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 شل به صف مشتاقان سرمایه گذاری 
در ایران پیوست

شرکت ش��ل نیز به صف سرمایه گذارانی 
پیوس��ت که در انتظار رونمای��ی از قراردادهای 
جدید نفتی ایران هس��تند. به گ��زارش روزنامه 
تایمز، با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید ایران 
در هفته آینده، رقابت ش��رکت های بین المللی 
برای س��رمایه گذاری در ب��ازار نفت جمهوری 
اس��امی آغاز خواهد شد. ش��رکت انگلیسی-
هلندی شل نیز قصد دارد در کنفرانس رونمایی 
از قرارداده��ای نفتی ایران در تهران در روزهای 
شنبه و یکشنبه هفته آینده حضور یابد. شرکت 
لوک اویل از روس��یه و شرکت توتال از فرانسه، 
از دیگر شرکت های حاضر در کنفرانس یادشده 
خواهند بود. قرارداده��ای نفتی جدید ایران که 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، آنها را اعام خواهد 
کرد، گامی مهم برای بازگشت سرمایه گذاری به 
صنعت نفت ایران پس از پایان دوران تحریم ها 

به شمار می آیند.

 گاز، فصل مشترک همکاری های 
تهران- آمستردام

تفاهم – گ��روه نفت وانرژی: وزیر اقتصاد 
هلند با هدف بررس��ی زمینه ه��ای همکاری در 
صنعت گاز ایران با مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ایران دی��دار و گفتگو کرد. وزیر اقتصاد هلند در 
این مراسم ، گفت: شرکتهای هلندی آمادگی الزم 
برای ارتقای همکاری در زمینه سرمایه گذاری و 
س��اخت پاالیشگاه و خطوط لوله گاز را در ایران 
دارند.هنک کامپ )Henk Kamp( افزود: این 
شرکتها آمادگی دارند تا در تمام سطوح و بخشهای 
مختلف با ش��رکت مل��ی گاز ای��ران همکاری 
داشته باش��ند و این دیدار نقطه عطفی برای آغاز 
همکاری ها خواهد بود.در ادامه، مدیرعامل شرکت 
مل��ی گاز ایران نیز با اعام آمادگی این ش��رکت 
ب��رای آغاز همکاری طرفین در حوزه گاز گفت: 
شرکتهای هلندی باتوجه به موقعیت جغرافیایی و 
استراتژیک خاص ایران به عنوان دارنده بزرگترین 
مخازن گازی جهان می توانند همکاری و حضور 
پررنگی در صنعت گاز این کش��ور داشته باشند.
گفتنی است، در این نشست، مدیران 29 شرکت 
اقتصادی، صنعتی، س��رمایه گذاری و سفیر هلند 
در ای��ران، هن��ک کام��پ )Henk Kamp( را 
همراهی کردند.بر این اساس، زمینه های همکاری 
طرفین به صورت تخصصی و با حضور هیئتهای 
کارشناسی بررسی و در تمام بخشها مورد تبادل 

نظر قرار گرفت.

تایلند خواستار واردات نفت از ایران شد
مع��اون وزیر نف��ت از درخواس��ت تایلند 
ب��ه منظور واردات نفت خ��ام از ایران در دوران 
پس��اتحریم خبر داد. به گزارش مهر، دور جدید 
مذاک��رات نفتی ای��ران و تایلند ام��روز با انجام 
گفتگوهایی بین امیرحس��ین زمان��ی نیا، معاون 
امور بین الملل وزیر نفت ایران و "سوویت مائه 
میسینی" معاون وزیر بازرگانی تایلند به میزبانی 
تهران انجام شد.امیرحسین زمانی نیا در تشریح 
محور مذاکراتی نفتی انجام شده با طرف تایلندی 
گف��ت: تایلند در این مذاکرات برای خرید نفت 
از ایران در پس��اتحریم اعام آمادگی کرد.معاون 
وزیر نفت ب��ا بیان اینکه نی��از روزافزون تایلند 
ب��ه انرژی باعث ش��د آنه��ا خواس��تار دریافت 
 نفت خام از ایران ش��وند، تصری��ح کرد: تایلند 
م��ی توان��د دروازه ورود ای��ران به کش��ورهای 
اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا )آ سه آن( باشد.
این مقام مس��ئول با اعام اینک��ه در این دیدار 
فرصت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک 
دو کش��ور پیش از اجاس کمیسیون اقتصادی 
ایران - تایلند که با حضور معاون نخست وزیر 
تایلند اوایل س��ال آینده برگزار می ش��ود مورد 
بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در این دیدار 
عاوه بر معاون وزیر بازرگانی و سفیر این کشور 
نمایندگانی از ش��رکت س��یام گاز و شرکت پی 
تی تی تایلند هم حضور داش��تند.به گفته معاون 
وزیر نفت فرصت های س��رمایه گ��ذاری ایران 
برای معاون وزیر بازرگانی تایلند تش��ریح شد 
 و آنه��ا آمادگی خود را برای هم��کاری با ایران 

