 ۱۱۷نفر خواهان راهاندازی پاالیشگاه شدند

پتروشیمی به تأمین نیاز کشور برای مقابله با کرونا ادامه میدهند

شانا :معاون برنامهریزی وزیر نفت گفت :درخواست اولیه  ۱۱۷متقاضی برای احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه دریافت و با  ۷۴درخواست
موافقت شد .هوشنگ فالحتیان با بیان اینکه تا پایان وقت اداری  ۱۷اسفندماه  ۱۱۷متقاضی ،درخواست اولیه خود را مبنی بر احداث
پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه به معاونت برنامهریزی وزارت نفت ارسال کردند ،افزود :پس از بررسی درخواستها ۷۴ ،متقاضی واجد شرایط
شناخته شدند .وی دلیل رد درخواست  ۴۳متقاضی دیگر را مغایرت درخواست آنها با قانون احداث این پتروپاالیشگاهها دانست و توضیح
داد :برخی از این متقاضیان خواستار خوراکی غیر از نفت خام و میعانات گازی برای این پتروپاالیشگاهها بودند و درخواست برخی دیگر نیز
خارج از قالب آئیننامه اجرایی ساخت این پتروپاالیشگاهها و پاالیشگاهها بود .فالحتیان معاون برنامهریزی وزیر نفت مجموع درخواست
متقاضیان ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه را برای خوراک نفت خام و میعانات گازی  ۷میلیون و  ۳۹۶هزار بشکه عنوان کرد

شانا :معاون وزیرنفت و مدیرشرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :شرکتهای پتروشیمی در هفتههای گذشته اقدامهای بسیار
مطلوبی را در تأمین نیازهای کشور بهویژه در تولید مواد ضدعفونیکننده انجام دادهاند و این روند تداوم خواهد یافت .بهزاد محمدی ،مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،در نشستی که بهصورت ویدئوکنفرانس با حضور اعضای ســتاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در صنعت
پتروشیمیومدیرانارشدشرکتملیصنیعپتروشیمیبهمنظوربررسیراهکارهایپیشگیریومقابلهبااینویروسبرگزارشددرجریاناقدامهای
انجامشده در مناطق عملیاتی ماهشهر و عسلویه قرار گرفت .وی با بیان اینکه شرکتهای پتروشیمی در بحث ارزیابی سالمت کارکنان باید با جدیت
اقدام کنند ،گفت :شوراهای راهبردی و مدیران پتروشیمی افزون بر آماده باش کامل باید اقدامهای خود را در ابعاد مختلف ارتقا دهند .وی اظهار
کرد :سالمتی کارکنان و خانوادههای آنان و نیز مردم در شهرها و شهرکهای پیرامونی باید به عنوان راهبردی مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بین الملل


آمریکا بخش دیگری از روسنفت
را تحریم کرد

مهر :ایاالت متحــده به بهانه کمــک اقتصادی
به نیکالس مــادورو ،رئیسجمهــوری ونزوئال،
تحریمهای دیگری را بر یک شرکت زیرمجموعه
روسنفت ،برای افزایش فشار بر غول نفتی دولت
روســیه اعمال کرد .آمریکا چندی پیش شرکت
روسنفت تریدینگ ،زیرشاخه روسنفت در سوئیس
را به اتهام تأمین مالــی دولت ونزوئال تحریم کرد.
مســئوالن آمریکایی روسنفت تریدینگ را متهم
کردهاند که با انتقال کشــتی به کشتی نفت برای
دور زدن تحریمهای آمریکایی ،سبب تقویت بخش
نفتی ونزوئال شده است .شرکت روسنفت اعالم کرد
فعالیتهایزیرشاخهمعامالتیآنقانونیبودهاست
و آمریکا را به اتخاذ معیارهای دوگانه متهم کرد ،زیرا
آمریکا همچنان به شرکت آمریکایی شورون اجازه
فعالیت در ونزوئال را داده است.

انرژی
Energy
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نفت در ۳۰دالر حبس شد

آتشسوزی در پاالیشگاه
آرامکوی عربستان در مالزی

عکس :شانا

فارس :مقامات مالزی اعالم کردند آتشســوزی
در یک پاالیشگاه که بخشی از سهام آن به شرکت
آرامکوی عربستان تعلق دارد به کشته شدن  5نفر
از کارگران منجر شد .سهام این پاالیشگاه مربوط
به آرامکو و پتروناس است .این دومین بار در کمتر
از یک سال گذشته اســت که شاهد آتشسوزی
در این پاالیشــگاه  27میلیارد دالری هســتیم و
این پاالیشــگاه در جنوب مالزی واقع شده است.
پتروناس و آرامکو هر کدام به تنهایی  50درصد از
سهام این پاالیشگاه را در اختیار دارند .آتشسوزی
در بخش تسویه سوخت گازوئیل این پاالیشگاه رخ
داده و آتشنشانی منطقهای اعالم کرده است که
هنوز دلیل این اتفاق مشخص نشده است.

