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چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

 آغاز صادرات اوره
 به کشورهای آمریکای جنوبی 

تفاهم- گروه نفت وانرژی: مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشیمی کرمانشاه از آغاز صادرات اوره 
به کش��ورهای آمریکای جنوبی خبر داد و گفت: 
تاکنون 2 محموله اوره پتروش��یمی کرمانش��اه به 
برزیل صادر شده است. احمدرضا اشتری با بیان 
اینکه متنوع سازی بازارهای هدف صادراتی یکی 
از برنامه های در دس��ت اجرای صنایع پتروشیمی 
کرمانشاه است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
به دلیل مشکالت متعدد در عراق صادرات اوره با 
ف��راز و فرودهایی همراه بوده اس��ت. وی با اعالم 
اینکه اما صرفا صادرات محصوالت به این کشور 
همسایه انجام نشده است، تصریح کرد: در شرایط 
فعلی صادرات اوره پتروشیمی کرمانشاه از مسیر 
دریایی به کشورهای مختلف جهان همچون به هند 
انجام می شود و حتی موفق به صادرات محصوالت 
به برخی از کش��ورهای منطق��ه آمریکای جنوبی 
ش��ده ایم. وی از ص��ادرات دو محموله محصول 
 پتروش��یمی )اوره( ب��ه برزیل خب��ر داد و افزود: 
متنوع س��ازی بازارهای صادراتی در دستور کار 
بوده تا با ایجاد مشکلی در یک بازار، صادرات مان 

تحت تاثیر قرار نگیرد. 

کمبود عرضه بیشتر در انتظار بازار نفت
اوپ��ک در جدیدتری��ن گ��زارش ماهانه اش 
پیش بین��ی خود از می��زان تقاضا ب��رای نفت این 
سازمان در سال 2۰۱۸ را باال برد. به گزارش ایسنا، 
اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد: جهان به 
۳۳.۴2 میلی��ون بش��که در روز از نفت اوپک در 
سال میالدی آینده نیاز خواهد داشت که ۳۶۰ هزار 
بشکه در روز باالتر از پیش بینی قبلی این سازمان 
اس��ت. برای چهارمین ماه متوالی است که اوپک 
پیش بینی خود را نسبت به نخستین برآوردی که در 
ژوییه داشت، افزایش می دهد. این گزارش آخرین 
گزارش اوپک پیش از نشست ۳۰ نوامبر است که 
انتظار می رود طی آن این گروه و متحدانش مدت 
توافق کاهش تولید را تمدی��د کند. طبق گزارش 
اوپک، سطح باالی پایبندی کشورهای تولید کننده 
اوپک و غیراوپک به شکل روشنی نقش کلیدی در 
حمایت از ثبات بازار نفت داشته و آن را در مسیر 
باثبات تری قرار داده اس��ت. اوپک همچنین اعالم 
کرد: ذخایر در اقتصادهای توس��عه یافته به میزان 
2۳.۶ میلیون بشکه در سپتامبر کاهش یافت و به 
2.۹۸۵ میلیارد بشکه رسید که ۱۵۴ میلیون بشکه 
باالی متوسط ۵ ساله اس��ت که نشانه دیگری از 
کاهش عرضه محسوب می شود. بر اساس گزارش 
اوپک، میزان مازاد عرضه کاهش قابل توجهی پیدا 
کرده است. این س��ازمان با اجرای توافق کاهش 
تولید، کاهش ذخایر نفت به متوس��ط پنج ساله را 
هدف گذاری کرده اس��ت. اوپک اکنون انتظار دارد 
تقاضا برای نفت ۱.۵۵ میلیون بش��که در روز در 
سال میالدی آینده افزایش پیدا کند که ۱۳۰ هزار 
بش��که در روز باالتر از پیش بینی قبلی است و به 
۹۸.۴۵ میلیون بش��که در روز می رسد. همچنین 
انتظار دارد نرخ رشد اقتصاد جهانی به ۳.۷ درصد 
برسد که باالتر از پیش بینی قبلی ۳.۵ درصد است. 
همچنین در گزارش اوپک برآورد رشد عرضه از 
سوی کشورهای غیراوپک در سال میالدی آینده 
م��ورد بازبینی نزولی قرار گرفت و این س��ازمان 
اکنون انتظار دارد رشد عرضه تولیدکنندگان خارج 
از اوپ��ک ۸۷۰ هزار بش��که در روز افزایش پیدا 
کند که ۷۰ هزار بش��که در روز کمتر از پیش بینی 

قبلی است. 

