کوتاه از انرژی

سقف سوختگیری با کارت جایگاهداران  ۲۰لیتر شد

افتتاح  ۳۳هزار میلیارد تومان طرح وزارت نیرو

ایرنا :دریافت بنزین با اســتفاده از کارت سوخت جایگاهداران از بامداد سهشنبه محدودتر شد و با اســتفاده از این کارتها ،در هر بار
سوختگیری میتوان  ۲۰لیتر بنزین دریافت کرد ،این در حالی است که چنانچه از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری استفاده
شود ،هیچ محدودیتی وجود ندارد .اکنون براساس آمارها همچنان حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور فاقد کارت سوخت هستند
و استفاده از کارت جایگاهداران ادامه دارد .به گفته وزیر نفت تا پایان مهرماه جاری تمام کارتهای سوخت صادر خواهد شد و با توجه به
اقدامهایی که انجام شده ،الزم است تا از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین استفاده شود .مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای
نفتی ایران هم تاکید کرده با وجود آنکه دریافت بنزین با کارت جایگاهداران محدود شده ،اما هیچ خودرویی بدون دریافت سوخت از
جایگاه خارج نمیشود .الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی از  ۲۰مرداد در کشور آغاز شد.

مهر :وزیر نیرو گفت ۲۲۰ :طرح بزرگ تا پایان سالجاری با اعتبار  ۳۳هزار میلیارد تومان در جای جای کشور افتتاح میشود  .رضا
اردکانیان بیان کرد :امروز در دنیا تأمین آب و دسترســی به آب سالم از دغدغههای مهم اســت .وی با بیان اینکه امروز در جوامع
روستایی در دنیا دسترسی به آب ۷۱درصد اســت ،گفت :اگر آب در فاصلهای باشــد که مردم بتوانند نیاز خود را تأمین کنند به
معنای دسترسی تلقی میشود که با این تعریف دسترسی روستاهای کشور به آب  ۹۵درصد بوده و  ۲۰درصد از شاخص جهانی
جلوتر است.
وزیر نیرو با بیان اینکه به طور متوسط تا قبل از شروع دولت دوازدهم هر سال  ۲۶۰روستا به شبکه آب پایدار وصل میشود ،افزود :در
طول شش سال گذشته هر سال هزار و  ۶۹۳روستا به شبکه آب سالم وصل شدهاند.

بین الملل
 افزایش نفت از ترس بروز
شوک جدید

ایسنا :قیمتهای نفت در معامالت دیروز تحت
تأثیر ناآرامی در کشــورهای تولیدکننده نفت
شامل عراق و اکوادور و نگرانی نسبت به مختل
شــدن عرضه جهانی ،افزایش پیدا کرد و بهای
معامالت آتی نفت برنت با  ۳۸سنت یا  ۰.۷درصد
افزایش ،به ۵۸دالر و ۷۳سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وســت تگزاس اینترمدیت
آمریکا با  ۳۳ســنت یا  ۰.۶درصــد افزایش ،به
 ۵۳دالر و هشت ســنت در هر بشکه رسید .به
گفته مایکل مک کارتی ،استراتژیســت ارشد
بازار در شرکت«ســیام سی مارکتس» ،مس و
آلومینیوم در بازار لندن در قیمت باالتری معامله
شدوباتوجهبهآمارضعیفتولیدکههفتهگذشته
منتشرشد،وضعیتاخیرنشانمیدهدکهقیمت
کاالهای صنعتی در حال تصحیح است.

شهر خبر :موسسه اعتبارسنجی فیچ ریتینگز
رتبه اعتباری IDRشرکت نفتی آرامکوی سعودی
را در پی حمالت  ۱۴سپتامبر به تاسیسات نفتی
مهم این شــرکت که تولیــدش را موقتاً نیمی
کاهش داد ،از  Aپالس به  Aتنــزل داد .فیچ در
بیانیهای اعالم کرد :ما رتبه اعتباری آرامکو را به
دلیل تاثیری که دولت عربســتان سعودی روی
تصمیمات استراتژیک ،سود سهام و مالیات این
شرکت اعمال میکند و همچنین ارتباط میان این
دو تنزل کردیم .عربستان سعودی در حال حاضر
در حال آمادهســازی عرضه اولیه عمومی سهام
شرکت آرامکو به میزان حداکثر پنج درصد در بازار
داخلی و بینالمللی است و انتظار میرود فروش
سهام در فاصله سال  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۱انجام شود.
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بحث درباره کاهش تولید اوپک
زود است

