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خبرنامه
اتمام طراحی مقابله با افت فشار
در پارس جنوبی تا دو هفته دیگر
مدیرعام��ل ش��رکت نفت و گ��از پارس
از اتم��ام طراح��ی مقابل��ه با افت فش��ار در
پ��ارس جنوبی تا آخر ماه می (حدود دو هفته
دیگر) خبر داد.محمد مشکینفام در گفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به افت فشار در پارس جنوبی،
گفت :افت فش��ار یک مسالهی طبیعی است و
در حال حاضر یک مشاور بینالمللی از کشور
فرانس��ه که قبال هم در پارس جنوبی فعالیت
داش��ته در این زمینه با ما همکاری میکند.وی
افزود :طراحی مقابله با افت فش��ار تا آخر ماه
می تمام میشود .بعد از اینکه طراحی مفهومی
تمام ش��د ،طراحی پایه انجام میش��ود و بعد
از اینکه تصویر روش��نی از شرایط این میدان
به دست آمد ،مشخص میشود چه تاسیساتی
برای این هدف مورد نیاز است و به چه میزان
سرمایه نیاز دارد.همچنین مدیرعامل ش��رکت
نف��ت و گ��از پارس اخی��را اعالم ک��رده بود:
توت��ال یک پیمانکار عمومی بوده که پروژه را
میگیرد و اداره میکند در حالی که افت فشار
یک مس��اله تخصصی است و نیاز به مشاوره
تخصصی دارد.
کاهش درآمدهای نفتی اوپک
اداره اطالعات ان��رژی آمریکا اعالم کرد
که درآمد کش��ورهای اوپ��ک در سال ۲۰۱۶
میالی ب��ا  ۱۵درصد کاهش ب��ه  ۴۳۳میلیارد
دالر رسید ،ک��ه کمترین رق��م از سال ۲۰۱۴
میالدی به بعد است .به گزارش اویل پرایس،
این رقم کمترین رق��م از سال  ۲۰۱۴میالدی
ب��ه بع��د است و عل��ت اصلی آن ب��ه کاهش
جهان��ی بهای نفت و روند نزولی صادرات بر
م��ی گردد .همچنی��ن اداره اطالع��ات انرژی
آمریک��ا پیش بینی کرده که میزان درآمد اوپک
در س��ال جاری میالدی ب��ه  ۵۳۹میلیارد دالر
افزایش پیدا کند که می توان این رش��د درآمد
را به روند صعودی بهای نفت و افزایش تولید
نس��بت داد .در همین حال چش��م انداز تولید
نف��ت اوپ��ک در سه ماه نخس��ت سال 2017
میالدی  ۳۲.۱۱میلیون بش��که در روز برآورد
ش��ده که این رق��م برای سه م��اه دوم ۳۱.۹۲
میلیون بش��که در روز اس��ت .البته برآورد از
تولی��د نفت اوپک در س��ه ماه سوم و سه ماه
آخر س��ال  ۲۰۱۷میالدی ب��ه ترتیب روزانه
 ۳۲.۸۶میلیون بش��که و  ۳۲.۹۵میلیون بشکه
اعالم ش��ده است.بر پایه ای��ن گزارش ،اداره
اطالع��ات انرژی آمریکا پی��ش بینی خود از
تولی��د نف��ت اوپک در سه ماه نخس��ت سال
 ۲۰۱۸میالدی را  ۳۲.۹۹میلیون بشکه در روز
اعالم کرده است.
عراق در صادرات نفت به هند
از عربستان پیشی گرفت
می��زان ص��ادرات نف��ت خ��ام ع��راق به
هندوست��ان در ماه آوریل از عربس��تان پیش��ی
گرفت .به گزارش باش��گاه خبرنگ��اران جوان،
عراق عن��وان بزرگترین صادرکنن��ده نفت خام
به هند را از عربس��تان گرفت.این کشور در ماه
آوریل نفت زیادی را به پاالیشگاه هند فروخت
و ب��ه همین دلیل جایگاه عربس��تان را به عنوان
بزرگتری��ن صادرکننده نفت به هند متزلزل کرد.
