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اخبار
د نفت
د تولي 
مادورو ۷۰ :درص 
افت کرده را احيا ميکنيم

رييسجمهور ونزوئال قول دا د که در نيمه
اول سال  ۲۰۱۸تا  ۷۰درص د از ميزان افت
تولي د نفت اين کشور را احيا کند.به گزارش
مهر به نقل از رويترز ،رييسجمهور ونزوئال
نيکالس مادورو قول دا د که در نيمه اول
ســال  ۲۰۱۸تا  ۷۰درصــ د از ميزان افت
تولي د نفت اين کشور را احيا کند.مادورو در
مصاحبه با تلوزيون اين کشور گفت :من
به شما اعالم ميکنم که بيعدالتيهاي
بيسابقه بر عليه ونزوئال منجر به افت چند
ميليون بشکهاي تولي د نفت شده است.وي
هيچ توضيحي در مور د ميزان دقيق افت
تولي د نفت و يا بازه زماني افت توليد ،ارائه
نکرد.نيکالس مادورو گفت :من معتقدم در
نيمه اول امسال ما  ۷۰درص د تولي د خو د را
احيا خواهيم کرد.
تمرکز اوپک و متحدانش بر تعديل
د نفت
کاهش تولي 

وزيــر انــرژي عربســتان اعــام کرد:
توليدکننــدگان عضــو و غيرعضو اوپک
ميتواننــ د در ســال آينــده ميــادي،
محدوديت تولي د خو د را به تدريج برطرف
کنند.به گزارش مهر به نقل از رويترز ،وزير
انرژي عربســتان اعالم کرد :اين کشور
اميدوار است سازمان کشورهاي صادرکننده
نفت (اوپک) و متحدانش بتوانن د سال آينده
ميالدي محدوديت تولي د خو د را برطرف
کنن د و همچنين چارچوبــي دائميبراي
تثبيت بازار نفت پس از پايان توافق جهاني
کاهش تولي د نفــت بيافرينند.وي با بيان
اين که اوپک و متحدانش به بازگرداندن
توازن و ثبات به بازار نفت متعه د هستند ،به
احتمال پايان توافق جهاني کاهش عرضه
نفت در سال آينده ميالدي اظهار اميدواري
کرد.وزير انرژي عربستان گفت :پژوهشي
در حــال انجام اســت و زماني که بهطور
دقيق بدانيم که متوازن کــردن بازار چه
الزامهايي دارد ،گام بعدي را اعالم خواهيم
کرد؛ ممکن اســت گام بعدي پايان دادن
به محدوديت تولي د باشــد.برآور د من اين
است که اين مسئله زماني در سال ۲۰۱۹
يدانيم چه
ميالدي محقق خواه د شد ،ما نم 
زماني و چگونه خواه د بود.

د موا د اوليه پتروشيميبه ارز مبادلهاي و فروش محصول به نرخ آزاد
خري 

گروه انرژي :م دتهاســت موضــوع خري د خوراک
پتروشــيميها بــه نــرخ ارز مبادلــهاي و فروش
محصوالت به نرخ آزا د انتقاداتي را به همراه داشــته
است و ع دهاي از صاحب نظران خواهان اصالح آن
شده اند.يک کارشناس ارش د انرژي گفت :اگر هزينه
خوراک واحدهاي پتروشيميگازي به صورت ارزي يا
با نرخ ارز آزا د محاسبه شود ،هزينه خوراک تحويلي
حدو د  ۲۰درص د (اختالف قيمت ارز مبادلهاي و آزاد)
افزايش دارد.محسن صالحي ،کارشناس ارش د حوزه
انرژي در گفتگو با مهر ،با اشاره به صادرات  ۴.۵ميليارد
يدر سال ،گفت :تولي د و
دالري فرآور دههاي پتروشيم 
در نتيجه صادرات فرآور دههاي پتروشيميبا خوراک
به قيمت دولتي انجام ميشود.به اين ترتيب ،تمرکز
بيشتر بر نوع قيمت گذاري و رويه پرداخت و وصول
نرخ آن به صــورت ارزي و ريالي از اهميت ويژهاي
برخوردار اســت.وي ادامه داد :به استنا د اختياري که
مجلس شوراي اســاميطي يک مصوبه به وزارت
نفت داده اســت ،قيمت هــر مترمکعب گاز طبيعي
به عنوان خوراک پتروشــيميها ،بر مبناي مصوبه و
فرمول زير تعيين شده است.بر اين اساس نرخ خوراک
گاز شامل گاز طبيعي ،گاز اتان يا گاز غني با احتساب
نرخ روز ارز مبادلهاي به ريال تبديل شده و به صورت
ريالي توسط واحدهاي پتروشيميتسويه ميشود.اين
کارشناس ارش د انرژي رويه قيمت گذاري نرخ خوراک
پتروشــيميها را نيازمن د بازنگري دانســت و افزود:
مبناي قيمت گذاري محصوالت پتروشــيميگازي
براي فــروش داخــل در بــورس کاال قيمت پايه
اعالميتوســط شرکت ملي صنايع پتروشيمياست.
در حالــي که خوراک براســاس نــرخ ارز مبادلهاي
محاسبه و تحويل واحدهاي پتروشيميميشو د ولي
قيمت فروش محصوالت در داخل کشور ،براساس
نرخ ارز آزا د محاسبه ميشود.به اين ترتيب ميتوان
گفت يارانه دولتي ارز صرفا براي توليدکنندگان محدود
ابتداي زنجيره هزينه ميشــو د و مصرف کنندگان
زنجيرههاي بعدي اين محصوالت که صنايع کوچک
و متوسط پايين دست پتروشيميهستند ،از آن بيبهره

