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اخبار
در جلسه شورای اقتصاد ؛

مصوبه اجرای توسعه فاز یک میدان
گازی کیش اصالح شد

مصوبه اجرای توسعه فاز یک میدان گازی کیش در
جلسه دیروز شورای اقتصاد اصالح شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس
جمهوری ،اسحاق جهانگیری ،دیروز (دوشنبه ۱۴ ،آبانماه)
در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به گزارش ارائه شده
درباره عملکرد تسهیالت مالی خارجی از کشور چین ،بر
لزوم استفاده از تجهیزات ساخت داخل در طرحهایی که از
طریق فاینانس اجرایی میشود ،تاکید کرد.
در این نشست که وزیران نفت ،امور اقتصادی و
دارایی ،راه و شهرسازی ،نیرو ،جهاد کشاورزی ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،معاون
علمی و فناوری رئیس جمهوری ،رئیس اتاق بازرگانی
ایران و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز
حضور داشتند ،گزارشی در عملکرد شورای اقتصاد ،تعداد
نشستهای برگزار شده و تعداد مصوبات توسط نماینده
دبیرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه این نشست همچنین گزارشی از عملکرد
تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) کشور چین ارائه شد
که بر اساس این گزارش از  ۴۶طرح مصوب با استفاده از
تسهیالت مالی خارجی ۲۸ ،طرح با مالکیت دولت و ۱۸
طرح با مالکیت بخش خصوصی و غیر دولتی است.
در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس
جمهوری برگزار شد ،درخواستهای برخی دستگاههای
اجرایی مطرح و پس از ارائه توضیح درباره دالیل فنی و
توجیه مالی و اقتصادی با برخی از این درخواستها موافقت
شد.
اصالح مصوبه اجرای توسعه فاز یک میدان گازی
کیش ،احداث سد و نیروگاه چمشیر و طرح انتقال نیروی
برق گیالن با استفاده از تسهیالت مالی خارجی از جمله
درخواستهای مطرح شده در این جلسه بود که پس از
بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

نیروگاه  ۱۰۰۰مگاواتی جایگزین نیروگاه
ری میشود

مدیرعامل نیروگاه ری از برنامهریزی برای جایگزینی
نیروگاه فعلی ری با یک نیروگاه جدید  ۱۰۰۰مگاواتی خبر
داد و گفت :بیشک این کار عالوه بر افزایش راندمان موجب
افزایش ظرفیت تولید برق نیز میشود.
محمدرضا شجاعی درباره آخرین برنامهها برای
جایگزینی نیروگاه ری اظهار کرد :تدابیر و برنامههای
بسیاری برای تحقق این هدف صورت گرفت تا امروز شاهد
این اقدام بزرگ باشیم.
مدیرعامل نیروگاه ری درباره وضعیت این نیروگاه
قدیمی که در جوار کالنشهر تهران قرار دارد گفت:
برنامهریزی شده تا نیروگاه جدیدی به ظرفیت ۱۰۰۰
مگاوات در کنار نیروگاه فعلی ری
احداث و پس از بهرهبرداری از نیروگاه جدید ،نیروگاه
فعلی برچیده شود.
سال گذشته محسن طرز طلب  -مدیرعامل شرکت
مادرتخصصی برق حرارتی  -از احداث سه نیروگاه جدید در
تهران خبر داده و گفته بود :با توجه به نگرانیهایی که برای
تامین برق تهران وجود دارد الزم است که هرچه سریعتر
این سه نیروگاه ایجاد شود؛ چراکه در غیر این صورت در
سال  ۱۴۰۰با مشکل تامین برق مواجه خواهیم شد.