آم��ار ردیابی کش��تیها و نی��ز آمارهای تجاری
تامس��ون رویترز نش��ان میدهد میزان واردات
نفت خام هند از عراق در ماه آوریل یک میلیون
بش��که در روز بوده که نسبت به ماه مارس 33
درصد و نس��بت به یک سال گذش��ته  8درصد
افزایش نشان میدهد.سورانا  -رئیس پاالیشگاه
«هندوست��ان» گفت :نفت سنگین «بارسا» برای
پاالیش��گاههای هند ارزان و مناسب است و به
همی��ن دلیل تقاض��ا برای این ن��وع نفت عراق
بیشتر شده است .پاالیشگاههای هند در سالهای
گذشته سرمایهگذاریهای زیادی برای روزآمد
کردن کارخانههای خودش��ان انج��ام دادهاند که
قابلیت فرآوری نف��ت خام سبک به گازوئیل و
بنزین را دارد.این مسئله به پاالیشگاههای هندی
امکان میدهد تا میزان تقاضای خود را افزایش و
سوددهی مناسبی را داشته باشند.
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کاهش  60میلیارد مترمکعبی آب تجدید پذیر در کشور!
تفاهم -گروه انرژی :در نیمه دوم قرن بیستم
موض��وع افزایش گازه��ای گلخان��ه ای و نظریه
تغیی��ر اقلیم توس��ط برخی از دانش��مندان مطرح
شد .پیشبینی ش��د که جهان با چالش جدیدی از
رویدادهای جدی مواجه خواهد ش��د .خشکسالی
ه��ای ممت��د و طوالنی ب��ه همراه وق��وع سیالب
ه��ای بزرگ مخرب ،افزایش گرمای زمین و نهایت ًا
تغییرات وضعیت جهانی در تمرکز جمعیت ،رخداد
مهاجرت های بزرگ و حوادث غیرمترقبه در مناطق
مختلف کشور پیامدهای تغییر اقلیم خواهد بود.به
گزارش روابط عمومی ها ،از سال های پایانی قرن
بیس��تم زنگ اخطار مراکز علمی جهانی به ساکنان
زمین به صدا درآمد و نهادهای بین المللی به شکل
های جدی تری به چاره اندیش��ی پرداختند .تغییر
اقلیم از نظریه به واقعیت انکارناپذیر تبدیل شد و
انسان از اثرات آن به شدت آسیب دید.
بس��یاری از مناط��ق جهان با خشکس��الی و
اث��رات آن مانند خال��ی از سکنه ش��دن روستاها
مواج��ه ش��دند و همزم��ان نی��ز سی�لاب ه��ای
مخ��رب در نواحی دیگری رخ داد .نشس��ت ها و
همایش های جهانی نظیر کنفرانس ریو از دو دهه
پیش و در ادامه آن کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در
پاری��س و مراکش در سال ه��ای  ۲۰۱۵و ۲۰۱۶
میالدی با حضور صدها نفر از روسای جمهور و یا
معاونان آنها برنامه های جامعی را برای سازگاری
با تغییر اقلیم ارایه دادند و کش��ورها متعهد شدند
که با اجرای برنامه هایی از میزان انتش��ار گازهای
گلخانه ای بکاهن��د.در همین دوره زمانی در ایران
شاهد  ۴رویداد در مباحث تغییر اقلیم هستیم اولین
مساله اینکه میزان بارندگی متوسط کشور حدود ۲۰
درصد کاهش یافته به گونه ای که متوسط بلندمدت
از  ۲۵۰ب��ه  ۲۱۰میلیمتر درسال تقلیل یافته است.
همچنین دردو دهه اخی��ر براساس سنجش های
صورت گرفته پهنه سرزمینی کش��ورمان بصورت
متوسط  ۱.۱درجه سانتیگراد گرم ش��ده است و بر
اساس پیش بینی های انجام شده تا دهه آینده این
می��زان به  ۲درجه افزایش خواهد یافت .باتوجه به