هستند.صالحي همچنين با اشــاره به سهم باالي
محصــوالت پتروشــيميخوراک گازي در صادرات
کشور که ارزشي  ۴.۵ميليار د دالري دارد ،توضيح داد:
طبعا ارز معادل صادرات فرآورده آنها به حسابهاي
خارجي شرکتهاي پتروشيميواريز ميشود.به اين
ترتيب شرکتهاي پتروشيمياز طريق صرافيها يا با
گشايش اعتبار اسنادي به جابجايي و تبديل بخشي
از درآمدهاي ارزي خو د به ريال براي پرداخت هزينه

خوراک و هزينههاي جاري ميپردازند.در اين فرآيند،
تبديل درآمدهاي ارزي به ريال براساس نرخ ارز آزاد
انجام ميپذير د و طبعا تامين خوراک براســاس نرخ
ارز دولتي توجيه پذير نيست.وي تصريح کرد :اگرچه
به منظور جلوگيري از ســفته بازي و نوسان نرخ ارز
واحدهاي پتروشيميباي د با هماهنگي و نظارت بانک
مرکزي ارز خو د را وار د کشور کنند ،با اين حال سابقه
نشان داده ضمانت اجرايي کافي براي اين امر وجود

نام واحد

ميزان درآم د عملياتي-
ميليون ريال

هزينه خري د موا د اوليه-
ميليون ريال

حاشيه سو د خالص-
درصد

پارس
مارون
جم
زاگرس
فناوران
پرديس
خارک
شيراز
خراسان
کرمانشاه
آريا ساسول

۵۱.۵۴۲.۵۸۲
۴۱.۶۵۱.۵۵۳
۵۲.۲۵۳.۷۷۷
۳۱.۹۲۰.۸۴۱
۹.۲۱۹.۵۱۵
۲۴.۸۲۰.۶۹۵
۱۱.۳۶۸.۵۱۶
۱۲.۲۹۲.۳۲۶
۴.۳۳۵.۵۲۸
۴.۸۵۲.۴۰۶
۳۲.۹۵۵.۸۵۱

۲۹.۲۲۳.۶۰۰
۱۴.۶۰۵.۸۹۵
۲۱.۵۸۷.۶۰۴
۱۳.۰۱۰.۵۲۷
۳.۵۷۵.۰۴۳
۴.۸۲۶.۴۸۲
۳.۸۲۸.۸۹۰
۲.۳۵۰.۹۷۶
۶۹۱.۳۱۲
۵۱۵.۰۰۵
۹.۰۲۹.۳۷۳