اعام کردند.

خرب روز

 مقاوم سازی تاسیسات آبی کشور 
در مقابل زلزله کلید خورد 

قائم مق��ام وزیر نیرو گفت: مقاوم س��ازی 
تاسیسات آبی کشور در مقابل حوادث طبیعی به 
خص��وص زلزله اهمیت ویژه ای برای ما دارد. به 
همین دلیل قصد داریم ب��ا به کارگیری دانش و 
تجربیات کشور ژاپن این مساله را جزو برنامه های 
مهم وزارتخانه تلقی کنیم. به گزارش ایسنا، ستار 
محمودی در حاشیه همایش پروژه ملی ظرفیت 
س��ازی مدیران بهره برداری ش��رکت های آب و 
فاضاب ب��ا بهره گیری از فناوری های کش��ور 
ژاپن با اش��اره به ارتباط نزدیک ایران و ژاپن در 
حوزه آب و فاضاب اظهار کرد: در زمینه هایی 
چون مدیریت منابع آب، مدیریت سیل، رودخانه 
و حتی در حوزه مقابله با خشکس��الی همکاری 
خوبی میان دو کش��ور وجود داشته است. وی با 
بیان اینکه حدود چهار سال است کارشناسان دو 
کش��ور به طور مشترک روی پروژه مقاوم سازی 
تاسیس��ات آب در مقابل زلزله و تامین آب بعد 
از وق��وع آن کار کرده ان��د گفت: ای��ن کارگروه 
مش��ترک به نتایج قابل توجهی رسیده است که 
در جری��ان پروژه ه��ای جدی��د آب و فاضاب 
کش��ور به کار گرفته ش��ده اند. به گفته قائم مقام 
وزیر نیرو بازس��ازی و مقاوم س��ازی تاسیسات 
قدیمی براساس اس��تانداردهای مذکور با وجود 
اینکه منابع عظیمی را می طلبد در دستور کار قرار 

گرفته است. 

بومی سازی پیچیده ترین کاتالیست 
بنزین سازی جهان

قائم مقام ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی با اش��اره به بومی س��ازی 
پیچیده ترین کاتالیست بنزین سازی جهان، گفت: 
ای��ران به انحص��ار غول نفتی آمری��کا در تولید 
این محصول در بازار جهانی پایان داد. ش��اهرخ 
خس��روانی در گفتگو با مهر با بی��ان اینکه برای 
نخس��تین ب��ار در تاریخ صنع��ت پاالیش نفت 
ایران و خاورمیانه، متخصص��ان ایرانی به دانش 
فنی اس��تراتژیک ترین کاتالیس��ت تولید بنزین 
دس��ت یافتند، گف��ت: بر این اس��اس هم اکنون 
دانش فنی تولید کاتالیس��ت بنزی��ن واحدهای 
ایزومریزاس��یون پاالیش��گاه های نفت در داخل 
کشور به طور کامل بومی شده است. وی با اعام 
اینکه همزمان با افزایش تحریم ها، ش��رکت های 
اروپایی و آمریکایی فروش کاتالیست واحدهای 
ایزومریزاس��یون پاالیش��گاه های نفت ب��ه ایران 
را متوق��ف کردند، تصریح کرد: این کاتالیس��ت 
مهمترین ماده افزودنی تولید بنزین با استاندارد باال 
در واحدهای ایزومریزاسیون پاالیشگاه های نفت 
کشور است.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای 
اولین بار کاتالیست ایرانی واحد ایزومریزاسیون 
در مجتمع جدید بنزین س��ازی پاالیشگاه نفت 
اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است، بیان کرد: 
این واحد پاالیشگاهی از ظرفیت 2۷ هزار بشکه 
نفت خام برخوردار است که با بهره برداری از آن 
و استفاده از کاتالیست ایرانی، ظرفیت تولید بنزین 
یورو چهار کشور حدود هفت میلیون لیتر در روز 

