13

سالچهاردهم پنجشنبه 28اردیبهشت 1396شماره3634

تدبير وزارت نيرو براي سيراب شدن روستاها
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بهينهسازي مصرف انرژي و كاهش
آاليندههاي زيس��ت محيطي يكي از
دغدغهه��اي اصلي صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمي است.
از همينرو امروزه با گسترش صنعت
پااليش و فرآوري نفت و گاز در كشور
مس��ووالن به تدوين برنام��ه جامع و
اجراي پژوهشهايي در راستاي كاهش
اي��ن معض��ل پرداختهان��د .از آنجايي
ك��ه اصليتري��ن راه اتالف ان��رژي در
پااليشگاههاي گاز سيستم فلرينگ است
و عمدتا بيش��ترين ميزان آاليندههاي
زيس��تمحيطي نيز از همين سيستم
متصاعد ميشود ،توجه به بهينهسازي
عملكرد و اصالح اين بخش ،از اهميت
بسزايي برخوردار است.
همچنين بازيابي انرژي از گازهاي
ارس��الي ب��ه فل��ر بس��يار مق��رون به
صرف��ه اس��ت .عالوه ب��ر جلوگيري از
آلودگيهاي زيس��تمحيطي و ايجاد
گرمايش جهاني باعث استفاده بهينه
از ميليونها مترمكعب گاز فلر شده در
روز ميشود.
بهط��ور كلي ب��ا توجه به ش��رايط
اقتصادي ،قيمت تجهيزات و عمليات،
ارزش گاز بازيابي ش��ده ،س��ود ناشي
از كاه��ش آلودگي هوا و جلوگيري از
پرداخت جريمههاي مرسوم ،ميتوان
سرمايه از دست رفته را بازگرداند.
در همين حال آيين رسمي خاموش
ش��دن نخستين مشعل پااليشگاه اول
مجتمع گاز پارسجنوبي (زيرو فلرينگ)
 ۲۶ارديبهش��تماه در عسلويه برگزار
شد.
معصومه ابتكار ،معاون رييسجمهور
در مراسم رونمايي از اولين مشعل سبز
پارسجنوبي در پااليشگاه اول مجتمع
پارسجنوبي ب��ا اعالم اينك��ه ميزان
مصرف سوخت مازوت در نيروگاهها در
سال  ۴۵ ،۹۲درصد بود ،گفت :اين رقم
را در سال  ۹۵به هشت درصد كاهش
داديم و پيشبيني ميشود تا پايان سال
 ۹۶اين رقم به صفر برسد.
وي همچنين با بيان اينكه مشكالت
زيادي در حوزه محيطزيست وجود دارد،
ادامه داد :دولت اقدامات مناسبي را در
زمينه كاهش آاليندگي محيطزيست
در بخشهاي مختلف انجام داده است
كه مهمترين آن را ميتوان حذف بنزين
آلوده كه تاثير مستقيم بر آلودگي هوا
داشت ،دانست.
رييسسازمانحفاظتمحيطزيست
تصريح كرد :رس��يدن به اين هدف كه
ميزان مشعلسوزي گاز به صفر برسد،
يكي از مهمترين اهداف زيستمحيطي
ش��ركت ملي گاز بهش��مار ميرود كه
در راس��تاي كاهش  CO2و گازهاي
گلخان��هاي ،اقدامات موث��ري را انجام
دهيم؛ حال آنكه تا  ۵۰درصد كاهش
ش��دت مصرف انرژي را در دستور كار
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گازهاي فلر به صفر ميرسد

داريم .به گفته ابتكار ،تا س��ال  ۹۸كل
گازهايي كه مشعلسوزي ميشوند ،به
صفر ميرسند.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه
بايد  GDPرا ارتقا دهيم ،گفت :اين ارتقا
نبايد به قيمت تخريب محيطزيس��ت
تمام شود؛ به اين ترتيب ميتوان گفت
براي توس��عه فناوريهاي سبز بايد از
تمام ظرفيته��اي داخلي يا خارجي
كه به واس��طه فضاي پسابرجام ايجاد
شده است ،استفاده كنيم .حميدرضا
عراقي نيز در اين مراسم با اعالم اينكه
در سال  ۳۵ ،۹۳ميليارد مترمكعب ،در
س��ال  ۵۰ ،۹۴ميليارد مترمكعب و در
س��ال  ۶۰ ،۹۵ميليارد مترمكعب گاز
را تحويل نيروگاههاي كش��ور دادهايم،
گف��ت :به اين ترتيب  ۱۸ميليارد دالر
صرفهجويي در زمينه مصرف سوخت
ميان تقطير داشتهايم.
مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران
ادامه داد :در چهار سال گذشته تقريبا
به اندازه  ۵۰سال سابقه شركت ملي گاز
ايران فعاليت انجام دادهايم به نحوي كه
توانستيم روزانه به  ۹روستا گازرساني
داشته و در مجموع اين نعمت را به 9
هزار روستا برسانيم .از سوي ديگر ميزان
سوخت مصرفي ميانتقطير نيروگاهها
كه در س��ال  ۳۵ ،۹۲درصد بود به زير
 ۱۰درصد رسيده است.
معاون وزير نفت در امور گاز افزود :با
استفاده از طرحي كه برنامهريزي شده
اس��ت ،به  ۱۴هزار صنعت كوچك كه
س��وخت گاز را به عنوان سوخت دوم