کاهش قیمت نفت در پی معافیتهای
آمریکا برای خرید نفت ایران

قیمت نفت روز دوشنبه پس از آنکه آغاز تحریمهای
آمریکا علیه صادرات نفت ایران با اعطای معافیتهایی که
به خریداران بزرگ اجازه خواهد داد همچنان نفت تهران را
خریداری کنند مالیمتر شد ،کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت آتی نفت برنت با  ۴۳سنت یا ۰.۶
درصد کاهش نسبت به معامالت روز جمعه ،به  ۷۲.۴۰دالر
در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
 ۴۶سنت یا  ۰.۷درصد کاهش یافت و به  ۶۲.۶۸دالر در
هر بشکه رسید.
نفت برنت از ابتدای اکتبر بیش از  ۱۶درصد ریزش
قیمت داشته در حالی که وست تگزاس اینترمدیت بیش
از  ۱۸درصد از آن زمان کاهش پیدا کرده است که تا
اندازهای به دلیل اقدام سفتهبازان در فروش قراردادهای
خرید بوده است.
قیمتها همچنین پس از اینکه روشن شد واشنگتن
به کشورهای متعدد اجازه خواهد داد با وجود تحریمها که
از روز دوشنبه رسما آغاز میشوند به خرید نفت ایران ادامه
دهند ،تحت فشارهای کاهشی قرار گرفتند.
آمریکا روز جمعه اعالم کرد موقتا به هشت واردکننده
اجازه خواهد داد به خرید نفت ایران ادامه دهد .واشنگتن
تاکنون از این هشت واردکننده نام نبرده ،ولی از آنها به
عنوان قلمروی قضایی نام برده که نشان میدهد تایوان
که کشور حساب نمیشود ،نیز ممکن است در میان
دریافتکنندگان معافیت باشد.
چین ،هند ،کره جنوبی ،ترکیه ،ایتالیا ،امارات متحده
عربی و ژاپن واردکنندگان بزرگ نفت ایران بودند ،در حالی
که تایوان گاهی از ایران نفت میخرد.
ژاپن روز دوشنبه اعالم کرد در تماس نزدیک با
آمریکاست اما یوشیهیده سوگا ،رییس هیات دولت ژاپن،
حاضر نشد به جزییات هرگونه معافیت احتمالی از تحریمها
اشاره کند .وی تنها گفت :دولت از واشنگتن خواسته که
تحریمها نباید تاثیر منفی روی شرکتهای ژاپنی داشته
باشد.
بازار نفت مدتهاست که آماده تحریمهای آمریکا
علیه ایران میشود .ادوارد بل از بانک «امارات ان بی دی»
اظهار کرد :صادرات و تولید نفت ایران دچار کاهش شده
و صادرات نفت ایران تا اکتبر نسبت به ماه مه بیش از
یک میلیون کاهش داشته است ،اما در بخش عرضه میزان
مصرف ممکن است به دلیل کندی رشد اقتصادی آهسته
شود .کندی رشد تقاضا در حالی روی میدهد که تولید رو
به افزایش است.
بنا بر آمار رفینیتیو آیکان ،تولید نفت خام روسیه،
آمریکا و عربستان سعودی که سه تولیدکننده بزرگ جهان
هستند ،در نیمه اول سپتامبر به  ۳۳میلیون بشکه در روز
رسید که نشانه دیگری از فراوانی عرضه با وجود بازگشت
تحریمهای آمریکا علیه ایران است .این یک افزایش ۱۰
میلیون بشکه در روز از ابتدای دهه جاری است و به معنای
آن است که این سه کشور اکنون یک سوم از تقاضای
جهانی برای نفت را تامین میکنند.

تولید روزانه ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در آستانه تحقق

اواسط تابستان سال جاری معاون وزیر
نفت از تولید روزانه  ۱۰۰میلیون لیتر بنزین
در کشور خبر داد .وعدهای که با تولید روزانه
بیش از  ۴۰میلیون لیتر بنزین یورو  ۵در
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا یک ماه آینده
در یک قدمی تحقق ایستاده است.
خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف
وزارت نفت طی چند سال اخیر بوده است و
بر این اساس میزان تولید بنزین در کشور به
مرور زمان افزایش یافت؛ به طوریکه از ۶۶.۴
میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۵به ۷۷.۴
میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۶رسید.
همچنین میزان تولید بنزین از ابتدای سال
 ۱۳۹۶تا آذرماه  ۶۶.۶میلیون لیتر در روز
بوده و از آذرماه تا اواخر اسفند به ۷۷.۴
میلیون لیتر در روز رسید.
بیژن زنگنه  -وزیر نفت ،در یکی از
آخرین اظهار نظرات خود درمورد آمار تولید
بنزین در ایران اظهار کرد« :در سال ۱۳۹۱
میزان تولید بنزین در ایران بهطور متوسط
 ۵۲میلیون لیتر در روز بود که این میزان در
شهریورماه سال جاری به  ۹۰میلیون لیتر در
روز رسیده است .بنزین ما در شرایطی قرار

