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اخبار
یک مقام مسوول:

برقامید ۱۳۰هزارتهرانیراشاملمیشود

معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان
تهران گفت :حذف سکونتگاههای غیردائم ۱۳۰ ،هزار مشترک
در طول سال را مشمول طرح ملی «برق امید» در استان تهران
میکند.
«مصطفی بابایی» افزود :طرح برق امید از ابتدای آبان ماه
امسال اجرا می شود ،هدف از اجرای این طرح ،مدیریت مصرف
برق در بخش خانگی و توسعه انرژیهای پاک است.
وی اضافه کرد :براساس این طرح مشترکان بخش خانگی
به سه گروه پرمصرف ،خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی
شدهاند و با توجه به شرایط اقلیمی کشور و در نظر گرفتن
این مهم که شرکت ما در گروه مناطق عادی قرار دارد ،کم
مصرفها به مشترکانی اطالق میشود که هشت ماه از سال
یعنی از مهرماه تا اردیبهشت ماه مصرف متوسط ماهانه انرژی
برق آنها تا  ۸۰کیلووات ساعت و برای ماه های گرم (خرداد
تا شهریور) تا  ۱۰۰کیلووات ساعت باشد .وی افزود :خوش
مصرفها مشترکانی محسوب می شوند که در هشت ماه مهر تا
اردیبهشت بین  ۸۰تا  ۲۰۰کیلووات ساعت متوسط مصرفشان
باشد و در چهار ماه دیگر سال متوسط مصرفشان بین  ۱۰۰تا
 ۳۰۰کیلووات ساعت باشد و مشترکان پرمصرف نیز در ماههای
گرم باالی  ۳۰۰کیلووات ساعت و در سایر ماههای سال بیش از
 ۲۰۰کیلووات ساعت مصرف برقشان است.
معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق
استان تهران توضیح داد :اجرای این طرح موجب می شود
که مشترکان کم مصرف از تخفیف صد در صدی بهای برق
مصرفی بهره مند میشوند و مشترکان خوش مصرف هم
میتوانند با رعایت نکاتی ساده ،خود را به جرگه کم مصرفها
برسانند .بابایی گفت :پس از آغاز اجرای این طرح ،مشترکان
پرمصرف نیز طبق شرایط اعالم شده موظفند تا در یک بازه ۶
ماهه نسبت به تغییر شرایط مصرف خود اقدام کنند در غیر این
صورت  ۱۰درصد به هزینه برق مصرفی آنها افزوده خواهد شد.
معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان
تهران تعداد مشترکان مشمول اجرای این طرح را با حذف
سکونت گاههای غیردائم (به اصطالح مصارف صفر) حدود ۱۳۰
هزار مشترک در طول سال اعالم کرد و گفت :برآورد می شود
که  ۶۴۵هزار مشترک حداقل یک بار در سال مشمول اجرای
این طرح شوند .به گفته وی ،بر اساس مصرف سال مشترکان
بخش خانگی  ۹۸و با لحاظ کردن دو مدل مصرف ماههای سرد
و گرم ،رقمی در حدود  ۱۵میلیارد تومان به عنوان پاداش به
مشترکان کم مصرف اختصاص مییابد.
بابایی افزود:یکی از بهترین طرحهایی که تا کنون در
سطح شرکتهای توزیع برق به مرحله اجرا درآمده است ،ارائه
خدمات غیرحضوری به مشترکان در قالب اجرای طرح خدمات
سبز است که با هدف صرفه جویی در هزینه و زمان ،تکریم
ارباب رجوع و جلوگیری از مفاسد اداری طراحی شده است.
به گفته وی ،همکاران در وزارت نیرو در چارچوب این
طرح تالش می کنند تا همه خدمات را بوسیله درگاههای
الکترونیک به مشترکان ارائه کنند و با توجه به سلیقه گروههای
مختلف اجتماعی و سطح دسترسی آنها ،طراحی و گسترش
درگاههای مختلف را در دستورکار قرار دارد.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان
تهران گفت :اپلیکیشن خدمات غیر حضوری ارائه شده در کافه
بازار ،سایت این شرکت و همچنین سامانه تلفنی جهت ارائه
خدمات سبز در دسترس عموم مشترکان این شرکت قرار دارد.
به گزارش ایرنا ،طرح «برق امید» مخصوص مشترکان
خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد مردم در سالهای
گذشته استخراج شده ،بطور متوسط در کل کشور حدود ۳۰
درصد از مشترکان برق در محدوده کم مصرف ۱۵ ،درصد
پرمصرف و  ۵۵درصد در محدوده خوش مصرف هستند .این
تقسیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار
ندارد بلکه براساس میزان مصرف برق آنها شکل گرفته است.
تخفیف  ۱۰۰درصدی بهای برق در طرح «برق امید» برای
مشترکان کممصرف در نظر گرفته شده است.
در طرح «برق امید» ،مشترکان برق خانگی در سه گروه
کممصرف ،خوشمصرف و پرمصرف قرار میگیرند .بر این
اساس ،مشترکان کممصرف از تخفیف  ۱۰۰درصدی در قبض
برق بهرهمند میشوند ،از مشترکان خوش مصرف قدردانی
میشود و مشترکان پرمصرف نیز با انجام کارهایی از عنوان
پرمصرف دور شده و به خوشمصرفها میپیوندند.
دوم شهریورماه امسال هیات وزیران مصوبه برق رایگان
برای مشترکان کم مصرف را تصویب کرد ،بر اساس این مصوبه
مقرر است طرح برق امید اجرایی شود .سخنگوی صنعت برق
اعالم کرد:

پیامک روش آگاهی مردم
از نوع مصرف برق

سخنگوی صنعت برق گفت :مردم بوسیله پیامک
هایی که برای آنها از سوی شرکت های توزیع برق ارسال
می شود ،از رده مصرفی خود آگاه خواهند شد.
مصطفی رجبی مشهدی افزود :پیامک های ارسالی،
مشترکان را از قرار گرفتن در گروه مصرفی و راهکارهای
کاهش مصرف آگاه می کند.
وی اضافه کرد :الگوهای تعیین شده مصرف برق در
طرح برق امید براساس رفتارهای مشترکان در سال های
گذشته است و هدف اصلی طرح برق امید اصالح رفتار
مصرفی مشترکان است .به گفته رجبی مشهدی ،برای
مشترکان پرمصرف پنل های خورشیدی اختصاص خواهد
یافت و به صورت اقساط در اختیار مشترکان قرار خواهد
گرفت و وزارت نیرو پرداخت سود تسهیالت را برعهده
گرفته است .وی افزود:کاهش مصرف برق باعث کاهش
آالینده های زیست محیطی و هوای پاکتری برای همه
خواهدشد.دوم شهریورماه امسال هیات وزیران مصوبه برق
رایگان برای مشترکان کم مصرف را تصویب کرد ،بر اساس
این مصوبه مقرر است طرح برق امید اجرایی شود.
طرح «برق امید» مخصوص مشترکان خانگی است و
الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در سالهای گذشته
استخراج شده است ،به طور متوسط در کل کشور حدود
 ۳۰درصد از مشترکان برق در محدوده کم مصرف۱۵ ،
درصد پرمصرف و  ۵۵درصد در محدوده خوش مصرف
هستند .این تقسیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی
یا درآمد خانوار ندارد بلکه براساس میزان مصرف برق آنها
شکل گرفته است .تخفیف  ۱۰۰درصدی بهای برق در طرح
«برق امید» برای مشترکان کممصرف در نظر گرفته شده
است.
در طرح «برق امید» ،مشترکان برق خانگی در سه
گروه کممصرف ،خوشمصرف و پرمصرف قرار میگیرند .بر
این اساس ،مشترکان کممصرف از تخفیف  ۱۰۰درصدی
در قبض برق بهرهمند میشوند ،از مشترکان خوش مصرف
قدردانی میشود و مشترکان پرمصرف نیز با انجام کارهایی
از عنوان پرمصرف دور شده و به خوشمصرفها میپیوندند.

وزیر نیرو:

امسال همه کشور برنامه سازگاری با کم آبی خواهد داشت

وزیر نیرو گفت :تاکنون برنامه سازگاری
با کم آبی برای  ۱۱استان نهایی شده و
تاپایان سال این امر برای کل کشور محقق
خواهد شد.
«رضا اردکانیان» افزود :تدوین این
برنامه کمک موثری در حفظ منابع آبی است
و نیز روش مصرف آب مطابق نیاز هر منطقه
را مشخص خواهد کرد.
وی به الگوی کشت و مبنای تخصیص
آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :تولید
این الگو با همکاران جهاد کشاورزی است
که اینک آماده شده و در مرحله استقرار و
پیادهسازی است و در اصفهان کار آغاز شده
و این اقدام مستلزم اقدام های بین بخشی
است .اردکانیان افزود :آنچه آسیب رسانده
ماهیت بخشی ساختار است که ضرورت دارد
کار بین بخشی توسعه یابد.
وزیر نیرو درباره طراحی آب شیرین
کنهای شهرهای جنوبی کشور گفت :با