سرمایه گذاری میلیاردی آرامکو 
در پروژه های باالدستی نفت و گاز

ش��رکت آرامک��وی عربس��تان قص��د دارد 
حدود ۳۰۰ میلیارد دالر در ۱۰ س��ال آینده در 
پروژه های باالدس��تی نفت و گاز سرمایه گذاری 
کن��د. به گزارش ایس��نا، مدیرعام��ل آرامکو در 
کنفرانس ان��رژی ADIPEC در ابوظبی با بیان 
مطلب فوق، گفت: این پروژه ها عمدتا باالدستی، 
در خشکی یا فراس��احلی و جوینت ونچرهایی 
 در داخ��ل و خ��ارج از عربس��تان خواهند بود. 
امین ناصر همچنین گف��ت: تصمیم درباره مکان 
 عرض��ه اولیه عمومی س��هام غول نفت��ی آرامکو 

به زودی گرفته خواهد شد. 

خبرنامه

 کاهش قیمت نفت
 پیامد رشد بیشتر تولید آمریکا

قیمت های نف��ت روز سه ش��نبه تحت تاثیر 
دورنمای رشد بیشتر تولید آمریکا که به تالش های 
تولیدکنندگان  دیگر به رهبری اوپک برای متعادل 
کردن بازار لطمه می زند، کاهش یافت. به گزارش 
ایس��نا، بهای معامالت نفت برنت با 22 س��نت یا 
۰.۳۵ درصد کاهش نس��بت به قیمت نهایی روز 
دوش��نبه، به ۶2.۹۴ دالر در هر بشکه رسید. نفت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۴ سنت یا 
۰.2۵ درص��د کاهش، ۵۶.۶2 دالر در هر بش��که 
بود. بهای معامالت نفت در حالی کاهش پیدا کرده 
که اوایل هفته گذش��ته به باالترین رکورد در بیش 
از دو سال گذشته صعود کرده بود، اما معامله گران 
می گوین��د: ب��ازار از آن زم��ان بخش��ی از روند 
صعودی خود را از دس��ت داده است. معامله گران 
در پیش بینی برای افزایش بیشتر قیمت ها محتاط 
ش��ده اند و اکنون انتظار دارن��د، قیمت ها با اندکی 
کاهش روبه رو ش��وند. انتظارات اخیر نتیجه رشد 
تولید نفت آمریکاس��ت که از اواسط سال 2۰۱۶، 
بیش از ۱۴ درصد رش��د ک��رده و به رکورد ۹.۶2 
میلیون بش��که در روز رسیده است. دولت آمریکا 
روز دوش��نبه اعالم کرد: تولید شل این کشور در 
دس��امبر برای دوازدهمین ماه متوالی رشد خواهد 
ک��رد و به میزان ۸۰ هزار بش��که در روز افزایش 
پیدا می کند. آژانس فیت��چ ریتینگز اعالم کرد: در 
دورنم��ای نفت 2۰۱۸ خود انتظار دارد، متوس��ط 
قیمت نفت بر مبنای س��ال به سال تغییری نداشته 
باشد و افزایش اخیر قیمت برنت به باالی۶۰ دالر 
ممکن است تداوم پیدا نکند. میانگین قیمت نفت 
برنت از ابتدای س��ال 2۰۱۷ تاکن��ون ۵۴.۵ دالر 
در هر بش��که بوده اس��ت. با وجود احتیاط اخیر، 
معامله گران می گویند قیمت های نفت بعید اس��ت 
کاهش چش��مگیری پیدا کند، زی��را تداوم کاهش 
تولید از س��وی کش��ورهای اوپک و غیراوپک به 

کاهش عرضه مازاد منجر شده است. 

 تولید ۱۰۰ هزار بشکه نفت 
در میدان آزادگان جنوبی تا پایان ماه جاری

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا 
پایان آب��ان ماه تولید از می��دان آزادگان جنوبی 
 به بیش از ۱۰۰ هزار بش��که در روز می رس��د. 
به گزارش ف��ارس در همین رابطه تورج دهقانی 
سرپرس��ت طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با 
اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت در این میدان 
با در مدار قرار گرفتن ۱۳ حلقه چاه تا پایان آبان 
ماه امس��ال، گفت: تولید فعلی میدان بیش از ۸۰ 
هزار بشکه در روز است که این رقم در روزهای 
آینده افزایش می یابد. به گفته وی، از ابتدای سال 
جاری تاکنون با به مدار آمدن بیش از ۳۰ حلقه 
چاه، حدود ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت 

میدان آزادگان جنوبی اضافه شده است. 