دارد که ترامپ در تحریمهای خود از منع
فروش بنزین به ایران حرفی نزد».
بر این اساس وعده تولید  ۱۰۰میلیون
لیتر بنزین در کشور از حدود چهار ماه پیش
از سوی علیرضا صادق آبادی  -مدیرعامل
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،اعالم و اظهار شد که  ۸۰میلیون لیتر
از  ۱۰۰میلیون لیتر مذکور طبق استاندارد

کره جنوبی از تحریمهای ضد ایرانی آمریکا
معاف شد

یکی از مسئوالن دولت کره جنوبی دیروز (دوشنبه ۱۳ ،آبانماه) اعالم کرد که سئول
از تحریمهای آمریکا واردات نفت ایران ،معاف شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،مسئول یاد شده گفت :پتروشیمی برای اقتصاد ما
کلیدی است و تأکید کردیم که اگر از تحریمهای ضد ایرانی آسیب ببینیم ،این مسئله
چالشی شدید برای کل اقتصادمان ایجاد میکند.
به گفته این مسئول ،کره جنوبی همچنین برای ادامه تبادل مالی با بانک مرکزی ایران
برای تسهیل واردات نفت ،معافیت دریافت کرده است.
ایاالت متحده آمریکا روز جمعه (یازدهم آبانماه) ،هشت کشور خریدار محمولههای
نفت خام ایران را به طور موقت از تحریمها معاف کرد تا به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
با وجود آنکه مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا این تصمیم را اعالم کرد ،اما نامی از
هشت کشور معاف شده نبرد با این حال ،مقامهای کشورهای ترکیه ،عراق و برخی منابع
هند و کره جنوبی اعالم کردند که در فهرست معافیت آمریکا قرار دارند.

یورو  ۴و یورو  ۵خواهد بود.
در این میان فاز سوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس که از میان پاالیشگاههای
کشور نقش اساسی را در تولید بنزین
بر عهده دارد ،اواخر مهرماه وارد مدار و
فرآیند تولید بنزین یورو  ۵شده است.
آخرین آمارها حاکی از آن است که بهطور
میانگین روزانه  ۳۰میلیون لیتر بنزین در

این پاالیشگاه تولید میشود که این مقدار
تا یک ماه دیگر به مرز  ۴۰میلیون لیتر
در روز خواهد رسید .بنزین تولیدی این
پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم تا پایان امسال
به  ۴۴میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این
پاالیشگاه نیز میتوان گفت که طبق گفته
مسئوالن ،باید مقدار گوگرد بنزین تولیدی
طبق استاندارد یورو  ۵اروپا کمتر از ۱۰
پیپیام ،مقدار آروماتیک آن کمتر از ۳۵
درصد ،مقدار بنزن آن کمتر از یک درصد
و اکتان آن بین  ۹۱و  ۹۵باشد که بنزین
تولیدی در پاالیشگاه ستاره هم اکنون دارای
گوگرد  ۰.۵تا  ۱پیپیام ،آروماتیک بین ۲۹
تا  ۳۰درصد ،بنزن بین  ۰.۴تا  ۰.۵درصد
و اکتان آن نیز در محدوده استاندارد است.
بر این اساس با توجه به اینکه آخرین
آمار تولید بنزین از سوی وزیر نفت ۹۰
میلیون لیتر در روز اعالم شده بود و قرار
است تا یک ماه آینده  ۱۰میلیون لیتر به
تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
اضافه شود ،وعده تولید  ۱۰۰میلیون لیتر
بنزین در روز محقق خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
صادرات نفت ایران با تحریم متوقف نمیشود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
اعمال تحریمها ،صادرات نفت ایران را به صفر نمیرساند ،بلکه آبروی آمریکا را به صفر
میرساند .کمال دهقانی فیروزآبادی ،در نشست علنی دیروز (دوشنبه ۱۴ ،آبانماه) مجلس
شورای اسالمی ،در نطق میان دستور خود به موضوع تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
اشاره کرد و گفت :دولتهای آمریکا در چند دهه گذشته همواره سیاستهای غلطی را در
مقابل ایران و مسائل منطقهای به کار گرفتهاند که دیر یا زود به شکست انجامیده است.
وی افزود :تاریخ کشور و انقالب اسالمی درس مقاومت میدهد که این مقاومت باید
همهجانبه در برابر ظلم باشد و از فرصتهای ایجاد شده در عرصه اقتصاد و دیپلماسی و
روابط خارجی و مدیریت استفاده کرد تا بتوان مشکالت اجرایی ،مدیریتی و اقتصادی را حل
و فصل کرد .نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :باید دانست که موفقیت در عرصه داخلی و خارجی بیش از پیش به وحدت،
همافزایی ،برنامهریزی ،کار ،تالش و نظارت دقیق نیاز دارد.