اثرات مس��تقیم درجه حرارت بر تبخیر ،حدوداً۳۰
میلیارد مترمکع��ب در سال به حجم تبخیر افزوده
خواهد شد.عالهبر این بررسی های سازمان علمی
جه��ان حاک��ی از آن است که ای��ران در محدوده
مناطقی است ک��ه در سالهای پی��ش رو به دلیل

تغیی��رات اقلیمی بیش از  %۱۵از عملکرد تولیدات
محصوالت کش��اورزی آن کاسته خواهد ش��د.در
ص��ورت ادامه روند موجود تغییرات آب و هوایی
میزان منابع آب تجدیدپذیر کش��ور از  ۱۳۰میلیارد
مترمکع��ب به  ۷۰میلیارد کاه��ش خواهد یافت و

ورود سوئدی ها به ناوگان حمل و نقل
محصوالت پتروشیمی ایران
تفاه��م -گروه انرژی :یکی از بزرگترین کش��تی ه��ای حمل متانول آم��اده بارگیری محصول
پتروش��یمی فن آوران در بندر امام خمینی است.بعد از شکست تحریم های بالقوه دریایی و افزایش
صادرات در دوران پس��ابرجام  ،ش��رکت پتروشیمی فن آوران آماده بارگیری یک کشتی اروپایی 49
هزار تنی است  .کشتی  STENAWECO IMPULSEاولین کشتی کامال سوئدی  49هزار تنی
است ( مالکیت کامال سوئدی ) که در بندر امام خمینی بعد شکست تحریم ها در دوران پسا برجام
پهلو گرفته است و این شناور زیر یک سال عمر دارد .بهمن بهزادی -مدیر عامل پتروشیمی فن آوران
درباره ورود این کشتی اظهار کرد :با توجه به پیگیری های بین المللی صورت گرفته ،پهلوگیری این
شناور  49هزار تنی حمل متانول در بندر امام خمینی انجام شده است ،که تا پیش از این ،صادرات
متانول توسط کش��تی های با تناژ کمتر در این بندر انجام می ش��د که با این اقدام یک رکورد در یکی
از بزرگترین بنادر تجاری کشور به ثبت رسید .شایان ذکر است ،پتروشیمی فن آوران با عزمی راسخ
به شعار اقتصاد مقاومتی  ،از بین  7شرکت بزرگ تولیدی مدیریتی (هم خانواده) در مجموعه بزرگ
تاپیکو موفق به کسب رتبه نخست تولید و فروش گردید.

قیمت برق صادراتی
افزایش نمییابد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه در  ۲ماه گذشته میزان صادرات برق ایران ۳
برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است ،گفت :عراق قسط دوم خود از بابت خرید برق از ایران را
پرداخت کرد و میزان بدهی خود را به  ۸۰۰میلیون دالر کاهش داد.هوش��نگ فالحتیان در گفتوگو
با فارس ،در پاسخ به این سوال که آیا امس��ال صادرات برق به کش��ورهای همس��ایه افزایش خواهد
یافت ،اظهار کرد :وزارت نیرو بنا دارد تا میزان صادرات برق به کشورهای همسایه را افزایش دهد.
وی با اش��اره به اینکه بیش��ترین میزان صادرات برق به کشور عراق بوده است ،افزود :در حال حاضر
میزان صادرات برق به عراق نس��بت به سال قبل رش��د داشته و حتی در روزهای اخیر به مرز 1350
مگاوات هم میرسد.فالحتیان با اشاره به اینکه رشد  3برابری صادرات برق به این معنا نیست که این
میزان رشد را همواره تجربه خواهیم کرد ،اظهار داشت :رشد صادرات برق و میزان آن به درخواست
کش��ورهای طرف قرارداد بس��تگی دارد اما آنچه که مشخص می باش��د ،این موضوع است که روند
صادرات برق نشان میدهد تا پایان سال  50درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته باشیم.به
گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میزان صادرات برق به کش��ورهای طرف قرارداد به 10
میلی��ارد کیلووات ساعت برسد.فالحتیان در پاسخ به ای��ن سوال که آیا قیمت برق صادراتی در سال
جاری رشد خواهد داشت ،ادامه داد :به دلیل اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی رشد محسوسی
نداشته ،قیمت برق صادراتی افزایش نمی یابد.

