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اخبار
وزیر نفت:

ظرفیت ایجاد دهها واحد پایین دستی
پتروشیمی در کرمانشاه وجود دارد

وزیر نفت از موقعیت جغرافیای کرمانشاه بهعنوان یکی
از مزیتهای این استان نام برد و گفت :ظرفیت احداث دهها
واحد پاییندستی پتروشیمی در این استان وجود دارد.
بیژن زنگنه در همایش معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری استان کرمانشاه که دیروز (دوشنبه۱۷ ،
دیماه) در هتل اسپیناس برگزار شد با بیان اینکه برای
توسعه کرمانشاه باید این استان را در قالب سند آمایش
غرب کشور دید ،تصریح کرد :توسعه استانهای غربی در
هم تنیده است و توسعه آینده پنج استان غرب کشور باید
در یک مجموعه دیده شود ،زیرا قابلیتهای این مناطق
تکمیلکننده یکدیگر است.
وی به نقش محوری کرمانشاه در غرب کشور اشاره
کرد و یادآور شد :موقعیت جغرافیای این استان و فاصله
اندک آن با استانهای همجوار و همچنین با بغداد ،نقشی
محوری به این استان داده است.
وزیر نفت یکی از مزیتهای غرب کشور را در بخش
نفت و پتروشیمی عنوان کرد و گفت :امکان فرآوری
محصوالت نفتی و پتروشیمی در غرب کشور وجود دارد
و میتوان این محصوالت را با مرکزیت کرمانشاه به عراق
که در سالهای آینده امکان تولید محصوالت پتروشیمی
را ندارد ،صادر کرد.
زنگنه با بیان اینکه افراد تاثیرگذار پنج استان غرب
کشور در زمینههای مختلف ،باید چند ماه یکبار با هم
نشستهای هماندیشی برگزار کنند ،تاکید کرد :در حوزه
نفت و صنایع پاییندستی هر حمایتی که الزم باشد از این
استانها و بهویژه کرمانشاه انجام خواهیم داد.
وی بر ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر و
آموزشدیده در این مناطق تاکید کرد و گفت :نیازمند یک
حرکت متمرکز برای حرفهآموزی در کرمانشاه هستیم .باید
آموزش نیروی انسانی بهویژه در زمینه مشاغل خدماتی
مانند راهنمایان گردشگری ،هتلداری و  ...صورت گیرد.
وزیر نفت به مزیتهای کرمانشاه در بخشهای مختلف
اشاره کرد و با بیان اینکه کرمانشاه اگرچه چندان نفتخیز
نیست ،اما در حوزه پتروشیمی و پاالیشگاهها ظرفیت
زیادی دارد ،گفت :ساخت پاالیشگاه و چهارمین پتروشیمی
در کرمانشاه با مشکالتی همراه است که امیدواریم این
مشکالت هرچه سریعتر حل و فرصت خوبی برای این
استان فراهم شود.
همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان کرمانشاه
دیروز با حضور علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اسالمی و وزیر نفت در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

