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اخبار
 ۵۰درصد پساب تصفيهخانهها در
کشاورزي استفاده ميشود

مديــرکل دفتر نظــارت بر بهــره برداري
فاضالب کشور با بيان اينکه ۵۰درصد پساب
تصفيهخانهها در کشاورزي استفاده ميشود،
گفــت :اکنون ۱۹۴تصفيــه خانه فاضالب
شهري در کشور در حال بهره برداري است
که يک ميليــارد و  ۲۰۰ميليون مترمکعب
فاضالب شــهري را تصفيه و پساب توليد
ميشود.به گزارش مهر ،بهنام وکيلي گفت:
اين مقدار پساب در بخش کشاورزي ،صنعت
و تغذيه آبخوانها مصرف ميشود.وي ادامه
داد :همه تصفيه خانههــاي فاضالب براي
پســاب توليدي خود اســتاندارد کشاورزي
را رعايت ميکنند.اســتانداردهاي آبهاي
زيرزميني (آبخوانها) سخت گيرانه تر است و
از نظر شاخص آلودگي بايد استانداردها کامال
رعايت شــود ۴۸.۹.درصد جمعيت شهري
و کمتــر از يک درصد جمعيت روســتايي
برخوردار از خدمات بهداشتي فاضالب هستند
و کمتر از يک درصد جمعيت روســتايي نيز
از اين خدمات برخوردارند.وکيلي افزود :حدود
 ۵۰درصد فاضالب تصفيه شده (پساب) در
کشــاورزي مصرف و بقيه در بخش صنعت
و آبهاي پذيرنده يا آبخوانها و سفرههاي
زيرزميني مورد استفاده قرار ميگيرد.
 1/2ميليارد ليتر بنزين در
پااليشگاه شازند توليد شد

مديرعامــل شــرکت پااليش نفــت امام
خميني(ره) شازند گفت :يک ميليارد و 200
ميليون ليتر بنزين يورو چهار و سوپر امسال
تاکنون در اين پااليشــگاه توليد شده است.
عليرضا اميــن در گفتگو با ايرنا ،با بيان اين
مطلب گفت :بنزين توليدي امسال شرکت
پااليش نفت امام خميني(ره) شازند بيش از
 23درصد نياز کشور به اين سوخت را تامين
کرده و بخش عمده آن در استانهاي تهران،
البرز و مرکزي به مصرف رســيده اســت.
وي ادامــه داد 264 :ميليــون ليتر گاز مايع،
 26ميليــون ليتر پروپيلن 808 ،ميليون ليتر
گازوييل 18 ،ميليون ليتر نفتهاي سبک و
 70ميليون ليتر سوخت جت نيز از آغاز سال
 97تاکنون در اين شرکت توليد شد.
ي در تهران که
شرکت مهم 
با سرپرست اداره ميشود

از يازدهــم تيرمــاه تا امروز ،شــرکت آب
منطقهاي تهران با سرپرست به کار خود ادامه
ميدهد و هنوز خبري از انتخاب مديرعامل
براي اين شرکت نيست.به گزارش تسنيم،
 12روز پيــش (يازدهــم تيرمــاه) با حکم
مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب
کشــور ،محمدرضــا بختياري بــه عنوان
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
تهران منصوب شد.بختياري تا پيش از اين،
مديرعامل شرکت آب منطقهاي تهران بود.
از اين رو با صدور اين حکم ،محمد پرورش
از شرکت آب و فاضالب تهران رفت و جاي
خود را به محمدرضا بختياري داد.شرکت آب
و فاضالب استان تهران با مديريت بختياري
به کار خود ادامه داد.اما از آن تاريخ تا امروز،
شرکت آب منطقهاي تهران با سرپرست به
کار خود ادامه ميدهد.هنوز خبري از انتخاب
مديرعامل براي اين شــرکت نيست و اين
احتمال وجود دارد که با طوالني شدن فرآيند
انتخاب مديرعامل ،شــاهد ايجاد نقصان در
مســير يکپارچه مديريتي آب تهران و يا به
وجود آمــدن فضاي رخوت در بين کارکنان
اين شــرکت مهــم در تأمين آب شــرب
تهران باشيم.
قطع برق  ۵۰نهاد
کوچک و بزرگ بدمصرف