 مشارکت چین و روسیه 
برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی

روس��یه   )Rosneft( روس��نفت  ش��رکت 
 از تواف��ق ب��ا ش��رکت خوش��ه ای و خصوص��ی

س��ی ای اف س��ی )CEFC( چی��ن ب��ه منظور 
بررسی امکان ساخت یک مجموعه پتروشیمی در 
جنوب چین خبر داد. به گ��زارش تفاهم، قرارداد 
یادش��ده به تقویت بیشتر همکاری های راهبردی 
 میان س��ی ای اف س��ی و روس��نفت می انجامد. 
س��ی ای اف س��ی در ماه س��پتامبر امس��ال طی 
 ۱۴.2 دالر،  میلی��ارد   ۹ ارزش  ب��ه  ق��راردادی 
درصد از س��هام این شرکت روس��ی را خریداری 
 کرد. بر اس��اس این گزارش ش��رکت روسنفت و 
س��ی ای اف س��ی، در حاش��یه معاهده س��ازمان 
 )APEC( همکاری های اقتصادی آسیا- پاسفیک
در ویتن��ام، توافقنامه ای را با هدف مش��ارکت در 
پیشبرد یک رشته مطالعات اولیه به منظور بررسی 
امکان احداث یک مجموعه پتروش��یمی در یکی 
از شهرهای بندری اس��تان هاینان چین به امضاء 
 رس��اندند. روس��نفت عن��وان کرد: در ط��ول این 
بررسی ها، جنبه های فنی، تجاری و اقتصادی این 
پروژه در قالب تیم های مطالعاتی مشترک ارزیابی 
می شود. این شرکت افزود: ما همچنین مشترکا به 
بررسی راه های تامین طوالنی مدت خوراک اولیه 

برای مجموعه پیشنهادی می پردازیم. 

خبرنامه

دادنامه بشماره بایگانی شعبه: 960132 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸2۸۸2۴۰۰2۴۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر )۱۰۴ جزایی سابق( تصمیم 

نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷2۸۸۶۴۰۱2۱2 
شکات: ۱- آقای غفور برجاسی ایدلو- فرزند قربانعلی- بنشانی اسالمشهر مهدیه جنوبی- کوچه ۹- پالک ۱ 

2- آقای رامین نجف نژاد- فرزند محمدرضا- بنشانی اسالمشهر احمدیه- خیابان عبدی زاده- گلبهار ۱۱- فرعی اول - پالک 2 
متهمین: ۱- آقای مرتضی گل محمدی- فرزند فتح اله- به نشانی اسالمشهر انتهای مهدیه- خیابان ابوترابی- پالک 2۱۰ 

2- آقای امیر قدسی- بنشانی اسالمشهر 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقایان مرتضی گل محمدی فرزند فتح اله و امیر قدسی دائر بر سرقت اموال مردم دادگاه با توجه به 
شرح و محتویات پرونده- شرح شکایت شاکی- گزارش مرجع انتظامی- نحوه دستگیری متهم- صور کیفرخواست در 
دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره ۹۴۰2۴۹ عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه جهت اثبات بی گناهی 
خود بزه منتسبه به آنها محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد ۶۵۶- ۶۵۷ از قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمان 
موصوف را به یکسال حبس تعزیری و هفتاد ضربه شالق تعزیری و رد مال در صورت نبود مثل یا قیمت آنها به مبلغ 
دو میلیون ریال وجه نقد و دو عدد گوشی تلفن همراه با ارائه کارتن و فاکتور خرید در حق شکات محکوم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض 

در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. 
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دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸2۶۶۰۶۰۰۰۷۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد تصمیم نهایی 

شماره 
خواهان: خانم اکرم ابوالمعصومی فرزند اکبر به نشانی مارلیک- خ دکتر حسابی- کوچه شبنم شرقی- پ 

۶- واحد ۱۰ 
خواندگان: ۱- آقای محمد تقی پور دلجو به نشانی مجهول مکان 2- آقای مرتضی صانعی ۳- آقای 

حسن صانعی ۴- آقای علی اکبر صانعی ۵- آقای مصطفی صانعی همگی به نشانی 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

