8

info@afarinesh-daily.com

معادالت انرژي
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی :

سال گذشته سال سختی بود

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت :س��ال گذشته
روزانه ۲۹۰هزار بشکه نفت گاز و نفت کوره صادر شد که طبق پیش بینی ها
امسال این رقم به روزانه  ۵۵۰تا  ۶۰۰هزار بشکه در روزمیرسد.
به گ��زارش وزارت نفت ،منصور ریاحی ،مدیرعامل ش��رکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران ،گفت :در حال حاضر با توس��عه شبکه گازرسانی و
وارد مدار شدن  ۵فاز پارس جنوبی ،سوخت غالب در کشور گاز بوده و تمامی
نیروگاه ها از نیمه دوم امسال از سوخت مایع بی نیاز می شوند.
وی ،با اشاره به این که سال گذشته سال سختی برای این شرکت بوده
است ،گفت :سال گذشته روزانه  ۲۱۰تا  ۲۲۰میلیون لیتر فرآورده در سطح
کش��ور از س��وی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی توزیع شد .با توجه
به س��رمای ش��دید در اکثر مناطق کش��ور در س��ال  ،۹۵قطع گاز از سوی
ترکمنس��تان و خروج  ۶۰میلیون مترمکعب گاز از مدار تولید فشار مضاعفی
بر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی وارد شد که خوشبختانه با هدایت
وزیر نفت توانستیم بحث سوخترسانی در سطح کشور را بدون هیچ مشکلی
مدیریت کنیم.
وی افزود :در پی اجرای سیاست های توسعه شبکه گازرسانی در کشور
سال گذشته برای اولین بار در عمر  ۱۰۷ساله صنعت نفت به صادرات پایدار
فرآوردههای نفتی دست یافتیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد :سال
گذشته روزانه  ۲۹۰هزار بشکه( ۶۴میلیون لیتر) نفت گاز و نفت کوره صادر
شد که طبق پیش بینی ها امسال این رقم به روزانه  ۵۵۰تا  ۶۰۰هزار بشکه
در روز خواهد رسید.
بعداز عربستان و روسیه؛

سه کشور به حامیان تداوم کاهش تولید نفت
پیوستند

بعد از عربس��تان و روس��یه ،این بار کویت ،عمان و ونزوئال به حمایت از
طرح تمدید کاهش تولید تا پایان س��ه ماه نخس��ت سال  ۲۰۱۸میالدی بر
خواستند.
ب��ه گزارش مهر به نقل از بلومبرگ ،در حال��ی که در یکی دو روز اخیر
عربستان سعودی و روس��یه خود را بعنوان پرچمداران تمدید توافق کاهش
تولید نتنها تا پایان سال جاری میالدی ،بلکه ادامه روند آن تا سه ماه نخست
س��ال  ۲۰۱۸میالدی اعالم کرده بودند و از این طرح حمایت کردند ،این بار
کویت و عمان هم به جمع آنها پیوستند.
در همین ح��ال «المرزوک» وزیر نفت کوی��ت در بیانیه ای اعالم کرد:
تمدید توافق کاهش تولید با توجه به سطح توافق شده تا مارس سال ۲۰۱۸
میالدی برای کاهش ذخایر جهانی نفت الزم است.
وی تصریح کرد ،عالئم مثبتی شروع به نمایان شدن کرده اند و حاکی از
آن دارند که ذخایر جهانی نفت طی ماه های آوریل و «می» بطرز معناداری
کاه��ش پی��دا کرده اند .وزیر نفت ونزوئال هم حمایت خود را از این طرح با
ارس��ال یک بیانیه اعالم و تصریح کرد که ادامه تمدید کاهش تولید تا  ۹ماه
آینده و گام های بیش��تر می تواند به ثبات ب��ازار نفت در بلند مدت منتهی
شود و در حال حاضر ذخایر جهانی نفت بیش از میانگین  ۵سال خود است
و باید کاهش پیدا کنند.وی گفت :امیدوارم که در نشس��ت آتی اوپک شاهد
توافق تمدید تاریخی کاهش تولید از سوی کشورهای متختلف باشیم.
همچنین عمان هم بعنوان یکی از کشورهای غیر اوپکی مانند روسیه ،از
تمدید طرح کاهش تولید نفت تا پایان مارس س��ال  ۲۰۱۸میالدی حمایت
کرد.البته  ۸روز دیگر ،نشست رسمی اوپک در «وین» برگزار خواهد شد که
بطور رسمی طرح تمدید در آنجا مطرح می شود.
با اعالم افزایش تمدید و حمایت از آن تا پایان س��ه ماه نخس��ت س��ال
 ۲۰۱۸میالدی از س��وی عربستان و روسیه اکنون کشورهای شرکت کننده
در ط��رح کاهش تولید نفت یکی پس از دیگری در حال اعالم حمایت خود
از آن هستند و این مسئله بدون شک به ثبات بیشتر بازار نفت منجر خواهد
شد.