وجود تغییر اقلیم و خشک بودن کشور در
شمال و جنوب به منابع خدادادی آب دریا
دسترسی وجود داردمنابع و مصارف ۱۷
استان کشور در منطقه مرکزی و حاشیه

ناوگان ملی حفاری موفق به دریافت گواهینامه  COFشد

هشت دستگاه دیگر ناوگان شرکت ملی حفاری ایران موفق به دریافت گواهینامه
اولویت یک و دو تجهیزات  COFاز مراجع ذیصالح مورد تائید وزارت نفت شدند.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران ،مهران مکوندی ،معاون مدیرعامل این شرکت در
امور فنی و مهندسی گفت :براساس شیوهنامهها و و تأکید مقام عالی وزارت نفت ،دریافت
گواهینامه ( )CERTIFICATE OF FITNESSبرای همه دستگاهها و تجهیزات
حفاری چاههای نفت و گاز الزامی است.
وی با بیان اینکه روزآمدسازی دستگاهها و تجهیزات حفاری برای حضور فعال
در پروژهها بهویژه پروژههای میدانمحور (طرح نگهداشت و افزایش تولید) در اولویت
برنامههای شرکت است ،اظهار کرد :در چارچوب دریافت گواهینامه  COFهمه تجهیزات
مربوط به کنترل فوران ،سیستمهای باالبری ،سکوی حفاری ،سیستمهای گردش سیال،
برق دستگاه در موتورآالت و ماشینآالت ،ایمنی و سازه و زیرسازه بررسی و ارزیابی شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی با بیان اینکه این
کار با تالش مؤثر کارکنان مدیریت عملیات ،نگهداری و تعمیرات ،برنامهریزی و پیگیری
ادارههای بازرسی فنی و برنامهریزی تعمیرات امور مهندسی محقق شد ،گفت :با اقدامهای
به عمل آمده گواهینامههای اولویت یک مربوط به  ۲۴دستگاه حفاری برای مدت  ۶ماه
تمدید شد.
مکوندی افزود :در زمان حاضر برنامهریزی برای پیگیری و دریافت گواهینامه برای
هشت دستگاه حفاری دیگر نیز در حال اجراست.
وی یادآور شد :شرکت ملی حفاری ایران تاکنون موفق به دریافت  ۳۲گواهینامه
 COFبرای دستگاههای حفاری شامل  ۳۰دکل خشکی و دو دکل دریایی شده است.

جنوبی برای استفاده از آب دریا بررسی شده
است .
وی اضافه کرد :تاکنون به میزان ۲۶
میلیارد متر مکعب مجوز برداشت آب بدون

نمکزدایی به استانهای هرمزگان ،بوشهر و
سیستان و بلوچستان داده شده و عالوه بر
این مجوز  ۴.۴میلیارد متر مکعب نمکزدایی
به این استانها اعطا شده است.
وی افزود :شیرین کردن آب با هر
قیمتی برای مصرف شرب توجیهپذیر و الزم
است در هر طرحی مالحظه های زیست
محیطی هم دیده شود.
اردکانیان درباره اصالح الگوی مصرف
برق خاطرنشان کرد ۱۰۰ :درصد شهرها
و  ۹۹.۷درصد روستاها از نعمت برق
برخوردارند که به منظور تابآوری الزم است
الگوی مصرف رعایت شود.
وزیر نیرو گفت :امسال اصلی ترین
دستاورد در بخش برق این است که اوج بار
را در تابستان کاهش داده و از سرمایه گذاری
چند صد هزار میلیارد تومانی برای ساخت
نیروگاهها در جبران کمبود برق در زمان اوج
بار جلوگیری شد.