استحصال روزانه  ۲۵۰تن گوگرد از فرآوردههای تولیدی

مدیرعامل پاالیشگاه نفت بندرعباس از
راهاندازی واحد بازیافت گوگرد طرح افزایش
ظرفیت و بهبود کیفیت این پاالیشگاه در
آینده نزدیک خبر داد.
هاشم نامور گفت :واحد بازیافت
گوگرد با ظرفیت  ١٢٠تن در روز یکی
از واحدهای مهم طرح افزایش ظرفیت
و بهبود کیفیت فرآورد ههای پاالیشگاه
بندرعباس است که عملیات اجرایی
آن تقریبا به اتمام رسیده و پیشبینی
میکنیم این واحد نهایتا تا پایان آذرماه
را هاندازی شود.
وی با اشاره به این که با راهاندازی واحد
تصفیه هیدروژنی نفت گاز از دو هفته پیش
میزان گوگرد نفت گاز تولیدی پاالیشگاه از
 ۱۰هزار میلیگرم به کمتر از  ۵۰میلیگرم
کاهش یافته است ،افزود :گوگرد استحصال
شده از فرآوردههای تولیدی به منظور
حذف آثار مخرب زیستمحیطی ذرات
گوگرد در هوا و با هدف کاهش آالیندههای
زیستمحیطی به عنوان خوراک به واحد
گرانولسازی میرود.
نامور با تاکید بر این که با راهاندازی
واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز ،میزان
گوگرد استحصال شده در پاالیشگاه از روزانه

حدود  ۱۲۰تن به روزانه  ۲۵۰تن افزایش
یافته است ،گفت :با راهاندازی واحد بازیافت
گوگرد تا پایان آذرماه ،میزان گوگرد تولیدی
در پاالیشگاه نفت بندرعباس به روزانه ۲۵۰
تن افزایش خواهد یافت.
در شرکت پاالیش نفت بندرعباس
روزانه حدود  ۱۳۰تن گوگرد تولید میشود
که با اضافه شدن واحد بازیافت گوگرد جدید
در پروژه ملی افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت
بنزین و گازوئیل پاالیشگاه بندرعباس با
ظرفیت تولید روزانه  ۱۲۰تن گوگرد ،مجموع
گوگرد تولیدی در این پاالیشگاه به  ۲۵۰تن
در روز میرسد .در فرآیند گرانوله کردن،
گوگرد مذاب به دانههای گرانول با دانهبندی
مشخص تبدیل میشود.
طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین و
بهبود کیفیت فرآوردههای تولیدی از جمله
طرحهای مهم شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی است که با هدف افزایش
ظرفیت تولید بنزین و ارتقای کیفیت و
کمیت فرآوردههای نفتی و حفظ و صیانت
از محیط زیست اجرا شده و به موجب آن،
کیفیت بنزین تولیدی بر اساس استاندارد
یورو  ۵و نفتگاز تولیدی نیز بر اساس
استاندارد یورو  ۴خواهد بود.