۴۸.۲
۴۷
۳۱.۶
۳۰.۳
۲۷.۲
۳۷
۳۴
۰.۰۴
۴۰
۳۱.۶
۴۹.۵

ندار د و در سالهاي گذشــته به دليل نوسانات نرخ
ارز بارهــا معاون اول رئيس جمهور با صدور ابالغيه
از واحدهاي پتروشيميخواســته است که مبادالت
ارزي خو د را تنها از طريق بانکي و گشايش اعتبارات
اسنادي انجام دهند.اين کارشناس ارش د انرژي پيشنها د
داد :چنانچه هزينه خوراک واحدهاي پتروشيميگازي
به صورت ارزي يا با نرخ ارز آزا د محاسبه شود ،هزينه
خوراک تحويلي حدو د  ۲۰درص د (اختالف قيمت ارز
مبادلهاي و آزاد) افزايش خواه د يافت .ميزان حاشيه
ســو د فعلي واحدهاي پتروشــيميخوراک گازي با
افزايش  ۲۰درصدي هزينه خوراک بر مبناي هزينه
خوراک اعالم شــده در ســايت کدال محاسبه شده
اســت .مانگونه که در اين جدول مشاهده ميشود،
با تغيير مبناي نرخ ارز در فرمول خوراک  ،حاشــيه
ســو د واحدهاي پتروشيميبين  ۲تا  ۶درص د کاهش
ميياب د که با توجه به باال بودن حاشــيه سو د فعلي
اثر ناچيزي بر اقتصا د اين واحدهاي خواه د داشتوي
تصريح کرد :بر اساس صورتهاي مالي منتشر شده
در سايت کدال متوسط حاشيه سو د فعلي واحدهاي
پتروشيميگازي به صورت ميانگين  ۳۵درص د است.
در نتيجــه تغيير مبناي نــرخ ارز در فرمول خوراک
پتروشــيميها ميتوانيم شــاه د افزايش درآمدها و
همچنين منابع ارزي دولت باشيم.

ميزان کاهش حاشيه سو د در صورت ميزان حاشيه سو د خالص پس از افزايش
۲۰درص د هزينه خوراک-درصد
افزايش ۲۰درص د هزينه خوراک-درص د
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مديرعامل برق منطقهاي تهران اعالم کرد

رايگان شدن آب و برق مدارس نقض مديريت مصرف است

مديرعامل برق منطقهاي تهران با گاليه از برخي
قوانين در کشور ازجمله قانون رايگان کردن آب و
برق در مســاج د و قانون در حال تصويب رايگان
کردن آب و برق مدارس گفت :اين امر موجب عدم
مديريت مصرف در مدارس ميشــود.به گزارش
فــارس ،غالمرضا خوشخلق بــا گاليه از برخي
قوانين در کشــور ازجمله قانون رايگان کردن آب
و برق در مساج د و قانون در حال تصويب رايگان
کــردن آب و برق مدارس اظهار داشــت :هرچند
قانونگذاران نيتشــان خير است اما نتيجه خوبي
نميگيرن د و اين امر موجب عدم مديريت مصرف
در مدارس ميشــود ،همانطــور که بع د از مجاني
شدن آب و برق در مساج د رش د مصرف در برخي
از آنها تا  70درص د افزايش داشت.
پيشنها د جدي د براي کمک به مدارس

خوش خلق پيشنها د کرد :براي کمک به مدارس
اعتبــاري به طــور اختصاصي جهــت پرداخت
هزينههاي آب و برق در اختيار آموزش و پرورش

ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به حسن آقاسی
زاده شــعرباف فرزن د بمانعلی خواهــان حبیب اله مجیدی فر
فرزن د علی با وکالت مرضیه گلی دادخواستی به طرفیت خوانده
حسن آقاسی زاده شعرباف فرزن د بمانعلی به خواسته مطالبه
وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده
کالسه  9609987501500655شعبه  15شورای حل اختالف
مجتمع شماره یک شهرستان مشه د ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/1/18ساعت  8:00تعیین که حسب دستور شورا طبق
موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جرای د کثیراالنتشار آگهی میگر د د تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خو د نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر
گر دد.
مسئول دفتر شعبه  15شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
مشه د 61253
خواهان نرگس مالکی اخلم د دادخواســتی به طرفیت فریدون
توتونچی فروش مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه جهت
رســیدگی به شعبه  7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
شهرستان مشه د واقع در مشهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع
–روبروی ایت اهلل عبادی  8ارجاع و به کالســه  960785ثبت
گردیــده که وقت رســیدگی آن مورخ  1397/1/19و ســاعت
 11تعیین شده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور شورا
مراتب یک نوبت در یکی از جرای د کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفا د آن به شعبه مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خو د نســخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر
گر دد.
مسئول دفتر شعبه  7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
مشه د 61252
خواهان مهدی عادلی نیا دادخواستی به طرفیت شعیب محمدی
مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه
 7شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
واقع در مشهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع –روبروی ایت اهلل
عبادی  8ارجاع و به کالسه  9609987500700787ثبت گردیده
که وقت رســیدگی آن مورخ  1397/1/19و ساعت  12تعیین
شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت
در یکی از جرای د کثیراالنتشار آگهی می شو د تا خوانده پس از
نشر آگهی و اطالع از مفا د آن به شعبه مراجعه و ضمن اعالم