استفاده ميكنند ۲۴۰ ،ميليون تومان
يارانه ميدهيم و بقيه هزينههاي الزم
را به صورت اقساط دريافت ميكنيم؛
اين در حالي اس��ت كه  ۱۳۵۰ميليارد
تومان بودجه براي محيطزيست در نظر
گرفتهايم كه ب��ا برنامهريزيهاي الزم
به پروژهه��اي مختلف تخصيص داده
ميشود كه از اين ميزان  ۶۰۰ميليارد
تومان براي پااليشگاهها ۱۵۰ ،ميليارد
تومان آن براي بخ��ش انتقال و ۵۷۰
ميلي��ارد تومان آن براي ش��ركتهاي
استاني در نظر گرفته شده است.
عراقيتاكيدكرد:مقولهمحيطزيست
در عسلويه ،موضوع جدي است و براي
بهبود آن ،همگي بايد دست به دست
هم دهيم اين در حالي است كه در سال
گذشته توانستيم امنيت پايدار انرژي را
در كشور برقرار كنيم.
مسعود حس��ني نيز با بيان اينكه
ميزان فِلرينگ گاز در پنج پااليش��گاه
پارسجنوبي براساس برآورد شركتهاي
معتبر بينالمللي همانن��د اني ايتاليا
و توت��ال 17/1ميلي��ون مترمكع��ب
پيشبين��ي ش��ده بود ،گف��ت :اكنون
اين ميزان به  6/71ميليون مترمكعب
رسيده است.
وي ادام��ه داد :از جمله برنامهها و
اقدامات عملياتي در راس��تاي كاهش
مشعلسوزي گاز ميتوان به راهاندازي
كمپرسورهاي فلش َگس و گاز احيا در
پااليشگاههاي جديد ،انجام پروژه صفر
كردن گازسوزي مشعلهاي موجود پنج
پااليشگاه (زيرو فلرينگ) در انتهاي سال

 ۹۸اشاره كرد كه برنامه اجرايي آن در
پااليشگاه دوم شروع شده است .ارزش
محصول بيشتر توليدشده در سال ۹۵
نسبت به س��ال  5/8 ،۹۴ميليارد دالر
معادل  ۲۲هزار ميليارد تومان است در
حالي كه س��هم توليد شركت مجتمع
گاز پارسجنوبي در مقايس��ه با ساير
پااليش��گاههاي گاز كشور در سال ۹۵
مع��ادل  ۶۳درصد بوده اس��ت .اين در
حالي اس��ت كه سهم توليد پااليشگاه
سرخون و قش��م  1/45درصد ،شهي د
هاشمينژاد  7/1درصد ،پارسيان 12/9
درصد ،بيدبلند  3/01درصد ،ايالم 0/69
درصد و فجر جم  11/85درصد از سهم
توليد گاز كشور را از آن خود كردهاند.
اين مقام مس��وول درباره وضعيت
پارسجنوب��ي پس از توس��عه  ۲۴فاز
پارسجنوبي كه  ۲۹پااليشگاه را تغذيه
ميكند ،ش��اهد دريافت  ۸۲۵ميليون
مترمكعب گاز هستيم كه از اين ميزان
 ۷۲۵ميليون مترمكعب آن ش��يرين
ميش��ود ،اين در حالي است كه براي
دس��تيابي به اين حجم از توسعه ،نياز
به  ۹۰ميليارد دالر است كه با گذشت
يك سال ،شاهد بازگشت سرمايه به رقم
 ۹۹ميليارد دالر هستيم به عبارتي ۹
ميليارد دالر اضافه بر بازگشت سرمايه
را شاهد هستيم.
به گفت��ه حس��ني ۱۳۹ ،ميليون
مترمكعب گاز مشعلسوزي ميشد كه
در سال  ۹۶به  ۳۳ميليون مترمكعب
رسيديم و تا سال  ۹۸اين ميزان به صفر
ميرس��د .به اين ترتيب شاهد كاهش
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نوبت اول
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