دوره تعمیرات اساسی واحد بهرهبرداری
چشمهخوش پایان یافت

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب از پایان
تعمیرات اساسی واحد بهرهبرداری چشمهخوش خبر داد و
گفت :بنا بر نیاز عملیاتی و برنامههای پنج ساله ،تعمیرات
اساسی واحد بهرهبرداری و نمکزدایی چشمهخوش با
موفقیت پایان یافت.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،سعید
ناصریپور افزود :این پروژه با برنامهریزی و نظارت دقیق
مدیریت عملیات ،برنامهریزی تعمیرات اساسی ستاد و
همچنین مهندسان شرکت در منطقه عملیاتی چشمهخوش
با کمترین میزان کاهش تولید و در کمترین زمان ممکن
(در سه ماه) انجام شد.
وی گفت :تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی
چشمهخوش با هماهنگی و همکاری واحدهای مدیریت
عملیات ،برنامهریزی و نظارت بر تعمیرات اساسی ،ایمنی،
بهداشت و محیط زیست ( ،)HSEبازرسی فنی ،اداره کاال
و گروههای کاری منطقه در ادارات تعمیرات ،مکانیک ،برق،
خطوط لوله ابزار دقیق ،بهرهبرداری ،ادارات ستاد و منطقه
عملیاتی چشمه خوش به انجام رسید.
مدیر عامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب در
ادامه با تشریح مراحل انجام این تعمیرات گفت :برای انجام
این عملیات ،پس از جداسازی و ایزولهکردن ظروف مانند
مراحل بخارزنی ،تمیزکاری و چربیزدایی تجهیزات ،واحد
بازرسی فنی اقدام به عیبیابی (مانند خوردگی ،زنگزدگی
و رنگپریدگی) کرد و سپس عملیات سندبالست و
لکهگیری آغاز شد و بنا به عیوب شناسایی شده مراحل
چسبکاری ،جوشکاری و نصب ورق  Patchانجام شد
و در ادامه عملیات رنگ آمیزی الیههای اول ،دوم و سوم
تفکیکگرها و مخازن بهرهبرداری منطقه انجام شد.
ناصریپور با اشاره به اهمیت انجام این پروژه اظهار
کرد :با وجود راهاندازی کارخانه و عدم توقف تولید هیچ
گونه حادثه جانی یا مالی اتفاق نیفتاد.
بر این اساس ،انجام عملیات تعمیرات اساسی
دستگاههای نمکزدایی مانند سرویس و تعمیر ترانسهای
مربوطه ،تعمیر و سرویس سامانههای برق ،کنترل و ابزار
دقیق بدون برونسپاری انجام شد.

نشست کمیسیون برنامه ،بودجه و مجلس تشریح شد؛

بررسی تعیین قیمت نفت در بودجه۹۸

اختصاص یک هزار  ۵۰۰میلیارد تومان
برای گازرسانی مناطق محروم در الیحه
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس با بیان اینکه تعیین
قیمت نفت در بودجه سال  ۹۸در کمیسیون
متبوعش مورد بررسی قرار گرفت ،گفت :یک
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برای گازرسانی
در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
مهرداد بائوج الهوتی عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس در تشریح
نشست روز گذشته کمیسیون متبوعش،
گفت :بندهای الیحه بودجه سال  1398در
این نشست بررسی شد؛ کمیسیون به دنبال
شفافیت درآمدهای نفتی است چراکه تا به
امروز مجلس هیچ گونه دخالتی در 14.5
درصد سهم شرکت ملی نفت نداشته است.
اختصاص یک هزار و  500میلیارد
تومان برای گازرسانی مناطق محروم در
بودجه 98
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم
شورای اسالمی افزود :در بودجه سال آینده
 2تعهد برای شرکت ملی نفت از محل 14.5
درصد مقرر شد؛ نخست یک هزار و 500
میلیارد تومان برای گازرسانی با اولویت
گازرسانی به مناطق محروم مانند شهرهای
استان سیستان و بلوچستان هرمزگان پیش

بینی شده است و دوم  6هزار میلیارد تومان
برای تهاتر قیر که در سال گذشته  3هزار
میلیارد تومان بود.
فهرست هزینههای شرکت ملی نفت
باید در اختیار مجلس قرار گیرد
وی اظهار کرد :فهرست هزینههای
شرکت ملی نفت باید در اختیار مجلس قرار
گیرد این درحالی است که این لیست در
هیچ سالی به مجلس ارائه نشده است .برای
تحقق این مهم کمیته کاری باید چارچوب و