قرار داده شــو د تا خو د اين سازمان آن را مديريت هم ميشود.
کنــد.وي با تاکي د بر اينکه قانونگذاران باي د کمک
کن د در منابع ملي صرفه جويي بيشتر شود ،تصريح
کــرد :دقت نظر در قانونگــذاري ميتوان د در اين خوشخلق علت اين امر را عدم سرمايه گذاري به
زمينه کمک کننده باشد.مديرعامل برق منطقهاي موقع و کن د شــدن رون د آن از سال  83اعالم کرد
تهران با اشاره به عبور موفق از پيکهاي سالهاي و گفت :به دليل تثبيت قيمتها از آن ســال و با
گذشــته ،علت آن را برنامهريزي از نيمه دوم سال توجه به اينکه هزينه تمام شــده طرحها در تهران
قبل عنوان کر د و گفت :امســال نيز از شهريورماه نسبت به ساير نقاط کشور بيشتر است و همچنين
براي آماده سازي به منظور عبور موفق از پيک  97محدوديتهايي که در حين انجام طرحها در تهران
به رغم عقب افتادگيهايي که در برق تهران وجو د وجو د دار د ازجمله اخذ هزينههاي حفاري بسيار زيا د
دار د اقداماتي را شــروع کرديم.وي با بيان اينکه توسط شــهرداري ،اخذ مجوز کار ،اجازه انجام کار
ظرفيت منصوبه در تهران نسبت به متوسط کشور تنها از ســاعت  11شب تا  5صبح همگي موجب
عقبتر است ،اظهار داشت :نسبت ظرفيت منصوبه شده تا هزينه تمام شــده طرحها نسبت به ساير
کل پستهاي کشور به پيک  2.5برابر بوده در حالي نقاط کشور بيشتر شود.مديرعامل برق منطقهاي
که اين نسبت در برق تهران کمتر از  1.5برابر است تهران درخصوص طرحهاي در دســت اقدام اين
يده د که وضعيت در برق تهران شــرکت جهت عبور مطمئن از پيک بار تابستان
و اين نشــان م 
حساستر بوده و با خارج شدن يک ترانسفورماتور  97نيز گفت :حــدو د  500ميليار د تومان طرح به
از مدار مشکالتي ايجا د و حتي منجر به خاموشي منظــور عبور از پيک  97در نظر گرفته شــده که

نشانی کامل خو د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گر دد.
مسئول دفتر شعبه  7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
مشه د 61251
خواهان محم د رمضانی فرخ د دادخواستی به طرفیت علیرضا
اخگر مجهول المکان به خواســته مطالبه وجه جهت رسیدگی
به شعبه  7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان
مشه د واقع در مشــهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع –روبروی
ایت اهلل عبــادی  8ارجاع و به کالســه 9609987500700750
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  1397/1/18و ساعت
 10:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور شــورا
مراتب یک نوبت در یکی از جرای د کثیراالنتشار آگهی می شو د تا
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفا د آن به شعبه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خو د نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گر دد.
مسئول دفتر شعبه  7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
مشه د 61250
ابالغ دادنامه پیرو آگهی های قبلی به متهم سجا د جاوی د فرزند
غفار فعال مجهول المکان ابالغ میگر د د بموجب دادنامه اصداری
شماره  9609977593601929به اتهام کالهبرداری به دو سال
حبس و پرداخت مبلغ  89300000ريال ر د مال در حق شاکی
و به همین مبلغ حق دولت محکوم گردیده است دادنامه صادره
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی است
 .مراتب یک نوبت آگهی میگر د د تا چنانچه مشــار الیه به حکم
صادره اعتراضی دار د اعتراض خو د را به شعبه  136مستقر
در مجتمع امام خمینی مشه د تسلیم نمای د .
مدیر دفتر شعبه  136دادگاه کیفری دو مشه د 61249
خواهان موسی حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده فهیمه
امرقان نژا د به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987500400599شعبه
 4شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشه د
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/1/18ساعت  10:30تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جرای د کثیراالنتشار آگهی میگر د د تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو د نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در
دادگاه حاضر گر دد.
مسئول دفتر شعبه  4شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
مشه د 61248