معاون بهرهبرداري و ديســپاچينگ شرکت
توزيع نيروي برق تهران گفت :در راســتاي
مصوبه هيــات وزيران و ابالغ بخشــنامه
استانداري تهران مبني بر قطع سيستمهاي
سرمايشي از ساعت  ۱۳:۳۰و کاهش مصرف
انرژي ،برق  ۵۰نهاد بزرگ و کوچک تاکنون
قطع شده است.کامبيز ناظريان در گفتگو با
ايســنا ،ضمن اعالم اين خبر ،با بيان اينکه
براســاس صرفهجوييهاي صورت گرفته
تاکنــون  ۳۰۰مــگاوات کاهش بــار را در
اين بخش داشــتهايم ،گفــت :با اين ميزان
توانستهايم پنج درصد پيک تهران را کنترل
کنيم.وي اظهار کرد :اين مســاله به معناي
عدم نياز به صرفهجويي و مديريت مصرف
نيســت.به گفته ناظريان طي هفته گذشته
کليه سازمانهاي دولتي و غيردولتي توسط
 ۲۵۰اکيپ رصد و کنترل شدهاند و براساس
دستورالعمل ميبايســت تمام اين نهادها از
ساعات  ۱۳:۳۰سيســتم سرمايشي خود را
خاموش و قبل از آن نيز دماي آن را حداقل
روي  ۲۵درجه سانتيگراد تنظيم کنند.

گروه انرژي :در حالي که دولت آمريکا اعالم کرده در ماه
نوامبر امسال تحريم صادرات نفت ايران را به اجرا خواهد
گذاشــت ،ولي بسيار بعيد به نظر ميرسد که آمريکا در
تحقق تقاضاي خود براي به صفر رساندن صادرات نفت
ايران موفق باشد و تهديدهاي بيشتر ممکن است منجر
به کاهش يک ميليون بشکهاي عرضه نفت در روز شود.
البته وزارت خارجه آمريکا اعالم کرده است که اعطاي
معافيتهاي موردي به برخي کشــورهاي خريدار نفت
ايران را بررسي خواهد کرد اما وزير خزانه داري آمريکا
گفته هر کشــوري که از ايران نفت بخرد حتي چين ،با
تحريمهاي آمريکا مواجه ميشــود.دولت ترامپ که به
قيمت فعلي نفت نيز اعتراض داشته و آن را باال ميداند
در حال حاضر بهشکلي فعاالنه در حال بررسي استفاده از
ذخاير نفتي استراتژيک آمريکا براي افزايش عرضه نفت
به بازار جهاني است.قابل ذکر است که عربستان سعودي
و روســيه در اواخر ماه ژوئن (اوايل تيرماه) موفق شدند
اوپک و متحدانش را قانع کنند که توليد خود را افزايش
دهند.از آن تاريخ اين دو کشور شيرهاي نفت خود را باز
کردهاند.التزام عربستان به توافق کاهش توليد اوپک ،افت
کرد و در ماه گذشــته به  ۲۶درصد سقوط کرد.پايبندي
روسيه هم به توافق کاهش توليد اوپک افت کرد و به ۵۵
درصد رسيد.به گزارش ايلنا به نقل از «بلومبرگ» ،انتقال
نفت ايران به متحدان آمريکا حتي پيش از چهارم نوامبر
که پايان ضرباالجل ترامپ به خريداران نفت اين کشور
است هم تحت تحريم قرار گرفته است.در صورتي که
ژاپن موفق به دريافت معافيتها از سوي آمريکا نشود،
کشتيهاي نفتکش در ماه ســپتامبر ،آخرين محموله
خود را جابهجا خواهند کرد.کره جنوبي گفته براي نقل
و انتقــال ماه جوالي به دليل معضل بيمه نفتکشها
دچار مشکل است«.کيم جي کيونگ» محقق موسسه
اقتصاد انرژي کره معتقد است ما در وضعيت بدي قرار
داريم چراکه بايد حرف آمريکا را گوش دهيم اما همزمان
ايران يکي از توزيعکنندگان مهم نفت خام اســت.ما با
دولت ترامپ ســر و کار داريــم و عدم قطعيت يکي از
نگرانيهاي پااليشــگاهها و کمپانيهاي پتروشيميدر
آسيا است.همين مساله آنها را مجبور کرده قبل از پايان
ضرباالجل روابط تجاريشان را با ايران قطع کنند.ژاپن
سومين مشتري بزرگ نفت ايران است که روزانه ۱۴۰
هزار بشکه نفت از خاورميانه خريداري ميکند.اين کشور
در شش ماه اول سال  ۲۲درصد بيش از آمارهاي مشابه
سال  ۲۰۱۵خريد داشته است.کره جنوبي نقل و انتقاالت
خود را از ايران  ۳۰درصد کاهــش داده و به روزانه ۸۰
هزار بشکه رسيده است.تايوان در عين حال خريد نفت
خــود را افزايش داده و روزانه  ۱۱هزار بشــکه از ايران
خريداري کرده اســت.اين رسانه سوال اصلي را متوجه