همچنی��ن از عملکرد محصوالت کش��اورزی نیز
۱۵درصد کاسته خواهد ش��د و این در حالی است
که رشد جمعیت کشور  ۳۲درصد پیش بینی شده
است .ل��ذا مدیریت تأمین و مص��رف آب ،غذا و
انرژی در آینده ای نه چندان دور در منطقه و بویژه
در کش��ور از مباحث مهمی خواهد بود که توجه
به آن و تعیین مس��یر راه برای رفع مشکالت ناشی
از کمبوده��ا ضروری خواهد بود .ادامه روند فعلی
تأمین و مصرف آب ،غذا و انرژی درکشور به ویژه
اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این مولفه ها بطور
بدیهی نمی تواند راه حل قابل قبولی برای پایداری
اقتصاد کش��ور و تاب آوری مناب��ع و مصارف در
سطح ملی باش��د .لذا تغییر الگوهای تولید ،توزیع
و مصرف منابع سه گانه آب ،غذا و انرژی ،چالش
مهم دهه های پیش رو خواهد بود و مدیریت آن از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حدود  ۹/۲۷میلیارد مترمکعب آب ناش��ی از
ضایعات کش��اورزی در مرحله برداشت تا قبل از
مصرف محصوالت کش��اورزی بدلیل بسته بندی
و نح��وه ارایه ب��ه بازار هدر م��ی رود .سهم یارانه
غیرنقدی اختصاص یافته به آب و انرژی بر اساس
گ��زارش سازمان برنام��ه و بودجه در سال بیش از
 ۳۰۰هزار میلیارد تومان است و این در ش��رایطی
است که کشور برای طی مراحل توسعه ،ارتقاءسطح
زندگی مردم ،ایجاد ساالنه حدود یک میلیون شغل
جدید ،نیاز به این سرمایه دارد لذا حل مش��کالت
آب ،ان��رژی و تامین غذا ،از محورهای مهم برنامه
دولت برای آینده پیش رو است .عالوهبر این امروز
در جهان استفاده از آب خاکستری و مصرف مجدد
پس��اب برای ام��وری نظیر آبیاری فض��ای سبز و
شستشوی فضای عمومی بسیار رایج است .حتی
در کش��ورهایی با ب��ارش و منابعآبی بس��یار نیز
دولت ه��ا ضوابطی برای مصارف مج��دد آب از
طریق تصفی��ه فاض�لاب ارائه کرده اند .پس��اب
می تواند بخش بسیاری از مصارف را پوشش دهند
و تهدید منابع آبی به لحاظ کمی و کیفی را کاهش
دهد.

