ﮐﻮﺗﺎه از اﻧﺮژى

ﺟﺎﺳﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد
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ﺷﺎﻧﺎ :ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرى ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎى ﻣﻬﻢ
اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷﻮد .اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮى در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را از
اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ و راﻫﺒﺮدى ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺰرﮔﻮار و زﺣﻤﺘﮑﺶ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﻰ در ﺑﺨﺶﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ .وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻬﻤﻰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه
ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرى اﻓﺰود :در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  2.5درﺻﺪى در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﺴﻨﺎ :ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑﻰ ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ  1230ﺗﻦ آل.ﭘﻰ.ﭼﻰ در ﻓﺎز  13ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
از اﻧﺘﻬﺎى ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎلﺟﺎرى ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ  SPGCﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻓﺎز  13روزاﻧﻪ  48ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز از ﻣﺒﺎدى ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد .وى اﻓﺰود :ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ از اﺑﺘﺪاى ﻣﺮاﺣﻞ راهاﻧﺪازى در ﻓﺎزﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
و ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻢاﮐﻨﻮن
در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ روزاﻧﻪ  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .وى دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻓﺎز
 13را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوﭘﺎن و ﺑﻮﺗﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  710ﺗﻦ ﭘﺮوﭘﺎن در روز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدر
ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ

اﯾﺴــﻨﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻰ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰى
داﻻس آﻣﺮﯾﮑﺎ از دوﺳﻮم ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺮژى ﮐﻪ روز
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ )دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن
داد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﯿﺪه اﺳــﺖ .ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎى
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻔﺖ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳــﺒﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺷــﺪﯾﺪ ﺣﻔﺎرى ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ
ﺷﯿﻞ در ﺳﺎلﺟﺎرى ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻪﺗﺎزﮔﻰ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز
ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴــﺖ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  66درﺻﺪ از
 154ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ روﺳﯿﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ

ﻣﻬﺮ :دادهﻫﺎى وزارت اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ ،ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ روﺳﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﭘﮏ ﭘﻼس
در آورﯾﻞ  2022اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑــﺪ .وزارت اﻗﺘﺼﺎد
روﺳﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎلﺟﺎرى ﻣﯿﻼدى  507ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ  560ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﯾﺎ  11ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  200ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز در ﺳﺎل  2023ﺑﺮﺳﺪ.
دادهﻫﺎى اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2023ﺑﻪ  266ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺻﺎدرات ﭘﺎرﺳﺎل روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
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در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن و اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛

آﻣﺎدﮔﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
news@ naslefarda.net

در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔــﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎى اﺗﺎق اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻗﻄﻌﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎﺧﺖ
داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﭘﺎﻻﯾﺸﻰ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻰ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻠﺸﯿﺮازى ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد
در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺳــﺎﺧﺘﻰ
در راﺳﺘﺎى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى اﺗــﺎق در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻓﺮاﺳــﺮزﻣﯿﻨﻰ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌــﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى را ازﺟﻤﻠــﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﯿﺎن ﮐــﺮد .وى ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ

اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺎق ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺟﺰو ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻼن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ ،ﺷﻮراى ﮔﻔﺖوﮔﻮى دوﻟﺖ
و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷــﺘﺎب دﻫﻨﺪهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد
در اﺗﺎق اﺻﻔﻬﺎن؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺻﺎدراﺗﻰ در
ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان در راﺳﺘﺎى ﭘﯿﮕﯿﺮى و
رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺪم ﺑﺮداﺷــﺖ .دﺑﯿﺮ ﺷﻮراى
ﮔﻔﺖوﮔﻮى دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮاى ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷــﻮراى ﮔﻔﺖوﮔﻮى اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﮐﺮد .ﮔﻠﺸﯿﺮازى در اداﻣﻪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪوارى ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎتﻣﺤﻮر ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى دوره ﻧﻬﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ
اﺻﻔﻬﺎن ،از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدى
اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژى ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ:

ارزآورى در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯿﻨﻰ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ

درﯾﺎوﻓﺎﯾﻰ /ﮔﺮوه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ :رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻔﺖ و
ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ درﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ »ﻧﺴﻞﻓﺮدا« درﺑﺎره ﺿﺮورت راهاﻧﺪازى ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎى
ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﻰ از راهﻫﺎى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﻰ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻰ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺘﺮو ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ درﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳــﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻓﺮآورده ﺗﻮﻟﯿﺪ