فراخوان مناقصه

این سازمان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات انجام موضوع
ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی س��اده به پیمانکار واجد ش��رایط
واگذار نماید:
ال�ف) موض�وع پروژه :اج��رای کارهای ابنیه کوچک و تاسیس��اتی با اولویت
سایتهای  1و 2
ب) مبل�غ برآورد پروژه :در حدود  4/300/000/000ریال (چهار میلیارد و
سیصدمیلیونریال)
ج) مدت انجام کار 12 :ماه
د) محل اجرای کار :اس��تان خوزس��تان ،بندر امام خمینی (ره) ،منطقه ویژه
اقتصادیپتروشیمی
ه -مبلغ خرید اسناد ارزیابی و مناقصه :پانصد هزار ریال ( به حساب شماره
 910170000002174662213006بان��ک ملی به نام س��ازمان منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی با شناسه پرداخت)391000037
و ) مبلغ تضمین 215/000/000 :ریال( تضامین مورد قبول یکی از تضامین
معتبر در آئیننامه تضمین معامالت دولتی میباشد)
ز) حداقل شرایط پیمانکاران:
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،کد اقتصادی و شناسه ملی
 -2دارا بودن حداقل رتبه  5ابنیه از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ح) محل فروش و تحویل اس�ناد :متقاضیان میبایست با در دست داشتن
تالش

کد 1396.665

اصل مدارک ردیف  2بند «ز» ،جهت دریافت اسناد به آدرس بندر امام خمینی
(ره) ،منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی ،س��ایت یک ،میدان آزادی ،ساختمان
نخل زرین ،دفاتر مدیریت مهندسی ،امور پیمانها (تلفن)061-52110183 :
مراجعهفرمایند.
ط) مهلت فروش اسناد مناقصه :در ساعتهای اداری از تاریخ 96/2/30
لغایت 96/3/3میباشد.
ی) زمان تحویل مدارک مناقصه :از س��اعت  8صبح لغایت  16روز ش��نبه
مورخ 96/3/20
ک) مهلت انصراف پیش�نهادات :از ساعت  8صبح لغایت  16روز یکشنبه
مورخ  96/3/21میباشد.
ل) مدت اعتبار پیشنهادات :شش ماه از تاریخ تحویل پاکات میباشد.
الزم به توضیح اس��ت که این س��ازمان پس از ارزیابی س��اده ،پاکات پیشنهاد
قیم��ت مناقصهگرانی را که صالحیت آنها م��ورد تایید کمیته فنی بازرگانی
قرار گرفته اس��ت ،در س��اعت  14:30عصر روز سهش��نبه مورخ 96/3/23
گشایش مینماید.
اطالعاتتکمیلیمناقصهفوقازطریقوبسایت«پایگاهملیاطالعرسانیمناقصات
کش��ور» ب��ه آدرس http://iets. mporg. ir:و http://www. petzone. irقابل
دسترسیمیباشد.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

آفرینش

بالندگی
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نمایه

وزارت نيرو در دولت يازدهم اقدامات متعددي در زمينه آب و برقرس��اني
روستايي ،كاهش تلفات ،صدور خدمات فني و مهندسي ،افزايش ظرفيت توليد
برق در كشور ،توسعه انرژيهاي تجديدپذير و ساماندهي بخشخصوصي انجام
داده كه وزير نيرو معتقد است مجموعه اين اقدامات كارنامه خوبي براي دولت
يازدهم در اين دو بخش زيرساختي به جا گذاشته است.
به گزارش ايسنا ،يكي از اقداماتي كه وزارت نيرو براي توسعه مناطق محروم
ب و برقرساني روستايي بوده كه در اين زمينه چيتچيان
انجام داد ،توجه ويژه به آ 
گفت :با توجه به تدابير در نظر گرفته شده براي ارائ ه خدمات آبرساني و برقرساني
به روستاها ،دولت يازدهم نمره بسيار خوبي را در كارنامه خود به ثبت رسانده
است؛ چيزي كه در دولت قبل قابل مشاهده نيست.
به گفته وزير نيرو ،در سال  ۱۳۹۲معادل  ۴۷۶روستا ،در سال  ۱۳۹۳معادل
 ۸۲۳روستا ،در سال  ۱۳۹۴معادل  ۹۰۲روستا و در سال گذشته  ۲۹۵۸روستا
آبرس��اني شدهاند و بايد گفت كه آبرساني به روستاها با بهترين كيفيت انجام
شده است.