نفت که روزهای گذشته درپی موج بسته
شدن مرزهای اقتصادهای متعدد جهان
در واکنش به شــیوع کرونا به پایین ۳۰
دالر سقوط کرده بود ،در معامالت جاری
بهبود یافت و به این محدوده بازگشــت.
بهای معامالت آتی نیویورک که شاخص
نوســان به باالترین حد از ســال ۲۰۰۷
جهش پیدا کــرد ۹.۶ ،درصد ســقوط

کردند و به پایینترین حد در چهار سال
گذشته رســیدند اما دیروز بخشی از این
ضرر را جبران کردند .دولتها با بســتن
مرزهایشــان ،رفت و آمدهــا را محدود
کردهاند که باعث افت مصرف ســوخت
و بزرگترین کاهــش روزانه قیمت بنزین
آمریکا از ســال  ۲۰۰۵شد .قیمت بنزین
روز دوشــنبه  ۲۳درصد سقوط کرد که

بزرگترین کاهش در  ۱۵ســال گذشته
بود امــا دیروز با  ۷.۵درصــد افزایش ،به
 ۷۴.۱۳ســنت در هر گالن رسید .قیمت
نفت در روزهای اخیر چند بار ریزشهای
روزانه شدیدی را تجربه کرده است .با اقدام
ایرالینها در کاهــش پروازهای روزانه و
افزایش شمار کشورهایی که مرزهایشان را
میبندند ،بازارهای نفت با اشباع بی سابقه
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عرضه نفت روبرو شــدهاند .افت تقاضا با
سیل عرضه از سوی عربستان سعودی و
روسیه مصادف شده که وارد جنگ قیمت
شــدهاند و به دنبال افزایش تولید برای
تصرف سهم بیشتر در بازار هستند .بهای
معامالت آتی نیویورک هفته گذشته ۲۳
درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش
از دسامبر ســال  ۲۰۰۸بود .ویویک دار،
تحلیلگر بانک کامن ولث استرالیا در این
باره گفت :تدابیــر قرنطینه به معنای آن
اســت که تقاضای جهانی برای سوخت
به شدت آسیب خواهد داد و این عالوه بر
شوک عرضه خواهد بود .بحران بازار نفت
در سایر بازارهای مالی هم دیده شد و بازار
سهام وال استریت روز دوشنبه پس از این
که دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا
هشــدار داد اختالالت اقتصادی ناشــی
از شــیوع ویروس کرونا ممکن اســت تا
تابستان ادامه پیدا کند با بزرگترین سقوط
خود از ســال  ۱۹۸۷روبرو شد .بازارهای
سهام آمریکا روز سه شنبه صعود کردند اما
اوضاع بازارهای سهام آسیا یکسان نبود.
سران گروه هفت وعده دادند از هر گونه
اقدامات ضروری بــرای تضمین واکنش
هماهنگ به اپیدمی ویروس کرونا دریغ
نکنند و ترامپ لحن خــود را تغییر داد و
گفت :آمریکاییها نبایــد در اجتماعات
بیش از  ۱۰نفر حضور پیدا کنند در حالی
که کانادا اعالم کرد مرزهای خود را به روی
اکثر خارجیان میبندد .فرانسه اعالم کرد
ممکن است قرنطینه ملی را تشدید کند
در حالی که آلمان بخشی از مرزهایش با
پنج کشور همســایه خود را بست .بهای

معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت
با یک دالر و  ۱۰سنت معادل  ۳.۸درصد
افزایش ،به  ۲۹دالر و  ۸۰ســنت در هر
بشکه رسید .شــاخص نفت آمریکا روز
دوشــنبه به  ۲۸دالر و  ۷۰سنت سقوط
کرده بود .بهای معامالت آتی نفت برنتن با
 ۵۸سنت افزایش ،به  ۳۰دالر و  ۶۳سنت
در هر بشکه رســید .بهای نفت برنت روز
گذشته  ۱۱.۲درصد سقوط داشت .این
کاهش قیمت بیســابقه مانــع از برنامه
عربستان ســعودی برای افزایش سطح
تولید نفت نشده است و شرکت آرامکوی
ســعودی قصد دارد در آوریل با حداکثر
ظرفیت  ۱۲میلیون بشــکه در روز نفت
تولید کند .امین ناصر ،مدیرعامل آرامکو به
سرمایه گذاران این شرکت اعالم کرد که
برنامه ماه مه هم احتماالً متفاوت نخواهد
بود .بر اساس گزارش بلومبرگ ،عربستان
سعودی هیچ نشــانهای از عقب نشینی
از جنگ قیمت با روسیه نشان نمیدهد
و آرامکــو اعالم کرده که بــا قیمت نفت
در پایین  ۳۰دالر در هر بشــکه مشکلی
ندارد .بانک مورگان اســتنلی با اشاره به
فروپاشی توافق اوپک پالس که به نگرانیها
نســبت به تشدید اشــباع عرضه افزوده
است ،قیمت مورد پیش بینی برای نفت
را کاهش داد .این بانک پیش بینی قیمت
نفت را برای دومین بار در ماه جاری تنزل
داد و دورنمای قیمت نفت برنت در ســه
ماهه دوم سال  ۲۰۲۰را از  ۳۵به  ۳۰دالر
کاهش داد .مورگان استنلی مازاد عرضه
 ۳.۵میلیون بشکه در روز بازار نفت در سال
میالدی جاری را پیش بینی کرد.

