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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

صادرات بنزین روسیه ممنوع میشود

یکشنبه3مرداد  - 1400شماره1120

وزیر انرژی روسیه از بررسی طرح ممنوعیت صادرات بنزین از هفته آینده به دلیل افزایش قیمتهای داخلی سوخت خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،قیمتهای بنزین در روسیه طی
هفته های اخیر در پی رونق گردشگری داخلی در نتیجه محدودیتهای کرونایی که سفرهای خارجی را دشوار کرده ،افزایش پیدا کرده است.نیکالی شولگینوف ،وزیر انرژی روسیه
اظهار کرد :اگر قیمتها در بورس در سطح باالی فعلی بمانند ،فرآیند ممنوعیت صادرات بنزین از هفته آینده آغاز خواهد شد .دولت در حال بررسی امضای توافقاتی با شرکتهای
نفتی تنظیم کننده حجم و قیمت عمده فروشی بنزین و افزایش حجم اجباری مبادالت از  ۱۱به  ۱۵درصد است .قیمت بنزین  ۹۵در بورس کاالی بین المللی سن پترزبورگ روز
پنج شنبه به رکورد  ۶۰هزار روبل در هر تن و قیمت بنزین  ۹۲به  ۵۷هزار و  ۴۸۷روبل در هر تن رسید که  ۳۰درصد افزایش از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون را نشان می دهد.
وزیر انرژی روسیه گفت :افزایش اخیر قیمتهای عمده فروشی بنزین روی قیمتهای خرده فروشی برای مصرف کنندگان نهایی تاثیر قابل توجهی نخواهد گذاشت.