رای دادگاه 
در خص��وص دعوی خانم اکرم ابوالمعصومی بطرفیت آقایان ۱- محمد تقی پور دلجو 2- علی اکبر 
صانعی۳- مصطفی صانعی ۴- مرتضی صانعی ۵- محسن صانعی )خواندگان ردیف اول تا پنجم وراث 
مرحوم ربابه احمد وند( به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان مسکونی قطعه 
پنجم تفکیکی از پالک ثبتی ۳۸۹۷۶ فرعی از ۷۶۱۴ و ۷۶۱۵ از ۴۳ اصلی به انضمام هزینه دادرسی 
بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۸/2۷ یک باب 
آپارتمان مسکونی از صورت تفکیکی 2۴۳۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۹ از پالک ثبتی ۷۶۱۴ و ۴۳/۷۶۱۵ 
از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام  که خوانده ردیف اول نیز به صورت وکالتی از خوانده ردیف دوم  
خریداری نموده است و سند رسمی به نام خوانده ردیف اول تنظیم شده است و خانم ربابه احمدوند فوت 
نموده است بنابراین با توجه به مراتب فوق به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم با عنایت به محتویات 
پرونده اوال خواهان یک باب آپارتمان مسکونی به موجب مبایعه نامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۸/2۷ 
از خوانده ردیف اول خریداری نموده است که مبایعه مذکور به امضای خوانده ردیف اول رسیده است و 
اصل بر صحت و لزوم عقد می باشد تا زمانیکه خالف آن اثبات گردد ثانیا خوانده ردیف اول به موجب 
وکالتنامه های اعطایی از سوی مورث خواندگان ردیف دوم تا پنجم به ایشان )خانم ربابه احمد وند( به 
تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/2۴ که با توجه به اقرارنامه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/2۴ صحت این وکالتنامه ها مورد تایید 
مورث خواندگان ردیف سوم تا پنجم می باشد آپارتمان فوق الذکر را در زمان حیات خانم ربابه احمد 
وند به خواهان واگذار نموده است که در حال حاضر تعهد ناشی از وکالتنامه های فوق الذکر بر عهده 
وراث )خواندگان ردیف دوم تا پنجم( می باشد ثالثا مطابق با استعالم واصله از اداره ثبت و اسناد و امالک 
مالرد پالک ثبتی ادعای خواهان متعلق به مورث خواندگان ردیف دوم تا پنجم می باشد بنابراین دادگاه 
دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۰ - 2۱۹- 22۳- 22۵- ۱2۵۷- ۱2۵۸ 
قانون مدنی و مواد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف 
دوم تا پنجم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پالک فوق وفق استعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالک و پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و طی 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس طی 2۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. 
دادرس شعبه سوم حقوقی مالرد مهدی حسینعلی زاده 

م الف 4801/1

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر بر اینکه س��ند مالکیت شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان مس��کونی طبقه همکف بشماره 
ی��ک فرعی از قطعه ۸۱ بش��ماره ۸۱ فرعی از ۴۵۸2 ت��ا ۴۵۸۵ و غیره اصلی واقع در بخش 
ی��ک اردبیل بنام آقای مهدی احدیان آذر بش��رح صفح��ه ۵۰۵ دفتر ۱۵۷ ذیل ثبت ۳۴۳2۳ 
ثب��ت و و صادر گردیده اس��ت و برابر درخواس��ت وارده بش��ماره ۱۰۱۴۵۷۸- ۹۶/۸/۱۶ 
اع��الم داش��ته که س��ند مالکیت به پالک ثبتی فوق الذکر بعلت اس��باب کش��ی مفقود ش��ده 
اس��ت تقاضای س��ند مالکیت المثنی را نموده اس��ت بنابراین مراتب طبق بخش��نامه ش��ماره 
۱۳۹۵۸۰۰۰۳۱۴۴۰۰۰۵۸۸- ۱۳۹۶/۴/۱۰ به دفاتر اس��ناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس 
در اجرای تبصره یک ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده 
که هرکس ادعائی بوجود س��ند مالکیت یا س��ند معامله بنام خود داش��ته باشند طی مدت ۱۰ 
روز پس از تاریخ انتش��ار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل س��ند یا اسناد مالکیت را با اخذ 
رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از پایان مدت مقرر طی تشریفات قانونی سند 
مالکیت المثنی بنام آقای مهدی احدیان آذر صادر و تس��لیم خواهد شد و سند اولیه از درجه 
اعتبار س��اقط خواهد ش��د توضیح اینکه در اجرای استاندارد س��ازی پالکها توسط بایگانی 
مربوطه نسبت به پالک فوق االشاره پالک ۱۶۷۱۱ فرعی از ۴۵۸۵ اصلی منظور شده است.
رئیس ثبت منطقه یک اردبیل حیدری 

تاریخ انتشار: 96/8/24

دادنامه بشماره بایگانی شعبه : 960606 
پرونده کالس��ه ۹۵۰۹۹۸2۸۸۳۸۰۰۷۳۵ ش��عبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر )۱۰۳ 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: خانم سکینه همتلر فرزند حسین به نشانی تهران- کیانشهر- میدان چمنزار- پالک ۱۵- ط ۴ 

متهم: آقای داود میررحیمی به نشانی مجهول مکان 
* دادستان محترم شهرستان اسالمشهر 

اتهام: توهین به اشخاص عادی 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای داود میررحیمی فرزند مقصود متولد ۱۳۴۸ آزاد به علت عدم دسترسی به او 
دایر بر توهین نسبت به خانم سکینه همتلر از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از 
عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به آنان نظر به اینکه مشتکی عنه 
در تحقیقات اولیه منکر بزه انتسابی بوده و احد از ماموران انتظامی نیز عنوان کرده شاکی معرفی شده 
نامبرده نیز در تحقیقات توهین را طرفینی اعالم کرده است بنابراین بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی جرم 
و حاکمیت اصل برائت باستناد ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت مشارالیه صادر و 