ارائه یک طرح خالقانه
با توان متخصصان شرکت نفت و گاز مارون

پایان عملیات راندن
طوالنیترین لوله جداری حفاری در میدان فروزان

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون از ارائه و پیادهسازی یک طرح خالقانه
و تاثیرگذار به همت متخصصان این شرکت خبرداد.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،حمید کاویان گفت :تبدیل ساختار
دیافراگمی اکچوایتورهای شیر کنترل فشار میانی کمپرسورها به سامانه سیلندر و پیستونی
از جمله طرحهای خالقانهای بود که دانش آن به همت کارگروه نگهداری و تعمیرات شرکت
نفت و گاز مارون بومیسازی شد.
وی افزود :با این ابتکار از نشتهای ناشی از فشار ،پارگی دیافراگم ،توقفهای لحظهای
تولید ،بار مالی قابل توجه و استهالک منابع انسانی جلوگیری میشود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون تصریح کرد :با توجه به تأمین نشدن
دیافراگمهای اصلی از منابع خارجی ،یکی از متخصصان ابزار دقیق اداره تعمیرات بر آن شد
تا با خالقیت و نوآوری خود این تحول را به وجود آورده تا افزون بر کاهش هزینههای مالی
تعمیرات ،امکان خرابی در تجهیزات جانبی را به صفر نزدیک کند و از جمله مزیتهای این
طرح این است که توقفی در تولید ایجاد نخواهد شد.
کاویان با تاکید بر اینکه این دانش بومیسازی شده و قابل انتقال است ،افزود :این
دانش با استفاده از نمونههای آزمایشی بهکار رفته در یک آزمون میدانی یکساله روی هشت
عدد از شیرهای کنترل ورودی کمپرسورهای  HP&LPردیفهای  A&Bایستگاه تزریق
گاز مارون محقق شد.

عملیات راندن طوالنیترین لوله جداری با قطر  ۹و پنج هشتم اینچ روی چاه اکتشافی
شماره  ۲۰در میدان نفتی فروزان از سوی کارشناسان مدیریت اکتشاف با موفقیت انجام
شد .به گزارش شرکت مدیریت اکتشاف ،ایرج ایرجی ،رئیس اداره کل حفاری مدیریت
اکتشاف در این باره گفت :کارشناسان اداره حفاری در بخشهای مهندسی و عملیات،
ضمن تدوین برنامهی حفاری بهینه ،با نظارت دقیق بر روند عملیات ،حفاری این چاه را در
برنامه کاری خود داشتند که حفاری چهارمین فاز چاه پس از مشکالت و پیچیدگیهای
عملیاتی فراوان به پایان رسید و سرانجام سبب راندن یکی از عمیقترین لولههای جداری
با قطر  ۹و پنج هشتم اینچ در منطقه خلیج فارس شد .وی عملیات حفاری به طول هزار
و یکصد متر به روش  Mud Cap Drillingو بدون برگشتی برای نخستین بار در
مدیریت اکتشاف را از دستاوردهای مهم برشمرد و افزود :انجام این عملیات حفاری نشان
از روزآمدی و سطح باالی دانش فنی متخصصان حفاری مدیریت اکتشاف دارد .رئیس اداره
کل حفاری مدیریت اکتشاف تصریح کرد :به دنبال اعمال تحریمها و تغییر فضای حاکم
بر کشور ،گروه سکوی سحر یک شرکت حفاری شمال و گروه عملیات حفاری توانستند با
تامین بهموقع سوخت ،مواد مصرفی گل و سیمان حفاری و کاالی مورد نیاز پشتیبانی الزم
را به عمل آورند .ایرجی ادامه داد :گروه پروژه فروزان با همکاری ادارات ستادی و بخشهای
دولتی اعم از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک کل کشور و شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی توانست این عملیات را با موفقیت به پایان برساند.

سومین سکوی فاز  ١٤امسال آماده نصب میشود

مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس
جنوبی از بارگیری و نصب سکوی  ۱۴Bتا
پایان امسال خبر داد و گفت :طرح توسعه
فاز  ۱۴در شرایطی فراتر از انتظار به برداشت
 ۲۸میلیون مترمکعب گاز ترش غنی از بخش
فراساحل خود رسیده است.
به گزارش شرکت نفت وگاز پارس،
حمیدرضا مسعودی پیشرفت عملیات بخش
حفاری طرح توسعه فاز  ۱۴را  ۸۳,۶درصد
عنوان کرد و افزود :عملیات حفاری روی
موقعیت سکوی  ۱۴Bدومین موقعیت اصلی
این فاز به پایان رسیده و با توجه به اینکه
مشبک کاری و تمیزکاری چاهها در جریان
است ،انتظار میرود عملیات تکمیلی حفاری
در موقعیت این سکو تا پایان بهمن ماه نهایی
شود.
وی اظهار کرد :این سکو هم اکنون در
یارد شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع
فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس
حدود  ۹۲,۵درصد پیشرفت دارد و به محض
پایان عملیات تکمیلی چاهها و ترک دکل،
برای نصب آن اقدام خواهد شد.
مجری طرح توسعه فاز  ١٤پارس
جنوبی با اشاره به پیشرفت  ۹۳درصدی
بخش سکوهای تولیدی فاز  ۱۴پارس جنوبی
افزود :کار ساخت دومین سکوی اقماری
این طرح با پیشرفت فیزیکی  ۸۸درصد در