مدير گازرساني شــرکت ملي گاز گفت:
مطابق وعده شــرکت ملــي گاز ايران به
دولت ،تا پايان امســال به  ۳هزار و ۶۰۰
روســتا گازرســاني ميکنيم.به گزارش
مهر ،ســعيد مومني دربــاره تحقق وعده
شــرکت ملي گاز به دولت دوازدهم مبني
بر گازرســاني روزانه به  ۱۰روستا تا پايان
امســال گفت :در ماههاي ابتدايي امسال
همه عمليات اجرايي و زيرساختها براي

به صفر رساندن صادرات نفت ايران «بسيار بعيد» است

هيچ توافقــي براي افزايش توليــد اوپک وجود
ندارد

واردات نفت هند و چين خوانده و نوشت :اين دو کشور
در مجموع  ۱.۴ميليون بشکه نفت از ايران در سه ماهه
گذشته خريداري کردهاند.چين اخيرا وارد جنگ تجاري با
آمريکا شده است.هند سيگنالهاي متعددي مخابره کرده
و کشورهاي جنوب آسيا گفتهاند در پي جذب معافيت از
آمريکا يا يافتن مکانيزم آلترناتيو براي نحوه پرداختها
به ايران هستند.بلومبرگ تاکيد کرده که بسيار بعيد به
نظر ميرســد آمريکا در تحقق تقاضاي خود براي به
صفر رساندن صادرات نفت ايران موفق باشد.تهديدهاي
بيشتر ممکن است منجر به کاهش يک ميليون بشکهاي
عرضه نفت در روز شود.
دولت ترامپ در حال بررسي برداشت نفت از ذخاير
استراتژيکآمريکاست

در حالي که در آســتانه انتخابات ميــاندورهاي کنگره
آمريکا در ماه نوامبر ،فشارهاي سياسي به کاخ سفيد براي
مهار رشد قيمت نفت افزايش يافته 2 ،منبع آگاه گفتند،
دولت ترامپ بهشــکلي فعاالنه در حال بررسي استفاده
از ذخاير نفتي اســتراتژيک آمريکا براي افزايش عرضه
نفت به بازار جهاني است.اين منابع که نخواستند نامشان
فاش شود گفتند ،هنوز هيچ تصميميبراي برداشت نفت
از ذخاير  660ميليون بشکهاي نفت آمريکا گرفته نشده
است ،اما گزينههاي مختلف از آزادسازي  5تا  30ميليون
بشکهاي نفت اين ذخاير در حال بررسي است.آزادسازي
مقدار بيشتري نفت از ذخاير آمريکا نيز محتمل است،
اما اين اقدام مستلزم هماهنگي با ديگر کشورها خواهد

انجام گازرساني به روستاهاي کشور انجام
شده است ،همچنين تا پايان خرداد امسال،
تعداد شهرهاي گازرساني شده به يک هزار
و  ۱۱۷شهر معادل  ۹۶.۹درصد ارتقا يافته
است.وي افزود :براســاس وعده شرکت
ملي گاز ،به صــورت ميانگين روزانه ۱۰
روســتا در نقاط مختلف کشور ،گازرساني
ميشــوند که تعداد آنها تا پايان امسال به
 ۳هزار و  ۶۰۰روســتا ميرسد.اعتبار الزم

بود.قيمت متوسط هر گالن بنزين در آمريکا روز جمعه
به  2دالر و  89ســنت رســيد که  63سنت ،معادل 28
درصد نسبت به يک سال قبل افزايش داشت.براساس
پيشبيني مؤسســه تريپلاي ،انتظار ميرود قيمت هر
گالــن بنزين در آمريکا تا روز کارگر بــه  3.85تا 4.05
دالر برسد.ترامپ در هفتههاي اخير تالش کرده با مقصر
قلمداد کردن اوپک بابت باال بودن قيمت نفت ،از زير بار
انتقادات شــانه خالي کند.وي در توئيتهاي مختلف از
اوپک خواسته تا قيمت نفت را پايين بياورد.تحليلگران
انتظار ندارند آزادسازي نفت از محل ذخاير استراتژيک
تأثير قابل توجهي بر کاهش قيمت انرژي داشته باشد.
جو مکمونيگل ،تحليلگر ارشــد انرژي در مؤسســه
مديريت ريسک هدجي گفت« :آزادسازي نفت از ذخاير
استراتژيک آمريکا تأثيري رواني بر بازار خواهد گذاشت.
اين اقدام ممکن است قيمت بنزين را پايين نياورد ،اما
حداقل بهصورت موقتي قيمت نفت را پايين خواهد آورد،
اما بعداً بازار خود را با اين اقدام تطبيق خواهد داد».
سفر هيئت آمريکايي به عربستان براي هماهنگي
در مورد تحريم ايران

