اخبار
انتخاب مجدد «نیما نوراللهی»؛ نتیجه
عملکرد درخشان بیمه تجارتنو

مدیرعامل ش��رکت بیمه تجارتنو ،کارنامه
درخش��ان و حصول موفقیتهای چشمگیر
این شرکت در ش��اخصهای مهم راهبردی
و عملیاتی را مرهون تالشهای شبانه روزی
و دلس��وزانه بدنه کارشناسی و تیم مدیریتی
برش��مرد.به گ��زارش روابط عموم��ی ،نیما
نوراللهی ای��ن اظهارات را امروز در حاش��یه
نشس��ت هیأت مدیره ش��رکت بیان داشت.
هی��أت مدیره بیم��ه تجارتنو ب��ه اتفاق آرا،
نیما نوراللهی را به دلیل کس��ب نمرات عالی
و ایجاد تحوالت قابل توجه در این ش��رکت،
برای مدت زمان دوسال دیگر به عنوان نائب
رئی��س هیأت مدیره و مدی��ر عامل انتخاب
کرد.
بیمه آرمان حامی فدراسیون تنیس
در مسابقات تنیس کیش

مس��ابقات تنیس کیش در قالب جام حذفی
بان��وان و آقای��ان ،تنیس س��احلی و ITF
ب��ه مدت یک ماه با حمای��ت بیمه آرمان در
مجموعه المپیک کیش برگزار می ش��ود .به
گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،ش��رکت
بیمه آرمان به عنوان حامی فدراسیون تنیس
جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات که
به مدت یک ماه در مجموعه المپیک کیش
و در  ۱۱زمین درقالب جام حذفی بانوان ،جام
حذفی آقایان ،ITF ،تنیس ساحلی و در ادامه
احتمال برگزاری تنیس با ویلچر خواهد بود به
حمایت از برگزاری این رشته ورزشی پرداخت.
در این دوره از رقابت ها بیش از ۲۰۰شرکت
کننده از استان های آذربایجان شرقی ،البرز،
اصفهان ،تهران ،خراس��ان رضوی ،خراسان
شمالی ،فارس ،کرمان ،مازندران ،هرمزگان،
همدان ،یزد و جزیره کیش حضور داشتند.دور
اول این مسابقات در قالب تنیس جام حذفی
بانوان با قهرمانی تیم آکادمی تنیس احمدوند
به پایان رس��ید و در ادامه این رقابت ها ،جام
حذفی آقایان و مسابقات بین المللی در حال
برگزاری است.

مدیرعامل بانک سینا در جمع کارکنان شعبه گلپایگان خبر داد

موفقیت بانک سینا در تحقق برنامه ها و اهداف

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعبه گلپایگان از تحقق برنامه
ها و اهداف با اتکا به نیروهای باانگیزه و متعهد بانک خبر داد .به گزارش
روابط عمومی بانک س��ینا ،دکتر ایمانی ب��ا بیان آنکه هدف ما تالش در
جهت تأمین هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان گرامی است ،خاطرنشان
کرد :تالش جمعی و همگرایی کارکنان در پیاده سازی برنامه ها و اهداف
پیش بینی شده ،بانک سینا را در موقعیت مناسب عملکردی قرار داده است.
وی اظهار داشت :بانک سینا در مسیر عمل به فعالیت ها و مسئولیت های

اجتماعی به ویژه حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده ،رسالت اصلی خود
مبنی بر تحقق اهداف و افزایش سودآوری را نیز همواره مدنظر قرار داده و
بعض ًا فراتر از برنامههای پیشبینی شده گام برداشته است.مدیرعامل بانک
س��ینا در ادامه ضرورت تالش برای کاهش قیمت تمام شده پول را مورد
تاکید قرار داد و افزود :یکی از عوامل مهمی که میتواند به سودآوری بیشتر
و تامین رضایت مش��تریان و ذینفعان بانک کمک کند ،توجه به خدمات
غیرمشاع و توسعه این فعالیت ها ،همچنین اصالح ترکیب منابع به سمت
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منابع ارزانقیمت اس��ت که می بایس��ت بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
دکتر ایمانی تصریح کرد :رشد نسبت مصارف و تعهدات از دیگر برنامههای
آتی شعب است و اگر انتظار داریم جهشی در عملکرد بانک فراهم گردد،
این موضوع یکی از سرفصل های مهم و قابل توجه است.گفتنی است در
جریان این س��فرکه معاون شعب و مناطق ،مدیر اعتبارات و مدیر منطقه
حضور نیز داش��تند؛ عملکرد شعبه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و از
تالش ها و زحمات همکاران قدردانی به عمل آمد.