یارد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در
بوشهر درحال اجراست و خوشبختانه با توجه
به اقدامهایی که برای تامین کاال و تجهیزات
سکوی  D۱۴انجام شده است ،انتظار میرود
این سکو هم تا پایان امسال آماده نصب شود.
وی پیشرفت خطوط لوله طرح توسعه
فاز  ۱۴را ۹۱,۶ ،درصد اعالم کرد و افزود:
عملیات لولهگذاری  ۲رشته خط لوله
زیردریایی و خطوط درون میدانی این طرح
بهطول  ۲۳۰کیلومتر و بهرهبرداری از خطوط
لوله مرحله نخست زیر دریایی و درون
میدانی ( ۱۴Aو  )۱۴Cپایان یافت.
به گفته مسعودی ،عملیات پیش راه
اندازی و راه اندازی خطوط لوله دوم طرح
شامل خط لوله میانی دو سکوی اصلی ۱۴B
و اقماری  ۱۴Dو همچنین خط لوله دوم
طرح به پاالیشگاه خشکی درحال انجام است.
در طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی،
هم اکنون دو سکو هر کدام با ظرفیت
برداشت روزانه  ۱۴,۲میلیون مترمکعب ترش
غنی در مدار تولید است و نیمی از ظرفیت
بخش فراساحل این طرح شامل برداشت
روزانه  ۲۸میلیون متر مکعب گاز از حوزه
فراساحلی این طرح به بهره برداری رسیده
است.
مسعودی ،با تاکید براینکه طرح توسعه
فاز  ۱۴در شرایطی فراتر از انتظار به تولید

روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب گاز ترش غنی
از بخش فراساحل خود رسیده است ،گفت:
فاز  ۱۴پارس جنوبی با حمایت کارفرما و کار
مجدانه نیروهای اجرایی به تولید رسیده و
عملیات پیچیده نصب و راه اندازی سکوهای
تولیدی این طرح در وضع نامناسب آب و
هوایی و شرایط طوفانی دریا با بهره گیری
از توان متخصصان داخلی و با ثبت رکودهای
بی نظیر در ساخت و راه اندازی انجام شده
است.
بهره گیری حداکثری از توان مهندسی
و ساخت داخل
مجری طرح توسعه فاز  ١٤پارس
جنوبی این طرح را یکی از طرحهای بزرگ
این میدان با بهرهگیری حداکثری از توان
مهندسی و ساخت داخل عنوان کرد و گفت:
فاز  ۱۴پارس جنوبی یکی از طرحهایی است
که حداکثر استفاده از ساخت داخل را به
خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :هم پیمانکاران و هم
مشاوران در حوزه های اجرا و مهندسی
بهطور کامل ایرانی هستند .بخش عمده ای از
کاالها و هرآنچه توانستهایم در داخل کشور
تولید کنیم ،از سوی سازندگان ایرانی تولید و
به پاالیشگاه این طرح حمل شده است.
مسعودی ضمن تاکید بر اعتماد کارفرما
به پیمانکاران و سازندگان داخلی یادآور شد:

برای سازندگان و تامین کنندگان کاال  ٣اصل
محوری شامل رعایت مشخصات فنی منطبق
بر خواسته های کارفرما ،رعایت زمانبندی
تعیین شده در تامین کاال و خدمات پس از
فروش و کیفیت کاال الزامی است.
وی افزود :برآیند این همکاری باید
محصوالتی باشد که ضمن رعایت اصول
و استانداردهای ایمنی ،قابل اعتماد بوده
و کارفرما بتواند در پروژههای آینده از آن
استفاده کند.
مجری طرح توسعه فاز  ١٤پارس
جنوبی به بخش پاالیشگاهی فاز  ۱۴پارس
جنوبی نیز اشاره کرد و گفت :باتوجه به
مسیر مشخص شده در بخش پاالیشگاهی
فاز  ١٤پارس جنوبی ،پیش بینی می شود،
واحد یوتیلیتی این طرح در اوایل زمستان
و ساخت نخستین ردیف شیرین سازی نیز
با بهره گیری از گاز حوزه مخزنی خود در
پایان زمستان سال  ٩٨به بهره برداری برسد.