عدم سرمايه گذاري به موقع و کن د شدن روند
آن از سال  83با طرح تثبيت قيمتها

برخي به پايان رسيده و ساير اين طرح نيز تا ابتداي
سال آينده به پايان ميرســد.خوش خلق با بيان
اينکه تجربه نشان داده قيمت ميتوان د در مديريت
بســيار مؤثر باشد ،يادآور شد :در سال  90با شروع
هدفمندي يارانهها و افزايش نرخ برق از  17تومان
متوسط در کشور به  42تومان ،رش د مصرف حدو د
 6درصــدي به صفر کاهش يافت و حتي حدو د 2
درص د هم در اين زمينه رشــ د منفي داشــتيم که
نسبت به سال  89اين کاهش مصرف نزديک به 9
درص د گزارش شد.وي افزود :در سال بع د و با تغيير
نرخ ارز و موازنه مالي اين افزايش کم رنگتر شد
و به روال گذشته برگشت ،بنابراين قيمت ميتواند
در مديريت مصرف تاثيرگذار باشــ د هرچن د که ما
به دنبال افزايش قيمت نيســتيم.مديرعامل برق
منطقهاي تهران با بيان اينکه آب و برق دو کااليي
است که ما از آيندگان قرض ميکنيم ،تاکي د کرد:
مجاني کردن آن به کسي کمک نميکن د و موجب
افزايش مشکالت ميشود.

اخبار
کاهش 37درصدی
ورودي آب سدها

مشــاور وزير نيرو گفــت :ورودي آب
ســدها  37درص د کاهش داشته است.
محمدتقي توکلي در گفتگو با ايســنا،
اظهار کرد :تا  30بهمنماه سال جاري
ميزان بارندگي کشــور  62.4ميليمتر
بود که نسبت به سال گذشته  55درصد
کاهش داشته اســت.وي بابيان اينکه
اين ميزان بارندگي نسبت به بلندمدت
يدهد،
نيز  55درصد کاهش را نشان م 
افزود :بارندگي در استان لرستان نسبت
به بلندمدت  52.6درص د و نســبت به
سال گذشته  57.6درص د کاهش داشته
است.اين مسئول تصريح کرد :در سال
آبــي  ٩٧-٩٦ورودي آب بــه ســدها
 4.5ميليــارد مترمکعب بــوده که اين
رقم نســبت به قبل  37درصد کاهش
داشته است.در حال حاضر حجم سدها
حدود  21ميليار د مترمکعب اســت که
اين ميزان در ســال گذشته  25ميليارد
مترمکعب بوده است.وي با بيان اينکه
در حال حاضر متوســط حجم پر بودن
ســدها  42درصد است ،اظهار کرد :در
حال حاضر وضعيت آب برخي سدها بد
نيســت ،ولي اکثر سدها نسبت به سال
گذشــته وضعيت نامطلوبي دارند و به
اين خاطر منابع آب سطحي نسبت به
سال گذشته نيز کمتر بوده که اين خود
در تأمين آب مشــکالتي ايجاد خواهد
کرد.
تا پايان امسال تماميروستاها
برقدار ميشوند

مجري طرح برق روستايي کشور گفت:
تا پايان ســال با برق رســاني به ۳۸۵
روستا ،همه روستاهاي کشور از نعمت
برق بهــره مند ميشــوند.به گزارش
ايســنا ،ولي الدين مصلحتي در مراسم
برق رساني به روســتاي مازغ مغيران
بندرعباس افزود :بــا افزايش جمعيت
آباديها در کشور  ۳۸۵روستا به تازگي
داراي جمعيت زير  ۱۰هزار نفر شــدند.
همچنين مديرعامل شرکت توزيع برق
هرمزگان گفت :امســال با برق رساني
به  ۵روســتاي بدون برق در هرمزگان
جشن برق دار شــدن همه روستاهاي
استان برگزار ميشــود.محمد ذاکري
افزود :روســتاي مازغ مغيــران داراي
 ۱۲۰نفر جمعيت اســت که براي برق
رســاني به اين روستا  ۴کيلومتر شبکه
فشــار متوسط و  ۲کيلومتر شبکه فشار
ضعيف با هزينــه  ۵۰۰ميليون تومان
اجرا شد.