دبیرکل ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپک) اعــام کرد که اکنون بــرای بحث درباره
تعمیق کاهش تولید اعضای این ســازمان خیلی
زود است .محمد بارکیندو همچنین گفت :اوپک
روی کمک روسیه برای کاهش تنش بین ایران و
عربستان با هدف کمک به تثبیت بازار جهانی نفت،
حساب میکند .ســازمان کشورهای صادرکننده
نفــت و متحدانش چندی پیــش (ژوئن )2019
تصمیــم گرفتند توافق خود بــرای کاهش تولید
روزانه یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفت را تا پایان
ماه مارس سال  ۲۰۲۰میالدی تمدید کنند .وزیران
نفت و انرژی اوپک برای شــرکت در صد و هفتاد
و هفتمین نشست عادی این ســازمان و آخرین
نشست سال  2019خود پنجم دسامبر ( 14آذرماه)
در دبیرخانه دائمی این ســازمان در وین گردهم
میآیند ،همچنین هفتمین نشســت مشــترک
وزارتی اوپک و غیراوپک ششم دسامبر ( 15آذرماه)
در مقر دائمی این سازمان برگزار میشود.
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وزیر نفت در کنگره بینالمللی راهبردی نفت و نیرو:

بابکزنجانیسنجنداریم
پنجمین کنگره نفت و نیرو برگزار شد.
آینده فضای کســبوکار با استفاده از
ظرفیت بخش خصوصــی محور اصلی
پنجمین کنگره نفت و نیرو است .وزیر
نفت در این کنگره اظهــار کرد :فردی
که میخواهد محموله نفتی ببرد ،باید
منابع کافی برای آن داشــته باشد؛ ما
بابک زنجانیسنجی نداریم و حداقل پول
مورد نیاز برای یــک محموله نفتی ۴۰
تا  ۵۰میلیون دالر است .زنگنه با بیان
اینکه باید برای پولی که در کشور وجود
دارد ،فکر کرد تا از آن به نحو احســن
اســتفاده شــود ،اظهار کرد :اکنون در
شــرایط دشــواری قرار داریم بنابراین
باید از ابتکارهای خود اســتفاده کنیم.
وی تصریح کرد :وزارت نفت در شرایط
سخت این سالها توانسته است کارهای
بزرگی را در بخش پتروشــیمی ،نفت
و گاز انجام دهد البته نیاز کشــور بیش
از این است.
وزیر نفت با اشــاره به اقدامات صورت
گرفته ،گفت :همه بخــش دریایی ۲۷
فاز پارسجنوبــی تا پایان امســال به
اتمام میرســد و عملیات اجرایی طرح
توسعه فاز  ۱۱پارسجنوبی نیز امسال
آغاز خواهد شــد .وی با تاکید بر اینکه

توتال و شرکت چینی به دلیل تحریم از
طرح توسعه فاز  ۱۱خارج شدند ،اظهار
کرد :خروج آنهــا در یک فضای کام ً
ال
دوستانه صورت گرفت چراکه تحریمها
اجازه فعالیت آنها را نمیداد.
قرارداد میدان گازی فرزاد B
در ماههــای آینــده امضا
میشود
زنگنه از امضای قــرارداد میدان گازی
فرزاد  Bبهعنوان یک میدان مشترک در
ماههای آینده خبر داد و گفت :امســال
برای نخســتینبار صادرکننده بنزین
بودیم و بنزین یورو  ۴در کالنشهرهای
کشور توزیع میشــود .وزیر نفت ادامه
داد :اگر از من ســؤال شــود که آینده
کســبوکار را چگونه میبینید ،پاسخ
خواهــم داد کــه در شــرایط کنونی
ظرفیتهــای زیــادی برای توســعه
وجود دارد و اگرچه در جغرافیای نفت
تغییرات مهمی اتفــاق افتاده به طوری
که آمریکا که بزرگترین مصرفکننده
نفــت بــود ،اکنــون بــه بزرگترین
تولیدکننده نفت و گاز و میعانات تبدیل
شــده ،اما همچنان ظرفیتهای قابل
توجهــی در ایران برای توســعه وجود
دارد .وی با تاکید بر این مسئله که نفت