در این طرح ،احداث واحدهای مهمی
نظیر تصفیه نفتای سبک و سنگین ،تبدیل
کاتالیستی ،ایزومریزاسیون ،تصفیه هیدروژنی
نفتگاز ،تصفیه گاز با آمین ،تصفیه آبهای
ترش ،بازیافت و جامدسازی گوگرد ،مخازن
جدید و همچنین واحدهای جدید آب،
برق و بخار از جمله واحدهای تولید برق،
بخار ،آبشیرین کن ،واحد آب گردشی
خنککننده ،ازت ،هوا ،سوخت و  ...در نظر
گرفته شده است.
واحد بنزینسازی این پروژه شامل
سه ﺑﺨﺶ اصلی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺘﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ،
اﮐﺘﺎناﻓﺰا و اﺣﯿﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ است که
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و راهاﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ
نفتا ( )NHTﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮراک
ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺰﯾﻦﺳﺎزی ،در ﺑﻬﻤﻦ  ۹۵ﺗﮑﻤﯿﻞ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری شد و از ابتدای اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۶بخشهای اکتانافزا ()OCT
و احیا نیز در سرویس قرار گرفتند و در
ادامه ،تجهیزات واحد  Utilityاز جمله
آب شیرینکنها ،برجهای خنککننده و
مخازن ذخیره طرح در سرویس قرار گرفت.
با راهاندازی واحد بنزینسازی طرح،
روزانه  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو  ۵به تولید بنزین پاالیشگاه

بندرعباس افزوده شد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
فرآورده ﺑﻨﺰﯾﻦ این ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۱۲,۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز افزایش یافت.
در ادامه تکمیل و راهاندازی واحدهای
این پروژه ،بخش ﺗﺼﻔﯿﻪ هیدروژنی ﻧﻔﺘﺎی
سبک ( )LNHTواحد ایزومریزاسیون نیز در
پایان اسفند سال  ۹۶تکمیل شد که همراه با
واحدهای بنزینسازی با حضور رئیسجمهور
در اسفند سال  ۹۶به طور رسمی به
بهرهبرداری رسیدند.
واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز
پاالیشگاه بندرعباس با ظرفیت  ۵۰هزار
بشکه در روز که از نظر ظرفیت اسمی
بزرگترین واحد پاالیشگاه است به
بهرهبرداری رسید و ظرفیت تولید نفتگاز
مرغوب این پاالیشگاه به حدود  ۱۵میلیون
لیتر در روز رسید.

به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی و صیانت از محیط زیست ؛

سومین ممیزی جامع مدیریت انرژی در پاالیشگاه آبادان انجام شد

سومین ممیزی جامع تخصصی  -سیستمی مدیریت
انرژی در شرکت پاالیش نفت آبادان با هدف شناسایی و
استفاده از فرصتهای بهبود در صرفهجویی مصرف انرژی و
صیانت از محیط زیست برگزار شد.
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،گروهی تخصصی شامل  ۲۱نفر متخصص خبره
ممیزی در کارگروه اصلی مدیریت انرژی شرکت ملی پاالیش
و پخش با همکاری بیش از  ۲۱نفر از کارشناسان ارشد
منتخب پاالیشگاه آبادان ،اواخر مهرماه امسال این پاالیشگاه

را تحت ممیزی جامع فنی /تخصصی  -سیستمی انرژی قرار
دادند.
این تعداد در قالب  ۶گروه مجزای فرآیندی ،هیترها
و کورههای صنعتی ،آب و بخار ،تلههای بخار ،برق و
ساختمان ،سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ۵۰۰۰۱-ISO
با بیش از  ۱۵۰۰نفر ساعت کار به مدت یک هفته ،تمام
واحدهای اصلی بهرهبرداری ،نیروگاهی ،دیگهای بخار،
کورهها ،کمپرسورهای هوای فشرده ،برجهای خنککننده،
مدیریتانرژی و  ...را بررسی و ارزیابی کردند.
با توجه به بررسی جزئیات دستگاههای پاالیشی و
لزوم آنالیز دقیق اطالعات و شناسایی شکافهای موجود با
استانداردهای بینالمللی ،تهیه گزارش نهایی گروه ممیزی
بهطور معمول تا  ۲ماه به طول میانجامد.
اصالح شبکه توزیع بخار آب و آب مقطر برگشتی
در سطح پاالیشگاه ،جایگزینی کاندنسرهای بارومتریک با
مبدلهای صفحهای ،بازیابی گازهای ارسالی به مشعلهای
شماره  ۲و  ۳با دو سیستم کمپرسورهای حلقه مایع و
اجکتور ،بهینهسازی سیستم احتراق کورههایHH۱ ،PH۱
و  PH۲واحد تبدیل کاتالیستی ،تعویض مشعلهای

