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اخبار کوتاه
قابل توجه تهرانی ها

از مهر ماه دیگر به اداره برق مراجعه نکنید

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت :از اول مهر ماه در مناطق
شهر تهران خدمات به صورت حضوری ارائه نخواهد شد و تمام خدماتی
که مردم نیاز دارند از طریق سامانه هایی که اطالع رسانی شده برای کسب
رضایت مردم به صورت غیر حضوری انجام می شود.
حسین صبوری  ،با بیان اینکه حدود دو سال است که طرح غیر حضوری شدن خدمات آغاز
شده است ،اظهار کرد :تکمیل این طرح اول مهر ماه رقم می خورد و در شهر تهران خدمات به
طور حضوری ارائه نمی شود و مرردم می توانند همه خدمات مورد نیاز را با مراجعه به درگاه ها و
سامانه هایی که اطالع رسانی شده از منزل و یا تلفن همراه خود پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در پیک امسال شهر تهران علی رغم سال های گذشته روند کاهشی را شاهد
بودیم ،اظهار کرد :این در شرایطی است که انرژی بیشتری توزیع شد و خاموشی برنامه ریزی
شده به دلیل کاهش تولید نیز نداشــتیم .صبوری افزوود :این مساله یک اقدام مهم بود که
با همکاری مردم و ســازمان های دولتی و برنامه ریزی های صورت گرفته انجام شد ،برای
سال آینده نیز از هم اکنون به دنبال آماده سازی تهران برای پیک هستیم .مدیرعامل شرکت
توزیع برق تهران بزرگ با تاکید بر اینکه جلسات آمادگی پیک در حال برگزاری است ،گفت:
می بایست پروژه هایی تعریف شود و اصالح شبکه نیز صورت گیرد ،عالوه بر این یکسری
برنامه های مدیریت مصرف نیز در دستور کار داریم.

ضعف تقاضا قیمت نفت را کاهش داد

قیمت شــاخص نفت خام برنت ســاعت  ۴و  ۳۲دقیقه امروز (سهشنبه،
 ۲۵شهریورماه) با سه سنت کاهش به  ۳۹دالر و  ۵۸سنت و قیمت شاخص
دبلیوتیآی آمریکا با  ۲سنت کاهش به  ۳۷دالر و  ۲۴سنت رسید.
به گزارش رویترز ،قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز دوشنبه ( ۲۴شهریورماه)  ۳۹دالر
و  ۶۱ســنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۳۷دالر و  ۲۶سنت بود .قیمت نفت امروز
کاهش یافت ،زیرا در حالی که چشمانداز تیرهتر تقاضای جهانی سوخت سبب فروشهای جدید
شد ،پوشش کوتاهمدت پیش از نشست اواخر این هفته کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق
اوپکوغیراوپک()JMMCسببشداینزیانهامحدودترباشند.هیرویوکیکیکوکاوا،مدیر
تحقیقات شرکت نیسان در این باره گفت :با وجود این ،هنوز هم بعضی از سرمایهگذاران پیش
از نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک ( )JMMCموقعیتهای
کوتاهمدت سودآوری کسب کردند .وی اظهار کرد :بازارهای سهام قویتر ایاالت متحده نیز
از این مسئله پشتیبانی کردند ،زیرا بهتازگی رابطه بین بازارهای سهام و نفت زیاد شده است.
معاون گازی وزیر نفت خبر داد