چهار برابر شدن برداشت
از میادین نفتی مشترک با عراق

وزیر نفت از چهار برابر ش��دن برداش��ت نفت از میادین مشترک نفتی با عراق در سه و نیم سال
گذش��ته خبر داد.به گزارش ایس��نا ،بیژن زنگنه در جمع مردم آران و بیدگل گفت :تولید گاز ایران در
میدان گازی پارس جنوبی در سال  ۲۴۰ ،۹۱میلیون متر مکعب در روز بود و قطر بیش از  ۲.۳برابر در
این میدان مشترک گاز تولید می کرد ،ما در عرض سه سال در اوج تحریمها توانستیم تولید گاز در
پارس جنوبی را از  ۲۴۰میلیون مترمکعب در روز به بیش از  ۵۴۰میلیون مترمکعب در روز برسانیم.
وی افزود :برداشت گاز ما از پارس جنوبی پیش از دولت یازدهم ،کمتر از نصف حجم برداشت قطر
ب��ود ،ام��ا هم اکنون با واد مدار کردن  ۱۱فاز پارس جنوبی ک��ه توسعه هر فاز آن به پنج تا  ۶میلیارد
دالر هزینه نیاز دارد ،توانس��تیم تولید گاز خود را به قطر برسانیم.زنگنه تصریح کرد :برداش��ت نفت
خام ایران از میدانهای مشترک با عراق در سال  ۹۱روزانه حدود  ۷۰هزار بشکه بود که ما با تالش
زیاد و افزایش چهار برابری این مقدار را به  ۲۸۰هزار بش��که رساندیم.این مقام مس��ئول عنوان کرد:
صادرات نفت خام ایران در زمان آغاز به کار دولت یازدهم ،روزانه یک میلیون و  ۲۰۰هزار بش��که
بود ،ما توانستیم پس از برجام به لطف الهی در چهار ماه پایانی سال  ۹۵این مقدار را به دو میلیون و
 ۸۰۰هزار بشکه در روز برسانیم.زنگنه درباره عملکرد صنعت پتروشیمی نیز خاطر نشان کرد :تولید
محصوالت پتروش��یمی ایران حدود  ۴۰میلیون تن در سال بود که تا پایان دولت یازدهم این رقم به
 ۵۰میلون تن خواهد رسید.

آبرسانیروستایی
مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی آب و
فاضالب گفت :امسال بیش از  11هزار میلیارد
ریال اعتبار از محل ردیف های بودجه و حدود
 300میلی��ون دالر از اعتبارات صندوق توسعه
ملی برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی
و ش��بکه های پیشرفته آبرسانی تخصیص یافته
است .حمیدرضا جانباز ،در حاش��یه بازدید از
تصفیه خانه فاضالب شهری استهبان در گفت
و گو ب��ا ایرنا اظهار داش��ت :سال گذش��ته 2
میلیون نفر از روستاییان از آب آشامیدنی سالم
بهره مند ش��دند و در سال  96نیز همین تعداد
از مناطق روستایی کش��ور مش��مول این طرح
خواهند شد.
وی ،ب��ا بی��ان اینک��ه آبرسان��ی از طری��ق
ش��بکه های توسعه یافته به شهرها و روستاهای
کش��ور ،اولوی��ت وزارت نیرو اس��ت ،تصریح

تخصیص300میلیون
دالر از صندوق توسعه
ملی برای اجرای طرح های
آبرسانیروستایی
ک��رد :در این میان ش��مار زیادی از ش��هرها و
روستاه��ا در اولویت آبرسان��ی قرار دارند و در
س��ال  96از خدم��ات آب و فاضالب بهره مند
می ش��وند.مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و
فاضالب افزود :در حالیک��ه در سالهای  85تا
 92اعتب��ارات متمرکز ملی برای آب آش��امیدنی
روستای��ی در بودج��ه لحاظ نمی ش��د ،از سال
 93برای اجرای مجتمعهای آبرسانی در کش��ور

اعتب��ارات متمرک��ز ملی پیش بینی ش��ده است.
جانب��از ادامه داد :در دول��ت یازدهم آبرسانی به
پن��ج ه��زار و  200روستا انجام ش��ده است و
س��ه میلیون و  400ه��زار روستای��ی با اجرای
طرح های آبرسانی از خدمات این طرح ها بهره مند
ش��ده ان��د .مدیرعام��ل ش��رکت مهندسی آب
و فاضالب ب��ر لزوم توسعه ط��رح های آب و
فاض�لاب و استفاده از ت��وان داخلی در صنعت