میتواند محرک اقتصاد ایران با توسعه
جهشــی در باالدســت و اتکای آن به
پتروشــیمی و پاییندست و همچنین
تکمیل زنجیره ارزش باشد ،تصریح کرد:
فعال بودن نفت میتواند بخش صنایع
و خدمات فنی و مهندســی را توسعه
دهد ،چراکه حجم سرمایهگذاری نفت
به گونهای اســت که میتواند خدمات
مهندسی و غیرمهندســی را فعال و در
اشــتغال نیز نقش ویژهای داشته باشد.
به گفته زنگنه ،قطعاً در مســئلهای که
در اراک پیش آمد ،نباید مشــکل را در
اراک پیگیــری کرد ،چرا کــه اگر نفت
فعال باشد ،اراک و صنایع دیگر در دیگر
شهرها نیز فعال خواهد شد .وزیر نفت
با تاکید به این مســئله که فعال بودن
صنعت نفت ،بخشهای دیگر مهندسی
را اعــم از صنایــع بــرق ،ریختهگری،
دریایی و ...فعال خواهــد کرد ،تصریح
کرد :در ســال  ۱۳۸۳چشــمانداز ۲۰
ســاله برای نفت تدوین شد که اهداف
آن واقعگرایانه و قابل دســترس است،
اکنون با روزآمد کردن آن میتوان از آن
استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هرچند ســال یکبار
ضربات کشندهای بر صنعت نفت کشور

خبر روز

بورس میزبان میعانات گازی و بنزین

انرژی مثبت به بورس انرژی

وارد میشود ،تصریح کرد :با این وجود
ما همچنان زنده ماندهایــم و مقاومت
میکنیم .البته تحریمها ضرباتی را به ما
وارد کرده و جایگاه ما را در جهان کاهش
داده اســت ،اما مقاومت خواهیم کرد
چرا که تنها در این شــرایط میتوانیم
عرصههای پیشرفت را رقم بزنیم.
وزیر نفت با اشاره به زمینههای فعالیت
بخش خصوصی در صنعت نفت گفت:
نخستین و شناختهترین فعالیت بخش
خصوصی در حــوزه نفــت مربوط به
فعالیتهای پیمانکاری میشــود که

در حــال حاضر «ای پی ســی» نقش
ویژهای دارد؛ حتی عملیات نگهداشت
تولید را نیز یک پیمانکار انجام میدهد
و این در صورتی اســت که این موضوع
در گذشــته این گونه نبوده است .او با
بیان اینکه آینده فضای کســب و کار
با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی
محور اصلی پنجمین کنگره نفت و نیرو
است ،تاکید کرد :ایران همچنان ظرفیت
فوقالعــادهای برای توســعه در بخش
نفت و گاز دارد و نفت میتواند پیشران
توسعه و اقتصاد کشور باشد.
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کدام بخشها بیشترین یارانه انرژی را دریافت میکنند؟

مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران

سدهای الر و طالقان اولین مقاصد
گردشگری آبی تهرانیهاست
مهر :مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران گفت:
سدهای الر و طالقان نخستین مقاصد گردشگری
آبی شهروندان تهرانی است.ســید حسن رضوی
با اشاره به اینکه  ۶طرح گردشــگری در تهران به
کارگروه ویژه در استانداری تهران ارائه شده است
افزود :طرح گردشــگری ســد الر  ،نیروگاه کالن،
سد لتیان و پایین دســت آن تا رودخانه جاجرود،
سد طالقان ،سایت تصفیه خانه شماره  ۶مشرف به
دریاچه چیتگر در غرب تهران و رودخانه جاجرود
از خسرو آباد تا سعید آباد به مساحت  ۳۵هکتار در
دو طرف رودخانه ،طرحهای پیشنهادی برای اجرای
طرح گردشگری در تهران است.مدیرعامل شرکت
آب منطقهای تهران ادامه داد :سدهای الر و طالقان
نخستین مقاصد گردشگری آبی در تهران خواهند
بود که مردم تهران میتوانند از آنها استفاده کنند.
وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین وزیر نیرو
و وزیر گردشــگری برای توســعه گردشگری آبی
در رودخانهها و دریاچه ســدهای کشــور افزود :با
تصویب طرحهای ارائه شده  ،فراخوان برای جذب