برنامه ریزی برای عبور از زمستان بدون قطع گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت :برای عبور بیدغدغه از زمستان ۹۹
و اطمینان از پایداری و تابآوری انتقال گاز ،برنامه مشخصی را در سه فاز
تعمیراتپاالیشگاهیتدارکدیدیم.
به گزارش وزارت نفت ،حسن منتظرتربتی گفت :تعمیرات اساسی  ۱۱پاالیشگاه در کشور
از مجموع  ۱۸پاالیشگاه موجود پایان یافته و دو مورد هم در حال انجام است؛ تعمیرات پنج
پاالیشــگاه دیگر نیز تا پایان مهرماه تکمیل میشود .با این عملیات ،قابلیت اطمینان ما در
پاالیشــگاهها افزایش مییابد و به این ترتیب میتوانیم تولید را به حداکثر ممکن برسانیم و
مطمئن باشیم که انتقال پاک ،ایمن و بهرهور گاز انجام خواهد شد .معاون وزیر نفت در امور
گاز با بیان اینکه در بخش شرکت انتقال و خطوط لوله گاز از  ۷۷۴آیتم مربوط به پیگرانی تا
به امروز  ۷۰درصد آن پایان یافته است ،تصریح کرد :تا پایان مهرماه با برنامهریزی انجامشده،
مابقی آنها نیز انجام خواهد شد .تربتی درباره مخازن ذخیرهسازی که سومین فاز از این برنامه از
پیش تعیینشده است ،اظهار داشت :در این پیوند که آیتم بسیار مهم و راهبردی برای ما بهویژه
در فصل زمستان است موفق شدیم ۳۲درصد باالتر از برنامه عمل کنیم و ذخیرهسازی مخازن
را با موفقیت انجام دهیم که این موضوع میتواند در ذخیرهسازیهای راهبردی ما در فصل
زمستان بسیار یاریدهنده باشد .وی با بیان اینکه در سال  ۹۸کل برداشت گاز از منابع ،حدود
 ۲۷۰میلیارد مترمکعب بوده است ،تأکید کرد :همزمان با افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه
خطوط لوله و بهرهبرداری از تأسیسات جدید تقویت فشار ،برای انتقال و توزیع همه گاز تولیدشده
با مشکلی روبهرو نشدیم که این روند امسال هم ادامه دارد.
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وزیر نفت با اشاره به اینکه در نفت اتاق تاریک
نداریم و اتاق تاریک برای دشمنان است،گفت:
اعــام برنامههــای دور زدن تحریم ،توضیح
نقشههای عملیات در جنگ است.
«بیژن زنگنه» در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه وزارت
نفت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هشت
محور اصلی را اجرا کرده گفت:این هشــت محور شــامل
افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز ،دوری
از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پاالیشی و
پتروشیمی ،توسعه گازرسانی،افزایش صادرات محصوالت
پتروشــیمی و فرآوردههای نفتی ،حمایت از ساخت داخل و
شــرکتهای دانش بنیان،جمع آوری گازهای همراه نفت،
ریلگذاری برای آینده صنعت نفت و مقابله با تحریمها بوده
است .وی با اشــاره به اینکه برای توسعه میادین مشترک،
اولویتبندی انجام شــد ،افزود :به همــه آنها پرداختیم و
مهمترین میادین شامل میادین غرب کارون و افزایش ظرفیت
تولید از پارس جنوبی بود.
به گفته زنگنه تولید از میادین غرب کارون از  ۷هزار بشکه
در روز در سال  ۹۲به ظرفیت  ۴۰۰هزار بشکه در روز رسیده
است .همچنین قراردادهای نفتی برای میادین مشترک دیگر
بستهشد.
ایران در پارس جنوبی از قطر جلوتر است
وی تاکید کرد ۱۷ :فاز پارس جنوبی در دریا تمام شــده و
تنها یک پاالیشگاه مانده که تاثیر زیادی در تولید ندارد و با
این اقدامات تمدن صنعتی در این منطقه تکمیل شده است.
وزیر نفت افزود :تولید ایران از پارس جنوبی در سال  ۹۲حدود
 ۲۸۰میلیون متر مکعــب در روز بود که این عدد اکنون به
 ۷۰۰میلیون متر مکعب رسیده است .اکنون تولید گاز ایران
در پارس جنوبی از همسایه بیشتر است با اینکه حجم مخزن
ما کمتر اســت.زنگنه گفت :ایران تا کنون ۱۵۰میلیارد دالر
در پارس جنوبی ســرمایهگذاری کرده است .وی ادامه داد:
طرحهای دیگری برای نگهداشت تولید از سال  ۹۷آغاز شده
و  ۲۳قرارداد نیز به صورت ای پی سی به امضا رسیده است که
دو طرح آن توسط رئیس مجلس شورای اسالمی ،آغاز شد.
زنگنه با بیــان اینکه خط لوله گوره جاســک برای تنوع
مبادی صادراتی در دســتور کار قرار گرفت ،گفت :خط لوله
هزار کیلومتری آخر امسال تمام می شود و یک میلیون نفت
از گوره به جاســک منتقل و صادر خواهد شد .وی ادامه داد:
گازرسانی صورت گرفته در کشور معادل  ۲.۶میلیون بشکه
نفت اســت و اگر قرار بود این سوخت با فرآورده های نفتی
تامین شود ،الزم بود تا معادل  ۱۰پاالیشگاه  ۲۶۰هزار بشکه
ای در کشور احداث می شد .اما این سوخت بدون آسیب به
محیط زیست تامین شد.
به گفته وزیر نفت ،صنعت گاز و صنعت پتروشیمی هر دو
محصول جمهوری اسالمی هستند ،زیرا اگرچه در پیش از
انقالب در بخش نفت اقداماتی انجام شده بود اما صنایع گاز و
پتروشیمی هر دو مولود جمهوری اسالمی هستند.
افزایش  ۲۵میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی در سال۹۹
وی به جدایی از خام فروشی در صنایع نفت و گاز اشاره کرد
و گفت :در پتروشیمی توانستیم تولید را از  ۵۶میلیون تن در
سال  ۹۲به  ۶۶میلیون تن در سال  ۹۸برسانیم و امسال نیز
با بهرهبرداری از  ۱۷طرح دیگر پتروشیمی  ۲۵میلیون تن به
ظرفیت پتروشیمی ایران افزوده میشود.
زنگنه ادامــه داد :تا پایان ســال  ۱۴۰۰نیز ظرفیت تولید