مدیرعامل بانک دی:

رعایت دقیق ضوابط چارچوب مالی سالم و شفاف موجود را حفظ می کند

دکتر برات کریمی ،مدیرعامل بانک دی در نشس��ت هم اندیشی
ب��ا مدیران و همکاران معاونت اعتب��ارات ،حوزه اعتبارات را رکن
اصلی فعالیت های بانک دانس��ت و بر لزوم توجه به مهندس��ی
منابع و مصارف در راستای افزایش سودآوری بانک تاکید کرد .به
گزارش روابط عمومی بانک دی ،دکتر کریمی در این نشست که
با حضور رحیم طاهری عضو هیئت مدیره ،مجتبی حیدری معاون
س��رمایه انس��انی ،ابوالفضل رضایی ،معاون اعتبارات و عبدالرضا
س��یف ،مشاور مدیرعامل در امور بازرسی برگزار شد ،پیاده سازی
اصول اعتبار سنجی مش��تریان و رعایت بهداشت اعتباری را در
کاهش پروندههای حقوقی و وصل مطالبات تاثیرگذار دانست.وی
همچنین به لزوم رعایت «انضباط مالی» در بانک دی اشاره کرد
و با بیان این که حوزه اعتبارات ارتباط تنگاتنگی با دس��تورالعمل
های مال��ی ابالغی در بخش های مختل��ف دارد ،افزود :رعایت
دقی��ق ضوابط هنگام ص��دور ضمانتنامه ها ،گش��ایش اعتبارات
اسنادی و تخصیص منابع ارزی عالوه بر محافظت از ارکان بانک ،چارچوب
مالی سالم و شفاف موجود را نیز حفظ می کند و اجازه نمی دهد در بخش
های مختلف صورت های مالی اختالل ایجاد شود.کریمی به لزوم ارزیابی
ش��خصیت و جایگاه اعتباری متقاضیان تسهیالت کالن و نیز ظرفیت آنها
در بازگرداندن منابع دریافتی از بانک اشاره کرد و گفت :وثیقه باید متناسب
با تس��هیالت پرداختی دریافت شود ،بنابراین نوع وثیقه دریافتی نباید چنان
غیرواقعی باش��د که متقاضی از دریافت تس��هیالت صرف نظر کند و نباید
چنان سهل باشد که دریافت کننده تسهیالت را به بازنگرداندن منابع ترغیب
کند.مدیرعامل بانک دی اجرای سیاست های کالن ابالغی بانک را برای

هم��ه کارکنان الزامی خواند و با تاکید بر این که این سیاس��ت ها انعطاف
پذیر اس��ت و برای اجرا به ذهن تحلیل گر کارکنان نیاز دارد ،گفت :تالش
مضاعف برای رس��یدن به اهداف بانک ضروری است و از این رو کارکنان
حوزه اعتبارات باید شعب را در پیاده سازی اسناد باالدستی و نیز دستورالعمل
های جاری هدایت کنند.وی افزود :انتظار می رودکارکنان شعب ،روش های
مختلف دریافت تسهیالت و اعتبارات را برای مشتریان تشریح کرده و نیاز
آنها را با اس��تفاده از ابزارها و امکانات موجود برطرف کنند ،چرا که توس��عه
عملکرد حوزه اعتبارات به افزایش سود و در نتیجه بهبود صورت های مالی
بانک منتهی خواهد شد.مدیرعامل بانک دی بر پشتیبانی از شعب به عنوان
خط مقدم بانک برای پیاده س��ازی دس��تورالعمل های ابالغی تاکید کرد و