وي ادامه داد :تنها در سال  ۱۳۹۵در بيش از كل روستاهايي كه در دو دولت
قبل آبرساني شده بود خدماترساني انجام شده است.
چيتچيان با بيان اينكه در چهار سال دولت يازدهم  ۵۲۰۰روستا آبدار شدند
و جمعيت برخوردار آبرساني در دولت يازدهم چهار ميليون نفر ثبت شده است،
عنوان كرد :اين مساله عالوه بر تثبيت جمعيت در روستاها ،موجب شده افرادي
كه از روستا خارج شدهاند دوباره به روستاها باز گردند و شاهد ارتقاي سالمت
و بهداشت در روستاها باشيم.
وزير نيرو با اشاره به مزاياي ديگر توسعه آبرساني روستايي گفت :اين مساله
موج��ب ايجاد اش��تغال براي دهها هزار نفر و ب��ه راه افتادن واحدهاي كوچك
صنعتي روس��تايي شده است ،عالوه بر اين براساس آمار ،قبل از اين به حدود
 ۶۵۰۰تا  ۷۵۰۰روستاي كشور توسط تانكر و به صورت سيار آبرساني ميشد
كه وزارت نيرو در دولت يازدهم وظيفه ذاتي خود دانست كه اين مشكل بزرگ
را در روستاها از بين ببرد.
وي با اش��اره به مشكالت برخي روس��تاها به دليل نداشتن آب سالم و
بهداشتي خاطرنشان كرد :در برخي روستاها شبكه آبرساني اجرا نشده بود،
در برخي روس��تاها شبكههاي آب فرسوده بود و به دليل خشكساليهايي

كه اتفاق ميافتاد منابع آب اين روستاييان خشك شده بود و مردم مجبور
بودند براي تامين آب يا از گالن استفاده كنند يا منتظر تانكرهاي آبرساني
باشند .در اين وضعيت بهداشت و سالمت مردم در مخاطره بود لذا بسياري
از روس��تاها به خاطر وجود چنين ش��رايطي مجبور به مهاجرت و در پي
آن تحمل آس��يبهاي اجتماعي ناش��ي از آن بودند كه اين مساله براي ما
بس��يار ناگوار بود .بر همين اساس وزارت نيرو تمام عزم خود را براي آب و
برقرساني روستاها جزم كرد.
چيتچيان درخصوص اقدام وزارت نيرو در اين بين گفت :در سال  ۱۳۹۵به
تنهايي  ۲۸۰۰فقره قرارداد براي اجراي كار آبرساني روستايي منعقد شد .عالوه بر
اين در سالهاي  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴نيز  ۸۶۰قرارداد براي تسريع اين مساله به امضا
رسيد و درمجموع شاهد انعقاد  ۳۶۶۰قرارداد در اين زمينه بودهايم.
از سوي ديگر وزير نيرو با اشاره به فعاليتهاي وزارت نيرو براي برقرساني به
روستاهاي كشور نيز عنوان كرد :اين وزارتخانه در سال  ۱۳۹۵با اتكا به برنامههاي
اقتصاد مقاومتي متعهد شد كه تا پايان سال روستاهاي باالي  ۱۰خانوار كشور را
از نعمت برق برخوردار كند كه اين اتفاق نيز محقق شد و در حال حاضر ۶۲۳
روستا با  ۹۲۴۵خانوار برقدار شدهاند.

 48/5درصدي گاز فلرينگ هستيم.
مهدي يوسفي ،مديرعامل سازمان
منطق��ه ويژه اقتصادي ان��رژي پارس
نيز در اين مراس��م گفت :با اقدامهايي
ك��ه در زمين��ه كاه��ش جلوگيري از

س��وزاندن گازهاي مشعل انجام شده
است .هماكنون حجم سوزاندن گازهاي
مشعل در  10فاز نخست پارسجنوبي
بهطور محسوس��ي كاهش يافته است
بهطوريكه ميزان س��وزاندن گازهاي
مشعل در سال  ٨٧در هفته ٥٦ ،ميليون
مترمكع��ب بود اما هماكن��ون به پنج
ميليون مترمكعب در هفته رسيده است.
وي افزود :براساس برنامه اعالمشده از
سوي شركت مجتمع گاز پارسجنوبي
سوزاندن گازهاي مشعل در اين فازها
ت��ا پايان امس��ال به زير س��ه ميليون
مترمكعب در هفته خواهد رسيد.
مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس
مراسم خاموش شدن نخستين مشعل
مجتمع گاز پارسجنوبي را يك تحول
بزرگ در برنامههاي زيس��تمحيطي
وزارت نف��ت دانس��ت و تاكي��د كرد:
اقدامه��اي اصالح��ي وزارت نفت در
زمين��ه حفظ محيطزيس��ت هيچگاه
توقف نداشته و همه شركتهاي مستقر
در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي
از سوي وزارتخانه هستند و همه موارد
آن بايد اجرا شود.
مراس��م خاموش ش��دن نخستين
مشعل مجتمع گاز پارسجنوبي ديروز
با حضور معصومه ابتكار رييس سازمان
حفاظتمحيطزيست،حميدرضاعراقي
معاون وزير نفت و مديرعامل ش��ركت
ملي گاز ايران و مديرعامل منطقه ويژه
پارس برگزار شد.