کوتاه از انرژی
افزایش  ۱۰درصدی تحویل گاز
شیرین به خط سراسری

شهر خبر :معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم
با اشاره به حفظ روند و نرخ مثبت افزایش تولید در
سه سال اخیر گفت :تصفیه گازترش و تحویل گاز
شیرین به خط سراسری امسال نسبت به پارسال
 ۱۰درصد افزایش داشت .عابدین زرگوشی ،معاون
عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به حفظ
روند و نرخ مثبت افزایش تولید در سه سال اخیر
گفت :تصفیه گازترش و تحویل گاز شیرین به خط
سراسری امسال نسبت به پارسال  ۱۰درصد و در
مقایسه با  ۲ســال پیش  ۳۰درصد افزایش یافته
اســت .وی ادامه داد :با حفظ پایــداری تولید در
واحدهای بازیافت گوگرد در ســه سال گذشته،
تولید گوگرد پاستیلی نیز نسبت به پارسال حدود
 ۱۰درصد و در مقایسه با سه سال پیش  ۶۰درصد
افزایش داشته است .این مقام مسئول همچنین به
افزایش تولید میعانات گازی در سال  ۹۸اشاره کرد
و افزود :امســال تولید میعانات گازی در مجموع
نســبت به مجموع تولید ســال  ،۹۷پنج درصد
افزایش یافته است.

مصرف گاز  ۴۰درصد کاهش یافت

شهر خبر :سخنگوی شــرکت ملی گاز گفت :با
توجه به گرم شــدن هوا میزان مصرف گاز حدود
 ۴۰درصد کاهش یافته که این موضوع چالشهای
پیشــین را برطرف کرده است .محمد عسگری با
بیان اینکه در حال حاضر مصرف گاز در کشور در
بخش خانگی و تجاری حــدود  ۳۷۰میلیون متر
مکعب در روز است ،اظهار کرد :این عدد نسبت به
گذشته حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهش داشته است؛
چرا که در زمان اوج مصــرف حتی عدد  ۶۲۵متر
مکعب در روز را نیز تجربه کردیم .وی افزود :میزان
مصرف گاز حدود  ۲۰۰میلیون متر مکعب کاهش
یافته است و اکنون میزان مصرف گاز روال عادی
دارد و نگرانیهایی که برای تأمین گاز داشتهایم به
طور کامل برطرف شده است .سخنگوی شرکت
ملی گاز درباره رفع مشکل تأمین گاز نیروگاهها،
تصریح کرد :از ابتدا نیز مشــکلی برای این مساله
وجود نداشت و وزارت نفت به تعهدات خود پایبند
بود اما نیروگاهها عالقهای به استفاده از سوخت دوم
نداشتند که البته اکنون آن مشکالت نیز برطرف
شده اســت .گفتنی اســت ،اواخر دی ماه امسال
مصرف گاز خانگی در کشور رکورد زد و به حدود
 ۶۰۰میلیون متر مکعب افزایــش یافت و این در
حالی بود که در سال گذشته در همین زمان میزان
مصرف گاز  ۵۲۰میلیون مترمکعب در روز بود.

عکس خبر
تمرکز بر  ۴گام مقابله
با کرونا در پایانههای
نفتی

«عباس اســدروز» مدیرعامل
شــرکت پایانههای نفتی ایران
گفت :این شرکت ضمن عمل به
دستورالعملهای ویژه پیشگیری
و مقابله با کرونا ،بــر چهار گام
پیشــگیری ،آمادگی و مقابله و
همچنین بازیابی سالمت متمرکز
است.
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ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1اﻋﻤﺎل و اﺟﺮاى ﻣﺎده 124ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﭼ
ﺎپ
اول

ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /59ش ﻣﻮرخ  98/01/24ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ
ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺬ اوراق ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﺑﻪ واﺣﺪ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮدارى
ﻣﺮاﺟﻌﻪوﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎىﺧﻮدراﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎﭘﺎﯾﺎنوﻗﺖادارىروزﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 99/01/30ﺑﻪدﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﺣﺮاﺳﺖﺗﺤﻮﯾﻞﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
ردﯾﻒ

ﺷﻨﺎﺳﻪ808068 :

ﻣﻮﺿﻮع

اﻋﺘﺒﺎر )رﯾﺎل(

1

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ اﺣﺪاث ﭘﺎرك رﺿﻮى

19,500,000,000

2

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ اﺣﺪاث ﭘﺎرك ﻣﺤﻠﻪ اى ﻋﻠﯿﻤﺮدان ﺧﺎن

2,550,000,000

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ  -ﺷﻬﺮدار ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﻠﯿﻂﻫﺎى ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ Nasimtkt.com
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﻰ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى
ﺗﻠﻔﻦ 1812 :و 031- 36110
ﻧﺴﯿـﻢ ﺑﻬﺸـﺖ
ﻧﺴﯿـﻢ ﺑﻬﺸـﺖ