تمهیدات شرکت گاز آذربایجان شرقی برای گذر از فصل سرما

امکان انتقال آب دریای مازندران
به سمنان وجود نخواهد داشت

خطاهای سازمان محیط مسبب وضعیت کنونی زاینده
رود ودریاچه ارومیه
انتقال آب ازدریای خزر به استان سمنان مسالهای
است که بارها در هیئت دولت به آن اشاره شده اما نماینده
مردم چالوس و نوشهر صراحتا اعالم کرد امکان این انتقال
وجود ندارد .موضوع انتقال آب دریای خزر به استان سمنان
درفضای مجازی و اززبان عیسی کالنتری ،رییس سازمان
محیط زیست مطرح و عنوان شد این کار بالمانع خواهد
بود.
به همین منظوردرنشست علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی  ،نماینده مردم چالوس قاسم احمدی الشکی در
تذکری شفاهی به رییس جمهور و رییس سازمان محیط
اظهارداشت :بودجه مربوط به انتقال آب از دریای خزر به
استان سمنان حذف شده و این امکان وجود ندارد.
وی افزود :عده ای از مسئوالن در گذشته با تصمیم
گیریهای اشتباه درخصوص انتقال آب مشکالتی را برای
زاینده رود و دریاچه ارومیه به وجود آورده اند .رئیس
جمهور و رئیس سازمان محیط زیست باید نظر کارشناسان
را جدی بگیرند و خود را در مقابل ملت و نخبگان قرار
دهند ،زیرا شکاف بین دولت و ملت مانع توسعه پایدار است.
احمدی الشکی همچنین ادامه داد :کمیسیون تلفیق
بودجه سال  97ردیف بودجه انتقال آب از دریای خزر به
استان سمنان را ،به صفر رسانده گفت :امکان این انتقال
وجود نخواهد داشت .چرا که اگراین کار شدنی بود ،یقیناً در
 14سال حکومت سلسله سمنانیان انجام می شد.

شکل این لیست را مشخص کند تا فهرست
هزینههای شرکت ملی نفت مشخص شود.
تاکید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
بر شفافیت هزینههای شرکت ملی نفت
الهوتی با بیان اینکه مجلس با هدف
شفافیت بر ارائه فهرست هزینه های شرکت
ملی نفت تاکید می کند ،بیان کرد :برخی
اعتقاد دارند اختصاص  14.5درصد از بودجه
به این شرکت کم است و برخی دیگر اعتقادی
کامال متفاوت دارند.

تعیین قیمت نفت در بودجه سال 98
وی با بیان اینکه در کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی
تعیین قیمت نفت در بودجه سال  98مورد
بررسی قرار گرفت ،خاطرنشان کرد :همچنین
نحوه تخصیص اعتبار ارز  4هزار و 200
تومانی برای کاالی اساسی مورد بررسی قرار
گرفت چراکه در بودجه سال آتی برای این
ارز مبلغ  14هزار میلیارد دالر اختصاص داده
شده است که تفاوت آن با ارز نیمایی حدود
 54هزار میلیارد تومان است .باید دید آیا این
مبلغ در سال آیده اختصاص داده شود یا نیاز
است نحوه پرداخت مورد بازبینی قرار گیرد.
 2هفته زمان برای بررسی الیحه بودجه
سال آینده پیش بینی شده است
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
نمایندگان در روش دولت برای اختصاص ارز
 4هزار و  200تومانی دغدغه دارند چراکه
زمانی که ارز  4هزار و  200تومانی پرداخت
میشود باید تاثیر این ارز در قیمتها برای
مردم مشهود باشد .سازمان مدیریت و برنامه
ریزی نیز در مورد روش اختصاص این ارز
تردید داردبه همین دلیل مقرر شد این
مباحث در جلسات آتی کمیسیون بیشتر
مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت :با
توسعه گازرسانی شهری و روستایی و اطمینان از سالمت شبکه
گاز ،مردم آذربایجان شرقی زمستان امسال را بدون افت فشار گاز
در خانههای گرم خود سپری خواهند کرد.
سیدرضا رهنمای توحیدی درباره آمادگی شرکت گاز
استان آذربایجان شرقی برای گازرسانی پایدار در فصل زمستان و
آمار گازرسانی در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
به خبرنگار شانا گفت :همه تنگناها و معایب شبکه تغذیه و توزیع
گاز استان آذربایجان شرقی با انجام عملیات تعمیرات اساسی و
نشتیابی ساالنه رفع شده است و به مردم این استان اطمینان
خاطر میدهیم در زمستان امسال با قطع یا افت فشار گاز روبهرو
نشوند .وی افزود :افت فشار گاز تنها در شرایطی رخ خواهد داد
که شبکه سراسری گاز کشور دچار مشکل شود ،در غیر این
صورت ،مشکلی در شبکه گاز استانی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه
به صنایع استان اعالم شده است به اندازه دو هفته سوخت مایع
ذخیرهسازی کنند ،اظهار کرد :این اقدام برای مقابله با هرگونه