ÕO¡Ô]YÖÆ³M
¼ÃÂuÖ³|Ìm»   Ä»Z¿{Y{ÃZ¼  Ã|¿ÁaÃZ
»º¿Zy½Z³|¿YÂy|·YÂ»Õ|YÌ»YZ¿Æ»º¿Zy½ZÅYÂy¥ÔfyY¶uÕYÂÃZ¼¼fn
¿Á{ÂyÃZ´f{®ËÄ¿Zyf§{{|ÀºÌÀeÄ]¹Y·YÄfYÂyÕ{Z«|Ì¼uÕZ«MÁÖf Ì]|ÌÅZ
Ä] ©Â§ s Ä] ÖfYÂy{Y{ ½ZÅYÂy  Z°{³  ½YËY    ÃZ¼ Ä] ¹Y ÕÁ ¹Y
§Á©Â§ÕÄÔ¯Ä]d^iÁYÂ¾ËYÄ]ZmYYaÄ¯|¿YÄfY{ºË|¬eÓZ]½Z³|¿YÂydÌ
Ä]ÄmÂeZ]ÁdY¶Ì°eËÃ|ÀÀ¯LZ»YÕ|eÄ]Ä^ ¬»d«Á{Ö¿Â¿Z«cZ¨ËeÕm
»Ä]c{Z^»ËsÄ]Á¹ÔYYÖ³|Ìºfy¿µ{Z^eÁÂYaÁÃ|¿ÁacZËÂfv
| |ËZ¼¿Ö»ÕYÁ
YÂÖZ«ÕO
{ |Ì¼u Á Öf Ì] |ÌÅZ¿ Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] |·YÂ» Õ|YÌ»Y Z¿Æ» ½ZÅYÂy ÕÂ{ Ây
«ÃZ¼¹YÕÁ¹YÁ{ÂyÃZ´f{®Ëd]Z]Ä¿Zyf§{{|ÀºÌÀeÄ]¹Y·YÄfYÂyÄ]Õ{Z
ËZ^»Á½ZÅYÂycYZÆYÁÃ|¿ÁaÖ]Z]Ö¼Ë|¬eÖ¼ÌÀedYÂy{Y{ÖÄ¯ ½YËY
¿Ä]Ã|¿YÂyÕÂYdÌ°·Z»µZ¬f¿Y]ÖÀ^» ½YËY ÃZ¼Ä]Á{Ây^±]Ä»Z
Ä]ÄmÂeZ]Y~·ÖËZÆ¿|ÀºÌÀedÆmÄ]Ä¿Zyf§{{Ã|¿YÂy½ZËYÂu¹|Öb¯Á½ZÅYÂy
Ä]ÄmÂeZ]½ZÅYÂydÌ°·Z»YuYÁ¯~·Y©Â§Ä»Z¿ËZ^»{|ÀµZ¬f¿Y]ÖÀ^»Ã|¿YÂycY|Æ e
{ZÀfYÄ]YÂÕÂ{¾Ì§¾Ì]Z»Ö§Ä¸»Z »YuYÄ]¿Á©Â§ÃZ¼Ä]Á{Ây^|À
»ÕYmYÄ]YÖ¸»Z f»¬§Ä¿{Â¬Ä°ÀËYÁÖ¿|»½Â¿Z«ÁÁÁÁ{YÂ
¹¸»Ì¿{Â¬YlËZf¿ÄÌ¸¯Ä]YÖ¸»Z f»Ä°¸]|ËZ¼¿Ö»¹¸»dYÃ|tËe½M{Ä¯ÕÌq
»dÌ»Â°v»Ä]º°uÁÄf¿Y{{YÁY½ZÅYÂyÕÂ{ZYÖeÂ»Ä]¿ÄuÔ»Z]Y~·|ËZ¼¿Ö
ÃZ´f{®ËdÌ°·Z»µZ¬f¿YÄ]d^¿|ÀµZ¬f¿YÄ]Â]»eZ§{YÖ°Ë{ÂuÄ]½Z³|¿YÂy
d^¿Ã{ZÕO|ËZ¼¿Ö»¹ÔYÁ{Z½ZÅYÂy¹Z¿Ä] ½YËY ÃZ¼Ä]Á{Ây
]YaÁYÂ¾ËY{ÖÅYÂyYÁ¶]Z«¡Ô]YxËZeYÁdÌ]c|»¥ÁÖ]ZÌ£ÄÌ¸¹Â°v»Ä
] |Z]Ö»½YÆeÖ«Â¬uÁÖ»Â¼º¯Zv»{ÖÅYÂy¿|Ë|ne¶]Z«ÁdÌ
«½YÆe½ZfY¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÃÂuÖZ
diYÁuÖÆ³M
Ä^ ¾ËYYÃ|¿ÁaÄÔ°]Ö¼Ë|¬edYÂy{Y{ª]Z»Ä]l¸yºZ«ÕZ«M
{{Ä]cZÌ]Z¼Å½YÁ{ZÄ¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³dYÂy
vÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÁÄf¨³Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y  xËZe
ccÂfa ,ccZÌ»Y Ä]dY
ccÄË|Æ» ,ccYÂÌ ,
½YÆeYccl¸yºZ« ,Ö§Âf»½Y|¿§½YÆeYl¸yÖ´¼ÅcÆ
ÄiÁ¹Âu»ÁÖ§Âf»{Z»½YÆeYccÖf¼Åº¿Zy^·{ Ö§Âf»¼Å
{¯ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÖÆ³Md]ÂÀ°Ë{YÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]®ÀËY{Y|¿Õ´Ë
ºË|¬eÃZ³{Y|]ÃZ¼°Ëc|»¥ÖÆ³M¿xËZeY|Z]ÁY{¿Ö§Âf»YÄ»ZÀfÌÁZËÁ{Y{ÖYfY
{ ||ÅYÂy{ZÄÂ]»ÖÅYÂ³ÓYÁ{Y
½YÆeÃZ¼¹¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^ ÌW