اعالم می نماید. رای صادره در طی مهلت بیست روز قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه است. 
فیض اله عظیمی- دادرس شعبه 103 کیفری 2 اسالمشهر 

م الف 1469

دادنامه شماره بایگانی شعبه: 960117 
پرونده کالس��ه ۹۴۰۹۹۸2۸۸2۴۰۰2۸۰ ش��عبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر )۱۰۴ 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷2۸۸۶۴۰۱2۴۹ 
شکات: ۱- آقای محمد یوسف بهادری فرزند بهادر به نشانی خزانه فلکه ۳- خ مسجد فاطمیه پ ۴۷ 
2- آقای محمدرضا جوانی فرزند ولی به نش��انی شهرستان اسالمشهر میدان نماز خ المهدی ک ۹ 

پ ۳۸ 
متهم: آقای علی محمدی به نش��انی شهرستان اسالمشهر پست بانک کش��اورزی سر نوری خ ش 

صدوقی ک کاج ۳ واحد ۴ 
اتهامها: ۱- تهدید با چاقو 2- فحاشی ۳- ضرب و جرح عمدی با چاقو 

رای دادگاه 
در خصوص شکایت آقایان محمدرضا جوانی و محمد یوسف بهادری بر علیه آقای علی محمدی دائر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید و فحاشی دادگاه با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات 
ادعای خود دلیل محکمه پسندی ارائه ننموده در جلسه رسیدگی شرکت نکرده اند بزه های منتسبه 
را به وی محرز و مسلم ندانسته مستندا به ماده 2۶۵ از قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار منع 

تعقیب صادر و اعالم می دارد. 
رئیس شعبه 104 کیفری دو دادگاه اسالمشهر 

م الف 1504

ات��اق بازرگان��ی ته��ران آمادگ��ی دارد ت��ا با 
همکاری ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و انجمن 
 صنف��ی کارفرمای��ی موان��ع و چالش ه��ای جذب 
س��رمایه گذاری های جدید داخل��ی و خارجی در 
صنعت پتروشیمی را بررس��ی کند. به گزارش تفاهم 
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
با تاکید بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای 
تس��هیل جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت 
پتروشیمی کشور اظهار کرد: صنعت پتروشیمی کشور 
این قابلیت را دارد که تا پایان برنامه شش��م توسعه، 
میزب��ان ۱۰۰ میلیارد دالر س��رمایه گ��ذاری جدید 
باش��د و اگر روند سرمایه گذاری ها تا ۵ سال آینده 
ادامه داش��ته باشد، این امکان وجود دارد که تا پایان 
برنامه شش��م توسعه، میزان سرمایه گذاری درصنعت 
پتروشیمی کشوربه ۱۰۰ میلیارد دالر بالغ شود. رضا 
 پدی��دار در خص��وص اینکه، ورود س��رمایه گذاران 
خارجی به صنعت پتروش��یمی، پیش بینی ش��رط و 
ش��روط الزامی است،عنوان کرد: در مجموع جذابیت 
طرح های پتروشیمی و به ویژه طرح های توسعه ای 
این صنعت در مجموع صنع��ت نفت، گاز و پاالیش 
در اولویت اس��ت و میزان سرمایه گذاری در صنعت 
پتروش��یمی با توجه ب��ه حجم، نوع و ان��دازه متنوع 
 اس��ت و تنوع این امکان را فراهم کرده تا گروه های 
تخصص��ی ک��ه امکان داش��ته باش��ند، ب��رای انجام 
 س��رمایه گ��ذاری با هرمی��زان مبلغ و م��دت زمانی 

 می توانند وارد این صنعت شوند. وی افزود: برخی از 
س��رمایه گذاران تمایل دارند، بازدهی سود آنها طی 
یک سال و برخی از ۳ تا ۵ سال باشد و این صنعت 
ای��ن توانای��ی و قابلیت را دارد که س��ود آن در یک 
دوره، یک تا چندین س��ال قابل بازدهی باش��د، اما 
در س��ایر بخش های صنعت نف��ت وگاز مدت زمان 
رسیدن به بازدهی سود باالست. وی افزود: جذابیت 
بازگشت سرمایه در شرایط مطلوب اقتصادی بین ۳۰ 
تا ۳۵ درصد و در ش��رایط نامتعارف اقتصادی کمتر 
از 2۵ درصد اس��ت و اگرکسی در صنعت پتروشیمی  
وارد سرمایه گذاری ش��ود می تواند میزان بازگشت 
س��رمایه خود را بین س��ه تا ۵ س��ال تعریف کند که 

بسیار ارزشمند است.