تعمیرات اساسی مرکز جمعآوری گاز خانگیران پایان یافت

تعمیرات اساسی مرکز جمعآوری شرقی منطقه خانگیران برای تأمین گاز شبکه
سراسری و با هدف تداوم تزریق و ذخیرهسازی گاز در مخزن شوریجه دی ،سه روز زودتر
از برنامه زمانبندی با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،ابوالقاسم ایرانی ،رئیس اداره تعمیرات
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق درباره مدت زمان و تعمیرات انجامشده در مرکز
جمعآوری شرقی منطقه خانگیران اظهار کرد :تعمیرات اساسی در مدت هشت روز با انجام
 ۵۸۲دستور کار تعمیراتی و  ۲هزار و  ۲۷۴نفر ساعت پایان یافت که شامل درخواست
کارهای با اولویت باال مربوط به منیفولد ،هدر و خطوط مشترک تخلیه گاز شیرین در مرکز
جمعآوری و خطوط اصلی در مرکز اندازهگیری است.
ایرانی گفت :در این مرحله از تعمیرات اساسی همه الزامها و شاخصهای ایمنی و
بهداشتی برای جلوگیری از بروز حادثه و شیوع ویروس کرونا با همکاری اداره اچاسیی
انجام شد.
خطوط لوله انتقال گاز ترش تولیدی  ۱۳حلقه از چاههای واقع در بخش شمال
شرق منطقه خانگیران وارد این مرکز شده و از طریق دو خط لوله اصلی انتقال گاز به
مرکز اندازهگیری انتقال مییابد .افزون بر آن ،خطوط لوله گاز شیرین تولیدی تعدادی از
چاههای شوریجه دی نیز وارد این مرکز میشوند و بهوسیله یک خط لوله اصلی به نمزدایی
پاالیشگاه قدیم منتقل میشود .از این رو میتوان این مرکز را یکی از مراکز مهم در
فرآیند تولید و تأمین گاز مورد نیاز استانهای شمال و شرق کشور دانست که با راهاندازی
چاههای  ۷۱و  ۷۵پیشبینی تولید زمستانی این مرکز به حدود  ۱۲میلیون مترمکعب در
روز میرسد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد:

سبقت  ۱۲۰میلیون متر مکعبی تولید گاز ایران از قطر

به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس
جنوبی ،با توسعه و افزایش تولید پارس
جنوبی ،سرانجام ایران برنده ماراتن نفسگیر
تولید گاز شد و با تکمیل فازها ،اختالف تولید
ایران و قطر ،به بیش از  ۱۲۰میلیون متر
مکعب در روز خواهد رسید.
«هادی هاشم زاده فرهنگ» دیروز (سه
شنبه)با اشاره به اینکه تا سه دهه پیش کمتر
کسی در ایران بود که نام عسلویه ،روستایی
دورافتاده در حاشیه خلیج فارس را شنیده
باشد ،گفت :آن زمان عسلویه مانند هزاران
روستای ایران بود که کمتر گذر غریبهای به
آنجا افتاده بود .با آغاز توسعه میدان مشترک
پارس جنوبی از سوی ایران و گنبد شمالی از
سمت قطر ،سیمای این روستا تغییر شکل
داد و به تدریج به پایتخت انرژی ایران تبدیل
شد.
وی افزود :اکنون  ۲۳سال از آغاز توسعه
پارس جنوبی یا همان عسلویه میگذرد و
 ۲۲سال است که شرکت مجتمع گاز پارس
جنوبی برای بهرهبرداری از فازهای توسعهای
تأسیس شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی
اضافه کرد :این شرکت که در ابتدا با نام
پاالیش گاز عسلویه تأسیس شد ،امروز با
راهبری  ۱۲پاالیشگاه به بزرگترین مجتمع
پاالیشگاهی گاز دنیا تبدیل شده و با تربیت
نسلی بی همتا از کارکنان ،کارشناسان و
مدیران ایرانی به بلوغ کامل و خوداتکایی
دست پیدا کرده است.
وی گفت :این مجتمع از همان ابتدا در
چارچوب اعتالی نام ایران و تحقق استقالل
و خودکفایی با اتکا بر دانش و تولید پایدار
و ایمن ،پرچم اقتدار را در کشور برافراشته
کرده است.
میدان مشترک گازی پارس جنوبی در
سال  ۱۳۶۷کشف شد و قطریها به عنوان
شریک ایران بخش متعلق به خود را از سال
 ۱۳۶۹عملیاتی کرده و به استخراج از این
مخزن مشترک پرداختند ،بدون اینکه هیچ
سهمی از آن وارد اقتصاد ایران شود.
مهرماه سال  ۱۳۷۶امضا قراردادی با
شرکت توتال با سهم  ۴۰درصد و شرکت
گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر کدام
به ارزش  ۳۰درصد به عنوان یکی از طرفین