افزایش یافته است.

بهای نفت کاهش یافت 
بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. 
ب��ه گزارش رویترز، بهای نف��ت به دلیل نگرانی 
درباره مازاد عرضه در بازار کاهش یافت و نفت 
آمریکا بیش از دو درصد ارزان ش��د. نفت سبک 
آمری��کا برای تحویل در ماه ژانویه با ۷8 س��نت 
کاهش 41 دالر و 12 س��نت در هر بشکه معامله 
شد. نفت آمریکا در ساعات اولیه معامات امروز 
تا 40 دالر و 96 س��نت نیز س��قوط ک��رده بود. 
همچنین نفت برن��ت برای تحویل در ماه ژانویه 
با 4۷ س��نت کاهش 44 دالر و 19 س��نت در هر 
بشکه معامله شد. کانگ یو جین، تحلیلگر نفتی 
در س��ئول کره جنوبی گفت: بار ذخایر گسترده 
نفت خام آمریکا روی بازار سنگینی می کند. وی 
اف��زود: بازار احتماالً تنها در صورتی که ش��اهد 
کاهش ذخایر نفت خام آمریکا باشد، احیا خواهد 
شد یا اینکه تولید نفت آمریکا کاهش پیدا کند و 
تقاضای فصلی باعث حمایت از قیمت های پایین 

نفت در بازار شود. 

خرب روز

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
گفت: ساالنه حدود 30 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در بخش نفت و گاز الزم اس��ت، اما در 4 س��ال 
ابتدایی برنامه پنجم توسعه درمجموع 60 میلیارد 
دالر در این بخش سرمایه گذاری شده که تقریبا 
نصف آن چیزی اس��ت که باید باشد. به گزارش 
شانا، منصور معظمی، مشاور وزیر نفت و رئیس 
کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران با ابراز امیدواری نس��بت به 
موفقی��ت در جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی 
در بخ��ش نفت گفت: در س��الهای گذش��ته به 
س��رمایه گذاری در بخ��ش نفت توج��ه چندانی 
نش��ده و در واقع این بخش مورد بی مهری قرار 
داشته اس��ت. معظمی تصریح کرد: برای جذب 
س��رمایه در بخش نفت، مدل جدید قراردادهای 
نفتی ایران طراحی شده است که امیدواریم بعد از 
رونمایی مورد استقبال شرکتهای نفتی جهان قرار 

گیرد، ش��رکت های خارجی اقب��ال زیادی برای 
شنیدن جزییات قراردادهای جدید از خود نشان 
داده اند. رئیس کمیس��یون ان��رژی اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: فهرس��ت پ��روژه ها و قراردادها 
آماده شده اس��ت، امیدواریم که نوع قراردادهای 
نفتی که مدل جدیدی اس��ت و تقریبا برای ایران 
منحصر به فرد اس��ت، مورد توج��ه قرار گیرد و 

مس��یر جدیدی را پی��ش روی صنعت نفت قرار 
ده��د.وی عنوان کرد: برای تدوی��ن قراردادهای 
جدید، هم��ه قراردادهای نفت��ی موجود مطالعه 
شده اس��ت، قراردادهای بیع متقابل که خودمان 
در گذش��ته داش��تیم نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است. معظمی افزود: قراردادهایی که در سال های 
گذشته در سطح منطقه بسته شده است نیز مورد 