تفاهم- گروه انرژی: قائم مقام وزیر نیرو گفت: 
کلیه ی مصرف کنندگان ب��االی ۵ مگاوات )اعم از 
موسسات بزرگ و هتل ها و...( باید برق مورد نیاز 
خود را از بخش خصوصی خریداری کنند، چرا که 
وزارت نیرو دیگر حاضر نیس��ت با این موسس��ات 
بزرگ قراردادی منعقد کند. علیرضا دائمی پیرامون 
سرانجام طرح های نیمه تمام عمرانی، اظهار داشت: 
در حال حاضر واحدهای نیروگاه های تجدید پذیر 
 م��ا تقریبا و تماما توس��ط بخش خصوص��ی اداره 
می شود، این در حالی است که خریدار برق، دولت 
است و این عملیات از طریق خرید تضمینی صورت 
می پذیرد. وی افزود: بیش از ۵۰ درصد برق کشور 
 نیز توس��ط تولیدکنندگان بخ��ش خصوصی تامین 
م��ی ش��ود و در حال حاضر تنها واح��د نیروگاهی 
تجدید پذیر)نیروگاه منجیل، در ناحیه ی لوشان( قابل 
واگذاری می باشد. دائمی با بیان اینکه در حال تالش 
برای واگذاری نیروگاه منجیل هس��تیم، خاطر نشان 
 کرد: در بخش برق کش��ور، واحدها واگذار شده اند 
و کارهای جدیدی نیز آغاز ش��ده که برخی از منابع 
 داخلی و برخی دیگر از طریق فاینانس های بین المللی 
در ح��ال انج��ام اس��ت. قائم مق��ام وزی��ر نیرو در 
ام��ور بین الملل تصریح کرد: م��ا عمال از اعتبارات 
 و ردی��ف ه��ای دولتی در ای��ن عملیات اس��تفاده 
نم��ی کنیم و پیش بینی می ش��ود تا پایان برنامه ی 
شش��م توس��عه،۳۰ درصد نیروگاه های باقی مانده 

ی کش��ور را نیز به بخش خصوصی واگذار خواهیم 
ک��رد. وی با بیان اینکه تنها 2۰ درصد نیروگاه های 
برقی کش��ور در اختیار دولت است، اذعان کرد: این 
 درصد صرفا به منظور حفاظت از پایداری شبکه ها 
خواه��د بود. دائم��ی در پایان اظه��ارات خود بیان 
ک��رد: دول��ت آمادگی خری��د تضمین��ی را دارد و 
تولیدکنن��دگان با طی��ب خاطر ب��رق تولیدی خود 
را به دولت می فروش��ند، همچنی��ن گامی دیگر در 
 این راس��تا و نیز به منظور پیشبرد خصوصی سازی 
در دولت یازدهم برداش��ته ش��ده بدی��ن ترتیب که 
کلیه ی مصرف کنندگان ب��االی ۵ مگاوات )اعم از 
موسسات بزرگ و هتل ها و...( باید برق مورد نیاز 

خود را از بخش خصوصی خریداری کنند.

 شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری های
 جدید در صنعت پتروشیمی

توقف فروش برق دولتی
 به مصرف کنندگان باالی ۵ مگاوات

 تقاضای میلیاردی 
 خارجی ها 

در انرژی های تجدیدپذیر

بر اس��اس آخرین آم��ار۴.۱ میلیارد دالر 
تقاض��ای خارجی برای توس��عه تجدیدپذیرها در 
وزارت اقتصاد به ثبت رس��یده است که از این بین 
۱.۵ میلی��ارد دالر عملیات��ی و ۴۰۰ میلیون دالر 
نیز به بهره برداری رس��یده است. به گزارش ایسنا، 
بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی تجدیدپذیرها 
را یک منبع صادرات و کسب درآمد ملی می دانند، 
چراکه ان��رژی های تجدیدپذیر نه تنها برای تامین 
مصارف داخلی، بلکه به جهت غنایی که در کشور 
 ما در زمینه تجدیدپذیرها وجود دارد می توان آن ها 
را تبدیل به برق و برای تامین نیاز س��ایر کشورها 
ص��ادر کنی��م. در همین زمینه نیز براس��اس قانون 
برنامه ششم توسعه بایستی ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در کش��ور نصب و بهره برداری ش��ود، 
که طبق اعالم مس��ئوالن برقی کشور، در چند ماه 
نخست اجرای این برنامه ظرفیت تجدیدپذیرهای 