زنگنه :اتاق تاریک در نفت نداریم

پتروشــیمی ایران بــه  ۱۰۰میلیون تن در ســال با ارزش
 ۲۵میلیارد دالر میرسد.
وی با بیان اینکه با جهش سوم در سال  ،۱۴۰۴ظرفیت تولید
پتروشیمی به  ۱۳۳میلیون تن و ارزش آن نیز به  ۳۷میلیارد
دالر افزایش پیدا خواهد کرد ،افزود :این موضوع مورد توجه
مقام معظم رهبری است.
وزیر نفت با اشاره به افزایش ظرفیت پاالیشی کشور ،گفت:
ظرفیت پاالیشی کشــور که در سال  ۹۱حدود  ۱.۸میلیون
بشکه بود ،اکنون به  ۲.۱میلیون بشکه رسیده است ،گفت:
صادرات فرآوردههای نفتی با توسعه پاالیشگاهها و همچنین
بهبود گازرسانی در مقایسه با سال  ،۹۱چهار برابر شده است.
دوری از خام فروشی
به گفته زنگنه ،دوری از خامفروشی و دور زدن تحریمها را
توانستیم محقق کنیم .وی تاکید کرد :ظرفیت تولید بنزین
ایران در سال  ،۹۱حدود  ۵۲میلیون لیتر بوده که این عدد در
سال  ۹۸به  ۱۰۷میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است.
وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه طرحهای ســیراف نیز در
جریان اســت ،ادامه داد :در طرحهای نوســازی و بهسازی
پاالیشگاههای آبادان ،تبریز ،بندرعباس ،اصفهان و پاالیشگاه
اراک نیز در دســتور کار اســت .همچنین قانون حمایت از
پتروپاالیشگاهها نیز اجرایی شده است.
وی افزود :دراجرای این قانون  ۲۰طرح تعریف شــده که
شامل  ۵پاالیشــگاه نفتی و  ۳پاالیشگاه میعانات گازی با
ظرفیت ۱.۵میلیونبشکهاستکهباسرمایهگذاری ۲۸میلیارد
دالری محقق خواهد شــد .طرحهــای دیگر نیز مربوط به
بهسازی پاالیشگاهها است و  ۷میلیارد دالر سرمایهگذاری
برای آن در نظر گرفته شده است.
زنگنهگفت :درصنایعپاییندستیپتروشیمینیز ۵.۸میلیارد
دالر به پتروشیمیهای پایین دستی از طریق بورس خوراک
میدهیم.برایتوسعهاینصنایعنیزحاضریمتامینالیسنس،

مدیرعاملتوانیراعالمکرد:

غول نفتی فنالند پاالیشگاه خود را تعطیل
و کارکنانش را اخراج میکند

شرکت نسته ،غول نفتی فنالند ،اعالم کرد در نظر دارد پاالیشگاه نانتیل خود
در جنوب غربی فنالند را تعطیل کرده و  ۴۷۰نفر کارکنان آن را اخراج کند.
به گزارش شینهوا ،شرکت نسته ،غول نفتی فنالند ،اعالم کرد در نظر دارد پاالیشگاه نانتیل
خود در جنوب غربی فنالند را تعطیل کرده و  ۴۷۰نفر کارکنان آن را اخراج کند .طبق قانون
فنالند مذاکرات همکاری قانونی با کارکنان این شرکت به زودی آغاز خواهد شد.
پیتر واناکر ،رئیس و مدیرعامل نسته ،در گفتگو با خبرنگاران گفت :تقاضا برای سوختهای
فسیلی در حال کاهش است و پیشبینی میشود سهم انرژیهای تجدیدپذیر در گزینههای
پیشروی مصرفکنندگان در سالهای آینده افزایش پیدا کند .تغییر در بخش انرژی سریعتر از
آنچه انتظار میرفت سریعتر اتفاق افتاده است.

مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصی
تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
گفت:موافقت کمیسیون انرژی مجلس
شورای اســامی با کلیات طرح «برق
امید» مایه افتخار و نقطه قوت صنعت
برق است.
بهگــزارش وزارت نیــرو« ،محمدحســن
متول یزاده» در نشســت تخصصــی با حضور
«پرویز محمدنژاد»« ،قاسم ساعدی» و «مالک
شریعتی» رییس و اعضای کمیته برق کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی و از طریق ارتباط
تصویری با مدیران عامل شرکتهای توزیع برق
مناطق پنجگانه کشــور در مرکز پایش شرکت
توانیر با محوریت معرفی و بررسی جزییات طرح

آگهی مفقودی

ســند و فاکتــور فــروش خــودرو وانــت پیــکان مــدل  1386دوگانــه ســوز بــه شــماره موتــور 11486031536
و شــماره شاســی  31631366متعلــق بــه آقــای حمیــد یونســی کتــج متولــد  1347/6/10بــه کــد ملــی
 5509851139مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شهرکرد

6430

موافقتکمیسیونانرژیباکلیاتطرح«برقامید»