آگهی دعوت شرکت کشت و صنعت آرتا سبالن سبز با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  538397و شناسه ملی 14008182360

بدینوسیله ازکلیه سهامداران و اعضا شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت در تاریخ  99/7/19ساعت  8صبح در محل قانونی شرکت تشکیل
می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
 -1تغییر آدرس شرکت به واحد ثبتی دیگر
 -2هر گونه تغییری که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره

تاریخ انتشار99/7/7 :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان
(سهامی خاص) شماره ثبت 28891

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد اصالتا یا وکالتا
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ  99/7/19ساعت
 11:30در محل اصفهان ،خیابان سعادت آباد ،خیابان مصلی ،روبروی
دبیرستان دخترانه فرهنگ ،پالک  ،247ساختمان سروش ،واحد 5
تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1اخذ تصمیم در خصوص اصالح ماده  38اساسنامه
هیئتمدیرهشرکتمهندسیشاخصکنترلاسپادان(سهامیخاص)

ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳــﺒﺪ ﺻﺎدراﺗﻤﺎن را وﺳــﯿﻊﺗﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ارزىآورى ﺑﺮاى ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦزاده اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻧﻔﺖ ﺑﺤــﺚ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎهﻫﺎى ﮐﻮﭼــﮏ را دراوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮىﻫﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﺗــﺎ اﻻن ﻫﻢ ﺣﺪود 11
ﻣﺠﻮز ﺑﺮاى راهاﻧﺪازى اﯾﻦ ﻣﯿﻨﻰ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ داده ﺷﺪه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
شرکت مهندسین مشاور زایند آب
(سهامی خاص)
به شماره ثبت 4302

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی
و حقوقی شرکت مهندسین مشاور زایند آب
(سهامی خاص) دعوت میشود در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده که روز شنبه
مورخ  1399/7/19ساعت  10صبح در محل
شرکت واقع در خیابان نظر شرقی ،شماره 235
تشکیل می شود با معرفینامه کتبی حضور به هم
رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2تعیین سمت
 -3حق امضا

هیئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساختماني شمسا بتون
نقش جهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 39198و شناسه ملی 10260568463
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
که در ساعت  10صبح مورخ  99 / 7 / 19در محل اصفهان بهارستان  -میدان ولیعصر  -مقابل بانك مسکن -
مجتمع اشکان  -طبقه دوم  -واحد  9به کدپستي  8143179996تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :
انتخاب روزنامه و تصویب تراز
هیئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت بنا آذین سپاهان
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  53887و شناسه ملی 14004823747

به اطالع کلیه سهامداران شرکت بنا اذین سپاهان (سهامی خاص) می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در روز یکشنبه مورخ  99/7/6تشکیل شد لیکن
با توجه به گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم خرید سهام از تعدادی از سهامداران و با توجه به اینکه
مطابق ماده  168قانون تجارت سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است در احتساب حدنصاب رسمیت جلسه به حساب نخواهند
آمد .جلسه به علت به حدنصاب نرسیدن اعضا حاضر در جلسه رسمیت نیافت ،لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بنا آذین سپاهان سهامی خاص
به شماره ثبت  53887و شناسه ملی  14004823747دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در روز شنبه مورخ  99/7/19در ساعت
 10:00صبح در محل قانونی شرکت واقع در اصفهان ،خیابان باهنر ،مجتمع اداری اسپادانا سامان ،طبقه اول ،واحد  101و کدپستی  8138785835تشکیل خواهد
شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع -1 :افزایش سرمایه شرکت به یکی از روشهای مندرج در قانون تجارت

هیئتمدیرهشرکتبناآذینسپاهانسهامیخاص

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  85درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده اﺻﻠﻰ و  15درﺻﺪ ﻓﺮآورده ﻓﺮﻋﻰ و
وﯾﮋه اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﻰ از ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺳﻮﯾﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪوارى ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﻰ

در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺻﻨﺎﯾﻌﻰ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ روزﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى
اﺻﻔﻬﺎن رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.