واکاوی و مطالعه قرار گرفته است و از بررسی این 
 IPC شرائط، مدلی استخراج شده که تحت عنوان
مطرح می شود، امیدواریم این مدل جذابیت کافی 
را برای س��رمایه گذاران و ش��رکت های خارجی 
داشته باش��د و بتوان مسئله تامین منابع مالی را از 
این محل حل کرد. بر اساس این گزارش ، رئیس 
کمیس��یون انرژی اتاق تهران تصریح کرد: تاکنون 
مذاکراتی با ش��رکتهای معتبر انجام ش��ده است، 
بیشتر برندهای این صنعت به مذاکره آمده اند، اما 
به نتیجه رس��یدن و تبدیل آن به قرارداد همکاری 
به لغو تحریمها موکول ش��ده است. وی افزود: به 
دلیل مزیتهای رقابتی موجود در صنعت نفت ایران، 
شرکتهای خارجی استقبال قابل توجهی از حضور 
در ایران خواهند کرد، اگر بتوانیم شرکتهای معتبر 
و صاح��ب نام در حوزه س��رمایه و تکنولوژی را 
جذب کنیم به رشد و توسعه صنعت نفت در ایران 

کمک بزرگی کرده ایم. 

انرژی

 ضرورت 
 سرمایه گذاری 

 30 میلیارد دالری 
در بخش نفت و گاز 

تفاهم – گروه نفت و انرژی: س��ي امین دوره 
کنفرانس بین المللي صنعت برق با حضور "س��تار 
محمودی" قائم مقام وزیر نیرو در محل پژوهشگاه 
نیرو آغ��از به کار ک��رد. آیین آغازین ای��ن دوره از 
کنفرانس بین المللی صنعت برق که با ش��عار "سه 
دهه تجربه، س��ی س��ال برگزاری منظ��م" برگزار 
می ش��ود، با حضور "هوش��نگ فاحتیان" معاون 
برق و ان��رژی وزیر نیرو، "آرش کردی" مدیرعامل 
توانیر، "محس��ن طرزطلب" شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی و شماری از پیشکسوتان 
صنعت برق و کارشناسان خارجی آغاز به کار کرده 
اس��ت. بر اس��اس این گزارش، قائم مقام وزیر نیرو 
گفت: در حال حاضر پیش��برد اقتصاد مقاومتی در 
ایران بر دوش صنعت برق نهاده ش��ده است. ستار 
محمودی ادامه داد: وضعیت صنعت برق کشور به 
صورتی پیش بینی ش��ده اس��ت که در چشم انداز 
س��ال 1404، ایران در منطقه در جایگاه نخست از 
نظر ظرفیت تولید برق اس��تقرار می یابد. وی با بیان 
اینکه مجموعه س��رمایه علم و دانش )دانشگاهیان، 
نخبگان و مهندس��ان( می تواند پشتوانه خوبی برای 
صنعت برق کشور باشد، گفت: در جامعه امروزی 
هیچ چیز نمی تواند جای��گاه انرژی برق را بگیرد و 
برای آن نمی توان جایگزینی یافت. وی با بیان اینکه 
خدمات صنعت برق در سراسر کشور از گسترش 
باالیی برخوردار است، افزود: هم اکنون 100 درصد 
ش��هرها و 100 درصد روستاهای باالی 20 خانوار 
برق دار هستند. این گزارش می افزاید، معاون وزیر 
نی��رو در امور برق و انرژي اظهار داش��ت: در طول 
سال هاي گذشته صنعت برق کشور همواره رتبه اول 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي کشور را داشته 
اس��ت. هوش��نگ فاحتیان گفت : افزایش کیفیت 
تجهیزات برقي و بازاریابي و افزایش صادرات کاال 