افزود :سیاس��ت های هیئت مدیره باید به درس��تی در واحدهای
صف عملیاتی ش��ود و تمامی واحدهای ستادی مکلف هستند در
کوتاه ترین زمان ممکن از شعب پشتیبانی کرده و آن ها در تحقق
اهداف یاری رسانند تا به زودی شاهد روزهای درخشان تری برای
بانک باش��یم.کریمی با بیان این ک��ه بانک دی متعلق به خانواده
معظم شهدا و ایثارگران است ،خاطرنشان کرد :افتخار ما ،خدمت
به این قشر معزز است و در این راه از همه ظرفیت ها بهره خواهیم
برد.رحیم طاهری ،عضو هیئت مدیره بانک دی نیز در این جلسه
با قدردانی از عملکرد کارکنان حوزه اعتبارات ،این حوزه را «قلب
تپن��ده» بانک توصیف کرد و با تاکید بر این که فعالیت های این
واحد باید با کیفیت و متوازن باشد ،گفت :بانک باید ضمن برنامه
ریزی هدفمند و مناس��ب برای تخصیص سریع و دقیق منابع در
زمین��ه ارائه مصارف خرد به جامعه ه��دف و طراحی محصوالت
متنوع متمرکز باشد.وی به متوازن بودن منابع تخصیصی در قالب
تس��هیالت و نیز رشد منطقی آن تاکید کرد و با بیان این که هر شعبه باید
از حد مجاز مصارف خود آگاه باشد ،گفت :در سیاست های اعتباری بانک،
ش��اخص های اعتباری مشخص ش��ده و اگر شعب این موارد را به درستی
رعایت کنند ،به زودی شاهد بهبود صورت های مالی بانک خواهیم بود.در
ادامه این نشس��ت ،ابولفضل رضایی ،معاون اعتبارات و علی طاهری مدیر
امور اعتبارات بانک نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه تحت مدیریت
خود ،به تش��ریح برنامه های پیش رو پرداختند.گفتنی اس��ت ،در پایان این
نشس��ت همکاران معاونت اعتبارات به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود
برای پیشبرد امور پرداختند.

طرح نسخ الکترونیک پزشکان آغاز شد

بانک رفاه کارگران از پرداخت تسهیالت به جامعه پزشکی در قالب “طرح نسخ
الکترونیک پزشکان” خبر داد .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،در
راستای گسترش خدمات الکترونیک و اجرای طرح ملی صدور نسخ الکترونیکی،
این بانک اعطای تسهیالت به جامعه پزشکان و مراکز طرف قرارداد با سازمان
تأمین اجتماعی به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح را در

قالب “طرح نس��خ الکترونیک پزشکان” آغاز کرد.بر اساس این گزارش ،تمامی
پزشکان و مراکز درمانی متقاضی استفاده از طرح ملی صدور نسخ الکترونیکی
که طرف قرارداد با سازمان های تأمین اجتماعی ،بیمه سالمت ،تأمین اجتماعی
نیروهای مس��لح و نظام پزشکی هستند می توانند با تکمیل اطالعات خود در
سامانه نسخ الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی و معرفی آن ها به بانک توسط

این سازمان از مزایای “طرح نسخ الکترونیک پزشکان” بهره مند شوند.گفتنی
است ،مبلغ تسهیالت پرداختی در این طرح ،برای اشخاص حقیقی تا سقف ۴۰۰
میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد ریال ( قابل افزایش تا سقف
 ۴میلیارد ریال با تأیید سازمان تأمین اجتماعی) است .این تسهیالت با نرخ سود
تسهیالت  ۱۸درصد و بازپرداخت حداکثر  ۳۶ماهه قابل پرداخت است.
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اخبار
حمایت  ۱۰۰میلیاردی بانک کشاورزی
از راه اندازی طرح بزرگ کشت
زعفران در بسطام