تولید نفت ایران تا  ۲۰۲۰تنها  ۱۵۵هزار بشکه
افزایش مییابد

موسس��ه تریدینگ اکونومیکس پیشبینی کرد که تولید نفت ایران در
س��ال  ۲۰۲۰فقط به میزان  ۱۵۵هزار بش��که در روز نسبت به شرایط فعلی
افزایش یابد.
به گزارش مهر به نقل از موسس��ه تریدینگ اکونومیکس ،این موسس��ه
در گزارش��ی پیش بینی خود از میزان تولید نفت در ایران آورده است:انتظار
میرود در پایان سه ماهه دوم سال جاری میالدی تولید نفت خام ایران به
۳میلیون و  ۸۸۶هزار بشکه در روز برسد.
این موسسه پیش بینی کرده است :در آینده در یک دوره  ۱۲ماهه تولید
نفت خام ایران به رقم سه میلیون و  ۹۱۳هزار بشکه در روز برسد .ایران در
حال حاضر روزانه سه میلیون و  ۹۶۲هزار بشکه نفت تولید می کند.
طبق برآورده این موسس��ه ،در بلند مدت تولید نفت خام ایران در سال
 ۲۰۲۰به حدود ۴میلیون و ۱۶هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
پیشبین��ی ه��ای تولید نفت خام ایران با اس��تفاده از مدل رگرس��یون
اتوماتی��ک جامع با میانگین متحرک  ARIMAانجام ش��د و برای کالیبره
کردن آن از انتظارات و فرضیات تحلیلی مان استفاده کردیم.
موسسه تریدینگ اکونومیکس تصریح کرده است :ما رفتار گذشته تولید
نفت خام ایران را با استفاده از طیف گسترده ای از داده های تاریخچه زمانی
مدل س��ازی کردیم و ضرایب این مدل اقتصادی را با در نظر گرفتن ارزیابی
های تحلیلی و انتظارات آینده تنظیم کردیم.
آخری��ن پیشبین��ی تولید نفت خام ای��ران در در  ۱۷می  ۲۰۱۷انجام
شده است.
در مجمع جهانی اقتصاد اعالم شد؛

بازار جهانی  LNGتا سه سال آینده اشباع است

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که به دلیل ظرفیت مازاد عرضه
جهانی گاز مایع طبیعی ،تا س��ه س��ال آینده این بازار اشباع و تغییری قابل
توجهی در بهای آن متصور نمی شود.
به گزارش مهر به نقل از «س��ی ان بی سی» ،در مجمع جهانی اقتصاد
پیش بینی ش��د که وضعیت اش��باع جهانی عرضه گاز مایع طبیعی یا همان
«ال ان جی» تا سه سال آینده تداوم خواهد داشت.
البته ب��ه لحاظ جهانی ظرفیت مازاد برای گاز «ال ان جی» و نفت خام
وجود دارد و تا سه سال آینده تغییر قابل توجهی در قیمت گاز مایع طبیعی
متصور نمی شود .همچنین برآورد از عدم تغییر چشمگیر در بهای گاز «ال
ان جی» به وضعیت اشباع عرضه این حامل انرژی بر می گرد؛ این در حالی
است که بازار خریداران گاز مایع طبیعی تداوم خواهد داشت.
بر همین اس��اس به دلیل روند افزایش��ی عرضه گاز مایع طبیعی ،رشد
معنی دار بهای این حامل انرژی در سطح جهانی وجود ندارد.
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وزیر نفت خبر داد:

چهار برابر شدن برداشت از میادین نفتی
مشترک با عراق

وزیر نف��ت از چهار برابر ش��دن برداش��ت نفت از
میادی��ن مش��ترک نفتی با عراق در س��ه و نیم س��ال
گذشته خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،بی��ژن زنگنه گف��ت :تولید گاز
ایران در میدان گازی پارس جنوبی در س��ال ۲۴۰ ،۹۱
میلی��ون متر مکعب در روز بود و قطر بیش از  ۲.۳برابر
در این میدان مشترک گاز تولید می کرد ،ما در عرض
س��ه س��ال و نیم به لطف خداون��د و در اوج تحریمها
توانستیم تولید گاز در پارس جنوبی را از  ۲۴۰میلیون
مترمکع��ب در روز به بی��ش از  ۵۴۰میلیون مترمکعب
در روز برسانیم.
وی افزود :برداشت گاز ما از پارس جنوبی پیش از
دولت یازدهم ،کمتر از نصف حجم برداش��ت قطر بود،
اما هم اکنون با واد مدار کردن  ۱۱فاز پارس جنوبی که
توس��عه هر فاز آن به پنج تا  ۶میلیارد دالر هزینه نیاز

دارد ،توانستیم تولید گاز خود را به قطر برسانیم.
زنگن��ه تصریح کرد :برداش��ت نفت خ��ام ایران از
میدانهای مش��ترک با عراق در سال  ۹۱روزانه حدود
 ۷۰هزار بش��که بود که ما با تالش زیاد و افزایش چهار
برابری این مقدار را به  ۲۸۰هزار بشکه رساندیم.
وی عنوان کرد :ص��ادرات نفت خام ایران در زمان
آغ��از به کار دولت یازده��م ،روزانه یک میلیون و ۲۰۰
هزار بشکه بود ،ما توانستیم پس از برجام به لطف الهی
در چهار ماه پایانی سال  ۹۵این مقدار را به دو میلیون
و  ۸۰۰هزار بشکه در روز برسانیم.
جزئیات تشکیل تیم مذاکراتی ایران و عراق
این در حالی است که ،مدیر امور فنی شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران با اش��اره به تش��کیل کمیته فنی
ایران و عراق برای توس��عه میادین مشترک اظهار کرد:
اگ��ر عراقی ها  ipcرا به عنوان یک قرارداد بین المللی

بپذیرند ممکن اس��ت توس��عه میادین مشترک با این
کشور در قالب  ipcباشد.
احم��د رجبی  ،با بی��ان اینکه مذاکره ب��ا عراق به
دلیل بحران داعش حدود چهار سال قبل متوقف شده
بود ،افزود :قرار اس��ت فعالی��ت تیم مذاکراتی مجددا از
س��ر گرفته ش��ود .ابتدا باید با عراق در مورد میدانی به
جمع بندی برسیم بعد تصمیم بگیریم که برای توسعه
میدان مورد نظر از ش��رکتهای خارجی استفاده کنیم
یا خودمان میدان را توسعه دهیم.
وی به این سوال که آیا ممکن است توسعه میادین
مشترک با عراق در قالب  IPCصورت گیرد ،پاسخ داد:
اگ��ر عراقی ها  ipcرا به عنوان یک قرارداد بین المللی
بپذیرند ممکن اس��ت توس��عه میادین مشترک با این
کشور در قالب  ipcباش��د.مدیر امور فنی شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران درمورد تاثیر تغییر دولت بر روند
ای��ن مذاکرات توضیح داد :سیاس��ت در روند اینچنین
مذاک��رات تاثیر دارد اما هر دولت��ی روی کار بیاید ،اگر
بخواه��د منافع ملی را حفظ کند باید این موضوع را در
دستور کار خود قرار دهد.
احتمال آغ�از صادرات گاز به ع�راق از هفته
آینده
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران از احتمال آغاز
صادرات گاز به عراق از هفته آینده خبر داد.
حمیدرض��ا عراقی از اعزام تیم ایرانی به عراق برای
انج��ام مذاکرات نهایی به منظور آغ��از فرآیند صادرات
گاز به عراق خبر داد و گفت :امروز تیم ایرانی به کشور
عراق اعزام ش��دند تا فردا مذاک��رات را برای باز کردن
السی در عراق آغاز کنند .در این مذاکرات  TBIعراق
هم حضور دارد.
وی به این س��وال که چنانچ��ه مذاکرات به نتیجه
برس��د و عراق الس��ی خود را باز کند ص��ادرات گاز به
عراق چه زمانی آغاز میش��ود ،پاسخ داد :ایران آمادگی
صادرات را دارد و چنانچه مذاکرات فردا به نتیجه برسد
احتماالصادرات از هفته آینده آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد؛