متناسب با صنعت برق ضرورت دارد. وي ادامه داد: 
در سال جاري آئین نامه اصاح حریم ها اباغ شد و 
الزامي کردن اجراي س��امانه ارت در ساختمان ها به 
عنوان آرزوي دیرینه صنعت برق کش��ور در شرف 
اجرا است.فاحتیان کاهش مصرف آب در نیروگاه ها 
را از دیگ��ر ضرورت ها دانس��ت و در ادامه گفت: 
در این خصوص طرح اس��تفاده از پساب فاضاب 
همدان در نیروگاه ش��هید مفتح با موفقیت اجرایي 
ش��د.وي با اش��اره به ماده 12 به منظور رفع موانع 
تولی��د در پروژه هاي مختلف گف��ت: براي افزایش 
راندمان نیروگاه ها، اجراي بخش بخار نیروگاه هاي 
گازي موثر خواهد بود.فاحتیان یکی از ظرفیت های 
صنعت برق را اس��تفاده از گازهاي فلر برای تولید 
برق دانس��ت که هم اینک حجم زی��ادي از آن در 
اتمسفر تزریق مي ش��ود و ادامه داد: این گاز اثرات 
زیست محیطي زیادي دارد و ضمن اینکه آالیندگي 
محیط زیست را به همراه دارد ما نیز استفاده درستي 
از آن نمي توانیم انجام دهیم؛ بنابراین توصیه مي کنیم 
وزارت نف��ت این گاز فلر را به ص��ورت رایگان در 
اختیار سرمایه گذاران احداث نیروگاه بگذارد تا این 

گازها تبدیل به برق شده و مورد استفاده قرار گیرد.

تفاهم – گروه گزارش: وزیر نفت با بیان این 
که جی یی س��ی اف در سطح کارشناسی در حال 
رس��یدن به بلوغ اس��ت، گفت: مجمع کشورهای 
صادرکنن��ده گاز به مهمترین نه��اد بازیگر گاز در 
عرصه بین المللی بدل شده است. بیژن زنگنه پس 
از برگزاری نشس��ت دوجانبه با آلکس��اندر نواک 
وزیر انرژی روس��یه در جمع خبرنگاران با اشاره 
به تاسیس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز 
در 29 اردیبهش��ت ماه س��ال 1380 به ابتکار ایران 
در ته��ران، اظهار کرد:  کمتر از 15 س��ال از عمر 
این مجمع می گذرد و حضور 9 رئیس کش��ور در 
س��ومین اجاس جی یی س��ی اف در کشورمان، 
نش��انگر اراده اعضا ب��رای همگرایی در زمینه گاز 
است.  وی در خصوص دستاوردهای نشست هایی 
که تاکنون و در آس��تانه برگزاری سومین اجاس 
سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار شده 
است، عنوان کرد: این مجمع از نظر کارشناسی در 
زمینه های مختلف از جمله بازار گاز، مدل عرضه 
و تقاض��ای این بازار، ب��رآورد قیمت گاز، تبادل و 
جمع بندی اطاعات و ... در حال رسیدن به بلوغ 
اس��ت و هم اکنون به مهمترین نهاد بازیگر گاز در 
عرصه بین المللی بدل شده است. زنگنه، نشستهای 
برگزار شده را موفق ارزیابی کرد و افزود: عاوه بر 
این که استقبال سران کشورها برای حضور در این 
اجاس نشانگر اراده آنها در مسیر همگرایی است، 
نشست های دوجانبه و چندجانبه برگزار شده نیز 
نتایج مطلوبی دربر داشته است. وزیر نفت در ادامه 
با بی��ان این که ایران می تواند ب��ه هاب گازی در 
منطقه بدل شود، ادامه داد: امکان شکل گیری هاب 
گازی در ایران به عنوان مرجعی برای قیمتگذاری 
گاز در منطق��ه وجود دارد، اما این کار عاوه بر آن 
که به زمان زیادی نیاز دارد، مقدمات نرم افزاری و 