شرکت ماهان آراد

ماهان آراد برای تکمیل کادر پرسنلی محصوالت آرایشی برند  L.Aافراد
دارای شرایط را در تهران استخدام می نماید.
عنوان
شغلی

شرایط احراز

مزایا

تحصیلدار

•برای ارتباط با مشتریان و تحویل کاال و پیگیری امور مالی
•همراه با موتورسیکلت
•حداکثر سن ۴۰ :سال
•رعایت آداب و شئونات اداری و اجتماعی و پشتکار و ایجاد ارتباط و روحیه
پیگیری مداوم الزمه این شغل می باشد
•تحصیالت فوق دیپلم به باال و رشته های مرتبط

•حقوق ثابت
•بیمه

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایند.
آدرس ایمیل gol@livealive.co

تلفن 09124780900، 02188826734

آب و فاض�لاب تاکی��د ک��رد و گف��ت :این
صنع��ت ب��ه خودکفای��ی  ٩٥درص��دی رسیده
اس��ت ،در حوزه آب و فاض�لاب زمینه اجرای
طرح های محیطزیستی فراهم و به طور عمده از
فناوری های روز دنیا در این زمینه استفاده شده
اس��ت .در ادامه این مراسم همچنین محمد علی
قلندری ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
فارس نیز گفت :مدول اول تصفیه خانه فاضالب
ش��هر استهبان که در آستانه به��ره برداری است،
دارای فرآین��د تصفیه به روش سیس��تم هوادهی
اختالط کامل با ظرفیت تصفیه فاضالب به میزان
سه هزار و  800متر مکعب در ش��بانه روز است
و جمعیت��ی افزون بر  23ه��زار نفر از مزایای آن
به��ره مند می ش��وند .گفتنی است ،ش��هرستان
استهبان در فاصله  160کیلومتری ش��رق ش��یراز
واقع شده است.