تأمین پایدار انرژی در مقابل تهدید ترکمنستان

معاون وزیر نف��ت گفت:به  ۱۴هزار
صنعت کوچ��ک که س��وخت گاز را به
عنوان سوخت دوم اس��تفاده میکنند،
 ۲۴۰میلی��ون توم��ان یاران��ه میدهیم
و بقی��ه هزینهه��ای الزم را ب��ه صورت
اقساط دریافت میکنیم.به گزارش مهر،
حمیدرضا عراقی در مراس��م رونمایی از
نخستین مش��عل سبز پارس جنوبی در
پاالیش��گاه اول مجتمع پارس جنوبی با
اع�لام اینکه در س��ال  ۳۵ ،۹۳میلیارد
مترمکع��ب ،در س��ال  ۵۰ ،۹۴میلیارد
مترمکع��ب و در س��ال  ۶۰ ،۹۵میلیارد
مترمکع��ب گاز را تحوی��ل نیروگاههای
کش��ور دادهای��م ،گفت :به ای��ن ترتیب
 ۱۸میلی��ارد دالر صرفهجویی در زمینه
مصرف سوخت میان تقطیر داشتهایم.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران
ادامه داد :در چهار س��ال گذشته تقریباً
به اندازه  ۵۰سال سابقه شرکت ملی گاز
ایران فعالیت انجام دادهایم به نحوی که
توانس��تیم روزانه به  ۹روستا گازرسانی
داش��ته و در مجم��وع این نعم��ت را به
 ۹۰۰۰روس��تا برس��انیم؛ از سوی دیگر
می��زان س��وخت مصرف��ی میانتقطیر
نیروگاهه��ا که در س��ال  ۳۵ ،۹۲درصد

بود به زیر  ۱۰درصد رسیده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز افزود:
ب��ا اس��تفاده از طرحی ک��ه برنامهریزی
شده اس��ت ،به  ۱۴هزار صنعت کوچک
که سوخت گاز را به عنوان سوخت دوم

اس��تفاده میکنند ۲۴۰ ،میلیون تومان
یارانه میدهی��م و بقیه هزینههای الزم
را به صورت اقس��اط دریافت میکنیم؛
این در حالی اس��ت ک��ه  ۱۳۵۰میلیارد
توم��ان بودج��ه برای محیطزیس��ت در

نظر گرفتهای��م که ب��ا برنامهریزیهای
الزم ،ب��ه پروژهه��ای مختلف تخصیص
داده میش��ود ک��ه از این می��زان ۶۰۰
میلی��ارد توم��ان ب��رای پاالیش��گاهها،
 ۱۵۰میلی��ارد توم��ان آن ب��رای بخش
انتق��ال و  ۵۷۰میلی��ارد تومان آن برای
ش��رکتهای استانی در نظر گرفته شده
است.
عراق��ی ضم��ن دع��وت حداکثری
مردم ب��ه ش��رکت در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاس��ت جمهوری تأکید کرد:
مقوله محیطزیست در عسلویه ،موضوع
جدی اس��ت و برای بهب��ود آن ،همگی
باید دس��ت به دست هم بدهیم؛ این در
حالی است که در سال گذشته توانستیم
امنیت پایدار انرژی را در کش��ور برقرار
کنیم.
وی در پای��ان درب��اره دریافت گاز
از ترکمنس��تان گف��ت :ش��رکت گاز
ترکمنستان ،ایران را تهدید به قطع گاز
ک��رد و ما نیز در مقابل این تهدید اعالم
کردی��م که در صورت تمایل اقدام کنید
و ما در زمینه تأمین گاز مشکلی نداریم؛
به این ترتیب شاهد گازرسانی پایدار در
کشور بودیم.