قرارداد سرمایهگذاری با ایران برای توسعه
فاز  ۲و  ۳پارس جنوبی با تولید روزانه ۵۶.۶
میلیون متر مکعب گاز طبیعی ۸۰ ،هزار
بشکه میعانات گازی و ۴۰۰تن گوگرد با مبلغ
قراردادی دو میلیارد و  ۱۲میلیون دالر وارد
فاز عملیاتی شد.
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
به منظور بهرهبرداری از فازهای توسعهای
میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از
شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران در
تاریخ ۲۸مهر ماه سال  ۱۳۷۷تاسیس شد و
مسوولیت بهرهبرداری از پاالیشگاههای پارس
جنوبی را برعهده گرفت.
به گفته فرهنگ؛ پس از راه اندازی
فازهای  ۲و  ۳در سال  ۸۰تولید گاز با روزانه
 ۵۶میلیون متر مکعب آغاز شد و امروز
به حدود  ۷۰۰میلیون متر مکعبی در روز
رسیده است.
وی افزود :در سالیان اخیر و با توسعه
و افزایش تولید سرانجام ایران برنده ماراتن
نفسگیر تولید گاز شد و با تکمیل فازها
اختالف تولید ایران و قطر ،به بیش از ۱۲۰
میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.
نکته مهمی که ارزش پیشی گرفتن
ایران را بیشتر میکند این است که نگاهی
به نقشه میدان مشترک پارس جنوبی نشان
میدهد تنها حدود یک سوم از مساحت
میدان در آب های ایران قرار دارد و دو سوم
مساحت در آب های قطر قرار گرفته است.
در واقع ایران با وجود آنکه فضای کمتری
برای توسعه و حفاری چاه ها و نصب سکوها
در اختیار داشت اما توانسته تولید روزانه خود
را از رقیب و همسایه بیشتر کند.
فرهنگ اضافه کرد :هر چند که تحریم
ها در سالیان اخیر هر روز بیش از پیش شده
است ،اما توانمندی ایجاد شده در نیروی
انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی همواره
باعث دلگرمی بوده و تا به حال هیچ یک
از واحدهای پاالیشگاهی در مجتمع متوقف
نشده است و تولید پایدار به عنوان هدف
اصلی مجتمع همواره محقق شده است.
تحریمهای شدیدی که علیه کشورمان اعمال
شده است ،نتوانسته این روند تولید را متوقف
کند و به دست نیروهای متخصص مجتمع
دشوارترین کارها در حال انجام است.

وی تاکید کرد :تحریم ها هم با وجود
اینکه در زمینه تأمین قطعات و نیز در زمینه
ارائه دانش و خدمات فنی وجود داشت،
گامهای اساسی در چارچوب خودکفایی در
این منطقه برداشته و پارس جنوبی در مسیر
افزایش تولید پیش رفت.
فرهنگ گفت :سالهای اخیر دوره
شکوفایی شرکت در بخش نیروی انسانی،
تجهیزات ،دستگاهها و ماشینآالت بوده و
مجتمع گاز پارس جنوبی در سالهای اخیر
تبدیل به یک شرکت بینالمللی شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی
با اشاره به اینکه امروز مجتمع گاز پارس
جنوبی با بلوغی که در آن ایجاد شده ،فارغ از
ایجاد رفاه ،آرامش ،توسعه صنعتی و اقتصادی
که در کشور ایجاد کرده است ،گفت:این
مجتمع پشتوانه بزرگی برای منابع انسانی
صنعت گاز و نفت است ،همانطور که در
سالیان گذشته مدیران قدیمی این مجتمع
عظیم در بزرگترین شرکتهای صنعت نفت
مشغول خدمت و مدیریت شده اند و عملکرد
آنها تایید کننده این بلوغ است.
وی این راهم گفت :متخصصان امروز
مجتمع ،در شمار افرادی محسوب می شوند
که در عین گمنامی ،توانستهاند در بهره
برداری و توسعه پارس جنوبی ،طرحها و
ایدههای خاص و نوینی را طرح کنند و به
مرحله اجرا درآورند و به این وسیله ایران را
در جهان سربلند کنند.
گاز شیرین تصفیه شده مجتمع گاز
پارس جنوبی در سال  ۹۸نسبت به سال ۹۲
حدود  ۱۵۵درصد رشد داشته که این میزان
در سال جاری نیز افزایش خواهد داشت.
براساس اظهارات مسوولین وزارت نفت و
شرکت ملی گاز ایران ،ظرفیت تولید گاز
پارس جنوبی از  ۲۸۰میلیون مترمکعب در
سال  ،۹۱به  ۷۵۰میلیون مترمکعب تا پایان
امسال خواهد رسید.
عالوه براین در زمینه گازرسانی به
روستاها با توسعه پارس جنوبی ،اقدام شده و
جمعیت روستایی تحت پوشش گازرسانی در
سال  ۹۲بالغ بر  ۱۴هزار روستا بودند و اکنون
از مرز  ۳۰هزار روستا گذشته و تا پایان سال
به بیش از  ۳۲هزار روستا میرسد.
از طرف دیگر ارزش افزوده ایجاد شده