برق امید و قابلیتهای فنی و اجرایی این طرح
ملی ،افزود :ترکیــب کمیته برق مجلس یک
ترکیب به طورکامل توانمند و آشــنا به مسایل
صنعت برق است.
وی موافقت کمیسیون انرژی مجلس با کلیات
طرح «برق امیــد» را مایه افتخار و نقطه قوت
صنعت برق برشــمرد و ضمن اشــاره به طرح
پیشنهادی استفاده از داراییهای صنعت برق در
بازار سرمایه ،این طرح را برای پیشبرد طرحهای
صنعت برق دانست که نیازمند حمایت کمیسیون
انرژی است.
مدیرعامل توانیر ،گفــت :صنعت برق در این
سالها بهطور متوسط با  ۷.۱درصد رشد مصرف
روبــه رو بود که باالترین میزان در مقایســه با

آگهی شرکت فوالد مبارکه
رديف

نوع
فراخوان

شماره

مو ضو ع

مهلت ارسال
مدارک

مديريت
مرتبط

1
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انجام عملیات تعمیرات رويه های آسفالتی،حفاری و رفع
نشتی و نصب عالئم ترافیکی در شرکت فوالد مبارکه
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قراردادهای
خريد

مناقصــات و مزايــدات  :جهــت دريافــت اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی  www.msc.irلینــک مناقصــات و
مزايــدات بخــش خريــد و تأمیــن کننــدگان مراجعــه و طبــق راهنمــاي موجــود ،نســبت بــه انتخــاب مناقصــه مــورد نظــر از طريــق
سیســتم ارتبــاط بــا تأمیــن کننــدگان ( )SRMا قــدام نمائیــد.
ســاير فراخــوان هــا :جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی  www.msc.irبخــش اطالعیــه هــا ،فراخــوان مربوطــه
مراجعــه بفرمايیــد.
کد آگهی 99138 :
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه
6416

-

تامین بازار و تضمین خوراک را انجام دهیم.
به گفته وزیر نفت به دنبال آن هســتیم تا صنایع پیشران
پتروشیمی مجوز بگیرند و معافیت مالیاتی ،تنفس خوراک و
تسهیالت پلکانی را در نظر گرفتهایم .وی با اشاره به اینکه در
صنایع پاالیشی  ۵میلیارد دالر فرآورده به صنایع پایین دستی
عرضه می شــود،گفت:این خوراک شامل نفتا ،نفت سفید،
لوبکات،وکیوم باتوم و  ...میشود.
زنگنه توسعه گازرسانی را ابتکار مشترک مجلس و دولت
دانست و افزود :اکنون  ۸۳درصد جمعیت روستایی و  ۹۹درصد
جمعیت شــهری و در مجموع  ۹۴درصد جمعیت کشور به
شبکه گاز متصل هســتند .وی ادامه داد :تعداد روستاهای
گازرســانی شده از  ۱۴هزار روستا در ســال  ۹۲به  ۳۱هزار
رســیده در شرایط فعلی رسیده است تا پوشش گازرسانی را
به  ۹۵درصد برسانیم .همچنین سوخت مایع نیروگاه از  ۴۳به
 ۱۰درصد رسید.
ثبت رکورد صادرات  ۸۰میلیون متر مکعب گاز در روز
وزیر نفت تاکید کرد :صادرات گاز طبیعی در این مدت  ۲برابر
شده است .در مواردی مانند پاکستان مشکالت خارج از اراده
ما بوده است .رکورد صادرات گاز امسال عدد  ۸۰میلیون متر
مکعب در روز را نیز شکســت .وی گفت :یکی از بزرگترین
صادرکنندگان فرآوردههای نفتی شــدیم و اینکار از طریق
بورس انجام میشود.
به گفته زنگنه صادرات پتروشیمی با وجود تحریم نسبت به
پارسال بیشتر است ،هرچند که از نظر قیمت با افت همراه بوده
است .زنگنه به موضوع جمعآوری گازهای همراه نفت اشاره
کرد ،ادامه داد :طرح بیدبلند خلیج فارس بزرگترین طرح کشور
برای جمعآوری گازهای همراه است  .با هدفگذاری انجام
شده ،تا سال  ۱۴۰۱همه گازهای همراه فرآورش و خوراک
پتروشیمیهاخواهدبود.
وی به تحریمهای نفتی نیز اشاره کرد و افزود :تالش زیادی