کمبود گاز در بخش خانگی و تجاری در ابتدای زمستان هر
سال انجام میشود .رهنمای توحیدی درباره گازرسانی به صنایع
توضیح داد :تاکنون  ۷هزار واحد صنعتی این استان از نعمت گاز
بهرهمند شدهاند که از این تعداد ،یکهزار و  ۷۵۰واحد صنعتی
عمده هستند .با انجام این کار تاکنون  ۷۵درصد معادل ۴۸
میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع صنایع استان صرفهجویی
شده است .وی تصریح کرد :با بهرهمندی از مصوبه شورای اقتصاد
مبنی بر اعطای وام بالعوض گازرسانی به هر صنعت تا سقف
 ۲۴۰میلیون تومان ،عملیات اعطای گاز به  ۴۳۵واحد صنعتی
انجام شده است که برای استفاده از گاز طبیعی ،هر کدام از این
صنایع باید برای اشتراکپذیری و لولهکشی داخلی اقدام کنند.
از این تعداد تاکنون بیش از یکصد واحد صنعتی مشترک گاز
شدهاند و با قطع سوخت مایع دیگر صنایع ،آنان نیز بهزودی برای
دریافت اشتراک گاز اقدام خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه
اکنون سه نیروگاه تبریز ،سهند و صوفیان از گاز طبیعی استفاده
میکنند ،گفت :دو نیروگاه جدید نیز در استان احداث خواهد
شد که از ابتدای فعالیت ،مصرفکننده گاز طبیعی خواهند بود.
رهنمای توحیدی با بیان اینکه آذربایجان شرقی  ۶۲شهر
دارد که همه آنها قابلیت گازرسانی داشتهاند ،اظهار کرد :با
بهرهمندی همه شهرهای استان ،اکنون ضریب نفوذ گازرسانی
شهری به  ۱۰۰درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی روستایی به
 ۹۴درصد رسیده است ،تعداد روستاهای استان را  ۲هزار و
 ۷۲۴روستا اعالم کرد و ادامه داد :از این تعداد  ۲هزار و ۱۹
روستا قابلیت گازرسانی دارند و یک هزار و  ۹۳۵روستا گازرسانی
شدهاند ،همچنین اتصال  ۱۸۰روستا به شبکه گاز در دست اقدام