اﺳــﺖ و ﺗﺎ  1400ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻻرﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد:
 74ﻃﺮح ﭘﺘﺮو ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻮان
اﺟﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﻮز را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .وى
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳــﯿﺲ
ﻣﯿﻨﻰ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ
در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد از ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﻰ ﺑﻮده و ﺑﻌﯿﺪ
ﻣﻰداﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮو ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻦزاده در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ راه اﻧﺮژى ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮى ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﻰﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎى اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراك دور ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ وﺟﻮد دارد.
ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ درﮔﯿﺮو دار ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﮐﺸــﻮرﻣﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه درﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﻰ را
ﻧﯿﺰ ازﺳﻮى ﻣﻨﺘﻘﺪان درﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
ﻫﺸﺪار درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﮐﺎرى ﺿﺮورى اﺳﺖ

ﺷﺎﻧﺎ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﮐﺎرى ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﮐﺎرى اﺗﺨﺎذ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻮج ﺳﻮم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮ از دورهﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ
ﺳﻤﯿﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم ﮐﺮوﻧﺎ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﺗﻬﺮان
اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آﻣﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮔﺎه از ﺳﻮى ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
در وزارت ﻧﻔﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻔﺖ
ﺗﻬﺮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اورژاﻧﺲ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮى و ﻣﺸــﮑﻮك ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدى را ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺑﯿﺶ از  20ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .وى اﻓﺰود :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان
ﮐﻞ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮى ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﻰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 100 ،ﻣﻮرد اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ  50ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺴﺘﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرى از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﺑﺴﺘﺮى ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﻰ از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮر
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﻣﺎرﻫﺎى ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺰان ﻣﻮارد
اﺑﺘﻼ و ﺑﺴﺘﺮى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ رﻗﻤﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  100ﻧﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺰار و 350
ﻧﻔﺮ ﺑﻮﻣﻰ و ﻏﯿﺮﺷﺮﮐﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و  500ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﻮب ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻤﯿﻊ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗﻰﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  19را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ  400ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  150ﻧﻔﺮ ﺑﻮﻣﻰ و ﻏﯿﺮﺷﺮﮐﺘﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺑﺮق

اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻗﺒﺾﻫﺎى ﺑﺮق ﻧﺠﻮﻣﻰ

اﯾﺴﻨﺎ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺷﺘﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ در دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از ﺻﺪور ﻗﺒﻮض ﺑﺮق ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻ
و ﻧﺠﻮﻣﻰ در ﻣﺎهﻫﺎى اﺧﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺿﺎﯾﻰ درﺑﺎره اﯾﻦ دﯾﺪار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه
آب و ﺑﺮق در دﺷﺘﺴﺘﺎن ،وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو وﻋﺪه رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را داد .وى اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ داﻟﮑﻰ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزى در دﺷﺘﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺑﺮق و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى ﻣﺮدم دﺷﺘﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮى زﯾﺎدى را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺮاى رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،دﯾﺮوز در ﺟﻠﺴﻪاى
در وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه آب و ﺑﺮق ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ داﻟﮑﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
و اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر را ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺪ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ داﻟﮑﻰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺿﺎﯾﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮى اﺟﺮاى ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﺨﯿﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻧﯿﺮو و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺪ دﻫﺮود از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺮح و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﺪاث آن ﺷﺪﯾﻢ.

ﻋﮑﺲ ﺧﺒﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮى ﻫﺰار ﺗﻨﻰ ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن 08
ﺷﺎﻧﺎ :ﺳﮑﻮى ﺳﺮﭼﺎﻫﻰ  08ﻣﯿﺪان ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن
ﺑﺎ وزن ﺣﺪود ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ ﺑــﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ 10
ﻫﺰار ﺑﺸــﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳــﺖ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧــﻮد در ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
ﻧﺼﺐ ﺷﺪ .ﺳــﮑﻮﻫﺎى  07و  08ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن
اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل از ﯾﺎرد ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﺎرﮔﯿــﺮى ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳــﮑﻮى  08ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﺳﮑﻮى
 07ﻧﯿﺰ ﻃﻰ روزﻫﺎى آﯾﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد.