خبرنامه
آغاز به کار بیستویکمین نمایشگاه
بینالمللی نفت و گاز ازبکستان
ت ویکمین نمایشگاه بینالمللی نفت
بیس 
و گاز ازبکستان در مرکز نمایشگاهی بینالمللی
«اوز.اکسپو.مرکز» شهر «تاشکند» آغاز به کار کرد.
به گزارش فارس،در این نمایشگاه  400شرکت
از کش��ورهای اتریش ،افغانس��تان ،انگلس��تان،
آلمان ،کره جنوبی ،ایتالیا ،اندونزی ،قزاقس��تان،
آذربایجان ،لهس��تان ،روسی��ه ،سنگاپور ،ترکیه،
اوکراین ،فرانس��ه ،چین ،هلند ،چک ،سوئیس و
ازبکستان حضور دارند«.غالمجان ابراهیماف» -
معاون نخس��ت وزیر ازبکستان در همایشی که
در چارچوب این نمایش��گاه برگزار شد ،گفت:
حوزه نف��ت و گاز یکی از مهمترین بخشهای
اقتصاد این کش��ور است و بدین دلیل هر سال
ش��رکتهای بزرگ خارجی در این نمایش��گاه
حض��ور دارند.در ادامه «علیش��یر سلطاناف» -
رئیس ش��رکت ملی «ازبک نفت و گاز» نیز در
این مراسم گفت :ازبکستان برنامهریزی میکند تا
س��ال  2021میالدی به بخش نفت و گاز معادل
 30میلی��ارد و  400میلی��ون دالر سرمایهگذاری
ش��ود.سلطاناف اظهار داش��ت :برنامه افزایش
تولی��دات صادراتی ساخته ش��ده بر پایه تبدیل
هیدروکربورها برای ساله��ای  2016و 2020
میالدی ش��امل  78طرح مدرنی��زه و بازسازی
فن��ی تولیدات نفت و گاز اس��ت .وی افزود :بر
اساس آمارها ،رش��د کلی استخراج گاز طبیعی
در ازبکس��تان در سال  2022میالدی  53میلیارد
و  500میلی��ون مکعب ،یک میلیون و  100هزار
تن کندنسات گاز و یک میلیون و  900هزار تن
نفت را تشکیل خواهد کرد.
تاکید روسیه بر تمدید توافق
کاهش تولید نفت
وزیر ان��رژی روسیه اعالم کرد :مس��کو
همچن��ان با ه��دف تمدید توافق ب��ا سازمان
کش��ورهای تولیده نفت (اوپک) برای کاهش
تولی��د ت�لاش م��ی کند.ب��ه گ��زارش ایرنا،
آلکس��اندر نوواک ،وزیر انرژی روسیه گفت:
روسیه تمدید توافق کاهش تولید نفت را مهم
و بس��یار سودمند می داند .وی افزود :روسیه
به تعهد خود برای کاه��ش روزانه  300هزار
بش��که نفت عم��ل و از اواخر م��اه آوریل آن
را اجرا کرد.همچنین نورالدین بوترفه  -وزیر
انرژی الجزایر نیز در دیدار با نوواک در مسکو
اطمین��ان داد که اکثر کش��ورهای عضو اوپک
از تمدی��د توافق کاهش تولی��د نفت برای 9
ماه دیگر حمایت می کنند.نزاویس��یمایا گازتا
گف��ت :والدیمی��ر پوتین -رئی��س جمهوری
روسی��ه هم از تمدید این توافق حمایت کرده
است.همچنین پوتین با بیان اینکه در این باره
دورنمای خوبی وجود دارد ،افزود :خوش بین
هستم ،زیرا عربس��تان سعودی شریک اصلی
روسیه در این مساله ،به توافق های خود برای
کاهش تولید نفت کامل پایبند است .براساس
این گ��زارش ،اعضای اوپ��ک پذیرفته اند به
مدت شش ماه از اول سال  2017روزانه یک
میلی��ون و  200هزار بش��که از سطح تولید را
بکاهند و ب��ه  32میلیون و  500هزار بش��که
برسانن��د که من��وط به همکاری کش��ورهای
غیراوپکی و کاستن روزانه  600هزار بش��که
نفت از تولید است.
اشباع بازار LNG
تا سه سال آینده
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که
ب��ه دلیل ظرفیت مازاد عرض��ه جهانی گاز مایع
طبیعی ،تا سه سال آینده این بازار اشباع و تغییری
قابل توجهی در بهای آن متصور نمی ش��ود .به
گ��زارش مه��ر  ،البته به لح��اظ جهانی ظرفیت
مازاد برای گ��از «ال ان جی» و نفت خام وجود
دارد .همچنین برآورد از عدم تغییر چشمگیر در
بهای گاز «ال ان جی» به وضعیت اشباع عرضه
این حامل انرژی بر می گردد؛ این در حالی است
که بازار خریداران گاز مایع طبیعی تداوم خواهد
داش��ت .بر همین اساس به دلیل روند افزایشی
عرضه گاز مایع طبیعی ،رشد معنی دار بهای این
حامل انرژی در سطح جهانی وجود ندارد.

دعوت به همکاری

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از دارندگان شرایط در تهران
دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی

کارشناس
حسابداری

جنسیت

شرایط عمومی

•ساکن غرب تهران
•دارای حداقل مدرک کارشناسی
خانم/آقا
•آشنا به نرم افزارهای مرتبط
•نظم و مسئولیت پذیری

مهارت های تخصصی

•با تجربه
•تحصیالت :حسابداری
•با سابقه کار مفید در زمینه حسابداری

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
نکته :در قسمت  subjectایمیل عنوان شغلی مورد نظر را قید نمایید.
آدرس ایمیل shahangianjob96@gmail.com