در پایان سال  98همه فلرهای  5پاالیشگاه پارس جنوبی
خاموش میشود

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره
به میزان طراحی فلرینگ پیوس��ته توسط شرکتهای
بینالمللی از جمله توتال و انی طراحی شده بود اظهار
کرد :این می��زان  17.1میلیون مترمکع��ب بود که در
حال حاضر به  6.71میلیون مترمکعب رسیده و میزان
فلرینگ در سال  ،98صفر خواهد شد.
به گ��زارش ایس��نا ،مس��عود حس��نی مدیرعامل
ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی در مراسم رونمایی
از مشعل سبز پاالیشگاه اول پارس جنوبی که با حضور
معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست
و حمیدرض��ا عراقی مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران
برگزار ش��د ب��ا تاکید بر اینکه حفظ محیط زیس��ت از
مهمترین اس��تراتژیهای این شرکت محسوب میشود
افزود :به طور کلی افزایش تولید از س��ال  92به بعد با
ش��یب تند سپری شد و در سال  95نسبت به سال 94
محصوالت بین  4ت��ا  42درصد افزایش یافت .افزایش
اضافه تولی��د  5.8میلیارد دالر معادل  22هزار میلیارد
تومان است.
وی در مورد کاهش فلرینگ در  5پاالیشگاه پارس
جنوبی توضیح داد :بر اساس طراحی شرکتهای معتبر
دنیا از جمله توتال و انی ،باید در این  5پاالیشگاه 17.1
میلیون مترمکعب از س��وخت گاز جلوگیری میشد که

اکن��ون این میزان به  6.71میلیون مترمکعب رس��یده
اس��ت که ای��ن میزان در س��ال  98به صفر میرس��د.
بنابرای��ن ما از طراحی ش��رکتهای معتب��ر دنیا بهتر
کار کردهایم .یعنی در پایان س��ال  98همه فلرهای 5
پاالیشگاه پارس جنوبی خاموش میشود.
مدیرعام��ل ش��رکت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی با
اش��اره به خاموش کردن فلرینگ پاالیشگاه دوم اظهار
کرد :در پاالیش��گاه دوم قرارداد عقد شده و کار آن آغاز
شده است.
او درب��اره برنامهها و اقدام��ات کاهش فلرینگ در
پاالیشگاه اول توضیح داد :بهینهسازی ،افزایش ظرفیت
واحده��ای  SRUت��ا  33درص��د ب��رای جلوگیری از
فلرینگ گاز اسیدی ،اس��تفاده از گازهای فلش شده از
مخ��ازن بازیافت گازهای باقی مانده و برگرداندن آن به
خ��وراک ورودی و ...برنامهها و اقدامات کاهش فلرینگ
هستند.
حسنی با اشاره به کاهش گاز گلخانهای اظهار کرد:
از  172ت��ن گاز گلخانهای به  87میلیون تن در س��ال
 95رسیدیم.در ادامه مراسم یوسفی مدیرعامل سازمان
منطقه ویژه در مورد مدیریت پس��اب در پارس جنوبی
توضیح داد :ابالغ ش��رکت ملی نفت به ش��رکت نفت و
گاز پ��ارس درخص��وص مطالعه مج��دد و اصالح واحد

 129پاالیش��گاه پارس جنوبی ،تشکیل کارگروه بهبود
وضعیت واحدهای تصفیه پس��اب صنعتی پاالیش��گاه
پارس جنوبی در مدیریت برنامهریزی تلفیقی ش��رکت
مل��ی نفت ،تدوین طرح خدمات پ��روژه بهبود وضعیت
واحدهای تصفیه پس��اب صنعتی پاالیشگاههای پارس
جنوبی توس��ط ش��رکت ملی نفت ،از اقدامات مدیریت
پس��اب بوده اس��ت.معصومه ابت��کار در این مراس��م با
تاکی��د بر اینک��ه در دولت یازدهم پیش��رفت خوبی در
حوزه محیط زیس��ت در وزارت نفت انجام ش��د ،افزود:
حذف بنزین آلوده ،کیفی س��ازی بنزی��ن و ...جزو این
اقدامات محس��وب میشود.وی با اشاره به گازرسانی به
 9هزار روستا در دولت یازدهم اظهار کرد :در سال 92
نیروگاههای کشور  45درصد مازوت و سوخت سنگین
تولید میکردند که این میزان در س��ال  95به  8درصد
رس��ید و در سال  96صفر خواهد شد و همه نیروگاهها
از گاز طبیع��ی اس��تفاده خواهند کرد.رییس س��ازمان
حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب الیحه هوای
پاک و ارتقای اس��تانداردهای محیط زیست در مجلس
شورای اسالمی افزود :بحث کاهش فلرها به عنوان یک
ه��دف اقتصادی و کاهش اتالف منابع در جهت کاهش
آلودگی ه��وا گام مهمی بود که تاثیر مهمی در کاهش
انتشار گازهای گلخانهای داشت.