گزارش
اقدام استراتژیک ایران برای آغاز صادرات
نفت از دریای عمان از نگاه تحلیلگران
در پی آغاز صادرات نفت ایــران از دریای
عمان ،بســیاری از کارشناسان آن را اقدامی
اســتراتژیک توصیف و تاکید کردند که این
پایانه جدید به تهــران اجازه می دهد کــه پس از رفع
تحریمها به سرعت صادرات نفت خود را افزایش دهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از شبکه فرانس ،٢٤راه
اندازی پایانه جدید صادرات نفت خام از بندر جاسک
در ایران به این کشــور اجازه میدهد که برای اولین بار
نفت خود را از دریای عمان و بدون نیاز به عبور از تنگه
هرمز انتقال دهد.
تحلیلگران بر این باورند که این اقدام استراتژیک به ایران،
به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام این
امکان را می دهد که یک گــذرگاه جهانی را دور بزند و
در صورت لغو تحریم های آمریکا فروش نفت خود را
افزایش دهد.
همچنین تحلیلگران معتقدند که اگرچه این اقدام ممکن
است قادر به مهار نوسانات قیمت در بازار نفت نباشد اما
در صورت لغو تحریم های آمریکا به افزایش صادرات
نفت ایران کمک خواهد کرد که سرنوشت آن نیز در حال
حاضر به مذاکرات میان ایران و طرف های توافق هسته
ای  ٢٠١٥در وین بستگی دارد.
یک کارشــناس موسســه تحقیقاتی -تجاری "ریستاد
انرژی" در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت :اگر ایران
بتواند از بندر جاسک نفت صادر کند تعداد تانکرهایی
که روزانه از مهم ترین گذرگاه نفتی دنیا ،یعنی تنگه هرمز
عبور می کنند ،کاهش خواهد یافت .راه اندازی این پایانه
جدید همچنین ممکن است حق بیمه قیمت های نفت
خام را کاهش دهد.
وی افزود :ایران اکنون این توانایی استراتژیک را دارد که
صادرات بخشی از نفت خود به بازارهای جهانی را در
صورت به وجود آمدن یک شرایط خاص ادامه دهد اما
این به خودی خود ،اختالل موجود در بازار جهانی نفت
را تعدیل نخواهد کرد چراکه ســایر کشورهای صادر
کننده نفت در حوزه خلیج (فــارس) صادرات خود را
از طریق پایانه های واقع در تنگه هرمز انجام می دهند.
استفان برِناک یک کارشناس موسسه پی.وی.ام آسوشیت
معتقد است که راه اندازی یک پایانه جدید صادرات نفت
از ایران نشان دهنده این اســت که صنعت نفت تهران
احتماال شاهد پایان تحریم ها خواهد بود.
وی همچنین خاطر نشان کرد :این اتفاق اکنون می تواند
این پیام را به جهان منتقل کند که ایران آماده بازگشــت
ســریع به بازارهای جهانی و افزایش فروش نفت خود
پس از رفع تحریم های اقتصادی است.
به نوشته نشربه عرب ویکلی ،برخی دیگر از کارشناسان
معتقدند که این اقدام حاکــی از قصد ایران برای کالیبره
کردن مجدد روابطش با کشورهای غربی و همسایگان
عرب در حاشیه خلیج فارس و همچنین آماده شدن برای
صادرات نفت بیشتر پس از رفع تحریم های آمریکا علیه
ایران است.
این تحلیلگران می گویند که صــادرات نفت از دریای
عمان و هدف ایران از این اقــدام جدید ،کاهش تنش با
غرب بر سر تنگه هرمز است ،گذرگاهی استراتژیک که
تهران در گذشته تهدید به بستن آن کرده است.
به گفته این کارشناســان ،ایجاد یک پایانه جدید برای
صادرات نفت خام مــی تواند یک بیمه نامــه در برابر
محاسبات خود ایران در شرایطی باشــد که تصمیم به
بستن این آبراه استراتژیک (تنگه هرمز) کند.
عرب ویکلی در ادامه نوشت که راه اندازی پایانه جدید
همچنین به تانکرها کمک می کند تا برای رسیدن به آب
های آزاد مســیر کوتاهتری را طی کنند و حتی چند روز
زودتر به مقصد خود برسند.
در عین حال ،سالم بن عســگر الیامی تحلیلگر امور بین
الملل و مشاور ســابق وزارت امورخارجه عربستان در
این باره به عرب ویکلی گفت :پایانه جدید ایران در بندر
جاسک موجب کاهش تنش هایی که بر صنعت نفت و
صادرات آن از کشورهای خلیج (فارس) تاثیر می گذارد،
نخواهد شد زیرا عنصر جدیدی را به کنترل آبراهه هایی
اضافه می کند که این کاالی حیاتی از آنها عبور می کنند.
فرآیند رســمی بارگیری و صادرات نخستین محموله
نفت خام از پایانه جاسک با فرمان رئیسجمهوری آغاز
و هدف دیرینه متنوعسازی مبادی صادرات نفت کشور
محقق شد.
اجرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاســک با حدود
 ۲میلیــارد دالر اعتبار مصوب با هــدف ایجاد ظرفیت
انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ذخیرهسازی
و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاســک ،تضمین
اســتمرار صادرات نفت ،تمرکززدایــی از پایانههای
صادراتی و متنوعسازی آن و توسعه پایدار و اشتغالزایی
در سواحل مکران اجرا میشود که تاکنون ظرفیت ۳۰۰
هزار بشکه نفت (در روز) ایجاد شده است و این ظرفیت
بهتدریــج و در آیندهای نزدیک بــه روزانه یک میلیون
بشکه میرسد.
بنابر این گــزارش ،مبدأ خــط لوله ،منطقــه گوره در
شهرستان گناوه در استان بوشهر است که پس از عبور از
استانهای بوشهر ،فارس و هرمزگان ،در  ۶۰کیلومتری
غرب شهر جاسک به پایانه و تأسیســات دریایی تازه
تأسیسشده متصل میشود.

تولید سوخت رآکتور از زباله پلیمری برای اولین بار در جهان

بهدنبالتولیدبنزینوگازوئیلاززبالههستیم

گروه نفت و انرژی  -بر اساس آمارهای
جهانی هر نفر روزانه حدود یک کیلوگرم
زباله تولید می کند( .البتــه میزان تولید
زباله در کشور ما از حد استانداردهای جهانی کمی
باالتر است ) .اگر مبنا را سرانه جهانی در نظر بگیریم
می توان ادعا کرد که روزانه  ۸۰میلیون کیلوگرم یا ۸۰
هزار تن زباله در کشور تولید می شود .برآوردهای
صورت گرفته حاکی از این است که  ۱۵درصد زباله
های تولید شده پلیمری (هر کاالیی که منشا پالستیک
دارد) است .و طبق امار اعالمی حدودا سالیانه یک
میلیون و  ۸۰۰هزار تن زباله پلیمری داریم که ثروت
قابل توجهی است .اما مســاله اینجاست که میزان
تفکیک از مبدا زباله در کشور ما بسیار محدود است.
البته در بهترین حالت حدود  ۱۰درصد از زباله های
پالستیکی در کشور ما تفکیک و به وسایل پالستیکی
دست دو که مصارف بهداشــتی ندارند ،تبدیل می
شوند .در واقع حدود  ۹۰درصد زباله های پلیمری
ما امحا می شود.
تولید هر لیتر بنزین از زباله های پلیمری حدود سه
هزار تومان تمام می شــود در حالیکه این انرژی در
بازار کشورهای همسایه دست کم یک دالر قیمت
دارد .بنزین تولید شــده در این طرح کیفیت باالیی
داشته و استاندارد باالتر از یورو  ۵دارد .آنگونه که از
گفته های یک فعال اقتصادی بر می آید :کشورهایی
خارجی به دلیل اهمیت باالیی که برای چالش های
زیســت محیطی خود قائل هستند ،بیشــتر از ایران
پیگیر اجرایی شــدن این طرح هســتند و سرعت
پبشروی کار در سایر کشــورها بیش از ایران است.
معاونت علمی ریاســت جمهوری بــه دنبال ثبت
جهانی این اختراع است .اختراعی که گفته می شود
در فرآیند تبدیل پلیمر به بنزین یا گازوییل حتی یک
گرم ماده بال استفاده هم باقی نمی ماند.
درپی تولید بنزین و گازوییل از زباله هستیم
پاکپور ،فعال اقتصادی به روزنامه اقتصادســرآمد،
میگویدد :روزانه  ۸۰هزار تن زباله در کشور تولید
می شود که  ۱۵درصد آن پلیمری است .ما به دنبال

تولید بنزین و گازوییل از این زباله ها هستیم.
تولید سوخت رآکتور از زباله پلیمری
به گفته او ،می توان از هر کیلو پالســتیک یک لیتر
(معادل  ۸۵۰گرم) بنزین و گازوییل تولید کرد .باقی
آن هم  ۱۰الی  ۱۵درصد تبدیل به گاز می شــود که
در عمل ســوخت راکتور را تامین می کند .حدود
 ۵درصد دیگر آن هم تبدیل به کوک می شــود که
قیمت باالیی در بازار جهانی داشته و در صنایع فوالد
مصرف می شود.
پاکپور با تاکید براین مطلب که ،مشــابه کاری که ما

مدیریت عملیات و رئیس تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

پایان تعمیرات اساسی فاز دو جمع آوری
مرکزیمنطقهعملیاتیخانگیران

تعمیرات اساســی تاسیســات فــاز دو جمع آوری
مرکزی در منطقه عملیاتــی خانگیران طی مدت ۱۸
روز و با برقراری جریــان گاز ترش از طریق خط G
به سمت واحد  ۵پاالیشگاه شهید هاشــمی نژاد به پایان رسید.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،مهندس ابوالقاسم ایرانی سرپرست
مدیریت عملیات و رئیس تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و
گاز شــرق در رابطه با فعالیت های صورت گرفته در این بخش
اظهار داشــت :با توجه به اهمیت تاسیسات فاز دو جمع آوری
مرکزی و امکان بهره برداری حداکثــری از مخزن مزدوران در
این بخش از تعمیرات اساسی با صرف شــش هزار و  ۴۲۳نفر
ساعت تعداد  ۹۴۳عنوان دستورکار تعمیراتی به انجام رسید که
از اين تعداد ۴۲۹ ،فقره به صورت تعميرات موردي و  ۵۴فقره به
صورت تعمیرات اصالحی و  ۴۶۰فقره ديگر در قالب تعميرات
پيشگيرانه بوده است.مهندس ایرانی ،اهم اقدامات انجام شده در
تعمیرات اساســی فاز دو جمع آوری مرکزی را شامل مواردی
همچون بررسی و رفع عیوب گزارش شده برروی خط اصلی C
مطابق با نتایج توپکرانی هوشمند ،تعویض نقاط معیوب پوشش
خطوط اصلی  Hو  Gبراســاس نتایج تست  ،DCVGانجام
تغییرات اصالحی برروی مســیرهای تخلیه و حذف انشعابات
مربوط به تزریق متانول فشار ضعیف ،تعویض نقاط معیوب خط
لوله زیرزمینی چاه  ۴۲در محدوده فنس چاه حد فاصل زانويي
زير  IJتا انكر بالك ،انجام تغییرات اصالحی برروی دو عدد پیگ
رسیور در انتهای خطوط لوله  ۴۷Aو  ،۴۷Bرفع نشت داخلی
شیرآالت اصلی مرتبط با فاز دو جمع آوری مرکزی واقع در مرکز
اندازه گیری و جمع آوری مرکزی وانجام تعمیرات پیشگیرانه
کلیه ادوات ابزار دقیقی ،شــیر آالت برقی ،پانــل های کنترل و
تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف و فشار متوسط مربوط به فاز
دو در جمع آوری مرکزی و مرکز اندازه گیری دانست.بر اساس
این گزارش ،با وجود محدودیت های ناشــی از کرونا و شرایط
غیر مترقبه جوی باالخص وزش بادهای شدید همراه با گرد و
خاک سرعت پیشــرفت کار تحت تاثیر قرار نداده و طبق زمان
بندی الزم صورت گفت ،همچنین عالوه بر تمرکز توان ادارات
تعمیراتی و خدماتی در پیشبرد برنامه تعمیرات اساسی ،فعالیت
های دیگری از جمله انجام  ۳۹۸فقره درخواست کار تعمیراتی
به صورت موردی ،تعمیرات اساسی چاه  ۴۸خانگیران ،تعویض
پوشــش خط جریانی چاه  ۴۷Bبه طــول  ۲۲۰۰متر و اورهال
خطوط هوایی  ۶چــاه دیگــر ( ) ۴۴-۳۵ -۷۲-۳۴-۴۲-۲۴به
صورت همزمان انجام شد.

انجام می دهیم در داخل و حتی خارج از کشور وجود
ندارد و کامال کار نویی محسوب می شود .به همین
دلیل هم ثبت اختراع دریافت کرده ایم و قرار است
با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
نســبت به ثبت جهانی اختراع خود هم اقدام کنیم،
گفت :حتی در کشورهای پیشــرفته مانند آلمان و
انگلیس با وجود اینکه تفکیک از مبدا زباله باالست
اما در خصــوص بازیافت زباله هــای پلیمری کار
خاصی انجام نشده است .این کشورها معموال زباله
های پلیمری خود را به کشــورهای دیگر صادر می

برگزیدهانرژی
رئیسجمهور در هفته چهاردهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

افتتاح 13نیروگا هتجدیدپذیر
در 9استان کشور بهطور همزمان

رئیس جمهور در هفته چهاردهم پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران 13 ،نیــروگاه تجدیدپذیر با مجموع
ظرفیت  29.6مگاوات را در  9اســتان کشور از طریق
ویدئو کنفرانس بــه طور همزمان افتتــاح کرد.بهگزارش اقتصاد
ســرآمد  ،حجتاالسالم والمســلمین حســن روحانی در هفته
چهاردهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 13 ،پروژه نیروگاهی
تجدیدپذیر در  9استان ِسمنان ،اصفهان ،بوشهر ،تهران ،خراسان
رضوی ،کرمان ،گیالن ،همدان و لرستان را از طریق ویدئوکنفرانس
افتتــاح کرد.این نیروگاههــای تجدیدپذیر که شــامل  9نیروگاه
خورشــیدی با مجموع ظرفیت  26.92مگاوات 2 ،نیروگاه بادی
با مجموع ظرفیت  1.42مگاوات و  2نیــروگاه برقآبی کوچک
با مجموع ظرفیت  1.3مگاوات اســت ،با مجموع سرمایهگذاری
 4106میلیارد ریــال و تمام ًا با ســرمایهگذاری بخش خصوصی
احداث و امروز بهشکل رســمی مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
بر اســاس این گزارش ،نیروگاههاي خورشــیدی  10مگاواتی
شهرمجلس در استان اصفهان و  10مگاواتی دامغان در استان سمنان
ِ
ِ
ســوخت ساالنه هر کدام
هدف صرفهجویی در مصرف
هر دو با
معادل  4976هزار مترمكعب گاز طبیعی و صرفهجویی در مصرف
آب در سال معادل  3854هزار لیتر با مجموع سرمایهگذاری 3050
میلیارد ریال اجرا شــدهاند.با اجرای هر یک از اين پروژههای 10
مگاواتی ،ســاالنه  17میلیون و  520هزار کیلواتساعت انرژی
پاک تولید میشود که این میزان از تولید توسط هر واحد از انتشار
گاز دیاکسید کربن در ســال به ميزان  12هزار و  89تُن میکاهد.
همچنین میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هر واحد نیروگاهی
در زمان ســاخت و بهرهبرداری بهترتیب  50و  115نفر گزارش
شده اســت.بنا بر این گزارش ،نیروگاه خورشــیدی  2مگاواتی
بوشــهر با اعتباری به میزان  170میلیارد ریال با ســرمایهگذاری
بخش خصوصی در زمینی به مساحت حدود  3.6هکتار در منطقه
دشت پلنگ احداث شده اســت .این واحد نیروگاهی قادر است
سالیانه  3میلیون و  504هزار کیلوواتساعت انرژی پاک را به شبکه
سراسری برق کشور تزریق کند.این گزارش میافزاید ،بهرهبرداری
از این نیروگاه خورشیدی هر ســاله مانع از انتشار  2418تُن گاز
گلخانهای به محیطزیست میشــود ،همچنین سالیانه از مصرف
 771هزار لیتر آب جلوگیــری میکند و با صرفهجویی  995هزار
مترمکعب گاز طبیعی در سال به صرفهجویی ذخایر سوختهای
فسیلی کمک خواهد کرد .احداث نیروگاههای یاد شده در دوره
ساخت و بهرهبرداری برای  14نفر اشتغال مستقیم و برای  35نفر
اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

کنند .البته در کشورهای ثالث هم این زباله ها عموما
دپو می شود .حتی آلمان برای صادر کردن این زباله
ها به ازای هر تن حدود  ۴۰یورو هزینه می کند.
فرایند تولید بنزین از زباله از چه زمانی
در کشور آغاز می شود؟
این طــرح ابتدا بــا توافقی که با ســازمان بازیافت
شهرداری تهران منعقد شــد و در محل مجتمع آراد
کوه وابسته به ســازمان بازیافت شهرداری تهران به
اجرا در آمد و البته قبل از شیوع کرونا راه اندازی شد.
اما بعد از پاندمی عمال به دلیل مسائل بهداشتی این
کار کم لم یکن تلقی شده است.
در حال حاضــر هر لیتر بنزین یارانه ای در کشــور
ما به قیمت  ۱۵۰۰تومــان و بنزیــن آزاد به قیمت
 ۳هزار تومان فروخته می شــود در حالی که تولید
بنزین برای دولــت خیلی بیشــتر از این حرف ها
تمام می شــود .در واقع به دلیل یارانه ای که دولت
در حوزه انرژی پرداخت می کنــد ،کارکرد داخلی
محصول بنزین پلیمری اقتصادی نیســت و فروش
آن باید در بازارهای هدف صادراتی انجام شود .بر
اساس آنالیزهای صورت گرفته در مرکز پژوهشگاه
دانشکده نفت و پاالیشــگاه تهران ،استاندارد بنزین
تولید شــده از پلیمر حتی باالتر از اســتانداردهای
یورو  ۵است .چرا که مواد مصرفی بنزین استحصالی
پالستیکی بوده و عمال فاقد سولفور است .سولفور
در بنزین تولیــدی از مولد پلیمری صفر اســت به
همین دلیل به لحاظ کیفیت از یورو  ۵باالتر بوده و در
باالترین سطح استاندارد قرار دارد.
نمونه ســاخته شــده بنزین پلیمری تنها یک نمونه
صنعتی کوچــک بوده و از جهت مســاله اقتصادی
ساخته نشده است .در واقع در این طرح بیشتر هدف
این بودهکه نمونه آزمایشگاهی را به نمونه صنعتی
تبدیل کرده و به نوعی ریســک پاسخ گویی خود را
کاهش داده شود .اما صنعتی کردن این پروژه همانند
ســایر صنایع دیگر با بروکراسی های پیچیده اداری
مواجه بوده و همین مســاله کار را برای تولید کننده
سخت کرده است.

مدیرعامل شرکت متن

راهبردیترین ،ایرانیترین و سریعترین
مگاپروژهصنعتنفتعملیاتیشد

مدیرعامل شرکت متن با تأکید بر نقش  ۹۵درصدی
سهم شــرکتهای داخلی در تکمیل طرح گوره-
جاســک گفــت :راهبردیتریــن ،ایرانیترین و
ســریعترین مگاپروژه صنعت نفــت در در دوران
حدود دو ساله رویارویی با بیرحمانهترین جنگ اقتصادی اجرا
شده است.به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،تورج دهقانی در آیین
بهرهبرداری رسمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره  -جاسک
در گزارشی به حســن روحانی ،رئیسجمهوری گفت :امروز
با افتخار به نمایندگی از همه همکاران در شــرکت مهندسی و
توسعه نفت (متن) اعالم میکنم همانگونه که وعده داده بودیم،
راهبردیترین ،ایرانیترین و سریعترین مگاپروژه تاریخ صنعت
نفت کشور در دوران حدود دو ساله رویارویی با بیرحمانهترین
جنگ اقتصادی اجرا و آماده بهرهبرداری شــد و نفت کشور به
ســواحل دریای عمان رســید.وی افزود :این طرح در بخش
خشکی که بهعهده این شرکت بوده شامل هزار کیلومتر خط لوله
 ۴۲اینچ ،پنج ایستگاه پمپاژ ،دو ایستگاه عملیاتی بین راهی ،یک
ایستگاه پایانه انتهایی ۲۰ ،مخزن ذخیرهسازی ۱۱ ،پست برق و
 ۳۰۰کیلومتر خط انتقال برق است.مدیرعامل شرکت مهندسی
و توسعه نفت ایران تصریح کرد :هدف از اجرای کل این طرح
انتقال روزانه یک میلیون بشــکه نفت خــام از منطقه گوره در
استان بوشهر به جاسک در استان هرمزگان بوده که امروز با ۸۵
درصد پیشرفت در بخش خشکی طرح و تکمیل هزار کیلومتر
خط لوله ،ایستگاه شماره  ۲در شهر اهرم ،دو ایستگاه عملیاتی
بین راهی و یک ایستگاه پایانی همچنین پستهای برق انتقال
برق مرتبط با این ایستگاهها بهطور کامل آماده بهرهبرداری است
و این بخش در مرحله نخســت با هدف انتقال روزانه حدود
 ۳۰۰هزار بشکه طراحی شده اســت.دهقانی با اشاره به نقش
 ۹۵درصدی سهم داخل در این طرح تأکید کرد :امروز در حالی
شاهد آغاز بهرهبرداری از آن هستیم که تا اوایل سال  ۹۸بهدلیل
نبود امکان تأمین ورق و لوله ناشــی از تحریمهای اقتصادی و
بهدلیل امتناع طرفهای خارجی از تعهدهای خود ،ساخت لوله
آغاز نشده بود و با همکاری همکاران فنی و مهندسی این شرکت
با شرکتهای داخلی و پس از  ۶ماه تالش ،در خرداد  ۹۸امکان
تولید لوله ترش  ۱۰۰درصد ایرانی فراهم و مقدمهای برای خلق
اعتماد به نفس و اطمینان به امکان تأمین دیگر اقالم از سازندگان
داخلی ممکن شد.وی یادآور شد :با  ۹۵درصد سهم داخل در
اجرا و تکمیل این طرح ،میتوان آن را پیشــران تحرک دیگر
صنایع وابسته و مصداق بارز خنثیسازی تحریمها دانست.

بازدید نمایندگان مجلس از شرکت پاالیش نفت تهران

جمعــی از نماینــدگان مجلس
شورای اســامی ضمن بازدید
از شــرکت پاالیش نفت تهران با
مهندس آرمان فر مدیرعامل این
شرکت دیدار و گفت گو کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،عزت
اهلل اکبری رئیس کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسالمی
به همراه سیدعلی یزدیخواه عضو
کمیسیون فرهنگی و فراکسیون کار  ،اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس به
عنوان نمایندگان مردم شریف تهران ،اسالمشهر ،ری و شمیرانات به همراه توکلی
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرســتان ری و هیئت همراه با حضور در شرکت
پاالیش نفت تهران با آرمان فر مدیرعامل پاالیشگاه تهران دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار که با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی
برگزار شد مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تهران ضمن بیان توضیحاتی پیرامون
عملکرد شرکت و نقش تعیین کننده و استراتژیک آن در پایتخت در خصوص رفع
برخی موانع و چالش های پیش رو بویژه بهبود وضع معیشتی کارکنان رسمی ،قرارداد
مستقیم و پیمانکار مستمر شرکت با وکالی ملت مذاکره نمود.همچنین نمایندگان
مجلس ضمن قدردانی از وی و کلیه کارکنان این شرکت بواسطه عملکرد مطلوب در
امور محوله ،جهت احقاق حقوق کارکنان و پی گیری آن در مجلس شورای اسالمی
قول مساعد دادند.این در حالی است که شرکت پاالیش نفت تهران بهره برداری از
پروژه های  RCDو  CCRرا در دستور کار دارد.

احداث پل دال بتنی روی خط لوله عبوری توسط شرکت
نفت و گاز آغاجاری

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی  ،با احداث پل دال بتنی روی خط لوله
عبوری  ،ایمن سازی مسیر تردد از جاده مشراگه انجام شد.به گزارش اقتصاد سرآمد
 ،شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری جواد نصیراوی رییس مهندسی ساختمان
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با اعالم این خبر گفت :بمنظور جلوگیری
از تصادفات  ،مسیر تردد جاده ای از روستای مشراگه با احداث پل بتنی روی خط
لوله عبوری نفت ایمن سازی شد .وی افزود :اجرای این پروژه عام المنفعه که شامل
عملیات احداث پل دال بتنی مسلح به همراه خاکریزی و مخلوط ریزی طرفین پل
میباشد؛ هزینه ای بالغ بر  ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال انجام شد.

پازل صادرات پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس
در ماهشهر تکمیل میشود

پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با پایان عملیات ساختمان و نصب پروژه عظیم
تأسیسات و مخازن ذخیرهســازی محصوالت صادراتی در اســکله مجیدیه بندر
ماهشهر ،وارد مرحله پیشراهاندازی شد.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،این پروژه با ۷۳۶
میلیون دالر اعتبار در مساحت  ۶۴هکتار بهمنظور ذخیرهسازی و صادرات محصوالت
ارزشمند پروپان ،بوتان ،و پنتان پالس در حال تکمیل است و در گامهای پایانی برای
بهرهبرداری قرار دارد.محمود امیننژاد ،مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج
فارس در این باره گفت :این پروژه بهعنوان قطعه نهایی برای تکمیل پازل صادرات
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به شمار میآید که با بهرهبرداری از این مجتمع مسیر
صادرات محصوالت با ایمنی و سرعت بیشتری آسان میشود.وی تصریح کرد :این
مجتمع با دارا بودن دو مخزن ذخیره محصول پروپان با ظرفیت  ۹۰هزار مترمکعب،
دو مخزن ذخیره محصول بوتان با ظرفیت  ۴۴هــزار مترمکعب و دو مخزن ذخیره
محصول پنتان پالس با ظرفیت  ۵۸هزار مترمکعب ،قابلیت ذخیرهسازی در مجموع
 ۱۹۲هزار تن محصوالت صادراتی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس را خواهد داشت.
امیننژاد ادامه داد :بهمنظور احداث و تکمیل پروژه تأسیسات و مخازن صادراتی بیش
از  ۹۰۰میلیون مترمکعب خاکبرداری ۲۴۰ ،کیلومتر شمعکوبی ،اجرای  ۱۰۰کیلومتر
خطوط انتقال محصوالت ،یک میلیون و  ۵۵۰هزار اینچ قطر عملیات جوشکاری،
 ۱۴۶۷تن نصب تجهیزات ثابت ۵۴۰ ،تن تجهیزات دوار ۸۲۲۵ ،تن ساخت و نصب
مخازن ۱۵ ،عدد پروژه برقرسانی ۶۱۳ ،کیلومتر کابلکشی ابزار دقیق و  ۲۸۴کیلومتر
کابلکشی برق تاکنون انجام شده است.

استمرار آبرسانی نفتخیز جنوب به روستاهای خوزستان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت :همکاریهای این شرکت در
زمینه آبرسانی به روستاهای دچار تنش آبی خوزستان استمرار دارد.به گزارش اقتصاد
سرآمد  ،احمد محمدی اعالم کرد :با توجه به کمبود شدید آب در بعضی از روستاهای
استان خوزستان ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه رویکرد خود در زمینه
آبرسانی ،با همکاری شرکتهای بهرهبرداری تابع و برخی پیمانکاران طرح توسعه
 ۲۸مخزن ،چند دستگاه تانکر برای آبرسانی به مناطق دچار تنش آبی استان خوزستان
اختصاص داده است.وی با اشاره به سابقه طوالنی خدمات این شرکت در آبرسانی
به مناطق شهری و روستایی در استان خوزستان ،افزود :شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب سالهاست که در تأمین بخشی از آب چند شهر و مجموعهای از روستاهای
خوزستان مشارکت فعال دارد .سال گذشــته نیز بیش از  ۵۰میلیارد تومان به طرح
آبرسانی منطقه غیزانیه در بخش ایستگاههای پمپاژ و تأمین خط لوله کمک مالی ارائه
شد و افزون بر آن تقریب ًا بهمدت یک سال با اختصاص  ۱۲تانکر به دهها روستای این
منطقه ،ازسوی شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز کارون و مارون آبرسانی انجام شد.

کاهش  ۳۸۱میلیون متر مکعبی حجم آب سدهای تهران

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای
تهران ،از کاهش  ۳۸۱میلیون متر مکعبی حجم آب ســدهای پنجگانه استان تهران
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،محمد شهریاری
با بیان این مطلب اظهار کرد :در حال حاضر حجم ذخیره آب در مخازن ســدهای
پنجگانه استان تهران  ۷۰۴میلیون مترمکعب اســت که این حجم در مقایسه با روز
مشابه سال گذشته که یک میلیارد و  ۸۵میلیون متر مکعب بوده ۳۸۱ ،میلیون مترمکعب
کاهش را نشان میدهد.وی همچنین با اشاره به حجم آب ذخیره شده فعلی سدهای
امیرکبیر ،لتیان ،الر ،طالقان و ماملو که به ترتیــب  ۲۷۳ ،۱۲۰ ،۵۰ ،۱۶۵و  ۹۸میلیون
متر مکعب است ،ادامه داد :متاسفانه این احجام نسبت به سال گذشته خصوصا در
سدهای ماملو و طالقان با کاهش چشمگیری مواجه شدهاند.

جدول خاموشی های احتمالی پایتخت منتشر شد

برنامه جدید خاموشــیهای احتمالی برق پایتخت تا  ۶مرداد  ۱۴۰۰منتشر شد.به
گزارش اقتصاد سرآمد ،شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطالعیهای برنامه
جدید خاموشیهای احتمالی برق پایتخت تا ششم مرداد  ۱۴۰۰را منتشر کرد .متن این
اطالعیه بدین شرح است؛هموطنان گرامی ساکن پایتخت! با توجه به تداوم گرمای
هوا و افزایش کم سابقه مصرف برق در کشور ،از شما تقاضا داریم همچنان با حداکثر
صرفه جویی ممکن به ویژه خودداری از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف
ما را در تداوم ارائه خدمات در شرایط فعلی یاری کنید.علت قرار گرفتن برخی از
آدرسها در گروههای مختلف وجود بیش از یک فیدر برق در نشانی مزبور است.در
صورت همکاری مشترکان برق در به کارگیری راهکارهای مدیریت مصرف و در
نتیجه تأمین انرژی موردنیاز شبکه ،خاموشی اعمال نخواهد شد.

توسعه همکاری پاالیشگاه ایالم با منطقه
 ۷عملیات انتقال گاز

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت :همکاری پاالیشگاه گاز ایالم با منطقه ۷
عملیات انتقال گاز در زمینههای مختلف افزایش مییابد.به گزارش اقتصاد سرآمد،
روحاهلل نوریان در دیدار با مهدی زارع ،مدیر منطقه  ۷عملیات انتفال گاز که در محل
پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد ،اظهار کرد :بهروزرسانی و تکمیل سیستم میترینگ
در نقطه تحویل ،سامانه ارســال آنالین اطالعات تولید از پاالیشگاه به منطقه  ۷و
پایش خط خروجی در این پاالیشگاه از جمله موضوعات همکاری فیمابین است.
وی به نقش حیاتی شــرکت انتقال گاز در زنجیره تولید گاز طبیعی اشاره و تصریح
کرد :تالش میشود با توجه به شعار امسال ،موانع تولید برطرف شود و این مجموعه
گامهای مثبتی در این راستا برداشته است.مهدی زارع نیز از همکاریهای انجامشده
میان شرکت پاالیش گاز ایالم و منطقه  ۷عملیات انتقال گاز کشور قدردانی و ابراز
امیدواری کرد.