کشور به بیش از ۴۰۰ مگاوات رسیده که مطمئنا با 
ادامه چنین روندی و اتکا به توان بخش خصوصی 
برنامه تکلیفی مجلس در زمینه تجدیدپذیرها محقق 
خواهد ش��د. به گفته صادق زاده، رئیس س��ازمان 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر و به��ره وری برق ایران،  
هم اکنون 2۱۰۰ م��گاوات قرارداد خرید تضمینی 
ب��رق ب��ا بخش خصوصی منعقد ش��ده ک��ه از این 
 بین، ۷۰۰ م��گاوات آن که مربوط به نیروگاه های 

روی زمی��ن ب��وده، در ح��ال س��اخت و ۸۰۰۰ 
مگاوات پروانه احداث نی��روگاه های تجدیدپذیر 
نیز از س��وی بخش خصوصی دریافت شده است. 
وی با بی��ان اینکه با روندی که ام��روزه در زمینه 
تجدیدپذیرها شکل گرفته اطمینان دارم که ۵۰۰۰ 
م��گاوات نی��روگاه تکلیفی وزارت نی��رو در زمان 
مقرر محقق خواهد ش��د، مگر اینکه در این مسیر 
 اتفاقات غیرمترقبه ای رخ بدهد، اظهار کرد: یکی از 

نگران��ی های ما مربوط به بس��ته قانونی اس��ت 
که مجل��س برای این حوزه تصوی��ب کرده و باید 
به ص��ورت یک جا اجرا ش��ود. وی تصریح کرد: 
براس��اس بند ۳ ماده ۱2 قانون اساس��نامه ساتبا و 
ماده ۵ قانون، حمایت ازصنعت برق باید مبلغی به 
عنوان عوارض برق برای توس��عه برق روستایی و 
تجدیدپذیرها از مشترکان برق دریافت شود. به گفته 
صادق زاده  براس��اس برآورد صورت گرفته مبلغ 
جمع آوری ش��ده در این بخ��ش در حدود هزار و 
۱۰۰ میلی��ارد تومان خواه��د بود که بیش از ۵۰۰ 
میلی��ارد توم��ان آن دریافت و در حس��اب خزانه 
نگهداری می شود. براساس قانون باید ۱۰۰ درصد 
این مبلغ به توس��عه برق روستایی و تجدیدپذیرها 
اختصاص پیدا کند ولی نگرانی ما از بابت آن است 
که این مس��یر منحرف و مناب��ع مالی این بخش به 

سایر حوزه ها اختصاص پیدا کند. 

انرژی های نو

تفاهم- گروه نفت و انرژی: گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثالث باباجانی وصل 
شده، اما سرپل ذهاب به دلیل ریزش و تخریب فراوان ساختمان ها به ویژه در مسکن مهر، 
ام��کان وصل مجدد گاز تا زم��ان حضور مردم در منازل وجود ندارد. س��خنگو و رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: در جلسه دوم کمیته 
بحران در منطقه س��رپل ذهاب که با حضور حمیدرضا عراقی- مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران، س��عید مؤمنی- مدیرگازرسانی و محمدرضا یوسفی پور- رئیس HSE شرکت ملی 
گاز ایران و مدیران عامل شرکت گاز استان های همدان، اراک، اصفهان، لرستان، کردستان 
و ایالم برگزار ش��د، تصمیماتی به منظور تس��ریع در راه اندازی و وصل گاز مناطق آسیب 
دیده و استفاده مجدد مشترکین از گاز برای این شهر گرفته شد. مجید بوجارزاده، در ادامه 
 افزود: در شهر سرپل ذهاب بر اثر ریزش ساختمان، علمک ها و لوله های گاز آسیب دیده اند 
 و مش��ترکین برای استفاده از گاز باید تا آواربرداری کامل و برطرف شدن شکستگی های 
 ایجادش��ده در علم��ک و حص��ول اطمین��ان از عدم نش��تی لوله های گاز داخ��ل منازل، 
صبر کنند. بوجارزاده با تاکید بر اینکه ساختمان های سرپل ذهاب باید ایزوله شوند، ادامه 
داد: تیم های نش��ت یابی ش��رکت ملی گاز کار خود را انجام داده و از سالمت شبکه انتقال 
و گازرسانی تا پشت علمک ها در سرپل ذهاب نیز اطمینان یافته ایم، اما برای وصل گاز 
به داخل منازل باید مردم در خانه هایش��ان حضور داشته باش��ند تا با همراهی نمایندگان 
س��ازمان نظام مهندس��ی گاز وصل شود که متاس��فانه به دلیل تخریب فراوان، مردم نیز از 

ساختمان ها خارج شده اند. 
استقرار 4 آزمایشگاه سیار کیفیت آب در مناطق زلزله زده 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور نیز در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به توزیع 
۱.۵ میلیون بطری آب معدنی در مناطق زلزله زده، گفت: هم اکنون ۳ دس��تگاه تجهیزات 
بس��ته بندی آب نیز در محل مس��تقر و روزانه ۱۰۰ هزار آب بس��ته بندی تولید می شود. 
حمیدرضا جانباز با اشاره اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد شبکه آب قصرشیرین 
بازبینی ش��ده و مش��کلی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون آب در مخزن است و به آرامی آن 
را به شبکه شهر قصرشیرین تزریق می کنیم. در شهر سرپل ذهاب نیز خطوط اصلی انتقال 

آب هیچ مشکلی ندارد. 