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی ،بزرگ
ترین مجتمع کشت و صنعت زعفران استان
س��منان در بس��طام راه اندازی شده است .به
گزارش روابط عمومی مدیریت ش��عب بانک
کش��اورزی در استان س��منان ،پروژه عظیم
مجتم��ع کش��ت و صنع��ت زعف��ران دکتر
امینی به مس��احت  ۱۰۰هکت��ار ،با حمایت و
مشارکت ۱۰۰میلیارد ریالی بانک کشاورزی
و با هدف کش��ت زعفران  ،به بهره برداری
رسیده اس��ت.بر اس��اس این گزارش ،بانک
کش��اورزی با مش��ارکت در راه ان��دازی این
مجتم��ع و ایجاد اش��تغال ب��رای  ۲۰نفر به
صورت مستقیم  ،نقش به سزایی در توسعه و
بهبود ساختار کشت و صنعت زعفران و رونق
اقتصادی منطقه داشته است.
تقدیر آموزش و پرورش
استان گیالن از بیمه معلم

معصومه حاج نجفی نماینده ارزشمند بیمه معلم
مورد تقدیر مقامات ارشد آموزش و پرورش قرار
گرفت .به گ��زارش روابط عمومی بیمه معلم،
چندی پیش ،خبری تلخ در رسانههای گیالن
منتشر شد… خبر از غرقشدن پدر و پسری در
رودخانه سپیدرود واقع در پشت سد سنگر بود و
پس از ش��ش روز اجساد پدر در رودخانه و پسر
در زیر پل پیدا شد .معصومه حاجنجفی نماینده
کد  ۲۱۸۶بیمه معلم استان گیالن ،با تالش و
پیگیریهای مستمر توانست در جبران خسارت
از هم��ه ظرفیتها در ایف��ای وظایف خود به
عنوان نماینده بیمه معلم استفاده کند و بخشی
از دغدغه خان��واده دانشآموز را برطرف نماید.
بر این اس��اس طی مراسمی با حضور مقامات
آموزش و پرورش س��نگر ،حواله خسارت بیمه
حوادث دانشآم��وزی بیمه معلم ب��ه خانواده
دانشآموز تقدیم شد.

انرژی
اخبار
کاهش  60میلیون مترمکعبی گاز
ورودی به نیروگاهها

س��خنگوی صنعت ب��رق گف��ت :در تاریخ
 6بهم��ن م��اه س��ال ج��اری نیروگاههای
حرارتی کش��ور  81میلی��ون متر مکعب گاز
تحویل گرفتهاند.مصطفی رجبی مش��هدی،
سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار
اقتص��ادی خبرگ��زاری فارس ،با اش��اره به
میزان تحویل گاز ب��ه نیروگاههای حرارتی
تولید برق گفت :طی یک هفته گذش��ته به
دلیل برودت ه��وا و افزایش میزان مصرف
گاز خانگ��ی ،گاز تحویل��ی ب��ه نیروگاهه��ا
حدود  60میلیون متر مکعب کاهش یافت.
س��خنگوی صنعت برق کش��ور در تشریح
جزئیات گاز تحویلی به نیروگاهها با قدردانی
از هماهنگیه��ا و تالشه��ای مجموع��ه
ش��رکت ملی گاز ،گف��ت :در تاریخ  29دی
ماه س��ال جاری ،گاز تحویلی به نیروگاهها
به ح��دود  140میلیون متر مکعب رس��یده
ب��ود.وی ادام��ه داد :در تاری��خ  6بهمن ماه
سال جاری نیروگاههای حرارتی کشور 81
میلی��ون متر مکعب گاز تحوی��ل گرفتهاند.
رجبی مش��هدی با بیان این نکته که روز 7
بهمن نیز گاز تحویلی به نیروگاهها در همان
حدود  6بهمن اس��ت ،تاکی��د کرد :با وجود
تالشهای صورت گرفته توس��ط ش��رکت
ملی گاز ،افزایش مصرف گاز خانگی منجر
به تامین نشدن س��وختنیروگاه های برق
شده و همین امر تولید برق را با محدودیت
جدی مواجه کرده است.این مقام مسئول در
توضیح راهکارهای موجود به منظور صرفه
جویی در مصرف ان��رژی گفت :در صورتی
که هموطنان در سراس��ر کشور تنها دمای
محیط خانۀ خود را یک درجه کاهش دهند
و روش��نایی های اضاف��ی را خاموش کنند،
مش��کل تامین انرژی کش��ور در حوزه گاز
و برق حل خواهد ش��د و نی��ازی به اعمال
خاموشی نیز نخواهد بود.