بهدلیل جایگزینی مصرف گاز به جای سوخت
مایع دستاورد ارزشمند دیگری به واسطه
تولید گاز در پارس جنوبی است .تا چند سال
پیش به دلیل کمبود گاز مصرف سوخت
مایع باال بود .به گفته وزیر نفت در سال
 ۹۲نیروگاهها  ۲۷میلیارد لیتر سوخت مایع
مصرف کردند ،اما این عدد در سالهای اخیر
به یک سوم تقلیل یافت و به  ۹میلیارد لیتر
رسید که این مقدار باز هم کمتر میشود.
صادرات گاز هم با افزایش تولید گاز
پارس جنوبی ۹۰ ،درصد افزایش نشان می
دهد و ایران اکنون بطور میانگین روزانه
حدود  ۸۰میلیون مترمکعب گاز صادر
میکند.
نکته مهم آنکه صادرات محصوالت
مختلف به ویژه گاز ،عالوه بر ایجاد منابع
مالی دستاوردهای فراوانی از جمله ایجاد
مشترکات سیاسی و اقتصادی در پی دارد،
که گاز پارس جنوبی این مهم را محقق کرده
است .چنانچه کارشکنیها و تحریمهای
ظالمانه نبود ،ایران امروز به چند کشور
همسایه یا غیرهمسایه دیگر نیز گاز خود را
صادر میکرد.
توسعه صادرات گاز نقش دیگری هم به
شکل غیرمستقیم دارد و آن افزایش صادرات
فرآوردههای نفتی به دلیل توسعه طرحهای
گازرسانی در کشور است .امروز اعداد صادرات
فرآوردهها رشد چشمگیری دارد و برای کشور
درآمد به همراه داشته است.
تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده
دیگر نیز دارد که آن محیط زیست است،
دیگر کمتر کسی هیزم و چوب برای گرم
کردن خانه خود و پخت و پز مصرف میکند،
از طرفی گاز یک انرژی پاک است که بیشک
آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در چند
سال آینده بیشتر خود را نشان میدهد.

نوسازی بخشی از خطوط لوله در پایانه نفتی خارک

مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران گفت :خطوط
لوله ورودی و خروجی تعدادی از مخازن پایانه نفتی خارک
با توجه به قدمت و فرسودگی و عمر باال ،نیازمند تعویض
و نوسازی تشخیص داده شد و این خطوط که حد فاصل
مخازن  ۱۶تا  ۱۸و خط ورودی مخزن  ۳۲هستند با استفاده
از توان داخلی شرکت و ماشینآالت و کاالی موجود در
انبارهای شرکت در حال تعویض است.
به گزارش شرکت پایانههای نفتی ایران ،عباس اسدروز،
فراهم کردن زیرساختهای پایانه نفتی خارک برای دریافت
و ذخیرهسازی نفت خام و میعانات با هدف پشتیبانی از تولید
پایدار گاز کشور و صادرات نفت خام را از جمله فعالیتهای
مهم شرکت پایانههای نفتی ایران عنوان کرد و گفت :یکی
از نقاط قوت این شرکت در حوزه بهسازی و ایمنسازی
تأسیسات نفتی ،توان عملیاتی فوقالعاده است که طبق

برنامهریزی انجامشده پروژهها و طرحهای خوبی بهمنظور
ایمنسازی و بهسازی فعالیتهای عملیاتی پایانههای نفتی
در جزیره خارک در حال اجراست.
اسدروز افزود :با ارزیابی ریسکی که از سوی متخصصان
این شرکت انجام شد ،خطوط لوله ورودی و خروجی تعدادی
از مخازن پایانه نفتی خارک با توجه به قدمت و فرسودگی و
عمر باال ،نیازمند تعویض و نوسازی تشخیص داده شد و این
خطوط که حد فاصل مخازن  ۱۶تا  ۱۸و خط ورودی مخزن
 ۳۲هستند با استفاده از توان داخلی شرکت و ماشینآالت
و کاالی موجود در انبارهای شرکت در حال تعویض است.
وی افزود :در پروژه خطوط حد فاصل مخازن  ۱۶تا
 ۱۸ابتدا عملیات خاکبرداری و حفاری به طول  ۳۷۰متر و
حجم حدود  ۱۰هزار مترمکعب با استفاده از امکانات داخلی
شرکت انجام شد و در ادامه تعویض خط لوله ورودی مخازن