برای دور زدن تحریمها برای صادرات نفت انجام شده است.
از هر کسی که امکان بوده از قرارگاه گرفته از نیروهای امنیتی
و مجلس کمک خواستیم تا برای صادرات نفت کمک کنند.
وزیر نفت گفت :به دنبال راههایی هستیم تا بتوانیم راههای
جدید برای صادرات مویرگی پیدا کنیم .اکنون درگیر جنگ
نابرابر و تجاوزگرانه علیه ملت ایران هســتیم و انتظار داریم
متناسب با این شرایط با ما برخورد شود.
مجوزهای تولید متانول قابل ابطال نبود
وی با بیــان اینکه نفت از موتورهــای محرک صنعت و
پیمانکاری در کشــور است ،تاکید کرد :با تحرک در صنعت
نفت ،اشتغال در پیمانکاران ایجاد میشود البته منابع ما برای
حرکت توسعهای کفاف نمیدهد.
زنگنه افزود ۴ :ســند برای ریلگذاری تا سال  ۱۴۲۰آماده
کردهایم که شامل سند ســوخت حمل و نقل کشور ،تراز
مصرف و تولید گاز ،سند تولید نفت و سند تولید محصوالت
پتروشیمی است.وی در پاسخ به انتقاد از حجم باالی تولید
متانول در کشور ،گفت :عمده مجوزهای متانول در دولت های
نهم و دهم صادر شده بود و امکان ابطال آنها وجود نداشت .با
این حال از این طرحها حمایت نکردیم و در نوبت دریافت وام
از صندوق توسعه ملی قرار نداشتند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه متانول میتواند به پروپیلن تبدیل
شود  ،ادامه داد :رسیدن به پروپیلن شبیه دستیابی به معدن
طال است زیرا در پاییندست آن دریایی از فرصتهای شغلی
و مصنوعــات وجود دارد .وی افــزود :حدود  ۴.۵میلیون تن
متانول تولید شده در عسلویه به پروپیلن تبدیل خواهند شد.
از ۳میلیون تن متانول یک میلیون تن پروپیلن تبدیل میشود.
پروپیلن تولید شده توسط خط لوله به شمال فارس و از آنجا
از مسیرهای مختلف به سایر نقاط کشور ارسال خواهد شد.
طرحــی نیز در بندر امیرآباد با ظرفیت ۴۰۰هزار تن پروپیلن
در دست اقدام است.

قرارداد فاز  ۱۱را نظام جمهوری اسالمی امضا کرد
زنگنه با تاکید بر اینکه قرارداد فــاز  ۱۱را نظام جمهوری
اسالمی امضا کرد و امضای همه را در این زمینه دارم ،گفت:
فاز اول فرزاد با ارزش  ۲.۲مییلیارد دالر در آینده امضا خواهد
شد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه ۲۰۰ ،میلیارد
دالر بایــد در نفت ســرمایهگذاری انجام شــود ،ادامه داد:
 ۱۲۰میلیارد دالر آن از منابع داخلی و  ۸۰میلیارد دالر آن یز از
منابع خارجی خواهد بود.
وزیر نفت به قرارداد توســعه فاز  ۱۱با توتال اشــاره کرد و
افزود:در آن قرارداد برای فشارافزایی تولید گاز در پارس جنوبی
نیازمند تکنولوژی بودیم و حتی چینیها نیز این تکنولوژی را
نداشتند .با بازگشت تحریمها توتال و چینیها از قرارداد خارج
شدند و شرکت پتروپارس بخش اول قرارداد را آغاز کرد.
بــه گفته زنگنه در هر فاز پارس جنوبی باید  ۱میلیارد دالر
سرمایهگذاری برای جلوگیری از افت تولید هزینه شود.وی با
تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی نفت را خودمان راه انداختیم،
گفت :کارهای مهمی کردیم اما کافی نیست زیرا مشکل منابع
داریم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در مقابل ترکمنستان مقاومت
کردیم ،ادامه داد :ترکمنستان گاز را قطع کرد و ما حاضر نبودیم
امتیاز جدید بدهیم .بعد از آن به داوری مراجعه کرد و در جریان
داوری نیز کمتر از طلب گذشته نصیبش شد .در این زمینه به
جای تنبیه باید تشویق شویم .وی غفلت از بهینهسازی را به
دلیل تخصیص منابع به یارانهها عنوان کرد.
زنگنه با اشاره به اینکه در صادرات گاز به عمان تمام اختیارات
برای لولهگذاری در آبهای عمیق را به قرارگاه سپردیم ،افزود:
در کشور توانایی لولهگذاری در عمق هزار کیلومتر وجود ندارد.
به گفته وزیر نفت ،در وزارت نفت سی ان جی سوخت اصلی
کشور اســت و اولویت دارد .وی با بیان اینکه جاسک هاب
انرژی میشود ،ادامه داد :ساخت پاالیشگاهها و پتروشیمیها
در این منطقه در دستور کار قرار دارد.
آمادگی وزارت نفت برای تامین خوراک
پاالیشگاههایکوچک
زنگنه بر تامین خوراک پاالیشگاههای کوچک تاکید کرد
و گفت :هر کســی که از ما نفت خام و میعانات میخواهد
حاضریم به صورت قرارداد مســتقیم و یــا در بورس آن را
تحویل دهیم.وی تاکید کرد:امسال ۷میلیون تن فرآورده نفتی
در بورس انرژی فروخته شده است.
زنگنه ادامه داد :ما در کشــور اتــاق تاریک نداریم اما برای
دشمنان این اتاق وجود دارد.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه گازرسانی با قدرت انجام می
شود ،گفت :طبق مصوبات شورای اقتصاد هزینه هر انشعاب
نباید بیشــتر از  ۲۰میلیون تومان شــود اما در مناطقی این
عدد تا  ۱۰۰میلیون تومان نیز برآورد میشــود .وی با تاکید
بر اینکه همه تحریمند ،پتروشیمی هم تحریم است ،افزود:
هر چه صادر میکنیم به اســم ایران نیســت .البته توضیح
برنامههای دور زدن تحریم ،توضیح نقشــههای عملیات
در زمان جنگ اســت و تنها میتوانیم دستاوردها را مطرح
کنیم.
زنگنه با تاکید بر اینکه سهمیهبندی بنزین را مگر من لغو
کردم؟ گفت :تک نرخی شدن بنزین در سال  ۱۳۹۴تصمیم
دولت بوده و مجلس هم مخالفتی نداشته و افزایش مصرف
هم ناشی از آن نبوده است.