نفت (اوپک):

عکس:تسنیم

تنزل رتبه اعتباری آرامکو
پس از حمالت اخیر

انرژی
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دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده

از حضور مــردم در اماکن نا ایمن انجام میشــود
افزود :شرکت آب منطقهای با ســرمایه گذاران به
نحوی توافق خواهد کرد که در  ۱۰ســال سرمایه
اولیه برگشته و سوددهی انجام شــود .با استفاده
از قایقهای پایی و نصب ســطل زباله برای جمع
آوری زبالهها مانع از ایجاد آلودگی در دریاچه سدها
خواهیم شد.

سرمایه گذار منتشر میشود.مدیرعامل شرکت آب
منطقهای تهران با بیان اینکه مــا به دنبال اجرای
طرحهایی برای گردشگری هســتیم که نیازمند
احداث ســازههای سنگین نباشــد اظهار داشت:
ایجاد پیستهای دوچرخه ســواری و تله کابین از
جمله طرحهای قابل اجراســت.رضوی با اشاره به
اینکه ایجاد این شرایط در تهران با هدف جلوگیری

ایرنا :دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معــدن این مرکز «درباره یارانه انرژی در ایــران  .۱یارانه پنهان و
مالحظات آن» با هدف نشان دادن تصویری شفاف از مصرف حاملهای انرژی در اقتصاد ایران و برآورد
تقریبی یارانه پنهان بررسی انجام دادهاست .بر اساس یافتههای این بررسی ،بخش کشاورزی در سالهای
 ۱۳۸۴ -۸۵کمترین سهم و نیروگاهها بیشترین ســهم را از یارانه هیدروکربوری داشتهاند .همچنین از
مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور در سال  ،۱۳۹۵نیروگاهها با  ۳۳درصد ،بخش خانگی
با  ۲۴درصد ،بخش صنعت با  ۲۱درصد ،بخش حملونقل با  ۱۵درصد و کشاورزی سه درصد به ترتیب
بیشترین تا کمترین سهمها را به خود اختصاص دادهاند .در نتیجه ،اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه
انرژی باید نخست نیروگاههای کشور و سپس بخش خانگی باشد .سال  ۱۳۹۵سرانه یارانه هیدروکربوری
کشــور  ۱۴/۶۵میلیون ریال ،یارانه هیدروکربوری به ازای هر خانوار  ۴۸/۴۱میلیون ریال ،سرانه یارانه
ســوخت مصرفی در بخش خانگی  ۳/۵۸میلیون ریال و یارانه سوخت مصرفی بخش خانگی به ازای هر
خانوار  ۱۱/۸۲میلیون ریال بوده است.
عالوه بر این ،نسبت یارانه هیدروکربوری به تولید ناخالص داخلی  ۸/۸۸درصد بوده است .برابر گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح شده است :سهم بنزین از مجموع یارانه فرآوردههای
نفتی ،هشت درصد و سهم نفتگاز حدود  ۶۸درصد است .بنابراین سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف
اصالح و کاهش یارانه انرژی در اولویتهای بعدی قرار میگیرد و با وجود آنکه ســهم دهک اول از یارانه
انرژی  ۰۶/۵درصد بوده و از سایر دهکها کمتر است ،نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک،
با  ۱۵درصد ،بیشترین مقدار را به خود اختصاص میدهد ،به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت
سایر دهکها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

عکس خبر
برگزاری چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی  -تخصصی آتشنشانان
وزارت نفت

شانا :چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی  -تخصصی آتشنشانان وزارت نفت با حضور گروههای
مختلف ستادی وزارت نفت در شهر تبریز برگزار شد.