در سایز  ۴۲اینچ در دستور کار قرار گرفت و در حال انجام
است و فاز دوم پروژه نیز که خط خروجی مخازن در سایز
 ۴۸اینچ است بالفاصله انجام میشود و عملیات تعویض خط
لوله ورودی مخزن  ۳۲نیز همزمان در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران تأکید کرد:
یکی از کارهای مهم در راستای شناسایی محلهای
پرریسک و هماهنگی واحدهای عملیاتی ،انجام مانور ایمنی
با همکاری ادارات عملیاتی در منطقه خارک بود که در حین
انجام این مانور بخشی از خطوط آب آتشنشانی به علت
فرسودگی نیازمند تعویض تشخیص داده شد که بهمنظور
اطمینانبخشی و افزایش سرعت عمل در فرآیندهای
اچاسیی و کم کردن ریسکهای عملیاتی بالفاصله تعویض
این خط لوله به طول  ۱۰۰متر در دستور کار قرار گرفت که
این فرآیند هم در حال انجام است.
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اخبار
در  ۶ماه نخست امسال محقق شد

مصرف روزانه  ۴۴۰هزار متر مکعب
سیانجی در کردستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
کردستان از مصرف روزانه  ۴۴۰هزار متر مکعب سیانجی
در  ۶ماه نخست امسال در سطح کردستان خبر داد.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه کردستان ،عبداهلل گیتیمنش در این باره گفت:
در بازه زمانی مذکور ۸۱ ،میلیون و  ۵۰۰هزار مترمکعب
سیانجی در استان مصرف شده که با رشد  ۲درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
وی با اشاره به مصرف روزانه  ۴۴۰هزار مترمکعب
سیانجی در استان که سبب کاهش مصرف  ۸۱میلیون
لیتری بنزین در استان نیز شده است ،افزود :هماکنون
 ۵۲جایگاه سیانجی فعال در استان وجود دارد که
عملیات احداث دو جایگاه دیگر نیز در دست اقدام است تا
زیرساختهای سوخترسانی این فرآورده در استان افزایش
یابد .مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
کردستان ابراز امیدواری کرد :با همکاری و ارتباط مطلوب
با دیگر ادارههای استان درباره خدمات مرتبط با تأمین،
نگهداشت و توزیع فرآوردههای نفتی ،خدمات مطلوبی به
مردم ارائه دهیم .گیتیمنش به تأمین و توزیع سوخت
مورد نیاز بخشهای مختلف خانگی ،صنعتی و کشاورزی
در بستر نرمافزارهای الکترونیکی و همچنین اجرای طرح
توزیع الکترونیکی گاز مایع در استان اشاره کرد و افزود :در
راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ،تحقق حقوق
شهروندی و کاهش تردد ارباب رجوع ،زیرساختهای
اینترنتی برای مشتریان شرکت مهیا شده است و توزیع
نفت سفید و گاز مایع خانوارهای استان و نفتگاز بخش
کشاورزی بهصورت الکترونیکی بوده و سهمیه ساالنه این
عزیزان در کارتهای بانکی ایشان شارژ میشود.
وی گفت :بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ،ثبت نام
طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در
سامانه  GCR.NIOPDC.IRدر استان آغاز که هم
اکنون سه کارگاه تبدیل این خودروها در استان فعال
است و امیدواریم واجدان شرایط نسبت به ثبت نام در این
سامانه اقدام کنند .مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه کردستان از تأمین و توزیع روزانه بیش از ۳
میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی در استان خبر داد و
افزود :در  ۶ماه نخست امسال ،مصرف نفت سفید با کاهش
 ۱۲درصدی و مصرف بنزین با کاهش  ۲۳درصدی هراه
بوده و نفتگاز نیز تغییری نکرده است .گیتیمنش با اشاره
به آمادگی کارکنان این شرکت برای تأمین بهموقع سوخت
مورد نیاز تأکید کرد :هماکنون  ۹ناحیه ،دو واحد تأسیسات
انبار نفت ۲۹۹ ،باب فروشندگی روستایی ۸۲ ،جایگاه عرضه
فرآوردههای نفتی و  ۵۲جایگاه سیانجی ،سوخت مورد
نیاز مردم استان را تأمین میکنند.