(( آگهی مناقصه عمومی ))

ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری بندرعبــاس بــه اســتناد مصوبــه شــماره  4/57515مورخــه  99/6/11هیئــت مدیــره و مجــوز تامین
اعتبــار شــماره  201/118در نظــر دارد واگــذاری امــور پشــتیبانی و نگهبانــی را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی کــه دارای مجــوز
و صالحیــت از اداره کل کار و امــور اجتماعــی اســتان هرمــزگان و ایمنــی گار ســال  1399میباشــند بــه مــدت  12مــاه واگــذار نمایــد لــذا متقاضیــان مــی
تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت هفــت روز و دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی  :بندرعبــاس  ،خیابــان
ین
م
ع
ه
ش
ف
نماینـفجـد.ــر  ،کوچــه سازمان ران و بازآ ر ی فضااهی ری
عدالــت  ، 1ســاختمان حــوزه معاونتهــا  ،طبقــه دوم  ،امــور قراردادهــای ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری مراجعــه
الزم به ذکر است:
(فروش اسناد از تاریخ  99/6/26الی )99/7/5
 واریــز مبلــغ 300/000/000ریــال جهــت تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه شــماره حســاب  0110191297001نــزد بانــک ملــی بــه صــورت واریــز نقــدی یــا ضمانتنامــه معتبــر بانکــیدارای حداقــل ســه مــاه اعتبار(چــک تضمیــن شــده بانکــی و اســناد مطالبــات قابــل قبــول کمیســیون نمیباشــد ).در وجــه ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری
بندرعبــاس الزامــی اســت.
 ارائه تصویر اساسنامه و آگهی تغییرات و مجوز و صالحیت اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی کار برابر با اصل الزامی است. سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است . هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. برنده مناقصه می بایست  %10مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شهرداری تهران ( تسری به مراکز استانها ) صرفا یک نوبت چاپ میگردد. آخریــن مهلــت جهــت ارائــه پیشــنهادها پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ  99/7/8تاریــخ بازگشــایی پاکتهــا ســاعت 12روز چهــار شــنبه مــورخ  99/7/9در ســازمان عمــرانو بازآفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری بندرعبــاس مــی باشــد.
 مبلغ پیشنهادی باید مشخص  ،معین و بدون ابهام و خط خوردگی و در پاکات مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه الک و مهر شده باشد. هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ماده  10آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. مــدت شــروع قــرارداد از تاریــخ ابــالغ قــرارداد بــه مــدت  12مــاه شمســی میباشــد و از تاریــخ انعقــاد قــرارداد و شــروع بــکار پــس از ابــالغ بــه مــدت یکســال هیچگونــه تعدیــل وافزایــش قیمتــی بــه قــرارداد حاضــر تعلــق نمیگیــرد بــه اســتثنا افزایــش دســتمزد کارگــران در اول فروردیــن هــر ســال برابــر اعــالم اداره کل کار و امــور اجتماعــی.
 به ازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع قرارداد مبلغ  10/000/000ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. سازمان عمران میتواند در صورت نیاز  25درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراض ندارد. سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است که متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و پیشنهاد خود را ضمیمه و تسلیم نمایند6417

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

متوسط جهانی اســت و پاسخگویی به چنین
رشدی نیازمند  ۲برابر شدن تاسیسات نیروگاهی،
خطوط و پستها و اختصاص ساالنه نزدیک به
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که
از نظر منابع امکان پذیر نبود ،هر چند به لحاظ
فنی توانمندی الزم وجود داشت.
متولی زاده ،به محدودیت منابع انرژی اشاره کرد
بهطوریکه سال گذشته محدودیت سوخت گاز
که سوخت اصلی نیروگاهها محسوب میشود،
صنعت بــرق را به اســتفاده از  ۱۰میلیارد لیتر
گازوییل بــه ارزش چهارتا پنج میلیــارد دالر
وادارکرد که این میزان برابر با  ۱۵درصد از کل
انرژیمصرفینیروگاههاست.
مدیرعامل توانیر هر سه کیلووات ساعت کاهش
مصرف برق را با صرفهجویی در مصرف یک لیتر
گازوییل برابر دانست و با تاکید بر اهمیت کار در
هر دو بخش بهینه سازی مصرف انرژی و پیک
سایی ،به مدیریت توامان عرضه و تقاضای برق
از سوی وزارت نیرو طی سه سال اخیر اشاره کرد.
وی به استفاده از روش تعرفهای که در دنیا اجرا
میشود برای اصالح مصرف اشاره کرد و گفت:
پیشنهاد ما استفاده از این روش در کشور برای
پایین آوردن مصرف برق یک سری از مشترکان
خاص در ساعت پیک شبکه است«.پرویز محمد
نژاد» رییس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس
در این نشست گفت:کمیسیون انرژی پروژهای