 تداوم گازرسانی منزل به منزل 
در مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثالث باباجانی 

تفاهم- گروه نفت و انرژی: معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس گفت: بر اساس برنامه، 
میزان تولید روزانه گاز پارس جنوبی تا پایان امسال به ۵۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب می رسد. یحیی 
رشیدی افزود: این میزان تولید با توجه به پیش بینی ها در بخش عملیات تولید و پشتیبانی هوایی و دریایی 
محقق خواهد ش��د. وی با اش��اره به تولید ۸۵،۴۰ میلیارد مترمکعب گاز ترش غنی در نیمه نخست امسال، از 
میدان پارس جنوبی یادآور ش��د: تولید تجمعی گاز از میدان پارس جنوبی س��ال گذش��ته به ۱۵۵،2۳ میلیارد 
متر مکعب رس��ید. رش��یدی ادامه داد: با افزوده ش��دن ۸ فاز جدید گازی به طرح های اولیه پارس جنوبی 
 در دول��ت یازدهم، تولید گاز ایران از این میدان به ۶۴ درصد رس��یده ک��ه از این میزان، ۵۳ درصد مربوط به 
بهره برداری از س��کوهای جدید در دولت یازدهم اس��ت. وی به بهره برداری از ۱۴ س��کوی گازی ) فازهای 
۱2، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۱۹ ، 2۰ و 2۱( در دول��ت یازده��م اش��اره ک��رد و گفت: مجم��وع گاز ترش غنی 
تولید ش��ده از این س��کوها تاکنون ۱۳۵،۶۰ میلیارد متر مکعب بوده اس��ت. رش��یدی اضافه کرد: بر اس��اس 
برنام��ه مصوب، توان افزایش تولید فازهای جدید در زمس��تان امس��ال، 2۷2،۹ میلی��ون متر مکعب در روز 
 خواهد بود. معاون عملیات و پش��تیبانی ش��رکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تاکنون 2۵ سکوی گازی در 
پارس جنوبی به بهره برداری رسیده است، افزود: با توجه به پایان عملیات تعمیرات اساسی، این سکوها تا پیش 
 از زمستان به آمادگی تولید با ظرفیت کامل می رسند. رشیدی، تولید ایمن و پایدار گاز از پارس جنوبی و ایجاد 
ظرفیت های جدید توس��عه را اولویت اصلی ش��رکت نفت و گاز پارس عنوان کرد و گفت: تولید تجمعی گاز 
پارس جنوبی از آغاز بهره برداری از این میدان تا پایان ش��هریور ماه امس��ال ۱۱۴۷ میلیارد متر مکعب است. 
وی با اشاره به تکمیل طرح های درحال توسعه پارس جنوبی در مدت 2 سال آینده گفت: بر همین اساس و با 
افزایش تولید از میدان پارس جنوبی، میزان تولید تجمعی گاز کشور از این میدان در سال های آینده، به طور 
چش��مگیری افزایش خواهد یافت. رشیدی اظهار کرد: با اتمام توسعه بخش فراساحل فازهای پارس جنوبی، 
س��هم ش��رکت نفت و گاز پارس از تولید گاز کش��ور به ۷۵ درصد خواهد رس��ید. معاون عملیات و پشتیبانی 
شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر تقویت توان نیروی انسانی شاغل در بخش مدیریت عملیات و تولید این 
ش��رکت، وجود نیروی انسانی متخصص را رکن اصلی پیشبرد اولویت ها و تحقق برنامه های راهبردی عنوان 
کرد. وی افزود: مدیریت منابع انس��انی بر اس��اس اصول بنیادی این ش��رکت در حوزه های تولید و توسعه، از 
سال های گذشته به جذب نیروهای متخصص اقدام کرده و با برگزاری دوره های آموزشی و حرفه ای، سطوح 
تخصص کارکنان را در حین خدمت ارتقا داده است. وی کیفیت، سرعت و دقت فعالیت های نظارتی و اجرایی 

در بخش فراساحل را مطلوب ارزیابی کرد. 

  تولید روزانه گاز پارس جنوبی 
به 570 میلیون مترمکعب می رسد

    

    

    

    