Z]½ZÌZaZ»MdËË|»Ä Âed¯cYÌÌ¤eÖÆ³M
»Ád^iÃZ¼Ä]{Á|v»dÌ·ÂX
Ö¸»ÄZÀ
]wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ö»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
   " Ä] d¯ ¹Z¿   | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
Á d§ZË ÌÌ¤e " ½ZÌZa Z»M dËË|» ÕZÅ Â»M Ä Âe
»|Ë{³sÔYÄ»ZÀZY{ÄÂ]»Ã{Z
d¯d^iÃY{YÂ¯Ô»YÁ{ZÀYd^i½Z»Z
½YÆeÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅ
dÌ·ÂX»Z] Zaºqa½ZÌ¿YËYd¯cYÌÌ¤eÖÆ³M
»Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä]{Á|v
]wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ö»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
   |¯ Ö¼eZu ÄÌY  | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
»¸©Á|À Y µZË  ¢¸^» d§ZË{ Z]  Ö
¯Öf¼ÁªuÄ¿Â³pÌÅÁ|Ë{³kZyZ¯¦Ë{Yd
{ µZË  ¢¸^» Y d¯ ÄËZ» {Y|¿ d¯ ¾ËY
]Ä»ZÀZY ÄÂ]» Ã{Z»Á d§ZË ÅZ¯ µZË  Ä
·ºÆ ½YÌ»Á LZ¯ dÌ
]|sÔY©Â§s
Ä»Â »  |Z] Ö» Ë s] ÅZ¯ Y a ®ËÅ Ä¯·Y
dyqÖ¸µZËÕYY{Ö¸»|¯Ö¼eZu
¯|»¸|¯dyq|Ìn»µZËÕYY{Ö
»¸Ö¿Z¿Ä]d¯¶v»µZËÕYY{Ö
Ö]£ ºÅ{YÁ{ ÄqÂ¯ Ö¬ÆÌ] ½Z]ZÌy ÖfÆ] |ÌÆ ½YÆe
ÌÌ¤eÖfa|¯ |uYÁ ¾Ì»ËÄ¬^ Ôa
|Ë{³sÔYÄ»ZÀZY{ÄÂ]»Ã{Z»Ád§ZË
d¯d^iÃY{YÂ¯Ô»YÁ{ZÀYd^i½Z»Z
½YÆeÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅ

خبر

مديرعامل شركت پخش فرآوردههاي نفتي:

عرضهسوختمايعبهنيروگاههامتوقفميشود
مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي گفت :سال گذشته
روزانه۲۹۰هزار بشكه نفت گاز و نفت كوره صادر شد كه طبق پيش بينيها
امسال اين رقم به روزانه  ۵۵۰تا  ۶۰۰هزار بشكه در روز ميرسد.
به گزارش وزارت نفت ،منصور رياحي ،مديرعامل شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران گفت :در حال حاضر با توسعه شبكه گازرساني و
وارد مدار شدن پنج فاز پارسجنوبي ،سوخت غالب در كشور گاز بوده و
تمامي نيروگاهها از نيمه دوم امسال از سوخت مايع بينياز ميشوند.
وي با اشاره به اينكه سال گذشته سال سختي براي اين شركت بوده
است ،گفت :س��ال گذشته روزانه  ۲۱۰تا  ۲۲۰ميليون ليتر فرآورده در
س��طح كشور از سوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي توزيع شد.
با توجه به سرماي شديد در اكثر مناطق كشور در سال  ،۹۵قطع گاز از
سوي تركمنستان و خروج  ۶۰ميليون مترمكعب گاز از مدار توليد فشار
مضاعفي بر شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي وارد شد كه خوشبختانه
با هدايت وزير نفت توانستيم بحث سوخترساني در سطح كشور را بدون
هيچ مشكلي مديريت كنيم .وي افزود :در پي اجراي سياستهاي توسعه
شبكه گازرساني در كشور سال گذشته براي اولينبار در عمر ۱۰۷ساله
صنعت نفت به صادرات پايدار فرآوردههاي نفتي دست يافتيم.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ادامه داد :سال
گذشته روزانه  ۲۹۰هزار بشكه ( ۶۴ميليون ليتر) نفت گاز و نفت كوره
صادر ش��د كه طبق پيشبينيها امسال اين رقم به روزانه  ۵۵۰تا ۶۰۰
هزار بشكه در روز خواهد رسيد.