يک مقام ارشــد وزارت امور خارجــه آمريکا گفت،
تيمهايي از دولت آمريکا در سفري  3روزه به عربستان
راههاي قطع جريان ارسال پول به ايران بدون ايجاد
اختالل در بازارهاي انرژي را بررســي کرده اند.اين
مقام آمريکايي که نخواست نامش فاش شود گفت،
مقاماتي از وزارتخانههاي امور خارجه و خزانه داري

براي اجراي طرحهاي گازرساني روستايي
از محل بند «ق» تبصره دو قانون بودجه
سال  ،۹۳تامين ميشود.به گفته مومني،
تا پايان خردادماه امسال ،درصد گازرساني
به روســتاهاي کشور بدون درنظر گرفتن
استان سيستان و بلوچستان به  ۷۸درصد
رسيده اســت و اين رقم با در نظر گرفتن
استان سيستان و بلوچستان ۷۳.۶ ،درصد
اعالم شــده اســت.وي تعداد روستاهاي

کاهش توسعه نيروگاهها در دولت روحاني ،کشور را دچار کمبود برق کرد

وزير اســبق نيرو گفت :براي پاسخگويي به نياز مصرف کشور
در برنامه پنجم توســعه اقتصادي پيشبيني شد ساالنه  5هزار
مگاوات به ظرفيت نيروگاهي کشور اضافه شود حال آنکه به دليل
تحريمها و افت رونق اقتصادي ،دولت روحاني احساس کرد که
رشد مصرف برق اتفاق نخواهد افتاد و اين دولت خواهد توانست
با مديريت مصرف و تقاضا ،رشــد مصرف برق را مهار کند!وي
اجرايي نشــدن فاز ســوم هدفمندي يارانهها را عامل مهميدر
متوقف نشدن رشد مصرف برق در کشور دانسته و اعالم داشته
که دولت يازدهم به دنبال مديريت و کنترل تقاضاي مصرف برق
با ظرفيت ايجاد شده نيروگاهي در کشور بوده که اين امر سبب
شد تا افزايش ظرفيت نيروگاهي در اولويت بعدي دولت روحاني
قرار بگيرد.مجيد نامجو در گفتگو با «نود اقتصادي» اجراي فاز
نخســت هدفمندي يارانهها در دولت دهم را عاملي در کاهش
دو درصدي روند شــتابان رشد مصرف برق در کشور برشمرد و
اذعان داشت که براي پاسخگويي به نياز مصرف کشور در برنامه
پنجم توسعه اقتصادي پيشبيني شد ساالنه  5هزار مگاوات به
ظرفيت نيروگاهي کشور اضافه شود حال آنکه به دليل تحريمها و
افت رونق اقتصادي ،دولت روحاني احساس کرد که رشد مصرف
برق اتفاق نخواهد افتاد و اين دولت خواهد توانســت با مديريت
مصرف و تقاضا ،رشــد مصرف برق را مهار کند!به گفته وي با
توجه به پيک مصرف برق کشور در فصلهاي بهار و تابستان و
توسعه اندک ظرفيت نيروگاهي در دولتهاي يازدهم و دوازدهم،
کشــور براي تامين برق در فصل گرما دچار مشکل شده است.
نامجو تاييد کرده که موافــق واقعي کردن قيمت آب و برق به
شرط رعايت آستانه تحمل مردم بوده و اضافه کرده که اين امر
بايد با يک برنامه چندمنظوره صــورت پذيرد که يکي از موارد
آن هم کاهش هزينه توليد برق در کشــور بوده بنابراين ايجاد
يک انقالب يک دفعهاي در واقعي کردن قيمت برق براي مردم
منطقي نيست.وزير اسبق نيرو اعالم داشت که در حال حاضر و
براي احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي به اندازه کافي مجوز
صادر شده اما اين افراد به دليل نگراني از بازگشت سرمايه خود،

آمريکا و چند وزارتخانه عربســتان اقدامات مختلف
بــه منظور تضمين عرضه نفت کافــي به بازار پس
از ضرب االجل  4نوامبر (موعــد آغاز تحريم نفتي
ايران) را بررسي کرده اند.وي افزود ،آمريکا در حال
همکاري با کشــورهاي مختلف ازجمله عربستان به
منظور اطمينان يافتن از عرضه نفت به بازار به مقدار
کافي است.اين مذاکرات بخشي از استراتژي دولت
آمريکا با هدف منزوي ساختن ايران پس از تصميم
ترامپ به خروج از برجام بوده است.
عربستان :سهميه توليد اعضاي اوپک ديگر مالک
نيست

همچنين به گزارش ايســنا به نقل از پالتس ،وزير
انرژي عربستان ســعودي اعالم کرد کميته نظارت
مشــترک وزيران اوپک و غيراوپــک ديگر پايبندي
کشــورها به ســهميه توليد را رصد نميکند و اين
توافق اکنون بنا را روي سقف توليد جمعي ميگذارد.
خالد الفالح به ســاير اعضاي اوپک نوشــت :تغيير
رويکرد از گزارشدهي پايبندي کشورهاي مشارکت
کننــده به ســهميه توليد گروهــي ،منعکس کننده
تصميــم  ۲۳ژوئن وزيران اوپــک و غيراوپک براي
بازگرداندن سطح پايبندي به توافق کاهش توليد به
 ۱۰۰درصد است.اما ايران که با تحريمهاي آمريکا
عليه صادرات نفت خود مواجه است ،هشدار داده که
اگر توليدکنندگان از ســهميه توليدشان فراتر رفته و
سهم بازار ســايرين را بگيرند ،به منزله نقض توافق

گازرساني به  ۳۶۰۰روستا تا پايان امسال

وزير اسبق نيرو:

عمليات حســاس خدمــات چاههاي نفــت و گاز
بدون نياز به دکل براي نخســتين بار در کشــور
انجام شــد.به گزارش فارس ،براي نخســتين بار
در کشــور ،عمليات حساس خدمات چاههاي نفت
و گاز بدون نياز به دکل انجام شــد.عمليات بدون
دکل اسيدکاري گســترده و تميزسازي چاه در فاز
 4ميدان گازي پارس جنوبي با کشــتي اسيدکاري
و تميزســازي پيشرفته و مجهز توسط متخصصان
داخلي انجام شــد.اجراي موفقيت آميز اين پروژه
براي نخستين بار ،نتيجه دو سال بررسي ،طراحي
مهندسي و آناليز ريسک بود که شرکت نفت و گاز
پارس با مديريت خود و قبول ريسک ،زمينه حذف
دکل از عمليــات انگيزش و زنــده کردن چاهها را

کاهش توليــد خواهد بود.کميته نظارت مشــترک
وزيران اوپــک و غيراوپک هرگــز پايبندي فردي
کشورها به توافق کاهش توليد را برمال نکرده اما از
آمار براي تحت فشار قرار دادن اعضايي که پايبندي
کمتري به ســهميه توليدشان داشتند ،استفاده کرده
است.قابل ذکر است که عربستان سعودي و روسيه
در اواخر ماه ژوئن (اوايل تيرماه) موفق شدند اوپک
و متحدانش را قانع کنند کــه توليد خود را افزايش
دهند.از آن تاريخ اين دو کشــور شيرهاي نفت خود
را باز کردهاند.التزام عربستان به توافق کاهش توليد
اوپک ،افت کرد و در ماه گذشته به  ۲۶درصد سقوط
کرد.پايبندي روسيه هم به توافق کاهش توليد اوپک
افت کرد و به  ۵۵درصد رسيد.

دست به سرمايه گذاري دراين راستا نزدهاند.وي ادامه داد که به
دليل حل نشدن مشکالت اقتصاد برق ،انگيزه بخش خصوصي
براي سرمايهگذاري متوقف شده ،حال آنکه بايد از محل قبوض
صادره برق ،هزينه سرمايهگذاري در ساخت نيروگاه پرداخت شود.
نامجو اذعان کرد که سرمايهگذار براساس قيمت تمام شده برق،
طرح نيروگاهي خود را اجرايي ميکند ،بنابراين قرار بود که شکاف
بين تعرفه دريافتي از مردم و قيمت تمام شــده در هدفمندي پر
شــود که هنوز هم اين امر اجرايي نشده و اين امر نتيجهاي جز
افزايش طلب بخش خصوصــي از دولت و کاهش انگيزه براي
احداث نيروگاه نداشته است.وي درباره حضور ايران در توافقنامه
آب و هوايي پاريس هم گفت که ايران همانند ساير کشورها در
راستاي تغييرات اقليميدر اين توافقنامه همکاري ميکند اما بايد
نســبت به رعايت منافع ملي و مردم در اين راستا هوشيار بود.
وي متذکر شد که کشورهاي پيشرفته همه موارد توسعهاي خود
را تاکنون اجرايي کرده و حاال که نوبت به کشــورهاي در حال
توسعهاي چون ايران رسيده ،قصد دارند قوانيني را وضع کنند که
موجب توقف توسعه کشورهاي درحال توسعه ميشود ،بنابراين
بايد خســارت وارده را به کشورهاي در حال توسعه بپردازند و يا
اينکه تکنولوژيهاي جديد را با هزينه خود در اختيار ايران قرار
دهند در غير اين صورت هيچ کشــوري در راستاي منافع ملي
از اين قوانين تبعيت نميکند.نامجو هشــدار داد که توافق نامه
پاريس براي ايران به شــرطي مفيــد خواهد بود که منافع ملي
در اولويت قرار بگيرد و کشــورهاي توسعه يافته ايران را براي
توسعه ياري رســانند.وي در عين حال ،نيروگاههاي حرارتي را
عامل ايجاد مشکالت آب وهوايي و بروز تبعات زيست محيطي
برشمرد و گفت که نگاه وزارت نيرو رفتن به سراغ نيروگاههاي
سيکل ترکيبي با هدف کاهش تبعات زيست محيطي بود که به
دليل مشکالت اقتصادي ،آنطور که مدنظر دولت بود اين موضوع
محقق نشــد.وي ،يادآور شــد که وزارت نيرو در شرايط فعلي و
در راستاي توسعه ظرفيت نيروگاهي کشور بايد تالش بيشتري
ميکرد و براي توسعه نيروگاهها گامهاي بهتري برميداشت.

گازرساني شــده بدون احتساب سيستان
و بلوچســتان را  ۲۶هزار و  ۱۰روســتا و
با احتســاب سيســتان و بلوچستان۲۶ ،
هزار و  ۱۳روســتا اعالم کرد.نکتهاي که
در موضوع گازرســاني شهري و روستايي
بايد مورد توجه قرار گيرد اين اســت که،
تعداد روستاها و شهرهاي کشور به همراه
خانوار ســاکن در اين شهرها و روستاها،
همــواره براســاس نتايج اعالم شــده از

آخرين سرشــماري کشور اعالم ميشود
و مطابق قانون ،همه شــهرها و روستاها
از لحاظ داشــتن صالحيت براي دريافت
گاز طبيعي ،بررســي ميشوند.براســاس
سرشــماري ســال  ۹۰و تعداد شهرها و
روستاهاي اعالم شده در آن سرشماري،
ميزان گازرساني روستايي تا پايان سال ۹۶
از سوي شرکت ملي گاز ايران  ۸۱درصد
و ميزان گازرساني شهري تا پايان پارسال،

 ۹۶.۶درصد اعالم شد اما از ابتداي امسال،
به دليل تبديل شدن تعدادي از روستاها به
شهر و تاثيري که در سرشماري سال ۹۵
داشته ،نحوه محاسبه شهرها و روستاهاي
گازرساني شده کشــور تغيير کرده است.
بنابراين ،اکنون ميزان گازرساني روستايي
به  ۷۸درصد رسيده و با تحقق گازرساني
به  ۱۰روستا در هر روز تا پايان امسال ،اين
رقم به  ۸۱درصد افزايش مييابد.

برنامههايتحريمبنزينکشورناکامميماند

پااليشگاه ستاره خليج فارس؛ برگ برنده ايران در دوران تحريم

پااليشــگاه ســتاره خليجفارس که فازهــاي اول و دوم آن در
دولتهاي يازدهــم و دوازدهم به بهره برداري رســيده ،برگ
برنــده ايران در زمان تحريم اســت که ميتواند عالوه بر حفظ
خودکفايي ،برنامههاي تحريم بنزين و بحران آفريني در کشور
را نــاکام بگذارد.به گــزارش ايرنا ،بنزين بــه عنوان محصول
پرمصرف و راهبردي در دنياي معاصر ،با رفاه و توســعه جوامع
ارتباطي نزديک دارد؛ به طــوري که اختالل در روند تامين آن
با نارضايتي و بحرانهايي همراه ميشــود.در اين ميان ،دولت
آمريکا که عزم خود براي برقراري دور جديد تحريمها عليه ايران
را جزم کرده اســت ،در گذشته به بنزين به عنوان نقطه ضعف
دولت ايران مينگريســت ،زيرا بخش عمده آن وارداتي بود.به
همين دليل به راحتي ميتوانســت به تحريم صادرات بنزين به
ايــران اقدام کند ،همان طور کــه در دور قبلي تحريمها به اين
کار دست زد.اين بار ،شرايط تغيير کرده است؛ زيرا با توجه ويژه
به توسعه پااليشگاه ستاره خليج فارس که به عنوان بزرگترين
پااليشــگاه ميعانات گازي جهان شناخته ميشود ،نگراني بابت
کمبود بنزين در کشــور رفع شده است.نکته ديگر اين است که
با راه اندازي پااليشگاه  360هزار بشکهاي ميعانات گازي ستاره
خليج فارس ،ايران از بابت افزايش توليد ميعانات گازي و تحريم
احتمالي صادرات آن نيز نگراني نخواهد داشت.پااليشگاه ستاره
خليجفارس در شــرايطي راهاندازي شــد که ممکن بود با وجود
افزايش مصرف بنزين ،واردات اين فرآورده با مشکل روبرو شود.
با توجه به سياست رييس جمهوري آمريکا که تالش ميکند از
همه ابزارها براي اعمال فشــار به ايران استفاده کند ،در صورت
ناتواني کشــور در توليد بنزين ،به سراغ تحريم صادرات بنزين
به ايران نيز ميرفت اما با توجه به راه اندازي پااليشــگاه ستاره
خليج فارس ،اين ابزار فشــار از دستان آمريکا خارج شده است.
اکنون ايران ميتواند به راحتي نســبت به توليد و ذخيره سازي
بنزين اقدام کند.در اين ميان ،تنها نگراني مربوط به داخل کشور
است که مردم ،مصرف بي رويه دارند و با خودروهاي بي کيفيت
توليدي خودروســازان داخلي ،اين سرمايههاي ملي را به راحتي

ميسوزانند.قرارداد ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس در اواسط
دهه  1380به امضا رســيد که قرار بود در چهار سال ،با افزايش
توليد بنزين و خودکفايي کشور در اين فرآورده راهبردي هرچه
زودتر ســاخته شود اما اين هدف هيچ گاه محقق نشد و ساخت
آن بــه دليل تحريم و ســوءمديريت طبق برنامه پيش نرفت و
بارها با تاخير افتاد.درنهايت ،در دولت يازدهم بخشهايي از مرحله
نخست اين پااليشگاه به بهره برداري رسيد و در تيرماه امسال نيز
فاز دوم اين پااليشگاه با حضور رييس جمهوري به طور رسميراه
اندازي شــد که با راه اندازي آن تــراز توليد و مصرف بنزين در
کشور ،مثبت شد.هزينه ساخت اين پااليشگاه حدود چهار ميليارد
دالر اســت که به طور کامل از محل منابع داخلي تامين شــده
است.پس از اعمال تحريمهاي احتمالي جديد بر ايران ،فروش
ميعانات گازي پارس جنوبي دشــوار ميشد اما پااليشگاه ستاره
خليج فارس با مصرف روزانه  360هزار بشــکه ميعانات گازي،
مانع بروز مشــکل ميشود.با توجه به اين که ميعانات گازي ،به
واسطه توليد گاز از ميدان پارس جنوبي توليد ميشود ،بايد سريعا
به مصرف داخلي رسيده و يا صادر شود ،در صورت عدم توان در
فروش و مصرف ميعانات گازي ،روند توليد گاز کشور دچار اخالل
ميشد.بر اين اساس ،پااليشگاه ستاره خليج فارس عالوه بر توليد
بنزين به تداوم روند عادي توليد گاز کشور نيز کمک ميکند.با
راه اندازي فازهاي پااليشگاه پارس جنوبي ،روند صعودي واردات
بنزين متوقف شده است و اکنون حتي کمتر از ميزان پيشبيني
شــده ،بنزين وارد ميشود.براساس برنامه ريزي انجام شده قرار
بود در ســه ماه نخست امسال به طور ميانگين روزانه  9ميليون
ليتر بنزين وارد شــود اما اين ميزان به پنج ميليون و  700هزار
ليتر کاهش يافت.پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس از
زمان راه اندازي مرحله نخست آن در ارديبهشت سال  1396تا
پايان خرداد امسال ،از خروج پنج ميليارد و  400ميليون دالر ارز
جلوگيري کرد.اين پااليشگاه روزانه حدود  15ميليون دالر بابت
توليد ســه فرآورده بنزين ،نفــتگاز و گاز مايع آن در داخل ،ارز
ذخيره ميکند.

براي نخستين بار در کشور صورت گرفت

اجراي عمليات حساس خدمات چاههاي نفت و گاز بدون نياز به دکل

فراهم ساخته و موجب ميليونها دالر صرفه جويي
ارزي شد.شرکت نفت و گاز پارس ،ضمن مديريت
کالن ايــن پروژه ،اجراي آن را به شــرکت ايراني
مهندسي و خدمات چاه پيماي مهران واگذار کرد.در
اين پــروژه با حذف دکل از عمليات چاهها ،موجب
کاهش هزينههاي عملياتي ،بهينه سازي در زمان
و چابکي عمليات خدمــات چاهها در ميدان گازي
اســتراتژيک و حائز اهميت پارس جنوبي شد.اين
روش نوآورانه همچنين گواهي بر توانمندي داخلي
در ارائه راهکارهاي موثر و نوين در بهينه ســازي

اين در حالي اســت که حســين کاظم پور اردبيلي،
نماينــده ايران در هيئت عامل اوپک ،اعالم کرد که
برخــي اظهارنظرها درباره امکان افزايش توليد نفت
اوپــک و متحدانش فراتر از يک ميليون بشــکه در
روز ،نادرست است.وي گفت :در نشست اخير اوپک
و غيــر اوپک در وين ،پايتخت اتريش ،توافقي براي
توليد روزانه يک ميليون بشکه اضافه به دست نيامده
اســت.نماينده ايران در هيئت عامل اوپک گفت :در
واقع ،بيانيه اوپک به خودي خود گوياســت و روسيه
و ديگر اعضاي توافق جهاني کاهش توليد نفت تنها
ميتوانند به توافق ســطح توليد به دســت آمده در
پايان ســال  ۲۰۱۶ميالدي ،پايبندي  ۱۰۰درصدي
داشته باشند.کاظمپور اردبيلي گفت :تعجب ميکنم
چرا برخــي ،مواضعي ميگيرند کــه فراتر از توافق
اســت و رفتارهاي غيرقانوني آمريکا را در اقدامات
يکجانبه ،ازجمله تحريم ضد روسيه ،ايران و ونزوئال
و آغاز جنگ تعرفه گمرکي ضد کل جهان و فهرست
بيپايان رفتارهاي قلدرانه ضد کشــورها و تمسخر
حاکميت آنها ،تشــويق ميکنند.وي افزود :هرکس
کاري فراتر از توافق انجام دهد ،آن را نقض کرده و
مسئول پيامدهاي آن خواهد بود.وزير انرژي روسيه
روز جمعــه ( 22تيرماه) گفت :نميتوانم احتمال اين
مسئله را منتفي بدانم که اگر نيازي براي (عرضه نفت)
بيش از يک ميليون بشــکه در روز باشد ،به سرعت
ميتوانيم همگي درباره آن بحث و همه تصميمهاي
الزم را اتخاذ کنيم.به گفته نواک ،توليدکنندگان نفت
همه ابزارهاي الزم (براي افزايش توليد) را در اختيار
دارند.وي افزود :اگر الزم باشد ،هميشه ميتوانيم با
ديگر کشورها تماس بگيريم.

توليد و عمليات حســاس خدمات چاهها در ميادين
دريايي کشور است.اين عمليات از مهندسي شامل
برنامه ريزي و طراحي عمليات ،شــبيه ســازيها،
تجزيه و تحليل خطــرات احتمالي و عواقب آن با
نــرم افزارهاي روز دنيا ،تا اجــراي موفقيت آميز-
ايمن ،کارآمد ،مقرون به صرفه و دوســتدار محيط
زيست -آن حاصل کار تيم مشترکي از مهندسان
و متخصصان با تجربه شرکت نفت و گاز پارس و
شرکت مهندسي و خدمات چاه پيماي مهران بود.
شرکت مهندسي و خدمات چاه پيماي مهران که از

سال  2009ميالدي در مهندسي و اجراي عمليات
اســيدکاري و تميزســازي چاههاي نفت و گاز در
ميادين مختلف واقع در خليج فارس و درياي عمان
فعال اســت ،با اعتماد شــرکت نفت و گاز پارس،
موفق به انجــام عمليات بدون دکل اســيدکاري
گســترده و تميزســازي چاه با نرخ توليدي باال در
ســکوي توليدي فاز  4ميدان گازي پارس جنوبي
با کشتي اسيدکاري و تميزسازي پيشرفته و مجهز
شد.قابليت مانور کشتي با توجه به تغيير جهت وزش
باد حين جريان دادن چاه به منظور کاهش زمان از

دســت رفته نهان ،از ديگر مزاياي اين روش است.
اين روش همچنين داراي کمترين وابســتگي به
پلتفرم است که نتيجه آن کمترين مداخله در روال
عادي عمليات سکوي توليدي است.همچنين فاصله
بســيار زياد مشعل از سکو با توجه به محل و نحوه
قرارگيري کشتي نسبت به سکو و همچنين طراحي
و اجراي سيستم پيشرفته پرده آب جهت به حداقل
رساندن اثر تشعشعات حرارتي به سمت تجهيزات و
ادوات عملياتي سکو و در نهايت قدرت مانور کشتي
در جهت ترک سريع موقعيت در شرايط اضطراري
به منظور افزايش ايمني سکو در صورت بروز حادثه
احتمالي ،از ديگر مزاياي انحصاري اين روش جديد
محسوب ميشود.