مغزافزاری بس��یاری نیز می طلبد. زنگنه در ادامه، 
به ارزیابی نشس��ت مش��ترک خود با وزیر انرژی 
روسیه پرداخت و گفت: روس ها برای حضور در 
کنفران��س تهران و آگاهی از مدل جدید قراردادی 
و پروژه های نفت و گاز ما ابراز عاقه کرده اند و 
ما نیز اعام کردیم که به روس��یه به عنوان شریکی 
بلندم��دت و راهبردی برای هم��ه دوران ها نگاه 
م��ی کنیم. وی گفت: همچنی��ن زمینه های خوب 
همکاری در حوزه س��واپ نف��ت و گاز میان دو 
کشور موجود است که در این مورد نیز در نشست 
دو جانبه ب��ا وزیر انرژی روس��یه مذاکراتی انجام 
ش��د.زنگنه همچنین از مذاک��رات دوطرف حول 
مح��ور بازار جهانی نف��ت و گاز خبر داد و افزود: 
در این زمینه، ایران و روسیه مواضع نزدیکی دارند. 
وی با بیان این که به آینده مستحکم روابط پایدار 
ای��ران و  روس��یه در حوزه نفت و گاز خوش��بین 
اس��ت، گفت: از ش��رکتهای روس برای س��رمایه 
گذاری در ذخیره سازی زیرزمینی گاز دعوت کرده 
ایم و به این منظور قرار شده شرکت گازپروم برای 
هم��کاری در این حوزه و دیگ��ر حوزه ها با ایران 

مذاکراتی داشته باشد. 

 روسیه و قزاقستان 
مشتری نفت سوآپ ایران

تفاهم – گروه نفت وانرژی: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از آماده سازی زیرساخت های 
پایانه نکا به عنوان بزرگ ترین ترمینال نفتی ایران در دریای خزر به  منظور از س��رگیری سوآپ نفت 
خبر داد و گفت: روس��یه و قزاقس��تان آماده از سرگیری سوآپ نفت از مسیر ایران هستند.سید پیروز 
موس��وی درباره آخرین وضعیت ازسرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: 
سوآپ نفت عاوه بر این که یکی از منابع درآمد کشور به شمار می رود، ایجاد ارتباط با کشورهای 
حوزه دریای خزر را به همراه دارد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعام این که ازسرگیری 
سوآپ نفت خام حتی منجر به پشتیبانی عملیات تولید نفت ایران در دریای خزر خواهد شد، تصریح 
کرد: از این رو قرار است نفت تولیدی و سوآپ برای عرضه به پاالیشگاه های شمال کشور همچون 
تهران و تبریز مورد اس��تفاده قرار بگیرد. این مقام مس��ئول با یادآوری این که معوض نفت سوآپ از 
طریق پایانه نفتی ایران در خلیج فارس تحویل مشتریان خواهد شد، بیان کرد: ازسرگیری سوآپ منجر 
به کاهش قابل توجه هزینه انتقال نفت خام به پاالیشگاه های تهران و تبریز از جنوب به شمال کشور 
خواهد ش��د. وی با یادآوری این که ازس��رگیری سوآپ همچنین بهبود و تقویت روابط بین المللی و 
دیپلماتیک ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر را به همراه دارد، تاکید کرد: در دورانی که عملیات 
سوآپ از سوی ایران متوقف شد، فروشندگان بازارهای جدید پیدا کردند. موسوی با اشاره به انجام 
مذاکرات متعدد با قزاقستان و روسیه به منظور ازسرگیری سوآپ نفت خام، تاکید کرد: هر دو کشور 
برای ازس��رگیری سوآپ نفت اعام آمادگی کرده اند و قرار است در فاز اول نفت مازاد تولیدی این 

دو کشور به پایانه نفتی نکا انتقال داده شود.