کورههای اولیه و ثانویه واحد تقطیر در اتمسفر  ۸۰و کوره
واحد تقطیر در خأل  ۷۵و همچنین نصب نمکزدای واحد
تقطیر در اتمسفر  ۸۰از مهمترین دستاوردهای ممیزی
پیشین به شمار میرود.
با اجرای این پروژهها ،به میزان  ۱۷۳هزار و ۴۴
مترمکعب در روز صرفهجویی در سوخت گاز مصرفی ،یک
هزار و  ۲۰۰مترمکعب در روز صرفهجویی در آب خوراک
دیگهای بخار ۲۸ ،هزار و  ۸۰۰مترمکعب در روز صرفهجویی
در آب خام مصرفی با صرفه اقتصادی معادل  ۲۸۰میلیارد
ریال در سال برای پاالیشگاه حاصل شده است.
یادآور میشود بر اساس ماده  ۵۴قانون اصالح الگوی
مصرف ،همه واحدهای نیروگاهی ،پاالیشگاهی و پتروشیمی،
در چارچوب بودجه ساالنه خود موظفند نسبت به انجام
ممیزی انرژی اقدام کنند .در طول هفت سال گذشته ،این
سومین ممیزی جامع تخصصی  -سیستمی مدیریت انرژی
است که شرکت پاالیش نفت آبادان آن را تجربه میکند و در
همین رابطه ،تیم ممیزی انرژی شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران تاکنون  ۱۹بار شرکتهای پاالیشی
را ممیزی تخصصی انرژی کرده است.

مشعلهای مناطق نفتخیز جنوب تا  ۳سال آینده خاموش میشود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق
نفتخیزجنوب گفت :با تخصیص اعتباری
معادل یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر،
همه مشعلهای شرکت ملی مناطق
نفتخیزجنوب تا سه سال آینده خاموش
میشوند.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،بیژن عالیپور ،مدیرعامل این
شرکت ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی گفت:
توسعه شهرهای مسجدسلیمان ،امیدیه،
اهواز ،آغاجاری ،گچساران ،رامشیر و
رامهرمز به برکت وجود نفت و شرکت ملی
مناطق نفتخیزجنوب و در سایه عمل به
مسئولیتهای اجتماعی بوده است.

وی در ادامه به اجرای طرح توسعه ۲۸
مخزن در سطح مناطق نفتخیزجنوب اشاره
کرد و گفت :طبق برنامهریزیهای انجام
شده ۴ ،درصد از کل اعتبارات توسعه این
مخازن به ارزش  ۲هزار میلیارد تومان در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی هزینه میشود.
وی همچنین به اقدامهای شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی در اربعین حسینی
اشاره کرد و گفت :احداث یک پارکینگ
به مساحت  ۳۴هکتار ،ایجاد راه دسترسی
به پایانه مرزی چزابه ،در اختیار قرار دادن
ماشینآالت و جابهجایی بیش از  ۵هزار
مسافر توسط ناوگان اتوبوسرانی از مهمترین
اقدامهای شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب است که موجب تسهیل در تردد و