است و گازرسانی به  ۱۳۰روستا نیز در سال  ۹۸آغاز خواهد شد،
بنابراین همه روستاهای استان آذربایجان شرقی تا پایان سال ۹۸
گازرسانی خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی طول شبکه
تغذیه و توزیع گاز استان را بیش از  ۲۰هزار کیلومتر عنوان
کرد و درباره محافظت از این شبکه توضیح داد :عمر شبکه
گاز استان ۲۸ ،سال است که شامل دو بخش لولههای فلزی
و پلیاتیلن میشود .شهرهای بزرگ مانند تبریز لوله فلزی دارند
که این لولهها هر سال کنترل حفاظت کاتدی (کنترل خوردگی
تجهیزات) میشوند .رهنمای توحیدی ادامه داد :برای مقابله با
بحران و آمادگی در شرایط اضطراری ،شهر تبریز بلوکبندی
شده و برای هر بلوک شیر گاز جداگانه تعبیه شده است تا در
مواقع بحران به جای بستن شیر گاز ورودی شهر ،شیر گاز منطقه
آسیبدیده بسته شود .وی میزان مصرف  ۹ماه امسال گاز در
استان آذربایجان شرقی را  ۵میلیارد و  ۹۰۰میلیون مترمکعب
اعالم کرد و گفت :پیشبینی میکنیم در سه ماه پایانی سال۳ ،
میلیارد و  ۶۰۰میلیون مترمکعب گاز در سطح استان مصرف
شود .مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درباره
برنامهریزی این شرکت برای دهه فجر اظهار کرد :دهه فجر
امسال  ۱۷۵طرح با اعتبار  ۹۴میلیارد تومان آماده افتتاح و ۹۲
طرح با اعتبار  ۳۹میلیارد تومان آماده اجرا است.
وی افزود :بهرهبرداری از طرح گازرسانی به  ۳۵روستا،
کلنگزنی طرح گازرسانی به  ۹۰روستا ،آغاز پروژه ساختمانی
بناب ،افتتاح خط انتقال گاز ورزقان  -اهر با اعتبار  ۴۰میلیارد
تومان ،افزایش ظرفیت ایستگاههای تقلیل فشار ( )CGSو
گازرسانی به سه صنعت عمده از مهمترین برنامههای شرکت گاز
استان آذربایجان شرقی در دهه فجر امسال هستند.
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اخبار
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛

مردم ترجیح میدهند
از خیر و شر CNGها بگذرند

سهم پایین  CNGدر سبد انرژی حمل و نقل کشور
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه
سهم  CNGدر سبد انرژی حمل و نقل کشور نسبت به
سوخت مایع بسیار پایین است ،گفت :باید جهش مجددی
در استفاده از سوخت  CNGآغاز شود.
حسین امیری خامکانی با اشاره به مشکالت پیرامون
سی.ان.جیها ،گفت :اگرچه حرکتی مبنی برمصرف CNG
و جایگزینی آن به جای سوخت مایع آغاز ،تعدای جایگاه
سوخت ایجاد و خودروهایی مجهز به سیستم سوخت گازی
شدند اما در ادامه این حرکت از مدار اصلی خود خارج شد
چراکه خودروسازان مسئله ایمنی کپسولهای گاز را جدی
نگرفته و کمبود جایگاههای مرتبط با این سوخت به مرور
مردم را نسبت به سوخت گازی بیاعتماد کرد و استفاده از
سوخت مایع دوباره اولویت گرفت.
مردم ترجیح میدهند از خیر و شر CNGها بگذرند!
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه مردم ترجیح میدهند از خیر و شر
CNGها بگذرند ،ادامه داد :وزارت نفت و وزارت صنعت
و معدن و خودروسازها در دولت قبل و فعلی نیز آنطور
که باید درصدد رفع مشکل نرفته و جهش آغاز شده برای
مصرف سوخت گازی بدون دستیابی به نتیجه رها شد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون سهم  CNGدر سبد
انرژی حمل و نقل کشور نسبت به سوخت مایع بسیار پایین
است ،پیشنهاد داد :افزایش کیفیت موتورها و اقتصادی
کردن توزیع  CNGدر کشور ضروری است ،چراکه به
دلیل اقتصادی نبودن مقوله توزیع ،بسیاری از جایگاههای
توزیع سوخت گازی تعطیل شدند لذا باید فرمولی تعریف
کرد که ماندن در این شغل برای جایگاهداران صرفه
اقتصادی داشته باشد.
امیری خامکانی یادآور شد :به دلیل گرانی قیمت
زمین در برخی از کالن شهرها احداث جایگاه CNG
هزینهبر است لذا باید تسهیالت و مشوقهایی در اختیار
متقاضیان قرار داد تا جایگاههای سی.ان.جیها افزایش
یابند و در ادامه از فواید آن همچون کاهش آالیندگی هوا
استفاده کرد.
این نماینده مجلس دهم با انتقاد از اینکه دولت
نه تنها مشکالت پیرامون استفاده از سوخت  CNGرا
برطرف نکرد بلکه تعرفه ماشینهای هیبریدی را نیز به
منظور جلوگیری از ورود آنها حذف کرد و عمال حاکمیت
به دست خود منجر به ترویج استفاده از سوخت مایع شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است باید
جهش مجددی در استفاده از سوخت  CNGآغاز ،واردات
ماشینهای هیبریدی آزاد ،خودروهای برقی و هیبریدی
در داخل کشور تولید و تولید خودرو به صورت سنتی کنار
گذاشته شود.
از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