اساسنامه جدید در دست تدوین

وزارت نفت ،موافق حضور شرکت گاز در بخش باالدستی

یک کارشناس حوزه گاز با اشاره به اینکه وزارت نفت موافق حضور شرکت ملی
گاز ایران به باالدست صنعت نفت است ،گفت :قرار است وزارت نفت یک متن
جدید اساسنامه تدوین کند تا بررسی شود .جواد سلیمانپور ،کارشناس حوزه گاز
در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اساسنامه شرکت ملی گاز ایران گفت:
بعد از طرح این اساسنامه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،مباحثی
درباره آن مطرح ش��د .یکی از محورهای این مباحث بررس��ی ورود شرکا ملی
گاز ایران به بخش باالدستی صنعت نفت است .از سویی دیگر بر اساس روابط
مالی که مطرح ش��د ،دیده شده بود که ش��رکت ملی گاز ایران بتواند از درآمد
فروش محصول غیر اصلی خود که شامل ال.پی.جی میشود ،بهره مند شود.
وی با اش��اره ترک جلسه توسط نماینده وزارت نفت ،ادامه داد :جمع بندی شد
که با توجه به اینکه متن اساس��نامه شرکت ملی گاز ایران با تغییرات اندک از
متن اساسنامه شرکت ملی نفت ایران کپی برداری شده است؛ وزارت نفت خود
اقدام به تدوین یک اساسنامه جدید کند تا این اساسنامه جدید محل بحثهای
کارشناسی قرار گیرد.
انتقاد به سهم بری شرکت ملی گاز از صادرات غیراصلی


این کارشناس حوزه گاز افزود :طبق ماده  ۷۳اساسنامه شرکت ملی گاز ایران،
اجازه استفاده از درآمد حاصل از غیر محصول اصلی به شرکت ملی گاز ایران
داده شده است .مخالفتهایی با این بند وجود دارد که البته مرکز پژوهشهای

و ش��رکتهای صنعت نفت را تنظیم گری کند.وی در پاس��خ به این پرسش
مهر که آیا س��هم بردن شرکت ملی گاز ایران از درآمد محصوالت غیراصلی،
تأیید میکنید ،توضیح داد :به طور کلی مدل س��هم بردن مطلوب نیست .باید
شرکتها به عنوان یککار تجاری در پروژههای توسعه میدان شرکت کنند و
به نسبت سرمایه گذاری که انجام میدهند ،با کسر مالیات و سایر حقوق دولتی،
از نفع آن بهره مند شوند.
مسیر خزانه ،شفاف است


مجلس ش��ورای اسالمی به ویژه بخش بودجه آن ،انتقاداتی را به این بند وارد
کرده است.به گفته سلیمانپور اساس طراحی اساسنامه برای یک شرکت ایجاد
یک زیرساخت و بستر برای بهتر انجام شدن وظایف آن شرکت است .اما اینکه
ش��رکت ملی گاز به بخش باالدستی وارد شود یا خیر میتواند در طبقه باالتر
و کالنتری نسبت به اساسنامه که همان سند رگوالتوری صنعت نفت است
بررسی شود .وزارت نفت باید با تدوین یک سند رگوالتوری ،روابط بین بخشها