»ﺑﺮق اﻣﯿﺪ« ﻫﺰﯾﻨﻪزاﺳﺖ

ﻣﻬﺮ :رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎى ﺑﺮق اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺑﺮق اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﻰ از ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاى ﺗﮏ ﺑﺨﺸــﻰ آن ﺑﺮاى وزارت
ﻧﯿﺮو ﻫﺰﯾﻨﻪ زاﺳــﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴــﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷــﺪ .ﻋﻠﻰ ﺑﺨﺸــﻰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺨﺸﻰ از ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻼن
در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﻰ از
آن ﺑﻮد .در آن ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻰﺷﺪ؛ ﻧﺨﺴــﺖ ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﻫﺎ ،ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳــﻂ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘــﺮ ﻣﺼﺮفﻫﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژىﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم،
ذوبآﻫــﻦ و ...وى اﻓﺰود :در اﯾــﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪى،
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﻫﺎ راﯾــﮕﺎن ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﯾﺎراﻧﻪاى و ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژىﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺣﻘﯿﻘﻰ ﺑﺮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎزدﯾﺪ دورهاى راﯾﮕﺎن از
ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز

ﺷــﻬﺮ ﺧﺒﺮ :ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﭘﺨــﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى
ﻧﻔﺘﻰ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ
دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺑﺎزرﺳﻰﻫﺎى
دورهاى راﯾــﮕﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨــﺪ .ﺣﻤﯿــﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ دهﭼﺸــﻤﻪ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ راﯾﮕﺎن
ﺧﻮدروﻫﺎى دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎى دورهاى راﯾﮕﺎن از ﺧﻮدروﻫﺎى
دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﺻﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد
و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻮدﺟﻪ آن را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ .او اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮔﺎزﺳــﻮز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  11ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدروى ﺧﻮد
را راﯾﮕﺎن دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮهﺳﺎزى ﮔﺎز اﯾﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻬﺮ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘــﺎل ﮔﺎز اﯾﺮان از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮهﺳﺎزى ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﻰ در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد .ﻣﻬﺪى ﺟﻤﺸﯿﺪىداﻧﺎ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن
ﺳــﺮاﺟﻪ و ﺷــﻮرﯾﺠﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪار ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز
ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳــﺮاﺟﻪ ﻗﻢ ﭘﺎرﺳــﺎل  748ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌــﺐ ﺑﻮد و اﻣﺴــﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺸــﺖ
درﺻﺪى ﺑﻪ ﺑﯿــﺶ از  810ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
رﺳﯿﺪه اﺳــﺖ .وى اﻓﺰود :ذﺧﯿﺮه ﮔﺎز در ﻣﺨﺰن
ﮔﺎز ﺷﻮرﯾﺠﻪ ﺳﺮﺧﺲ ﻧﯿﺰ ﭘﺎرﺳﺎل  938ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  48درﺻﺪى
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  385ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ رﺳــﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﯾﺮان ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮهﺳــﺎزى ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺪارى اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮐﺸــﻮر در زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل
ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  15ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺎز
ﻣﺎﯾﻊ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﭘﺎرﺳــﯿﮏ :ﻣﺪﯾــﺮ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻠــﻰ ﭘﺨﺶ
ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ،ﺑﯿﺶ از  15ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺎز
ﻣﺎﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻔﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻮزع ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ در
ﻧﻮاﺣﻰ ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى
ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷــﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞ درﺻﺪى ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮔﯿﺘﻰﻣﻨﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :در ﺷﺶ
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل 15 ،ﻫﺰار و  300ﺗﻦ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ
در اﺳــﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻣﺼﺮف ﺷــﺪه اﺳﺖ .وى ﺑﺎ
اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  24ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻔﺖ ﺳــﻔﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ راﺳــﺘﻰآزﻣﺎﯾﻰ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ اﯾﻦ دﺳــﺘﻪ
از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻔﺖ ﺷــﺮﮐﺖ
ﻣﻮزع و  130ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺗﻮزﯾﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻰﺷﻮد.

ﺛﺒﺖ رﮐﻮردى ﺗﺎزه در اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ

اﯾﺮﻧﺎ :ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرﺳﺎل و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ 60 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﯿــﺶ از  128ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮاد
ﻧﻔﺘﻰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮردى ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﯾﺪ.
ﺳــﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﺰاده درﺑﻨﺪى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﺼــﺮف ﻓﺮآوردهﻫﺎ در ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﺿﺮورى اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى
رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫــﺪف ،ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻘــﺎل ﻧﻔﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮى داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎى
ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘــﺎل ﻓﺮآورده در ﻣﻮاﻗﻊ
اﺿﻄﺮارى اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪه ﺷــﺪه و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوى
اﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وى اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺰوده
ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪاى ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻰ از
راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻓﺮآﯾﻨﺪى ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺑﺘﮑﺎرات اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
روانﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﻂ را در
ﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