آییننامهرسیدگیبهتخلفاتتوزیعوفروش
فرآوردههاینفتیوسیانجیابالغشد

آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش
فرآوردههای نفتی و سیانجی از سوی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران ابالغ شد.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران،
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم
کرد :پس از تایید تغییرات در ضوابط ،دستورعملها و
فرآیندهای اجرایی «آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع
و فروش فرآوردههای نفتی و سیانجی» ،این آییننامه در
سایت ستاد و مناطق سیوهفتگانه برای بهرهبرداری همه
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد قابل رویت است.
سیدمحمدرضا موسویخواه گفت :در این آییننامه
تمامی اطالعات از جمله تاریخچه ،صالحیت ،اختیارات،
نحوه تشکیل جلسات ،رسیدگی ،صدور و اجرای آرا در
کمیتهها و همچنین مبانی و مستندات لحاظ شده ،ضمن
آنکه این تغییرات بر اساس تعامالت ،روشها ،قیمتها و
سهولت دسترسی و عناوین تخلف ،تهیه و تنظیم شده
است.
وی تاکید کرد :این آییننامه با تغییر شرایط ،قوانین و
مقتضیات زمان در آینده قابل تغییر خواهد بود.

شرکتهای هندی به خرید نفت ایران
ادامه می دهند

هند و ژاپن قبل از اعمال تحریمهای آمریکا علیه
ایران ،مشتریان ثابت نفت ایران بودند که پس از شروع
مجدد این تحریم های یک جانبه با مشکالتی در این زمینه
مواجه شده و خرید آنها بعضاً متوقف شد.
پس از خروج ایاالت متحده از برجام و شروع دور دوم
تحریمها ،هشت کشور ،از جمله ژاپن و هند ظرف مدت
شش ماه به طور موقت از تحریم نفتی ایران معاف شدند.
هند که از خریداران عمده نفت ایران است ،تحت
تاثیرفشارهای ایاالت متحده مجبور به کاهش خرید شد .اما
هندیها به محض دریافت معافیت از سوی واشنگتن مجدد
مبادالت خود را از سرگرفتند و درنظر دارند به خرید نفت
از ایران ادامه دهند .بسیاری از کارشناسان هندی ،ایجاد
شرکتهای کوچک ایالتی ومعامله با روپیه را از راهکارهای
حل این معضل میدانند.
منابع آگاه این کشور اعالم کردند که دو شرکت
بهارات و هندوستان پترولیوم هر کدام در ماه فوریه یک
میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می کنند.
شرکت ملی نفت هند درماه جاری میالدی اقدام به
خرید  5میلیون بشکه نفت از ایران کرد و در ماه فوریه
هم همین مقدار خواهد خرید .با این حساب  ،پس از توقف
سه ماهه و در صورت شروع خرید این شرکت ها فروش
نفت ایران به هند ،تا  9میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.
مبادالت نفتی و تجاری دو کشور ایران و هند از
جمله موضوعات سفر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
به دهلی نو عنوان شده است .کشور دیگری که توانسته
معافیت موقتی را از ایاالت متحده جهت ادامه همکاری
نفتی با ایران دریافت کند ژاپن است .از آنجایی که این
کشور سیاستهای خارجی خود را مطابق با اصول آمریکا
پیش میبرد ،پس اعالم تحریمهای مجدد نفتی ،آنها سال
گذشته میالدی رسما اعالم کردند ،خرید نفت خود از ایران
را متوقف خواهند کرد .در این میان نفت عربستان سعودی
و امارات جایگزین مناسبی برای آنها می باشد .اخیرا چند
شرکت نفتی ژاپن مانند( جی ایکس تی جی) اعالم کرده
که قصد خرید نفت از ایران ،تا پایان ماه ژانویه را دارد .اما
اینکه پس از پایان معافیت تحریمی آمریکا به واردات نفت
ادامه دهد یا نه ،هنوز مشخص نیست.