مهم و با حساسیت ویژه و منحصر به فرد را در
حــوزه برق ایجاد کرده که اخذ تصمیم متقن و
درســت به طور حتم نیازمند مشاوره و تعامل با
صاحبنظرانوکارشناساندراینصنعتزیربنایی
اســت.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای
اسالمی افزود :کنترل و بهینهسازی مصرف با
توجه به هزینهبر بودن احداث نیروگاه ،مد نظر
ما قرار دارد و اعتقاد داریم بهرهبرداری درست از
شبکه توزیع و کنترل مصرف برق بهترین راهکار
است.
وی ادامــه داد :مــا از کلیــات طــرح برق
امید پشتیبانی میکنیم و به نظر میرسد با اجرای
این طرح ملی ،عدالت اجتماعی بین مشترکانی
که الگو را رعایت میکنند و کسانی که به مصرف
برق بیتوجه هستند ،برقرار میشود.

«قاسم ساعدی» عضو کمیته برق کمیسسون
انرژی نیز بر عزم کمیســیون انرژی برای حل
مسایل صنعت برق با توجه به ارتباط مستقیم
این صنعت با پیشــبرد فرایند توسعه در کشور
تاکیــد کرد.نماینــده مردم دشــت آزادگان در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به کار مطالعاتی
مجلس برای ایجاد بسترهای برنامه هفتم توسعه
همه جانبه کشور ،از ستاد صنعت برق خواست
الزام های این صنعــت را با توجه به پیشبینی
سالهای آینده به کمیته برق ارایه دهند تا این
کمیته با مشــورت ،هماندیشی و اولویتبندی
بتواند گامهای موثری را برای حل چالشهای
صنعت برق در برنامه هفتم توسعه بردارد.
وی اظهار داشت :همه دست اندرکاران کشور
بر این باورند که طبقات محروم جامعه باید مورد

توجه قرار بگیرند و اعتقاد دارم طرح برق امید نیز
دیدگاه عدالت محــور دارد و اینکه تالش دارید
فرهنگ مصرف را با تاکید بر عدالت اجتماعی
بهینه کنید ،قابل تقدیر است.
«مالک شریعتی» عضو کمیته برق کمیسیون
انرژی مجلس نیز در این نشست خواستار طرح
دستورالعملهای اجرایی طرح برق امید در کمیته
برق کمیسیون انرژی با همکاری شرکت توانیر
و برگزاری جلسههای مشترک برای رفع نکات
جزیی از جمله فراوانیهای مربوط به شناسایی
سکونتگاههای غیردائم و خانههای خالی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق در طرح برق
امید ،بهرهمندی ســتاد صنعت برق از دادهها و
اطالعات بســیار دقیق را ویژگی مثبت صنعت
برق کشور عنوان و افزایش هزینه مشترکان پر
مصرف و تشویق کم مصرفها در این طرح را
مثمر ثمر دانست.
«مصطفی رجبی مشهدی» معاون برنامه ریزی
و امور اقتصــادی توانیرنیز بــا تبیین مطالعه
پژوهشگاه نیرو در خصوص چگونگی وضعیت
تامین انرژی برق تا سال  ،۱۴۰۷همکاری مردم
با برنامههای مدیریت مصرف طی سال  ۹۸را
با حدود  ۲میلیارد کیلووات ساعت صرفهجویی
در مصرف برق همراه دانســت کــه بابت آن
 ۱.۷میلیارد تومان پاداش به مردم تعلق گرفت.

به مناسبت شصتمین سالروز تاسیس اوپک؛

ونزوئال در پی حمایت اوپک برای واقعی شدن بهای طالی سیاه

رئیس جمهوری ونزوئال در شصتمین سالروز تاسیس
اوپک ،با یادآوری نقش کلیدی کشورش در احیا و تنظیم
بازار نفتی در سالهای گذشته ،ضمن تاکید بر همراهی
این کشور با ســازمان اوپک ،خواستار حمایت دیگر
اعضا برای دفاع از ثبات قیمت واقعی نفت و تنظیم بازار
جهانی طالی سیاه شد.
بهگزارشایرنا«،نیکالسمادورو»رئیسجمهورونزوئالروزدوشنبه
با حضور در شصتمین سالروز تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) بر حمایت و همراهی کشور خود با سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و سیاست های آن در راستای ثبات و دفاع
از قیمت منصفانه نفت تاکید کرد.ونزوئال نخستین کشوری بود که با
نزدیک شــدن به ایران ،عراق ،کویت و عربستان سعودی در سال
 ۱۹۴۹میالدی و ارایه این پیشنهاد که این کشورها می توانند با تبادل
نظر با یکدیگر و برقراری روابط نزدیک تر و همیشگی میان خود،
راههای جدیدی برای تامین منافع مشترک کشف کنند در راستای
تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گام برداشت.
این کشور بولیواری که از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را داراست ،به
دلیل تحریم های اقتصادی آمریکا نتوانسته آن چنان که باید و شاید
از ظرفیتهای خود بهویژه در حوزه انرژی استفاده کند.امروزه صنعت
نفت کشور ونزوئال ،در اثر تحریم های یکجانبه و بی رویه آمریکا دچار
رکود شدید شده است .چرا که به دنبال این تحریمها که باعث کاهش
مشتریهای شرکت نفت و گاز ونزوئال شده ،صادرات نفت این کشور
به زیر  ۴۰۰هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا از اوایل ســال ۲۰۱۹
میالدی شــرکت دولتی نفت و گاز ونزوئال (شرکت پترولئوس دی