این کارشناس حوزه گاز با تاکید بر اینکه حتی اگر قرار باشد سهمی به هر میزان
به شرکت ملی گاز ایران تعلق بگیرد ،بهتر است از مسیر خزانه کل کشور انجام
شود تا شفاف باشد ،تصریح کرد :در حال حاضر مدل رابطه مالی کامل نیست
و هزینههایی بر شرکت گاز اضافه شده است که اگر شرکتی تجاری بود اص ً
ال
آنها را انجام نمیداد (مث ً
ال گازکش��ی به نق��اط غیر اقتصادی) .به این ترتیب
برای تأمین هزینههای خود نیازمند کمک است.سلیمان پور در پاسخ به پرسش
دیگری که ورود ش��رکت ملی گاز ایران را به بخش باالدس��تی صنعت نفت،
منطقی میدانید ،گفت :در میادینی که توسعه داده ایم چارهای نیست و امکان
ورود این شرکت نیست ،اما برای میادینی که هنوز توسعه پیدا نکرده اند میتوان
فضایی برای حضور باز کرد تا به موازات باالنس کردن عرضه و تقاضا یا توسعه
بازارهای صادراتی گاز بتواند به حوزه توسعه میادین نیز ورود کند.

شرکتهای ردیابی نفتکش:

صادرات نفت ایران علیرغم تحریمها افزایش یافته است

به اذعان س��ه ش��رکت رهیابیکننده محمولههای نفتی ایران ،صادرات نفت
کش��ورمان علی رغم تحریم ها ،پس از افزایش در س��ه ماهه چهارم س��ال
گذش��ته میالدی ،در ماه ژانویه  2021در حال افزایش است.به گزارش فارس
به نقل از رویترز ،بر اس��اس برآورد سه شرکت ،صادرات نفت ایران علی رغم
تحریم ها ،پس از افزایش در س��ه ماهه چهارم س��ال گذشته میالدی ،در ماه
ژانویه  2021در حال افزایش اس��ت.این امر نشان می دهد که با پایان یافتن
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،رفتار خریداران نفت ایران میتواند تغییر
کند.صادرات نفت ایران از س��ال  2018که ترامپ از توافق هس��ته ای خارج
ش��د و دوب��اره تحریم ها علیه ای��ران را اعمال کرد ،کاهش یافته اس��ت .جو
بایدن ،رئیس جمهور جدید آمریکا گفته است ،اگر ایران به توافق پایبند باشد،
واش��نگتن نیز اقدام متقابل انجام میدهد.آمار «اس وی بی اینترنشنال» و دو
ش��رکت دیگر که عرضه نفت ایران را با ردیابی نفتکش ها برآورد می کنند،
نش��ان می دهد که میزان صادرات این کشور در حال افزایش است.اس وی

آگهی تس��لیم سند مالکیت پالک  710/23اصلی آقای جعفر صادقی فرد  ،نظر به اینکه سند ششدانگ
پالک  710/23اصلی بموجب احکام صادره از مراجع قضایی حکم به ابطال س��ند ش��ماره 181389
صادر گردیده و اصل سند مالکیت نزد شما میباشد  ،لذا به شما اخطار می گردد ظرف مدت ده روز از
تاریخ رویت این آگهی اصل سند مالکیت را تحویل اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ایالم نمایید
الزم به توضیح است عدم ارائه سند مالکیت مانع از ابطال سند مالکیت نخواهد بود.
صفری – رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم

بی اینترنش��نال تخمین زد ،صادرات نفت ایران از  490هزار بشکه در روز در
ماه اکتبر به  710هزار بش��که در روز در ماه دس��امبر (آخرین ماه سال)2020
افزایش یافته است و این محموله ها و تولید تا این زمان از ماه ژانویه  2021در
حال افزایش است.سارا وخشوری از مسئوالن اس وی بی می گوید« :ایران و
مش��تریانش انتظار رویکرد آسان تری از سوی دولت بایدن دارند».وی مدعی
است« :ایران با پیش بینی تغییر رویکرد آمریکا ،قبال افزایش تولید و صادرات
خود را شروع کرده است».تهران و برخی از مشتریانش نظیر چین می گویند
که تحریم های آمریکا ،غیرقانونی است.شرکت سوئیسی« ،پتروالجستیک»
نیز پیش بینی کرد صادرات نفت ایران در این ماه (ژانویه) برای نخستین بار از
آوریل  2019به  600هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت .این رقم در سه
ماهه چهارم  ،2020روزانه  100هزار بش��که افزایش یافته بود.پتروالجستیک
در ایمیلی برای رویترز نوشت« :ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش صادرات
نفت ایران بوده ایم».هرچند این آمار با رقم صادرات  2.7میلیون بشکه در روز