رفاه زائرین کربالی معلی در اربعین امسال
شد .عالیپور اظهار کرد :همچنین با تخصیص
اعتباری معادل یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر همه مشعلهای موجود در سطح شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب تا سه سال
آینده خاموش میشوند .در ادامه سیدامیر
طالبیان ،مشاور اجتماعی وزیر نفت با بیان
اینکه صنعت نفت از دیرباز به مسئولیتهای
اجتماعی خود جامه عمل پوشانده است،
گفت :اقدامهای ما باید سبب رفع نیازهای
واقعی شود .وی در ادامه افزود :فعالیت در
حوزه مسئولیتاجتماعی باید به گونهای باشد
که نیاز مشترک مردم و نفت محقق شود .این
موضوع افزون بر افزایش رضایتمندی ،یک
بازی برد  -برد است .طالبیان در ادامه اظهار
کرد :در نظامنامه مسئولیتهای اجتماعی

صنعت نفت ،طرحهای اولویتداری مانند
توانمندسازی جوامع محلی ،تقویت بنیه
علمی دانشآموزان و کمک به توسعه زیر
ساختهای مناطق اطراف تاسیسات نفتی
در نظر گرفته میشود .وی با بیان اینکه
در سراسر جهان مسئولیتهای اجتماعی به
دنبال توسعه کسبوکار شرکت است ،افزود:
در کشور ما نیز مسئولیت اجتماعی باید به
این مقوله کمک کند.
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اخبار

خودکفایی ۹۰درصدی ایران
در ساخت قطعات نیروگاهی

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق
حرارتی از خودکفایی ۹۰درصدی ایران در ساخت قطعات
و تجهیزات نیروگاهی خبر داد و گفت :این توانمندی در
زمانی حاصل شده که کشورهای غربی تالش بر تحریم
ایران داشتند.
عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت
تولید نیروی برق حرارتی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :در حال حاضر  91نیروگاه حرارتی در کشور داریم
که از این تعداد  39نیروگاه با  189واحد دولتی است،
 41نیروگاه واگذارشده به بخش خصوصی با  215واحد و
 11نیروگاه احداثشده توسط بخش خصوصی با  44واحد
هستند .وی افزود :با وجود  448واحد نیروگاهی ،سهم
تولید برق در بخش حرارتی از ظرفیت اسمی نصبشده
تولید برق کشور  80درصد و از ظرفیت عملی تولید برق
کشور  95درصد است.
پیشاهنگ با بیان اینکه از نظر ظرفیت نصبشده تولید
برق ،ایران رتبه اول در خاورمیانه و رتبه  14در دنیا را
دارد گفت :در حال حاضر خودکفایی 90درصدی در ساخت
قطعات و تجهیزات نیروگاهی داریم که این توانمندی در
زمانی کسب شده که کشورهای غربی تالش در تحریم
ایران داشتند و در واقع در صنعت نیروگاهی ،تحریمها را به
فرصت برای کشور تبدیل کردهایم.
این مقام مسئول درخصوص آمادگی نیروگاههای
کشور برای بهرهبرداری در زمان پیک مصرف تابستان گفت:
در طول سال  270روز برای انجام تعمیرات فرصت داریم و
برای آمادگی تابستان  ،98تعمیراتی بالغ بر 96هزار مگاوات
برنامهریزی شده که باید تا پیش از پایان خرداد این میزان
تعمیرات انجام گیرد و از این مقدار تا امروز  22هزار و 500
مگاوات انجام شده است .وی در خصوص مصرف سوخت
نیروگاههای کشور گفت :در سال  92بالغ بر  55درصد
سوخت تحویلی به نیروگاههای کشور گاز طبیعی بود که
این رقم در 6ماهه نخست امسال به  95.5درصد رسیده
است .پیشاهنگ افزود :در  6ماه ابتدایی سال جاری 2.18
درصد از سوخت مصرفی در نیروگاهها گازوئیل و 2.33
درصد مازوت بوده است.
این مقام مسئول با ابراز اینکه «با تبدیل نیروگاههای
سیکل ساده به سیکل ترکیبی شاهد افزایش یک تا 2
درصدی راندمان نیروگاههای کشور خواهیم بود» ،گفت :در
حال حاضر در مجموع نیروگاههایی که در مدار بهرهبرداری
هستند ،نیروگاههایی داریم که تنها یک ماه از عمر آنها
میگذرد .همچنین نیروگاههایی با سن کارکرد  58سال
در مدار هستند .وی افزود :از نظر راندمانی نیز نیروگاههایی
داریم که راندمان آنها  20درصد است و نیروگاهی در کشور
اخیرا ً به بهرهبرداری رسیده که راندمان آن در حالت سیکل
ترکیبی به  60درصد میرسد.