میز خبر
مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

گرانتر بودن محصوالت ساخت داخل هزینه
قطع وابستگی است

مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه زمانی که با
تحریم روبرو بودیم ،برای تأمین تجهیزات موردنیاز خود با مش��کالت زیادی
مواجه ش��دیم گفت :اگر محصوالت س��اخت داخل گرانتر از مشابه خارجی
خود هم باشند ،باید بدانیم این هزینه قطع وابستگی و ایجاد خودکفایی در
کشور است و نباید مسئول و متولیان امر از زاویه قیمت به آن نگاه کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،دکتر حمید دری��س در آیین رونمایی از دس��تگاه
"اندازهگی��ری غلظت هیدروژن س��ولفید در نفت خام" ک��ه در پارک علم و
فناوری خوزس��تان برگزار ش��د ،اظهار کرد :کاری که اکن��ون در پارک علم
و فناوری و ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حال انجام اس��ت ،رکن
اساس��ی اقتصاد مقاومتی اس��ت .ما در حوزه صنعت نفت در این ش��رکت از
تکنولوژیهای مختلفی استفاده میکنیم.
وی افزود :وابستگی بخش زیادی از تکنولوژیهای ما به خارج از کشور،
توسط شرکتهای دانشبنیان رفع میشود و ما قدر و منزلت این حرکتها
را میدانی��م؛ زیرا زمانی که ب��ا تحریم روبرو بودیم ،ب��رای تأمین تجهیزات
موردنیاز خود با مشکالت زیادی مواجه شدیم.
مدیر فنی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد :اگر بخواهیم
اقتصاد مقاومتی ادامه داش��ته باشد ،حتماً باید تکنولوژی موردنیاز در داخل
کش��ور ساخته شود که اکنون این کار در بخشهای مختلفی در حال انجام
اس��ت .بخش عم��دهای از کار و تکنول��وژی موردنی��از در مدیریت فنی این
ش��رکت را میتوان با ایجاد بستری از طریق ارتباط تنگاتنگ با شرکتهای
دانشبنیان فراهم کرد و وابستگی به خارج را کاهش داد.
دریس خطاب به مس��ئوالن و متولیان امر با بی��ان اینکه تاکنون اغلب
محصوالت س��اخت داخل نس��بت به مش��ابه خارجی خود ارزانتر بودهاند،
عن��وان کرد :حتی اگر این محص��والت گرانتر هم باش��ند ،باید بدانیم این
هزینه قطع وابس��تگی و ایجاد خودکفایی در کش��ور است و نباید مسئول و
متولیان امر از زاویه قیمت به آن نگاه کنند.
وی عن��وان ک��رد :من هر موق��ع در چنین جمعهایی ک��ه اغلب جوان
هس��تند ،قرار گرفتم و گزارشها را دیدم به وجد آمدم و س��عی کردهام هر
کاری که میتوانم باوجود مشغلههای کاری زیاد انجام دهم و اگر موضوعاتی
وجود دارد که به مدیریت فنی ش��رکت مربوط نمیشود ،بازهم میتوانید از
طریق ما اقدام کنید.

