــور را شــش هزار و  ۵۰۰باب
اعالم کرد و گفــت :یکصد جایگاه تک ســکوی
سیانجی و سوخت مایع به جایگاههای سوخت
تهران اضافه میشود .کرامت ویسکرمی درباره
کافی بودن جایگاههای عرضه ســیانجی برای
افزایش توزیع این ســوخت پاک در کشور تأکید
کرد :در کالنشهرهایی مانند تهران نیاز به افزایش
تعداد جایگاهها داریم ،اما شهرستانهای اطراف
تهران از این نظر تکمیل هســتند و نیاز بیشتری
ندارند .ویسکرمی تصریح کــرد :کار مطالعاتی
و برنامهریزی در حال انجام اســت تا شــهرها و
کالنشهرهایی که نیاز به جایگاه سوخت دارند،
شناسایی شوند و نســبت به احداث جایگاه اقدام
کنیم .وی گفت :برای نمونه کالنشــهری مانند
تهران  ۲۰۰جایگاه سوخت سیانجی دارد و باز
هم نیاز به افزایش است که پیشبینی شده اضافه
کنیم .ویسکرمی افزود :تأیید دستگاههای ذیربط
مثل محیطزیست نیاز اســت و باید بررسیهای
ن زمینها انجام شود.
زیستمحیطی روی آ 

خدمترسانی نفت و گاز
مسجدسلیمان به خانوادههای
بهزیستی

شــانا :بســیج شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مسجدسلیمان در راستای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی ،بستههای مواد غذایی و بهداشتی را برای
توزیع میان خانوادههای زیرپوشــش بهزیستی و
خانوادههای دارای فرزند اوتیســم در اختیار اداره
بهزیستی مسجدسلیمان قرار داد .غالمرضا امینی،
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مسجدســلیمان اظهار کرد :این اقدام
بهمنظور مشــارکت در طــرح و رزمایش مؤمنانه
و از ســوی پایــگاه مقاومت بســیج صنعت نفت
مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی این شــرکت انجام شده است .وی افزود:
 ۵۵بست ه تهیهشده مشتمل بر برنج ،مرغ ،ماکارونی،
روغن مایع ،رب گوجه ،عدس و لوبیا و همچنین مایع
دستشویی و ظرفشویی است که برای توزیع میان
شد.
خانوادههای نیازمند تحویل اداره بهزیستی 

جهش  ۶درصدی تولید
محصوالت پتروشیمی ایران

فارس :مدیرکنترل تولید شــرکت ملی صنایع
پتروشیمی گفت :مجتمعهای پتروشیمی کشور از
ابتدای امسال تا بیستم اردیبهشتماه رشد شش
درصدی تولید را نســبت به مدت مشابه پارسال
محقق کردند .سیدجالل میرهاشمی با اشاره به
اینکه محصوالت پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی در
کشور در حال تولید است و بسیاری از مجتمعها
رشــد تولید را رقم زدهاند ،اظهار کرد :در مجموع
با تالش صنعتگران پتروشــیمی کشور از ابتدای
امسال تا بیستم اردیبهشتماه جهش تولید شش
درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت
رسیده است .وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی
ایران امســال با توجه به ظرفیتهــای موجود و
اقدامهای در حال انجام آمادگی دارد جهش تولید
را محقق کند ،گفت :تمام شرایط و زیرساختها
برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشــیمی
ایران فراهم شده است.

افزایش مصرف برق کالنشهرها
در تابستان

ایرنا :مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت :کرونا
باعث شــده همچنان رفتار مصرف کنندگان در
ماههای آتی و میزان افزایش مصرف برق در زمان
پیک تابستان ،غیرقابل پیشبینی باشد .محسن
طرزطلب ،با اشــاره به اینکه تابســتان امسال با
وضعیت خاص و ویژهای روبهرو هستیم ،ادامه داد:
بر اساس یک پیشبینی وضعیت ویروس کرونا به
همین منوال تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت
و ســاکنان مناطق مختلف به ویژه اهالی مناطق
گرمسیری که هر ساله در زمان تعطیالت تابستانه
به مسافرت میرفتند ،امسال در محل اقامتی خود
باقی خواهند ماند و همین امــر منجر به افزایش
مصرف برق و استفاده هر چه بیشتر از سیستمهای
سرمایشی خواهد شد.

بنزین یورو  ۴به تأسیسات همدان
و مالیر منطقه مرکزی رسید

شانا :علیاکبر فضلیخانــی ،معاون عملیات این
منطقه گفت :بیش از  ۱۰میلیون لیتر بنزین مازاد
تولیدی کشور ،در انبار نفت تأسیسات مالیر رسید
شد و این مقدار به زودی به  ۱۵میلیون لیتر خواهد
رسید .وی با اشــاره به توان تولید بنزین یورو  ۴و
معمولی مازاد در کشــور افزود :در ماههای اخیر
نیز تأسیســات همدان برای نخستین بار اقدام به
رسید بنزین یورو  ۴در انبار نفت پخش همدان کرد.
فضلیخانی با تاکید بر نقش شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت منطقه مرکزی در جابهجایی ایمن و
کالن مواد نفتی در کشور تأکید کرد :امروز ،منطقه
مرکزی ،زیرساختهای کافی بهمنظور جابهجایی
همه مقدار مواد نفتی تولیدی در کشور را با سرعت
حداکثری دارد.