افزايشحاميانتمديدتوافقكاهشتوليدنفت
بعد از عربستان و روسيه ،اين بار كويت ،عمان و ونزوئال به حمايت از
طرح تمديد كاهش توليد تا پايان سه ماه نخست سال  ۲۰۱۸ميالدي
برخواستند .به گزارش بلومبرگ ،در حالي كه در يكي دو روز اخير عربستان
سعودي و روسيه خود را به عنوان پرچمداران تمديد توافق كاهش توليد
نه تنها تا پايان سالجاري ميالدي ،بلكه ادامه روند آن تا سه ماه نخست
سال  ۲۰۱۸ميالدي اعالم كرده بودند و از اين طرح حمايت كردند ،اين
بار كويت و عمان هم به جمع آنها پيوستند .در همين حال «المرزوك»
وزير نفت كويت در بيانيهاي اعالم كرد :تمديد توافق كاهش توليد با توجه
به س��طح توافق شده تا مارس سال  ۲۰۱۸ميالدي براي كاهش ذخاير
جهاني نفت الزم اس��ت .وي تصريح كرد ،عالئم مثبتي شروع به نمايان
شدن كردهاند و حاكي از آن هستند كه ذخاير جهاني نفت طي ماههاي
آوريل و مي به طرز معناداري كاهش پيدا كردهاند.
وزير نفت ونزوئال هم حمايت خود را از اين طرح با ارسال يك بيانيه
اعالم و تصريح كرد كه ادامه تمديد كاهش توليد تا  ۹ماه آينده و گامهاي
بيشتر ميتواند به ثبات بازار نفت در بلندمدت منتهي شود و در حال حاضر
ذخاير جهاني نفت بيش از ميانگين پنج سال خود است و بايد كاهش
پيدا كند .وي گفت :اميدوارم كه در نشست آتي اوپك شاهد توافق تمديد
تاريخي كاهش توليد از سوي كشورهاي مختلف باشيم.
همچنين عم��ان هم به عنوان يكي از كش��ورهاي غيراوپكي مانند
روس��يه ،از تمديد طرح كاهش توليد نفت تا پايان مارس س��ال ۲۰۱۸
ميالدي حمايت كرد.

diYÁuÖÆ³M
Y Ã|¿ÁaÄÔ°]Ö¼Ë|¬edYÂy{Y{ª]Z»Ä]ÖfÌ¿Ä¼Z§ÕZ«M
ZÁ{ÁZËYÅ½YÁ{ZÄ¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³dYÂy{Ä^ ¾ËY
¿^¾ÌuÄiÁÁÄf¨³Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y  xËZe{Ä]Ö£Ô
ÅYÂy¶Ì]{YYccÁZËº¿ZyÂ¿ Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y
»{ZÀfZ]YÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]®ÀËY{Y|¿Õ´Ë{ÄiÁ¹Âu»ÁÖ§Âf
»Ä»ZÀfÌÁZËÁ{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼ÀÌ»ÖÆ³Md]ÂÀ°Ë{Ö^uÂ»Y½Â¿Z«Ã{Z
ÖÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ³{Y|]ÃZ¼°Ëc|»¥ÖÆ³M¿xËZeY|Z]ÁY{¿Ö§Âf»Y
»] ||ÅYÂy{ZÄÂ
½YÆeÆ¥ÔfyY¶uÕYÂÃZ¼¹Ä^ ÌW
diYÁuÖÆ³M
 Ã|¿ÁaÄÔ°]dYÂy{Y{ª]Z»Ä]ÖY{Ä¼°eÖ¿Z¼ËY¾v»ÕZ«M
ÄnË|y ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÖÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y
¸Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y  xËZe{Ä]Æ¯Ä¸f¯½YÂm½Z
 ,ccÕ^¯ Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÁÄf¨³
»^¯Y ,cc¾v» ,ccÕ|Æ
¾u ,cc¹YÆ] Y{Ä¼°eÖ¿Z¼ËYÖ´¼ÅcÆcc
¹Âu»ÁÖ§Âf»½Y|¿§½YÆeYÖ´¼ÅÁÖ¿Z¼ËY¨¿Á{ÅcÆcc
|ËZ¼ÀÌ»ÖÆ³Md]ÂÀ°Ë{YÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]®ÀËY{Y|¿Õ´Ë{ÄiÁ
ÃZ¼°Ëc|»¥ÖÆ³M¿xËZeY|Z]ÁY{¿Ö§Âf»YÄ»ZÀfÌÁZËÁ{Y{ÖYfY¯ÅZe
]| ||ÅYÂy{ZÄÂ]»ÖÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ³{Y
½YÆeÃZ¼¹¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^ ÌW