آرامکو ساخت کارخانه ۲۰میلیارد مواد
شیمیایی دالری را متوقف کرد

شرکت صنایع شیمیایی عربستان(سابک) طی
بیانیهای اعالم کرد آرامکو و شرکت پتروشیمی بیسیک
اینداستریز قرار است به جای ساخت یک کارخانه کام ً
ال
جدید ،تاسیسات موجود را وارد پروژه یانبو کنند.
شرکت آرامکوی عربستان طرح ساخت کارخانه
تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی به ارزش  20میلیارد
دالر را متوقف میکند .هدف از این اقدام کاهش هزینهها
و حفظ سود بزرگترین شرکت نفت دنیا در بحبوحه سقوط
قیمت نفت و مواد شیمیایی است .شرکت صنایع شیمیایی
عربستان(سابک) طی بیانیهای اعالم کرد آرامکو و شرکت
پتروشیمی بیسیک اینداستریز قرار است به جای ساخت
یک کارخانه کام ً
ال جدید ،تاسیسات موجود را وارد پروژه
یانبو کنند .این دو شرکت سعی میکنند همهگیری
ویروس کرونا را که صنعت انرژی را نابود کرده هدایت
کنند .آرامکو که در سال جاری بخش بزرگی از سهام
سابک را خریداری کرده ،به دنبال حفظ پروژه یانبو در
ساحل دریای سرخ عربستان یا ادغام آن با پاالیشگاههای
فعلی بود .شرکت نفت دولتی عربستان در حال بررسی
طرح خرید بخشی از پایانه گاز طبیعی مایع در تگزاس بوده
و پروژه پاالیشگاهی  10میلیارد دالری چین را هم متوقف
کرده است .متخصصان عقیده دارند در حالی که کاهش
هزینه ها توانایی آرامکو برای پرداخت سود به سهامداران را
حفظ میکند ،ولی دورنمای رشد این شرکت در بلند مدت را
تضعیف خواهد کرد .تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی
با کیفیت به جای انتقال سوخت ،بخشی از طرح آرامکو برای
به دست آوردن سود بیشتر از هر بشکه نفت تولید شده است.
بزرگترین شرکت نفت دنیا قصد دارد ظرفیت پاالیشگاهی خود
را دوبرابر کرده تا بتواند واحد غیر سودآور تولید محصوالت
پاالیشی و شیمیایی را تقویت کند .خرید  70درصد از شرکت
سابک به ارزش  69میلیارد دالر از صندوق حکومتی عربستان
برای رسیدن به این هدف حیاتی است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو :

آغاز مانورهای پدافند غیرعامل در
صنعت آب و برق از این هفته

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت
نیرو گفت:مانورهای تمرینی آموزشی در مناطق  ۶گانه
کشوری از هفته آخر مهرماه تا پایان آذرماه امسال مطابق
برنامه زمانی پیش بینی شده در استانهای آذربایجانغربی،
کرمانشاه ،گلستان ،قزوین ،بوشهر و هرمزگان برگزار میشود.
«میثم جعفرزاده» افزود :فرآیند انجام این برنامه مانور از اسفند
سال گذشته به استانها اعالم و در مراحل مختلف ،اصالحات
الزم درباره آن از جمله ابالغ  ۲۷پروتکل بهداشتی که به
شکل اختصاصی برای انجام عملیات مانور و در صورت وقوع
حوادث ،برای مدیریت بحران تهیه شده ،انجام گرفته است.
وی افزود :امروز با توجه به تشدید شیوع کرونا برابر تصمیم
ها و پیشنهادهای استانی بخش عملیاتی این مانور حذف
و اجرای مانور به صورت دور میزی جایگزین شد .مدیرکل
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو خاطرنشان
کرد :براساس مانورهای امسال با تکیه بر بسترهای ارتباطی
موجود ،بسیاری از فعالیتها به شکل مجازی پیش بینی
شده و نتایج آن میتواند در موارد مشابه و بحران ها مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .وی گفت :استفاده از روشهای نوین،
راهکارهای جدیدتری پیش روی مدیران برای مهار بحرانها
به ویژه تهدیداتهای هیبریدی قرار خواهد گرفت .این گزارش
میافزاید ،مانورهای تمرینی آموزشی پدافند غیرعامل در
مناطق ششگانه کشوری مطابق برنامه زمانی پیش بینی شده
از هفته آخر مهرماه تا پایان آذرماه سالجاری در استانهای
آذربایجانغربی ،کرمانشاه ،گلستان ،قزوین ،بوشهر و هرمزگان
برگزار میشود.