 عرضه سراسری 
بنزین سبز

مع��اون وزیر نفت از راه اندازی بزرگترین مجتمع بنزین س��ازی ایران در پاالیش��گاه اصفهان با 
ظرفی��ت ۷ میلیون لیتر بنزین یورو 4 خبر داد و گف��ت: 4 طرح جدید تولید بنزین اروپایی در صف 
راه اندازی قرار دارد. عباس کاظمی در گفتگو با مهر با اش��اره به آغاز تولید و بهره برداری رس��می 
از بزرگترین مجتمع بنزین س��ازی ایران گفت: مجتمع جدید بنزین سازی پاالیشگاه نفت اصفهان با 
ظرفیت تولید روزانه هفت میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در مدار بهره برداری 
قرار گرفت. معاون وزیر نفت با اعام اینکه با راه اندازی این طرح عظیم بنزین سازی ظرفیت تولید 
روزانه بنزین یورو چهار کشور به بیش از 24 میلیون لیتر افزایش یافت، تصریح کرد: از سوی دیگر 
با بهره برداری از این طرح برای نخس��تین بار عرضه بنزین با اس��تاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در 
شهرهای اهواز و شیراز آغاز شد. وی اظهار داشت: با راه اندازی فاز دوم طرح بنزین سازی پاالیشگاه 
نفت اصفهان ، کل تولید بنزین پاالیش��گاه نفت اصفهان با اس��تاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا تولید 
خواهد شد. این مقام مسئول با بیان اینکه با راه اندازی فاز دوم طرح ظرفیت تولید بنزین یورو چهار 
پاالیشگاه اصفهان به 12 میلیون لیتر در روز می رسد، بیان کرد: تا اواسط سال آینده این طرح جدید 
هم وارد مدار تولید خواهد ش��د. کاظمی با بیان اینکه در کنار فاز دوم طرح بنزین س��ازی پاالیشگاه 
نفت اصفهان، سه طرح عظیم بنزین سازی دیگر در قالب راه اندازی فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، طرح بنزین سازی پاالیشگاه نفت الوان و بندرعباس هم در نوبت بهره برداری قرار گرفته اند، 
یادآور شد: با بهره برداری از این طرح عرضه بنزین در کانشهرهای کشور در قالب استاندارد یورو 

چهار اتحادیه اروپا انجام می شود.

صنعت برق در رتبه اول صدور 
خدمات فني و مهندسي کشور 

 ایران قطب گازی 
منطقه می شود

شركت بازرگاني در زمینه ابزارها، 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتي

دعوت به همکاری در یک شركت بازرگانی 

1-كارشناس فروش آقا:

ليسانس حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط - توانايي بازاريابي و 
 ماموريت هاي برون شهري - آشنايي كامل به همكاران 

 Excel سيستم و

2-كارشناس پشتيباني فروش: 

 ترجيحًا ليسانس مهندسي صنايع ،آمار، بازرگاني با 3 سال 
سابقه كار مرتبط – آشنايي كامل با فرآيند فروش از پيشفاكتور 
تا حواله خروج كاال از انبار - تهيه گزارشات فروش و آشنايي با 

 Excle فرايند انبار - آشنايي كامل به همكاران سيستم و

 iso@hyundaitools.ir  :ايميل

شرکت حمل و نقل بین المللي
 اين شرکت از افراد با شرايط زير 

دعوت به همکاری می نمايد. 

1- كارمند امور اسنادي ، CRM و اداري

 2- كارمند امور گمركي و عملياتي يك نفر- 
حداقل 3 سال سابقه كار

تحصيالت:  ليسانس زبان يا گمرك و امور بازرگاني

 شرايط عمومي :   2 نفر – حداكثر سن 3۰ سال – 
با ضامن معتبر – حداقل 1 سال سابقه

محل كار: هرمزگان

فكس:   3221۰۹۷۷

بیمه معلم 
آگهی جذب نمایندگی بیمه 

بيمه معلم بمنظور توس��عه ش��بكه فروش خ��ود، در كليه 

ش��هرها بخصوص ش��هر تهران اقدام به جذب نمايندگی 

بيمه می نمايد، متقاضيان محترم می توانند برای دريافت 

اطالعات تكميلی به يكی از روشهای زير اقدام نمايند. 

 www.mic.co.ir مراجعه به سايت اينترنتی *

* مراجعه به دفتر مركزی شركت بيمه معلم بنشانی ميدان 

ونك، نبش خيابان گاندی ش��مالی، پالك ۷3 طبقه همكف 

تلفن: 888۷1426- ۰21 و 888۷1425- ۰21 