اختصاص یارانه  240میلیون تومانی به صنایع
کوچک برای استفاده از گاز طبیعی

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با بی��ان اینکه حدود  14هزار صنایع
کوچک در کش��ور وجود دارد گفت :بر اساس مذاکرهای که با شورای اقتصاد
صورت گرفت ،ش��رکت ملی گاز آمادگی خود را برای اختصاص یارانه 240
میلیون تومانی به صنایع کوچک برای استفاده از گاز طبیعی اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا ،حمیدرضا عراقی در مراس��م رونمایی از مشعل سبز
پاالیش��گاه اول پارس جنوب��ی با تاکید بر اینکه وظایف ش��رکت ملی گاز با
محیط زیس��ت تلفیق دارد ،اظهار کرد :ش��رکت ملی گاز وظیفه دارد جدا از
اینکه امنیت انرژی را تامین میکند ،به محیط زیست توجه کند.
وی با اش��اره به گازرس��انی به  9هزار روس��تا در دولت یازدهم توضیح
داد :در دولت یازدهم به طور متوس��ط هر روز به  9روستا گازرسانی صورت
گرفته است.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران در مورد گازرس��انی به نیروگاهها نیز
توضیح داد :در چند سال گذشته میزان انتقال گاز به نیروگاهها افزایش یافته
و میزان اس��تفاده میان تقطیر در نیروگاهه��ا از  35درصد به زیر  10درصد
رسیده است .به عبارت دیگر نیروگاهها  18میلیارد دالر سوخت میان تقطیر
استفاده نکردهاند.
عراق��ی ادامه داد :در س��ال  35 ،93میلیارد مترمکعب ،در س��ال ،94
 50میلی��ارد مترمکعب در س��ال  60 ، 95میلی��ارد مترمکعب به نیروگاهها
منتقل شد.
وی در ادامه با اشاره به گازرسانی به صنایع کوچک اظهار کرد :حدود 14
هزار صنعت کوچک در کش��ور وجود دارد که سوخت دوم مصرف میکنند.
طبق مذاکرهای که با شورای اقتصاد داشتیم ،قرار شد اگر این صنایع کوچک
به اندازه کافی برای اس��تفاده از گاز طبیعی بودجه ندارند ،شرکت ملی گاز،
 240میلیون تومان به آنها یارانه بدهد و گازرسانی به صنایع کوچک ظرف
دو سال آینده انجام میشود.
عراقی در ادامه از به تصویب رس��اندن طرح طبقهبندی مش��اغل برای
کارکنان پیمانکاران خبر داد و گفت :این طرح حداکثر تا دو س��ه ماه آینده
برای کارکنان پیمانکاران شرکت ملی گاز آماده میشود.
وی با بیان اینکه اس��تراتژی شرکت ملی گاز برای محیط زیست تدوین
ش��ده افزود :در برنامه شش��م  1350میلیارد تومان برای محیط زیس��ت با
مش��خص ش��دن ریزپروژهها تعریف شده اس��ت که  600میلیارد تومان آن
متعلق به پاالیشگاهها خواهد بود.

اتمام طراحی مقابله با افت فشار در پارس
جنوبی تا دو هفته دیگر

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس از اتمام طراحی مقابله با افت فشار
در پارس جنوبی تا آخر ماه می( حدود دو هفته دیگر) خبر داد.
محمد مش��کینفام در گفتوگو با ایرنا ،با اش��اره به افت فشار در پارس
جنوبی ،گفت :افت فش��ار یک مس��الهی طبیعی است و در حال حاضر یک
مشاور بینالمللی از کشور فرانسه که قبال هم در پارس جنوبی فعالیت داشته
در این زمینه با ما فعالیت میکند.
وی با تاکید بر اینکه ش��رکت فرانس��وی مذکور ،توتال نیس��ت ،افزود:
طراحی مقابله با افت فشار تا آخر ماه می تمام میشود .بعد از اینکه طراحی
مفهومی تمام شد ،طراحی پایه انجا م میشود و بعد از اینکه تصویر روشنی
از شرایط این میدان به دست آمد مشخص میشود چه تاسیساتی برای این
هدف مورد نیاز است و به چه میزان سرمایه نیاز دارد.
بر اس��اس این گزارش ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش از این
اعالم کرده بود :توتال یک پیمانکار عمومی بوده که پروژه را میگیرد و اداره
میکند در حالی که افت فش��ار یک مس��اله تخصصی است و نیاز به مشاوره
تخصصی دارد .ما این موضوع را با دقت دنبال میکنیم و س��عی میکنیم از
آن طراحی مفهومی به دس��ت بیاوریم و پس از آنکه طراحی آن انجام ش��د،
طراح��ی پایه و پس از طراحی پایه ،طراحی پایه پیش��رفته انجام میش��ود
سپس پیمانکار تعیین کرده و سکوی تقویت فشار را میسازیم.