در ماه می  2018بسیار فاصله دارد اما سطح صادرات ماه ژانویه نشان دهنده
یک افزایش قابل توجه است.آمارهای ریفینیتیو ایکون از صادرات روزانه 370
هزار بشکه نفت ایران در ماه دسامبر خبر می دهد .بر اساس آمار این شرکت،
صادرات نفت ایران در برخی از ماه های  ،2020به کمتر از  100هزار تا 200
هزار بش��که در روز کاهش می یافت.بیژن زنگن��ه ،وزیر نفت ایران نیز هفته
گذش��ته بدون ارائه آمار ،گفت صادرات نفت کش��ورش اخیرا به میزان قابل
توجهی افزایش یافته است.
ردیابی نفت ایران دشوار است


هیچ رقم دقیقی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد .نفتکش ها سیستم ردیابی
ماهواره ایی دارند اما این دستگاه می تواند خاموش شود و تطبیق برنامه ها و
تغییرات هفتگی آنها ،تعیین این رقم را دشوار می سازد.یک منبع آگاه در شرکت
سوم رهیابی محموله ها معتقد است میزان محموله های ماه ژانویه بیش از 500
هزار بشکه در روز نخواهد بود اما نسبت به ماه دسامبر افزایش دارد.
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اخبار
تصویب استاندارد جدید برای
استخراج رمزارز

مدیرکل دفتر راهب��ری و نظارت بر انتقال و
توزیع برق وزارت نیرو ،از بررس��ی و تصویب
استاندارد کیفیت توان الکتریکی دستگاههای
اس��تخراج رمز ارز در نشست کمیته تصویب
اس��تانداردهای صنعت برق ایران خبر داد .به
گزارش تسنیم ،عبدالصاحب ارجمند ،مدیرکل
دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق
وزارت نی��رو با اش��اره به برگزاری نشس��ت
کمیت��ه تصویب اس��تانداردهای صنعت برق
ایران به ریاست معاون برق و انرژی و حضور
مدیر کل دفت��ر تدوین اس��تانداردهای ملی
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران اظهار داشت:
در این نشست ،برنامهریزی الزم در خصوص
توسعه و ارتقای سطح استانداردهای صنعت
برق انجام شد.
مشعل بندر صادراتی تمبک روشن شد

مجری ط��رح بندر خدماتی و صادراتی تمبک
گفت :با روشن شدن مشعل این بندر ،نخستین
مرحله ایمنی از فرآیند راهاندازی این بندر تکمیل
شد.به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت ،پیام
معتمد در این زمینه گف��ت :پس از ورود گاز و
روشن شدن مشعل این بندر صادراتی ،مراحل
ورود گاز مایع (پروپان و بوتان) به بندر در حال
انجام اس��ت تا بر اس��اس تعهدی که از پیش
داده بودیم ،برای بارگیری و صادرات نخستین
محموله گاز مایع از پاالیشگاه فاز  ۱۹تا بیست
و دوم بهمنماه امس��ال اقدام کنیم.وی انجام
عملیات سردسازی همه خطوط لوله انتقال گاز
مایع از مس��یر فاز  ۱۹تا بندر صادراتی تمبک
را پیشنیاز فرآیند صادرات محصوالت جانبی
پروپ��ان و بوتان پارس جنوبی عن��وان کرد و
افزود :اس��کله صادرات��ی و خدماتی تمبک در
آمادگی کامل قرار دارد و برنامهریزیهای الزم
برای بارگیری و صادرات نخستین محموله گاز
مایع (گاز مایع) از این بندر در حال انجام است.
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