بورس انرژی میزبان عرضه انواع حالل
پاالیشگاهی میشود

رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دیروز
شاهد عرضه انواع حالل پاالیشگاهی خواهد بود.
به گزارش بورس انرژی ،رینگ داخلی این بورس،
دیروز (یکشنبه ۱۳ ،آبانماه) شاهد عرضه کاالهای
آیزوریسایکل ،حالل  ،۴۰۴بلندینگ نفتا حالل  ۴۱۰و
نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز و قطران
ذوب آهن اصفهان بود.
در معامالت دیروز  ۲،۱۹۳تن انواع فرآورده
هیدروکربوری به ارزش بیش از  ۱۲۶میلیارد و ۱۸۲
میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
دیروز (دوشنبه ۱۴ ،آبانماه) نیز کاالهای
آیزوریسایکل ،حالل ۴۱۰ ،۴۰۲ ،۴۰۰و  ۵۰۳پاالیش
نفت اصفهان ،آیزوفید پاالیش نفت شیراز و پنتان پالس
پتروشیمی پارس در رینگ داخلی بازار فیزیکی عرضه
خواهند شد.

تالش ژاپنیها برای معاف شدن از
تحریمهای ضد ایرانی

سخنگوی دولت ژاپن اعالم کرد که این کشور درباره
تحریمهای ضد ایرانی در حال گفتوگو با آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو ،یوشیهیده
سوگا ،دبیر ارشد کابینه دولت ژاپن ،دیروز (دوشنبه۱۴ ،
آبانماه) اعالم کرد :این کشور درباره تحریمهای ضدایرانی
در گفتوگوی نزدیک با آمریکاست.
وی از اظهارنظر درباره جزئیات این گفتوگوها
خودداری کرد ،اما گفت که ژاپن خواسته است تحریمها
نباید تأثیر منفی بر فعالیت شرکتهای ژاپنی بگذارند.
آمریکا جمعه ( ۱۲آبان) اعالم کرد به طور موقت هشت
کشور را از تحریمهای ضدایرانی معاف میکند .چین ،هند،
کره جنوبی ،ترکیه ،ایتالیا ،امارات و ژاپن ،واردکنندگان
عمده نفت ایران هستند ،در حالی که تایوان گهگاه از ایران
نفت وارد میکند ،اما واردکننده عمدهای نیست.

نیروگاه شهید مفتح
موفق در صرفه جویی آب

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
همدان هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران
را فرصت مغتنمی برای تعامل بیش از پیش صنعتگران برق
دانست و گفت :هر شرکت به فراخور ظرفیت های خود از
فرصت نمایشگاه به بهترین نحو استفاده میکند.
مسعود مرادی ،مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق
شهید مفتح همدان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین
المللی صنعت برق ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی
ایلنا اظهار داشت :نمایشگاه امسال صنعت برق ،پویا و
پررونق است اما صنعت برق کشور آنقدر ظرفیت توسعه و
فعالیت دارد که میتواند نمایشگاههایی پررونقتر و پویاتر از
نمایشگاه فعلی نیز برگزار کرد.
وی افزود :فقط در بخش صنعت برق حرارتی ،میتوانیم
شرکت های بسیاری را در ایران بیابیم که ظرفیت هایی
در رده استانداردهای روز جهانی دارند .مدیرعامل شرکت
تولید نیروی برق شهید مفتح همدان برگزاری نمایشگاه
برق را فرصت مغتنمی برای تعامل بیشتر تمامی صنعتگران
برق کشور دانست و گفت :امیدوارم بخش خصوصی داخلی
با استفاده از ظرفیتهای این نمایشگاه ،بتواند در راستای
اعتالی هرچه بیشتر صنعت برق کشور گام بردارد و تجربه
سالهای قبل نشان داده که این اتفاق کم و بیش میافتد و
هر شرکت به فراخور ظرفیتهای خود از فرصت نمایشگاه
به بهترین نحو استفاده می کند.