ونزوئال یا  ،)PDVSAشرکای خارجی و مشتریهای آن را تحت
تحریم قرار داده اســت .هدف واشنگتن عزل «نیکالس مادورو»،
رئیسجمهور ونزوئــا و روی کار آوردن رئیسجمهوری غربگرا
در این کشور است .با این حال ،این تحریمها نتوانستهاند به کاهش
قدرت مادورو در ونزوئال منجر شوند .مقامهای آمریکایی گفتهاند این
موضوع باعث ناخرسندی دونالد ترامپ شده است.در همین راستا،
چنــدی پیش «الیوت آبرامز» با اثربخش خواندن این تحریم ها در
کاهش درآمد این کشور بولیواری ،از تشدید تحریم ها خبر داده بود.
کارشناســان معتقدند که این اقدام دولت ترامپ با نزدیک شدن به
انتخاباتریاستجمهوریآمریکادرماهنوامبربهدلیلاستفادهتبلیغاتی
در کارزار انتخاباتی او محسوب می شود .تشدید تحریم های ایاالت
متحده آمریکا فرصت کمی برای همکاری شرکتهای نفتی جهان
(ازجمله شرکتهای روسی و مکزیکی) با دولت مادورو باقی گذاشته
و با کاهش صادرات نفت ونزوئال به پایین تر میزان خود ،این کشور از
سویی به دلیل اقدامات تحریمی و از سوی دیگر به خاطر سقوط بهای
نفت ،با تنگنای مالی روبرو شده است.رئیس جمهور ونزوئال که با
وجود این تحریم های سخت و ستیزه جویانه همچنان در رأس قدرت
این کشور در برابر تهدیدهای یکجانبه آمریکا سرسختانه مقاومت
می کند ،از این فرصت بهره جســته تا با اعالم همراهی این کشور
به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان اوپک ،حمایت این سازمان و
دیگر کشورهای صادرکننده و تولیدکننده نفت را جلب کند.به همین
منظور ،نیکالس مادورو در حاشــیه برپایی این مراسم به رهبری
«طارق االیسامی» معاون اقتصاد ونزوئال ،با مغتنم شمردن حضور
نمایندگان کشورهای عضو سازمان اعالم کرد :کشور مستقل و مقتدر
ونزوئال ،به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی اوپک ،بر تداوم همراهی

همه جانبه خود با سازمان اوپک ،تاکید می ورزد.وی ضمن تاکید بر
نقش برجسته سازمان اوپک در رأس اقداماتی همچون صدور ،تولید
و تجارت نفت و فرآورده های آن در جهان ،اهمیت توافق های اخیر با
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک تحت طرح اوپک پالس را خاطرنشان
کرد و گفت :سازمان اوپک با اضافه شدن کشورهای بزرگ تولیدکننده
نفت به این مجموعه باز هم ثابت کرد همچنان در جهت حفظ اعتبار
تاریخی و مستحکم خود برای ثبات بازارهای نفتی گام بر می دارد.
پس ازتجربه دو سال سقوط جهانی قیمت نفت در دسامبر ،2016
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) به همراه جمعی از
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک ،شورای سیاست گذاری مشترک میان
این کشورها به اوپک پالس شهرست یافت تا با تنظیم بازار و کاهش
تولید ،از سقوط قیمت نفت به منظور تنظیم جلوگیری کنند.مادورو
همچنین یادآور شد «:هوگو چاوز» ،رئیس جمهوری وقت ونزوئال در
سال  ، 2000به عنوان ریاست این سازمان ،با برپایی دومین نشست
فوق العــاده باعث احیا و تنظیم بازار نفتی در طول حدود یک دهه
شد .با تشویق های مکرر هوگو چاوزسازمان اوپک احیا شد و موفق
شــد در زمان خود ،قیمت نفت را در سطح ثابت و باالیی نگه دارد
که این موضوع موجب رونق اقتصاد جهانی و به نفع کشــورهای
تولیدکننده و بازارهای نفتی جهان شد.مادورو ضمن تاکید بر حمایت
از اقدامات «محمد بارکیندو» دبیرکل سازمان تصریح کرد :ونزوئال به
تالش های روزافزون خود در جهت تضمین ثبات بازار و سرمایه ادامه
خواهد داد .هنوز راه های زیادی برای پیشبرد اهداف در کنار هم وجود
دارد و امروز با توافق اوپک پالس ،ضمن تثبیت بازار ،با حفظ اعتبار
خود نشان خواهیم داد که گام های اولیه در جهت دفاع و مراقبت از
اوپک درست برداشته شده است.