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣـﻰ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازى و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﻰ
ﺧﻮدروﻫﺎى ﺳﺒﮏ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ www.setadiran.irاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺿﻤﻨﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه از درﯾﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺮان در ﺻﻮرت
ﻋﺪمﻋﻀﻮﯾﺖﻗﺒﻠﻰ،ﻣﺮاﺣﻞﺛﺒﺖﻧﺎمدرﺳﺎﯾﺖﻣﺬﮐﻮرو درﯾﺎﻓﺖﮔﻮاﻫﻰاﻣﻀﺎىاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰراﺟﻬﺖﺷﺮﮐﺖدرﻣﺰاﯾﺪهﻣﺤﻘﻖﺳﺎزﻧﺪ.
ردﯾﻒ

ﺷﺮح ﻣﺰاﯾﺪه

ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺰاﯾﺪه )رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه

1

اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازى و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﻰ ﺧﻮدرو ﺳﺒﮏ

5098005701000009

70,000,000

 1,000,000,000رﯾﺎل

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت -1:ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى
ﺟﻤﻬﻮرىاﺳﻼﻣﻰﯾﺎاوراقﻣﺸﺎرﮐﺖﯾﺎوارﯾﺰوﺟﻪﻧﻘﺪﺑﻪﺣﺴﺎبﺳﭙﺮدهﺷﻤﺎره 1003288684ﺑﺎﻧﮏﺷﻬﺮﻣﺮﮐﺰىاراﺋﻪﮔﺮدد.
-2ﺗﺎرﯾﺦﻓﺮوشاﺳﻨﺎد:ﮐﻠﯿﻪﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎﺳﺎﻋﺖ 15روزﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 98/7/23ازﻃﺮﯾﻖﺳﺎﻣﺎﻧﻪاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد(اﺳﻨﺎدﻣﺰاﯾﺪه
رادرﯾﺎﻓﺖﻧﻤﺎﯾﺪ.
-3ﻣﻬﻠﺖﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺎﮐﺎت:ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 15روز ﺷﻨﺒﻪ 98/8/11از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﮔﺬارى در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺻﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﭘﺎﮐﺖ ب ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻓﯿﺰﯾﮑﻰدرادارهاﻣﻮرﭘﯿﻤﺎنﺷﻬﺮدارىﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮودرﯾﺎﻓﺖرﺳﯿﺪ.
-4ﺗﺎرﯾﺦﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ:ﻣﻮرخ 1398/8/12روزﯾﮑﺸﻨﺒﻪﺳﺎﻋﺖ10
-5ﻣﮑﺎنﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ:ﺷﻬﺮدارىﻣﺮﮐﺰىﺑﻮﺷﻬﺮ،روﺑﺮوىﻣﯿﺪانﺷﻬﺮدارى
 -6ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
-7ﺣﻀﻮرﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖﻫﺎ،ﺑﺎدردﺳﺖداﺷﺘﻦﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪﮐﺘﺒﻰدرﺟﻠﺴﻪﻣﺰاﯾﺪهآزاداﺳﺖ.
 -8ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺘﻦ آﮔﻬﻰ در ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ آدرس www.Bushehr.irدرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
-9درﺻﻮرﺗﻰﮐﻪﺑﺮﻧﺪﮔﺎناولودومﻣﺰاﯾﺪهﺣﺎﺿﺮﺑﻪاﻧﻌﻘﺎدﻗﺮاردادﻧﺸﻮﻧﺪﺳﭙﺮدهآﻧﺎنﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐﺿﺒﻂﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
-10ﺷﻬﺮدارىدرردﯾﮏﯾﺎﺗﻤﺎمﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﻣﺨﺘﺎراﺳﺖ.
-11ﻫﺰﯾﻨﻪدرجآﮔﻬﻰدردوﻧﻮﺑﺖﺑﻪﻋﻬﺪهﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﻣﺰاﯾﺪهﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -12آدرس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺮ :ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى) اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮدارى ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮدارى ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ،اداره اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ 07733340571:ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -13اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ www.setadiran.ir:ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس021-41934:

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮدارى

ایرنا :بــورس انرژی ایــران سهشــنبه میزبان
محصــوالت متنــوع و میعانــات گازی و بنزین
بود و روزهای گذشــته نیز بیش از  ۶۰۴میلیارد
ریال انواع فرآورده هیدروکربوری دادوســتد شد.
دیروزکاالهای اکســتراکت نفت سپاهان ،برش
سنگین ،ســوخت کوره ســبک و نیتروژن مایع
پتروشیمی تبریز ،برش سنگین پتروشیمی جم،
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند ،پروپان
مایع پتروشیمی آبادان ،حالل  ۴۰۲پاالیش نفت
کرمانشاه ،متانول پتروشــیمی زاگرس ،متانول
پتروشیمی شیراز ،متانول شــرکت متانول کاوه،
میعانات گازی پتروشــیمی رازی ،میعانات گازی
مجتمع گاز پارس جنوبی ،میعانات گازی پاالیش
گاز ایالم و نفتا عمده و نفتای سبک عمده پاالیش
نفت آبــادان در رینگ داخلی و برش ســنگین
حاصل از پاالیشــگاه نفت و پتروشــیمی به جز
بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون ،بنزین اکتان
 ،۸۷بنزین اکتان  ،۹۱بنزین اکتان  ۹۵و نفت گاز
(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران و نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در
رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران
عرضه شد.
با پایان زمان اوج مصرف؛

 ۲۰هزار مگاوات نیروگاه برق
از مدار خارج میشود

پارسیک :سخنگوی صنعت برق گفت :با پایان
زمان اوج مصرف برق در کشــور ،بیش از  ۲۰هزار
مگاوات نیروگاه برق از مدار مصرف خارج میشود.
مصطفی رجبی مشــهدی با اشــاره به اینکه این
مقدار برق مصرفــی برای تأمین بــرق مورد نیاز
دستگاههای سرمایشی در تابستان وارد مدار شده
بود ،افزود :این ظرفیت از مدار خارج و برای فعالیت
در تابستان ســال آینده ،تعمیرات اساسی آنها
انجام میشود .وی با بیان اینکه این ظرفیت تولید
به تدریج از مدار خارج خواهد شــد ،گفت :دمای
هوا در برخی اســتانها پس از پایان تابستان نیز
 ۴۰درجه است که به همین دلیل همچنان از کولر
اســتفاده میکنند .امیدواریم رفتارهای مصرفی
مردم در سایر فصول نیز با مراقبت و رعایت الگوی
مصرف همراه باشد که کمتر شاهد اتالف انرژی،
پرداخت هزینههای ســنگین و آلودگی محیط
زیست (به دلیل استفاده از سوختهای فسیلی)
باشیم.
وزیر نفت:

تهاتر نفت با بدهی بخش
خصوصی اجرا شدنی نیست

ایســنا :نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۸
بهمن ماه ســال گذشــته ،بندالحاقی  ۵تبصره
یک الیحه بودجه  ۹۸را به تصویب رســاندند که
براســاس آن به دولت اجازه داده میشود پس از
کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ  ۴۰۰هزار
میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به
اشخاص حقیقی ،حقوقی ،تعاونی و خصوصی که
در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷
ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را
از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس
قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تســویه
کنند .مقــدار نفت خام تحویلی ،مازاد بر ســقف
تعیین شده در بند (ب) این تبصره است .بر اساس
این تبصره قرار شــد قرارداد تأمین مالی نوسازی
نیــروگاه ری در تیرماه امضا شــود که همچنان
بالتکلیف مانده و به نظر میرســد که هنوز این
طرح تعیین تکلیف نشده ،اما به تازگی بیژن زنگنه
 ،وزیر نفت اعالم کرد چیزی کــه در این مورد در
بودجه نوشــته شــده ،قابلیت اجرایی ندارد .در
قانون آمده پس از اینکــه درآمدهای نفت که در
قانون نوشته شده بهطور کامل برای دولت تأمین
شــد ،میتواند پنج هزار میلیارد تومــان را برای
بدهی اختصاص دهد .ایــن درآمدها هنوز تحقق
زمینه

پیدا نکرده اســت ،بنابراین اتفاقی در این
نمیافتد.

