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اجراي  6/1ميليارد دالر پروژه
خارجي صنايع آب و برق توسط ايران

رييس مرکز توسعه صادرات و پشتيباني
صنعت آب و برق گفت :در ســال جاري
صنايع آب و برق کشور توانستهاند بيش
از  ۵۸پروژه با ارزشي بالغ بر  ۶.۱ميليارد
دالر را اجرايــي کنند و يــا در حال اجرا
داشته باشــند.به گزارش مهر ،حميدرضا
تشيعي در حاشــيه برگزاري هفدهمين
نمايشگاه بين المللي صنعت برق گفت:
وزارت نيرو طي ســالهاي  ۹۱تا  ۹۵در
بخش صادرات خدمات فني و مهندسي
رتبه اول داشته است.از نظر خودکفايي در
صنعت آب و برق توانسته ايم بيش از ۹۵
درصد تجهيزات را در داخل توليد کنيم.
وي ادامه داد :در سال جاري صنايع آب و
برق کشور توانستهاند بيش از  ۵۸پروژه با
ارزشي بالغ بر  ۶.۱ميليارد دالر را اجرايي
کنند و يا در حال اجرا داشته باشند.بيش
از  ۵۰عــدد از اين پروژههــا مربوط به
پروژههاي برقي اســت که ارزش آنها
به بيش از  ۵.۶ميليارد دالر ميرســد.در
حــال حاضر بيــش از  ۵۲درصد از کل
صادرات خدمات فني و مهندسي کشور
مربوط به صنايع آب و برق است.اين در
حالي اســت که هم اکنون در  ۲۵کشور
دنيا ازجمله تاجيکستان ،عراق ،سريالنکا
و ...پروژههايي توسط شرکتهاي ايراني
در حال اجراست.
ميزان خاموشيهاي هر ايراني
 800دقيقه است

معاون شرکت توزيع توانير با اشاره به اينکه
هر ايراني در طــول روز  ۲.۵تا  ۲.۶دقيقه
خاموشي دارد گفت :به طور متوسط ميزان
خاموشيهاي هر ايراني در طول سال ۷۰۰
تا  ۸۰۰دقيقه است که با توجه به گستره
کشورمان رقميقابل قبول است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدرضا حقي
فام با بيان اينکه هــر ايراني در طول روز
 ۲.۵تا  ۲.۶دقيقه خاموشــي دارد گفت :به
طور متوسط ميزان خاموشيهاي هر ايراني
در طول سال  ۷۰۰تا  ۸۰۰دقيقه است که
با توجه به گســتره کشورمان رقميقابل
قبول است.وي ادامه داد :به خاطر کمبود
توليد و مشــکالتي که در شــبکه انتقال
برق داشــتيم تالش کرديم امسال ،پيک
شبکه سراسري را  ۳۵۰۰مگاوات کاهش
دهيم.به دليل اينکه مصرف شبکه از ۵۵
هزار مگاوات بيشتر شــود ،آمادگي براي
تامين اين پيک وجود نداشــت و در عمل
موفق شــديم  ۴هزار مگاوات را در زمان
پيک بار شبکه تابستان امسال با مديريت
مصرف کاهش دهيم.اين مقام مســوول
تصريح کرد :اگر مديريت پيک مصرف در
تابستان امســال صورت نميگرفت از ۵۹
هزار مگاوات عبور ميکرديم و خاموشي
گســتردهاي ايجاد ميشد.حقي فام افزود:
استاندارد مشخصي در ميزان خاموشيها
در ســطح جهان وجود ندارد و کامال اين
موضوع به گستردگي پهنه هر کشور و نوع
تجهيزات برق بستگي دارد.

بخشي از بنزين توزيعي در پايتخت غيراستاندارد است

عصــر ايرانيان  -اميرمهــدي نعمتي:

نايبرييس کميســيون انرژي مجلس
معتقد است صحبتهاي وزير نفت مبني
بر اينکه باال بودن گوگرد بنزين پايتخت
اتفاقي بوده ،صحيح نيست چراکه امکان
ندارد بنزيني که از پااليشگاه بيرون آمده
و محتويات آن مشــخص است به طور
ناگهاني با افزايش گوگرد مواجه شــود
لذا اين امر نشــان ميدهد بخشــي از
بنزين توزيعي در پايتخت غيراستاندارد
اســت.هدايت ا...خادمــيدر گفتگو با
«عصرايرانيان» درباره باال بودن گوگرد
بنزين پايتخت گفت :مدتي پيش با ورود
دادستاني تهران ،سازمان ملي استاندارد
با نمونهگيــري از بنزين پايتخت اعالم
کــرد که که گوگرد بنزيــن توزيعي در
تهران باالتر از حد مجاز اســت.داليل
اين مسئله ميتواند متفاوت باشد چراکه
برخي پااليشگاههاي ما بنزين با کيفيت
توليد نميکنند در حالي بنزين برخي از
پااليشگاهها اســتاندارد است که مقدار
گوگردش پايين بــوده و عدد اکتان آن
نيز بين  91تا  96است بنابراين کيفيت
بنزين در تمام پااليشــگاهها يکســان
نيســت و برخي پااليشگاهها بين  31تا
 36درصد مــازوت توليد ميکنند مانند
پااليشــگاه آبادان ،که اين پااليشگاهها
هــم زيان ده خواهند شــد.نايب رييس
کميســيون انرژي مجلس افزود :اتفاق
ديگري که ممکن اســت رخ داده باشد
اين است که احتمال دارد بنزيني را هم
که وارد ميکنيم استاندارد نباشد و بايد
از بنزين وارداتي هم نمونهگيري شــود
تا مشخص شــود که آيا بنزين وارداتي
خــود بي کيفيــت بوده يــا اينکه پس
مخلوط شدن با بنزين بي کيفيت برخي
پااليشگاههاي داخلي با کاهش کيفيت
مواجه شده است.خادميگفت :متاسفانه
با وجود اينکه در کشــور ما چندين سال
است که فرآيند پااليش و توليد سوخت
صورت ميگيــرد اما ما هنوز درگير اين
مسئله هستيم که آيا سوخت توزيعي در
کشور استاندارد اســت يا خير در حالي
که ما بايد با گذشــت اين سالها اکنون
اين اتفاق را پشت ســر گذاشته باشيم
که هرازچندگاهي در کشــور صحبت از
با کيفيت يا بي کيفيت بودن ســوخت
مصرفي شــود و در هيچ کشوري چنين

تصميــم جايگاهداران ســوخت در
واکنــش بــه ورود دالالن در موضوع
«برندينگ»

اتفاقي نميافتند که هرچند وقت يکبار
روي اين مســئله بحث صــورت گيرد
که ســوخت توزيعي باکيفيت اســت يا
بيکيفيت زيرا استاندارد را رعايت کرده
و نظارت دارند و چيزي به جز ســوخت
استاندارد نه وارد و نه توليد ميکنند ولي
متاســفانه در کشــور ما نظارت درستي
وجود ندارد و در موضوع بنزين پايتخت
هم اگر دادســتاني ورود پيدا نکرده بود
مشخص نبود که سازمان ملي استاندارد
باال بودن گوگرد بنزين پايتخت را اصال
اعالم ميکرد يا نه.

احتمال مخلوط کردن بنزين با ساير
فرآوردههاي نفتي کم است

خادميدر پاســخ به اين سوال که اخيرا
موضوعي مطرح شده مبني بر اينکه به
علت کمبود سوخت ،بنزين پااليشگاهي
را با برخــي از فرآوردهها مخلوط کرده
و عرضــه ميکنند خاطرنشــان کرد:
البته توليــد داخلي بنزين جوابگوي نياز
مصرفي مردم نيست و هم اکنون روزانه
 12تا  13ميليون ليتر بنزين وارد کشور
ميشود ولي اينکه به علت کمبود بنزين،
آن را با ساير فرآوردههاي نفتي مخلوط
کرده باشند و همين مسئله باعث کاهش
کيفيت بنزين شــده باشــد را نميتوان
تاييد کــرد زيرا هماکنون امکان واردات
بيشــتر بنزين فراهم است و اگر کشور
با کمبود بنزين مواجــه بود به نظر من
به جاي مخلوط کردن بنزين با ســاير
فرآوردهها سراغ واردات بيشتر ميرفتند

بنابراين احتمال مخلوط کردن بنزين با
ســاير فرآوردههاي نفتي نظير نفتا کم
است.وي در خصوص صحبتهاي وزير
نفت هم که گفته باال بودن گوگرد بنزين
پايتخت اتفاقي بوده است گفت :چه طور
ممکن است ســوختي که از پااليشگاه
بيرون آمده و ميزان سولفور و گوگردش
مشخص است به صورت اتفاقي افزايش
گوگرد پيدا کند لذا اين امر نشان ميدهد
که بنزين توليدي برخي پااليشگاهها که
در تهران توزيع ميشــود غيراستاندارد
است.خادميادامه داد :علت اين امر هم
اين است که بعضي از پااليشگاههاي ما
بازسازي نشده است و نگاه ما به صنايع
پاييندســتي به خصوص پااليشگاهها
خوب نبوده اســت به طوري که بعدا از
انقالب عمال پااليشــگاهي در کشــور
ســاخته نشــد فقط دو پااليشــگاه در
زمان آقاي آقازاده ســاخته شــد و يکي
هم پااليشگاه ستاره خليج فارس است
که تاکنون حتي فــاز  1آن هم به طور
کامل افتتاح نشــده اســت و از فاز اول
اين پااليشگاه که خود شامل سه بخش
اســت يک بخش آن افتتاح شده است
بنابراين اين پااليشگاه نميتواند بنزين
با اســتاندارد يورو 4توليد کند و احتماال
بنزيني کــه در اين پااليشــگاه توليد
ميشود داراي استاندارد يورو 2بوده که
مقدار آن هم بسيار کم است و اميدواريم
وزير نفت حتما توسعه اين پااليشگاه را
در دستور کار قرار دهد تا هرچه سريع تر

عضو هيات مديره سنديکاي برق ايران:

قرارداد«يونيت»فرصتراازبخشخصوصيگرفت

عضو هيات مديره سنديکاي برق ايران گفت :با
وجود قراردادهايي شبيه يونيت در حقيقت فرصت
فعاليت و رشد از بخش خصوصي فعال در صنعت
برق گرفته شده است.عليرضا کالهي در گفتگو
با مهر ،با بيان اينکه مهمترين اولويت در صنعت
برق چيدمان مديريتي در وزارت نيرو است ،گفت:
با توجه به مهارت و سابقه فعاليتي مطلوب وزير
نفت در حوزه آب در ســطح بين المللي ميتوان
گفت مشــکالت اين بخش تا حدودي شفاف
اســت ،اما آنچه طي چهارســاله گذشته از آن
ميتوان به عنــوان آفت اين وزارتخانه ياد کرد،
تضعيف بخش کارشناســي است که بايد به آن
رسيدگي شود.وي يکي از اولويتهاي رسيدگي
در صنعــت برق را اصــاح اقتصاد اين صنعت
عنــوان کرد و ادامه داد :بــه کمک اين اصالح

افتتاح طرح آبرساني
به پايانه مرزي چذابه

با حضور وزير نيرو و اســتاندار خوزستان
طرح آبرساني به پايانه مرزي چذابه افتتاح
شد.به گزارش ايســنا ،رضا اردکانيان روز
دوشــنبه ۱۵آبان با ســفر به مرز چذابه،
طرح انتقال آب شــرب تصفيه شــده از
شهر بستان به پايانه مرزي چذابه از محل
طرح آبرساني غدير را افتتاح کرد.اين طرح
شــامل احداث  ۲۸کيلومتــر خط انتقال
آب از بســتان تا چذابه ،احداث ايســتگاه
پمپاژ انتقال بــه ظرفيت  ۱۸۰مترمکعب
در ساعت ،احداث ايســتگاه پمپاژ توزيع
به ظرفيت  ۲۸۸مترمکعب در ســاعت و
احداث  ۵۰۰مترمکعب مخزن ذخيره آب
اســت که مجموعا طي  ۵۵روز اجرايي و
وارد فاز بهرهبرداري شدند.طرح آبرساني
پايانه مرزي چذابــه به منظور انتقال آب
شــرب با کيفيت و پايدار به پايانه مرزي
چذابه جهت تامين نياز زوار حسيني در ايام
محرم و صفر و در ســاير روزهاي سال،
به بهرهبرداري رسيد.اعتبار موردنياز براي
اجراي طرح خط انتقال آب به پايانه مرزي
چذابه بيش از  ۲۵ميليارد تومان از محل
اعتبارات عمراني بخش آبرساني سازمان
آب و برق خوزستان است.

براي پرداخت اين قيمت را داشته باشند.

روند ميتوانيم منابع مالي مورد نياز اين صنعت
را فراهم کنيم.طبق گفته کالهي بايد برخي از
قراردادهاي فاينانس بازنگري شود ،چراکه به نظر
ميرســد يک تعداد از اين قراردادهاي فاينانس
به صورت ناپخته به برخي شرکتهاي خارجي
ســپرده شــد که ازجمله آن ميتوان به قرارداد
شرکت يونيت ،قرارداد پستهاي برق تهران و...
اشاره کرد.شايد مطرح شود که اکنون بايد با اين
قراردادها چه کرد و سرنوشــت آنها چه ميشود
که بايد گفت منطقيترين و صحيحترين اقدام
در ايــن مورد ميتواند جلوگيــري از ادامه روند
اجراي آن باشــد چراکه هنــوز مبلغي پرداخت
نشــده اســت.اين فعال بخش خصوصي ادامه
داد :با وجود قراردادهايي شبيه يونيت در حقيقت
فرصت فعاليت و رشد از بخش خصوصي فعال
در صنعت برق گرفته شــده است.به اين ترتيب
بايد گفت ايــن قراردادها نياز به بازنگري دارند.
در صورتي که شــرايط مساوي در زمينه صدور
تضامين الزم وجود داشته باشد ،بخش خصوصي
ميتواند در زمينه جذب فاينانسورهاي خارجيها
اقدام کند.طبق گفته وي عمده بدهي وزارت نيرو
به بانکها و تامين کنندگان برق است و بدهي
چنداني به بخش خصوصي ندارد.

کشور از واردات بنزين بي نياز شود.

افزايش قيمــت راهکار تاثيرگذاري
براي کاهش مصرف سوخت نيست

نايب رييس کميســيون انرژي مجلس
درباره افزايش مصرف بنزين در کشــور
و راهکار جلوگيري از رشــد مصرف نيز
گفت :براي مقابله بــا افزايش مصرف
ســوخت وزارت نفت به دنبال افزايش
قيمت است البته اين مسئله ميتواند در
کاهش مصرف تاثير بگذارد ولي تجربه
نشــان داده اســت که خيلي تاثيرگذار
نيســت.چيزي که مصرف ســوخت را
کاهش داد ،ميزان مصرف را به صورت
شفاف نشــان داد و از قاچاق و واردات
بيشتر سوخت هم جلوگيري کرد همان
طرح سهميه بندي بنزين بود و با وجود
اينکه افزايش قيمت يکي از راهکارهاي
کاهش مصرف سوخت است اما مردم ما
راهي به جز مصرف سوخت ندارند ولو با
هر قيمتي که باشــد و دليل آن هم اين
است که وضعيت زيرساختهاي حمل و
نقل عموميکه همه بتوانند از آن استفاده
کنند مناسب نيست بنابراين ما هميشه
خودروي تک سرنشين را خواهيم داشت.
همچنين افزايــش بهاي بنزين تاثيرات
اقتصادي ديگري را هم خواهد داشت به
طوري که روي قيمت ساير کاالها تاثير
ميگذارد و به مردم فشــار وارد ميکند
ضمن اينکه ما قبول داريم که بايد روزي
مردم قيمت تمام شده انرژي را بپردازند
ولي مردم بايد کسب و کار و درآمد کافي

قابل ذکر است که نايب رئيس کميسيون
انرژي مجلس شوراي اسالميدر گفتگو
با فارس ،همچنين درباره طرح برندينگ
جايگاههاي ســوخت که وزارت نفت به
دنبال اجرايي کردن آن اســت با اشاره
به مقاومــت جايگاهداران ســوخت در
برابر واگذاري جايگاهها به برندها گفت:
تعدادي از جايگاهداران شخصي با برندها
قرارداد بستند ،ولي موضوع در بين ساير
عموم جايگاهداران فراگير نشــد.وي در
توضيح اظهار داشت :جايگاهداران انگيزه
الزم را براي قرارداد بســتن با برندها را
ندارند ،چون ميبينند با کســاني مواجه
شدهاند که اهليت و تخصص الزم را در
عرصه توزيع سوخت ندارند؛ به عالوه نه
قرار است سرمايهاي بياورند و نه خدمات
و پشــتيباني و مهندسي به آنها خواهند
داد ،از ايــن روســت که جايــگاهداران
در برابر واگذاريهــا مقاومت ميکنند.
خادميبا اشــاره به اين که جايگاهداران
در اين فکر هستند که خودشان تشکيل
اتحاديه بدهند ،گفت :جايگاهداران عنوان
ميدارند کــه اگر قرار اســت پخش و
پااليش سوخت به اشخاص فاقد اهليت
واگذار شــود ،بهتر اســت که خودشان
اين امتياز را دريافــت کنند.وي در اين
باره ادامــه داد :جايــگاهداران معتقدند
خودشــان بهترين متولي براي مديريت
کردن پااليش و پخش هســتند ،چون
زنجيره توليد و خدمات را در اختيار دارند
و بهتر از هرکس ميتوانند توزيع سوخت
را مديريــت کنند.نماينده مــردم ايذه و
باغملک در مجلس شوراي اسالميگفت:
االن اين موضوع تبديل به چالش شده
است و در نتيجه موضوع واگذاري قدري
کند و شــايد هم متوقف شــده باشد.
نايبرئيس کميســيون انرژي مجلس
با اشــاره به نشســت اخير جايگاهداران
با تني چند از اعضاي شــوراي شــهر
تهران خاطرنشــان کرد :در آن نشست،
جايگاهداران به صراحت اعالم کردند که
واگذاري توزيع سوخت بدين شيوه فقط
پــاي يک عده دالل را به چرخه عرضه
سوخت باز کرده است.

با فرآوری  82درصد گاز در مجتمع پارس جنوبی

درآمد روزانه کشور به 272ميليون دالر خواهد رسيد

مديرعامل شــرکت مجتمــع گاز پارس جنوبي
گفت :ســال آينده با فــرآوري  ۸۲درصد گاز در
مجتمع گاز پارس جنوبي ،درآمد روزانه کشور به
 ۲۷۲ميليون دالر خواهد رسيد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،مسعود حسني در مراسم معارفه
مدير سايت  ۲و مدير فاز  ۱۹گفت :با اين ميزان
فرآوري ،درآمد کشــور به  ۲۷۲ميليون دالر در
روز خواهد رســيد و در سايه دستاوردهاي مهم،
ارزش يک سال محصوالت پارس جنوبي معادل
 ۹۹ميليارد دالر خواهد رســيد.وي افزود :مخزن
مشترک پارس جنوبي دو برابر مخزن دوم روسيه
اســت و اين مهم ،يک ثروت عظيم و استثنايي
براي کشورمان محسوب ميشود.حسني در ادامه
تصريح کرد :براي اســتفاده بهينه از اين مخزن
مشترک بايد يک چشمانداز و استراتژي بسيار مهم

طراحي و تنظيم کرد و طبق برنامه گام برداشت.
اين مقام مسوول افزود :اکنون مجتمع گاز پارس
در افق پيش رو بايد با شرکتهاي بزرگ دنيا مثل
شــل ،اني و بي پي رقابت کند و اکنون مجتمع
گاز پارس جنوبي با سهم توليد بيش از  ۷۰درصد
نقش بســيار مهميدر صنعت نفت و گاز کشور
دارد.حسني در ادامه به افزايش توليدات مجتمع
در ســال گذشته خبر داد و گفت :حجم توليدات
مجتمع ،امسال افزايش بسيار چشمگيري خواهد
داشت.وي گفت :در ســال گذشته ،ميزان توليد
اتان  ۴۲درصد و توليد بوتان  ۵.۵درصد نسبت به
سال گذشته افزايش داشته است.در سال گذشته،
همچنين توليد گوگــرد حدود  ۳۱درصد و توليد
ميعانات گازي بيش از  ۱۴درصد رشــد داشــته
است.به گفته حسني ،با توجه به بهره برداري از
پااليشگاههاي ششم تا دهم در سالهاي اخير،
مجتمع گاز پارس جنوبــي براي کاهش ميزان
فلرينگ اين پااليشگاهها برنامهريزي شده و در دو
سال آينده ميزان فلرينگ اين پااليشگاهها نيز به
طور چشمگيري کاهش مييابد.حسني گفت :فاز
 ۱۹پارس جنوبي يک فاز استثنايي و شاهکار بود
چراکه توسعه آن در زمان تحريمها شکل گرفت و
 ۱۳ميليارد مترمکعب گاز در سال توليد ميکند.

دبير انجمن صنفي «سي ان جي»:

دبير انجمن صنفي سي ان جي ايران با
بيان اينکه نيمياز ظرفيت جايگاههاي
«سي ان جي» خالي است ،گفته است که
به دليل تعهد وزارت نفت و شرکت ملي
گاز ايران در قبال عدم قطع گاز مشترکان
خانگي ،در صورت قطع گاز جايگاههاي
عرضه سوخت سي ان جي ،در چهار ماه
سرد سال ،هيچ خسارتي به جايگاه داران
پرداخت نميشود.در سالهاي اخير ،بارها
و به دليل برودت هوا ،عرضه سوخت در
جايگاههاي ســي ان جي قطع شده که
اين امر نارضايتيهايي را به دنبال داشته
است.مرتضي ابراهيميمقدم در گفتگو با
«نود اقتصادي» توضيــح داد که طبق
قرارداد امضاء شــده بين شــرکت ملي
گاز ايران و مصرف کنندگان عمده گاز
ازجمله جايگاه داران و حتي کارخانجات
بــزرگ ،اولويت تحويل گاز در چهار ماه
سرد سال ،با مشــترکان خانگي بوده و
افزود که شرکت ملي گاز در چهار ماهه
سرد ســال ،تعهدي در قبال تحويل گاز
به جايگاهــداران ندارد.به گفته وي ،در
صورت قطع شــدن جريان گاز در چهار
ماهه سرد سال ،دست جايگاهداران بسته
بوده و نميتوانند ادعاي خسارت کنند!دبير
انجمن صنفي سي ان جي ايران ،با بيان
اينکه کارمزد جايگاههاي عرضه سوخت
ســي ان جي ،از اسفندماه سال  92هيچ
افزايشي نداشته ،اذعان داشت که يکي

نيمياز ظرفيت جايگاههاي «سي ان جي» خالي است

از معضالت فعلي ،عدم افزايش کارمزد
جايگاههاي سي ان جي بوده و خواستار
آن شد تا مکانيســميطراحي شود که
کارمزد جايگاه داران هر ســاله و بنا بر
تورم ساالنه و يا افزايش حداقل دستمزد
صورت پذيــرد.وي درباره عقب ماندگي
احــداث جايگاههاي عرضه ســوخت
«ســيان جي» از برنامه پنجم توسعه
تاييد کــرد که به لحاظ تعــداد احداث
جايگاههاي عرضه ســوخت «سي ان
جي» برنامه محقق نشده و افزود که اما
به لحاظ ظرفيت ،در حال حاضر ،عرضه
گاز از مــرز  2هزار و  500مترمکعب در
هر ساعت عبور کرده بنابراين به لحاظ
احداث تعداد جايگاه از برنامه پنجم عقب
مانده ايم.ابراهيميمقدم اظهارداشــت
که  2400جايگاه عرضه ســوخت سي
ان جي در کشــور وجود دارد که نصف
ظرفيت آنها خالي است.وي گفته که با
توجه به تعداد  2400جايگاه
عرضــه ســوخت ،ظرفيت
عرضــه روزانــه  44ميليون
مترمکعب گاز«ســيانجي»
در جايگاهها وجود دارد حال
آنکــه با اين تعــداد جايگاه،
روزانه  21ميليون مترمکعب
گاز عرضــه ميشــود که در
اين صورت آنها با  50درصد
ظرفيت مشــغول بــه کارند.

دبيــر انجمن صنفي ســي ان جي خبر
داده که دولت بــه دنبال ايجاد جذابيت
براي احــداث جايگاه ســيانجي نزد
بخش خصوصي اســت ،زيرا در شرايط
فعلي ،اکثر جايگاههاي عرضه ســوخت
«ســي ان جي» دولتي اســت.در حال
حاضر توسعه جايگاهها عمدتا با حمايت
بخش دولتي صورت گرفته اســت.وي،
جايگاههاي عرضه ســوخت «سي ان
جي» را به دو دسته تقسيم بندي کرده
که دست نخســت جايگاهها ،متعلق به
شهرداريها بوده که در اين نوع ،زمين
از ناحيه شهرداريها تامين شده و مابقي
امکانات از سوي وزارت نفت و به صورت
رايگان در اختيار آنها قرار گرفته اســت.
وي افزوده اســت :در مورد مالکيت اين
دســته از جايگاهها اختالف وجود دارد
چراکه دولت معتقد است که روي زمين
اعياني از آن دولت بــوده و عرصه هم

متعلق به شــهرداري است.به گفته وي،
هم اکنــون شــهرداريها اقداميبراي
فروش جايگاههاي سي ان جي نکردهاند
که در صورت اقدام براي فروش ،ممکن
است که اختالفات بيشتر شود.وي دسته
دوم جايگاههاي موجود در شبکه توزيع
را جايگاههايي دانســت که زمين آن از
ناحيــه بخش خصوصي تامين شــده و
مابقــي تجهيزات هــم از ناحيه وزارت
نفت اختصاص يافته و خبر داد که از اين
پــس ،دولت بنا دارد تا بخش خصوصي
وارد عرصه احــداث جايگاههاي عرضه
سوخت شــود.در حال حاضر ،دست کم
 2400جايگاه سي ان جي در ايران وجود
داشته که از اين مقدار 850 ،باب آن دو
منظوره بوده و  250باب ديگر هم تک
منظوره اســت ،بنابراين  1300جايگاه
باقي مانده تک منظــوره بوده و متعلق
به شــهرداريهاي سراسر کشور است.
ابراهيميمقدم پيشبيني کرد
که در ســال جاري و يا سال
آتي رونق به حوزه «ســي ان
جي « باز گردد که اين امر به
دليل بهره برداري از فازهاي
پــارس جنوبي و بــه حداقل
رســيدن قطعي گاز جايگاهها
است.ابراهيميمقدم ،احتمال
داد که در ســال جــاري و يا
ســال آتي و به دليل گرانتر

شــدن قيمت بنزين ،مصرف سيانجي
در کشور تشــويق خواهد شــد که در
اين صــورت ظرفيت  50درصدي خالي
جايگاهها هم فعال ميشــود.او به نکته
مهمياشاره کرده که طبق آن ،افزايش
ســهم مصرف و افزايش عرضه «سي
ان جي» ،در طول برنامه ششــم توسعه
به صورت کامل مشــخص نشــده و با
توجه به رويکرد دولت داير بر تمرکز بر
اقتصاد بازار و و آزاد با واقعي شدن قيمت
سوخت ،مشتري تصميم خواهد گرفت
که به ســمت کدام سوخت حرکت کند.
دبير انجمن صنفي ســي ان جي ،گفته
که دولت مصمم بــه عرضه روزانه 35
ميليون متر مکعب گاز سي ان جي بوده
حال آنکه اين ميزان در شــرايط فعلي
روزانه  21ميليون مترمکعب اســت.وي
تصريح کرد که در شرايط فعلي صنعت
سي ان جي از بازار توليد خودروي کشور
ضربه خورده که علت آن هم عدم توليد
خودروهاي پايه گازسوز بوده و متاسفانه
به دليل عدم تحقق اين امر ،اقبال مردم
به ســمت خودروهاي گازسوز کاهش
يافته اســت.ابراهيميمقدم ،بيان داشته
که روزانــه  11ميليون ليتر ال پي جي،
به دليل قيمت مفت و مجاني درعرصه
خودرو مصرف ميشــود کــه اين امر
ناشــي از سياست گذاري غلط در زمينه
الپيجي است.

اخبار
امضا ی قرارداد  ۲۵۰ميليون
يورويي احداث نيروگاه ارس

قرارداد احداث نيروگاه ســيکل ترکيبي
ارس کــه يکــي از نيروگاههاي کالس
 Fايــران خواهــد بود ،بــه ارزش ۲۵۰
ميليون يورو امضا شد.به گزارش تسنيم،
صبح روز دوشــنبه در حاشيه هفدهمين
نمايشــگاه بين المللي صنعت برق ايران
قرارداد احداث نيروگاه ســيکل ترکيبي
ارس بين گروه مپنا و شرکت بينالمللي
گروه ماني آســيا به امضا رسيد.براساس
مفاد قرارداد ،بلوک نيروگاه سيکل ترکيبي
کالس  Fارس ،به ظرفيت  451مگاوات
در شرايط ايزو ،شــامل يک واحد گاز و
يک واحــد بخار ،بويلر بازيــاب با آتش
اضافي ،سيســتم خنک کن اصلي از نوع
 ACCو پست  400کيلوولت ،در استان
آذربايجان شرقي ،منطقه آزاد ارس احداث
ميشود.شــرکت بينالمللي گروه ماني
آســيا به عنوان کارفرماي اصلي پروژه و
شرکتهاي احداث و توسعه نيروگاههاي
مپنا و نيروگاههاي ســيکل ترکيبي مپنا
به نمايندگــي از گروه مپنــا ،به عنوان
پيمانــکاران اصلي پــروژه ،به کارگيري
تجهيزات کالس  Fرا در دستور کار قرار
ميدهند.
مجوز اشتغال کارشناسان شرکت
نفتي توتال صادر شد

اداره کل اتباع خارجي وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي اعالم کرد مجوز اشتغال
براي کارشناسان شرکت نفتي توتال در
هيــات فني اين اداره کل صادر شــد.به
گزارش تســنيم ،اداره کل اشتغال اتباع
خارجي اعالم کرد :درخواست شروع به کار
مديران و کارشناسان شرکت نفتي «توتال
ايران بي وي» روز يکشــنبه  14آبان در
هيأت فني اشتغال اتباع خارجي مطرح و
مورد موافقت اين هيأت قرار گرفت.شرکت
نفتي «توتالايرانبيوي» در مهرماه سال
جاري در اداره ثبت شرکتها و موسسات
تجاري ايران به ثبت رســيده و در زمينه
سرمايه گذاري پروژههاي باالدستي ،ميان
دستي و پايين دستي نفت و گاز فعاليت
خواهد داشت.

چين در آستانه بحران گازي

شرکت ملي نفت چين قصد دارد عرضه
گاز طبيعي به کاربران صنعتي را به دليل
پيشبينــي کمبود عرضه در زمســتان
جاري کاهــش دهد.به گزارش ايســنا،
شــرکت ملي نفت چين ( )CNPCکه
يکي از سه توليدکننده بزرگ گاز در اين
کشور است ،اعالم کرد که عرضه گاز به
مشتريان صنعتي را بين سه تا  ۱۰درصد
کاهش خواهد داد.اين شرکت انتظار دارد
به دليل سوئيچ مصرفکنندگان خانگي
به گاز براي گرمايش ،مصرف گاز نسبت
به يک سال قبل  ۱۲درصد افزايش پيدا
کند.طبق گزارش رســانههاي چين ،اين
شــرکت خريد محمولههاي گاز طبيعي
مايع در بازار معامــات روزانه را افزايش
خواهــد داد و ظرفيت پايانههاي دريافت
 LNGرا باال ميبرد.شرکت CNPC
همچنين تالش خواهد کــرد واردات از
کشورهاي آسياي مرکزي مانند قزاقستان
را افزايش دهد.اين توليدکننده نفت و گاز
اعالم کرد :اگر ميادين گازي و پايانههاي
 LNGاين شــرکت بــا ظرفيت کامل
فعاليت کنند و ذخايــر کاملي در مخازن
زيرزميني باشد ،تنها حدود  ۷۶.۵ميليارد
مترمکعب گاز ميتوانــد فراهم کند که
کمتــر از تقاضاي کنونــي  ۸۱.۳ميليارد
مترمکعبي است.شرکت ملي نفت چين
نخســتين توليدکننده گازي اســت که
عرضه را کاهش ميدهد زيرا پس از اين
که دولت مرکزي شهروندان بيشتري را
به اســتفاده از گاز براي گرمايش به جاي
زغالسنگ واداشت ،چين ممکن است با
بحران عرضه مواجه شود.
ايران ،روسيه و قطر ميتوانند
ن کننده قيمت گاز در جهان باشند
تعيي 

ســخنگوي کميســيون انرژي مجلس
شــوراي اســاميگفت :عمدهتريــن
توليدکننــده گاز در منطقه؛ کشــورهاي
ايران ،روســيه و قطر هســتند ،اين سه
کشــور با هماهنگي يکديگر ميتوانند
ن کننده قيمت گاز جهان باشــند.به
تعيي 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اسدا…
قرهخاني با اشاره به منافع مشترک ايران و
روسيه و همچنين روابط نزديک ايران و
قطر ،گفت :عمدهترين توليدکنندگان گاز
جهان ،کشــورهاي ايران ،روسيه و قطر
هستند که با هماهنگي يکديگر ميتوانند
تعيينکننده قيمت گاز در جهان باشند.وي
افزود :ايران و روسيه در منطقه خاورميانه،
منافع مشــترک راهبردي زيادي دارند،
منافع اين  ۲کشــور حول محور سياست
بوده و سياســت به منافــع اقتصادي نيز
ختم ميشــود.قره خانــي تصريح کرد:
ايران ميتواند با روسيه در زمينه امضاي
قراردادهاي نفتي همکاري ويژهاي داشته