dÌ·ÂX»Z]½ZÌZaZ»MdËË|»Ä Âed¯cYÌÌ¤eÖÆ³M
»Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä]{Á|v
]   wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ö»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
d§ZË©Zv·Yd¯ÂÂ»Ä]¶Ë}{YÂ» |}ZzeY¶Ë}cZ¼Ì¼e
,sY,ÕZ°¼Å,ÕY³]|Ë{³sÔYÄ»ZÀZY{ÄÂ]»Ã{Z»Á
»Á Ã{§ cÂ Ä] dËË|» ÖÂ»M ÕZÅ ÃÁ{ ÃÁZ» Á Õn
]¸Ä¼Ì¿,Öf·Á{ÕZÅÃZ´À]½YË|»Ä ÂeÂÀ»Ä]ËZ¼Åc|»|À
{¾ÌÀr¼ÅZÅÃÁ{ÕYmYÄ]Â]»Ä»ZÀÌÅYÂ³Á|Á,ÖÂy,Öf·Á
ÁÖ¼¸ÕZÅÄfÌ¼¯¶Ì°e ZÅ½MÄ]Â]»cÓZ¬»Á\·Z»Zf¿Y
¾Ì]ÁÖ¿YËY½Z|»YcÂ{ ZÅÃÁ{ÕY³]Z]Z^eY{ÖWYmY
{¹Z¿d^iÄ]Â]»Öf¿fÀËYÃZ´Á§sZff§Y Â»MdÆmÖ¸¸¼·Y
{dËË|»ÖÂ»MÖ¼¸\·Z»ÁcÓZ¬»Á§¾ÌÀr¼Å ZÅÃÁ
¯Á Ö¬Ì¬u ZzY Z] {Y{Y« |¬ Á cY|ËY» Á cZ«ZÀ» { d
®¿Z]ÄÌ¸¯YÖ·ZËÁÕYcÔÌÆeYÃ{Z¨fYÁ[ZusZff§Y Ö«Â¬u
Á¶yY{{Ö³|ÀËZ¼¿ÕZYÁ~yY Y Y kÕ¯»®¿Z]|ÌËZe{Â»ÕZÅ
 ¹ÓÕZÅÂn»~yYYa¹Á·cÂ{Â¯YkZy
ZÅd¯d^iÃY{YÂ¯Ô»YÁ{ZÀYd^i½Z»Z
½YÆeÕZneÌ£cZÂ»Á

cZÌ¸¼dËY|ÅÁµfÀ¯Ä ÂeÄÂ»cYÌÌ¤eÖÆ³M
¿Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä]¾ËÂ

]wÂ» Õ{Z Ö»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
  ¹|¬»Ö¿ÔY Ö¨»|}ZzeY ¶Ë}cZ¼Ì¼e
 dXÌÅÂÁ¶»ZË|»d¼]LZ¯Y¹
»|Ö³|ÀËZ¼¿Ä]¹ ÕÂ¿YÂaÖ¬eZÕZ«MÁÃË
»ÕZ«MÁÃË|»dXÌÅÌWd¼]Ä]½YËY»¾¼n¿YÄR
»ÄR» Ö³|ÀËZ¼¿ Ä] ¹  h·ZiÕÂÌ£ |Ìn
dXÌÅ Â d¼] ½YËY µfÀ¯ Á ÖÅ|¿Z»§ Ö¼¸ ¾¼n¿Y
»|Á©YÁYÄÌ¸¯LZ»Y |¿|[Zzf¿Y{Á|v»Z¿c|»ÕY]ÃË
|¬cYÁ],Äf¨,®q¶Ì^«YÄR»ÁM|Æ eÁY{ZÆ]{ZÀY
«Á¹|¬»Ö¿ÔYÖ¨»ÕZ«MLZ»YZ]Ö»ÔY{Â¬Á{Y{Y
 |Z]Ö»^f »ÄR»Æ»Z]ÃY¼ÅÕÂ¿YÂaÖ¬eÕZ«M
d¯d^iÃY{YÂ¯Ô»YÁ{ZÀYd^i½Z»Z
½YÆeÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅ

