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نفت و انرژی

نگاه نو

توزیع سراسری و گسترده گازوئیل یورو  ۴در کشور

سه شنبه 18دی - 1397شماره406

نفت

خط لوله دریایی جدید میدان
رشادت به منطقه الوان متصل شد
عملیات اتصال خط لوله دریایی جدید
 16اینچ میدان نفتی رشادت به خط لوله اصلی نفت
ورودی به تاسیسات فرآورش نفتخام خشکی در
منطقه الوان با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،در راســتای اهداف
بلندمدت این شــرکت ،پروژه توسعه میدان نفتی
رشادت به منظور افزایش برداشت نفتخام از این
میدان از سال  1386آغاز و پس از انجام مطالعات
مهندسی و امکانسنجی بخشهای مختلف پروژه،
عملیات اجرایی در دو فاز دریا و خشــکی از سال
 1389اجرا شد.
پس از پایان فعالیتهای پیمانکار در بخش خشکی
و تکمیل خط لوله جدید نفت دریافتی در ســال
( 1392به طول  106کیلومتر از سکو تا تاسیسات
خشــکی) ،با توجه به در حال اجرا بودن پروژه در
بخش دریا و وجود اشکال و موانع موجود در محل
انشــعاب ( )TieInبه خط لوله اصلی نفت ورودی
به تاسیســات فرآورش نفتخام ،امکان اتصال و
برقراری ارتباط بین خط لولــه جدید و خط لوله
اصلی میسر نشد .بر اســاس بررسيهاي صورت
گرفته و با مذاکرات و جلســات هماهنگی متعدد
بین واحدهای عملیاتی منطقه (خشکی – دریا)
پس از اخذ مجوزهای الزم از مســئوالن مربوطه،
در راستای رفع اشکاالت اساســی و کاهش نقاط
مستعد خطر در زمینه عملیات تولید نفت و گاز در
مجتمعدریاییسلمانوتاسیساتفرآورشنفتخام
خشکی ،سناریوی خاموشــی تجهیزات در بخش
خشکی و دریا اجرا شد .این عملیات با توجه به حجم
فعالیتها،همچنینحساسیتوشرایطخاصحاکم
بر تاسیسات فرآورش نفت خشکی و مجتمع دریایی
ســلمان با در نظر گرفتن صرفهجویی اقتصادی،
برنامهریزی و اقدامات اجرایی در بــازه زمانی 36
ساعت کار پیوسته از روز پنجشنبه 13دیماه ،بدون
هیچگونه توقف در انجام عملیات و بروز حادثه جانی،
مالی و زیست محیطی با موفقیت انجام شد.

معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفای
وزارت نیرو:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از توزیع سراسری و گسترده گازوئیل یورو  ۴در کشور خبر داد .به گزارش اقتصاد سرآمد  ،سیدمحمدرضا موسویخواه گفت :بهزودی استانهای
کرمان ،یزد ،سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،سمنان و فارس بهطور کامل از گازوئیل یورو ۴بهرهمند خواهند شد .وی با تاکید بر اینکه این شرکت به سرعت در حال افزایش توزیع گازوئیل یورو ۴در کشور
است ،افزود :تعهد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی توزیع روزانه ۲۸میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴تا پایان سال است .موسویخواه با بیان اینکه هم اکنون به صورت مستمر گازوئیل یورو ۴در کشور توزیع
میشود ،تصریح کرد :با برنامهریزی انجام شده تا دهه فجر امسال توزیع گازوئیل یورو ۴به روزانه ۲۸میلیون لیتر خواهد رسید که فراتر از تعهد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این زمینه خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزود :مطابق برنامهریزی و هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پاالیش و پخش ،با افزایش تولید این فرآورده ارزشمند در پاالیشگاهها ،حجم توزیع آن به
روزانه ۴۰میلیون لیتر ارتقا خواهد یافت که به این ترتیب بیش از ۸۰درصد مصرف کل گازوئیل بخش حملونقل کشور ،زیر پوشش این فرآورده قرار خواهد گرفت.

توانمندسازی نیروی انسانی زمینهساز
اشتغال پایدار در منطقه ویژه پارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس گفــت :امیدواریم
با همکاری ســازمان مدیریت صنعتی در
زمینه آمــوزش و توانمندســازی نیروی
انســانی گام مهمی برای اشــتغال پایدار
منطقه برداریم.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،ســیدپیروز
موسوی ،در نشست مشترک با مدیرعامل
ســازمان مدیریت صنعتی ،ضمن تاکید
بر برقــراری تعامل راهبــردی در زمینه
توانمندسازی نیروی انسانی گفت :سازمان
مدیریت صنعتی منطقه ویژه مجموعهای
بزرگ و کارآمد اســت کــه هماکنون در

زمینههای آمــوزش ،تحقیق و مشــاوره
فعالیتهای بسیار خوبی دارد.
وی ضمن تشــریح اهمیــت منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس دربــاره بازنگری و
طراحی ساختار ســازمانی این منطقه به
منظور چابکســازی گفت :امیدواریم با
همکاری سازمان مدیریت صنعتی منطقه
ویــژه در زمینه آموزش و توانمندســازی
نیروی انسانی گام مهمی در اشتغال پایدار
منطقه برداریم.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انــرژی پارس تصریــح کرد :بســیاری از
طر حهای توســعهای پــارس جنوبی به

بهرهبرداری رسیده است و پیشبینی ما این
است در آینده فرصتهای شغلی منطقه در
بخش خدمات افزایش یابد ،زیرا این بخش
ظرفیت باالیی برای اشتغال و کارآفرینی
نیروهای بومی دارد که متاســفانه تاکنون
مغفول مانده است.
وی اظهار کــرد :هدایت نیــروی کار به
ســمت آموزشهای مورد نیــاز در بخش
خدمات منطقه ضرورتی انکارناپذیر است
و در صورت تقویت این بخش ،فرصتهای
شغلی بسیاری پیش روی جوانان خواهد
بود.
موســوی افزود :آموزشهــای هدفمند و

ضمانت اجراي برنامه مشترک سازگاري با
کمآبی مسئولیت و عمل مشترک است

اشتغالآفرین از نیازهای منطقه ویژه پارس
است ،بنابراین برای ایجاد اشتغال پایدار در
منطقه باید تغییر نگرش ایجاد شود.
مدیرعامل ســازمان منطقــه ویژه پارس
جنوبــی تصریح کــرد :راهانــدازی مرکز
پرورش مدیران ،مدرسه عالی کسبوکار
و همچنین دورههای مدیریت صادرات از
مهمترین حوزههای کاری مشترک است
که میتوان در این زمینهها برنامه مدونی
ارائه داد.
وی همچنین ابــراز امیــدواری کرد که
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره
الگوبرداری از تجارب موفق ،سرمایهگذاری،
جانمایی و واگــذاری صنایع از همکاری و
مشاوره سازمان مدیریت صنعتی بهرهمند
شود.
در ادامــه ابوالفضــل کیانیبختیــاری،
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت:
این سازمان از بدو تاسیس ،موضوع مشاوره
صنعتی و توســعه ظرفیتسازی حرفهای
بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین
پرورش مدیــران بنگاهها و صنایع در حال
احداث را بهعنوان ماموریت اصلی خود به
انجام رسانده است.
وی با اشاره به شکلگیری حوزههای نوآورانه
مانند مســئولیت اجتماعی ســازمانها و
شرکتها ( )CSRدر ســازمان مدیریت
صنعتی گفت :آمادگی داریــم با همکاری
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس درباره
ایجاد نمایندگی سازمان در این منطقه ،در
زمینه موضوعهای مورد نیاز بهویژه دورههای
بهداشت ،ایمنی و محیطزیست (،)HSE
همچنین دورههای مســئولیت اجتماعی
( )CSRهمکاری مشترک داشته باشیم.
کیانیبختیــاری تصریح کرد :ســازمان
مدیریت صنعتی ،ســازمانی بــا رویکرد
حاکمیتی اســت و با توجه به زمینههای
همکاری دو سازمان آماده فصل جدیدی از
تعامل راهبردی است

مجری طرح برقرسـانی روستایی کشور:

برقرسانی به  170روستا در دهه فجر امسال به
بهر هبرداری میرسد
همزمان با چهل ســالگی انقالب و در دهه فجر امســال بهــره برداری از طرح
برقرسانی به  170روســتا با اعتباری بالغ بر  441میلیارد و  371میلیون ریال
آغاز میشود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،مجری طرح برقرسانی روســتایی کشور این باره
گفت :با آغاز بهرهبرداری از این طرحهای برقرسانی ،در مجموع  2798خانوار
از نعمت برق برخوردار خواهند شد.
علی چهل امیرانی ادامه داد :برای برقرســانی به این روســتاها  350کیلومتر
شبکه فشار متوسط و  106کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شده است.
چهل امیرانی خاطرنشــان کرد :به این منظور همچنین  222ترانسفورماتور با
ظرفیت  8875نیز در شبکه نصب شده است.
مجری طرح برقرســانی روســتایی کشــور گفت :تا دهه فجر امسال مجموع
روستاهای برقدار شده کشور به  57هزار و  200روستا خواهد رسید.
با تکمیل برقرســانی به  170روســتای مذکور ،تعداد خانوارهای روســتایی
برقدار شده کشور نیز به حدود 4و نیم میلیون خانوار افزایش می یابد.
برپایه این گزارش ،هم اکنون صنعت برق برقرســانی به روستاهای باالی 10
خانوار را در برنامه خود دارد.
همچنین در صورتی که روســتایی به دلیل افزایش جمعیت ،تعداد خانوار آن
بیشتر شده باشد ،در برنامه بر قرسانی به روستاها قرار خواهد گرفت.
گفتنی است ،مرجع اعالم اسامی روستاهای متقاضی جهت برقرسانی به توانیر
یا شرکت برق ،نهادهای مستقر در خود استان هستند.
بخش زیادی از روســتاهای بــاالی  10خانوار برقرســانی شــده در مناطق
صعبالعبور و با دسترسی بسیار سخت قرار داشــتند و همین امر نیز باعث شد
تا هم سختی های کار و عملیات اجرایی برقرســانی به این روستاها دو چندان
شود و هم هزینه های اجرای عملیات باال رود.

معاون مدیرکل دفتــر برنامهریزی کالن آب و
آبفای وزارت نیرو گفت :ضمانت اجراي برنامه مشــترک
سازگاري با کمآبی ،مسئولیت ،اقدام و عمل مشترک همه
دستگاههاست.
به گزارش اقتصاد ســرآمد«،هدایت فهمی» در گفتوگو
با پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه بررسي
فوق ،لزوم تجديدنظر در سياستهاي مديريت منابع آب
بهخصوص در بخش كشــاورزي را آشكار ميکند ،افزود:
اقدامهــای صورتگرفته در دهههاي اخيــر با تمركز بر
ايجاد منابع جديد آب بهطور گســترده و وســيعي مورد
نظر سياســتگذاران و برنامهريزان بخش آب كشور قرار
گرفته است.
وی ،تقویت جایــگاه کارگروه ملي ســازگاري با کمآبي
بهمنظور کنترل و حل بحران آب را يکي از ساز و کارهاي
حکمراني خوب معرفی کرد و گفت :الزم است به منظور
جلوگیــری از کاهش کارایــی و دچار نشــدن کارگروه
بــه روزمرگی ،اوالً اعضــاي کميته تخصصــي کارگروه،
با اضافه نمودن افراد استراتژيســت تقويت شــود ،ثانياً
برنامهها و راهکارهاي بخشهاي مختلف به مثابه برنامه
مشترک تمام دستگاههای مرتبط در کارگروه استاني ،بر
اساس ســقف مصارف آب به ميزان  70درصد منابع آب
تجديدپذير ،تهيه و تدوين شود.
معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفای وزارت
نیرو تصریح کرد :ضمانت اجراي برنامه مشترک سازگاري
با کمآبی ،درک و فهم مشــترک از موضوع ،مســئوليت
مشــترک ،تصميمگيري مشارکتي ،شــفافيت در همه
مراحل ،پاســخگويي ،اقدام و عمل و يادگيري مشارکتي
است.
فهمی ،امنيت آبي را شــرط ضروري براي امنيت غذايي
دانســت و افزود :اگرچــه خودكفايي كشــور در زمينه
محصوالت اساســي غذايي الزاماً به منزله دســتيابي به
امنيت غذايي پايدار نيست ،اما تامين امنيت غذايي پايدار
در كشــور نيازمند وجود يك راهبرد شفاف در خصوص
امنيت غذايي به شكل مدرن آن است.
وی با بیان اینکه توليد مواد غذايــي ،بهرهوري ،عملكرد
بخش كشاورزي ،واردات و صادرات ،درآمد ملي و قيمتها
در ســطح كالن تابع جمعيت (نرخ رشــد) است ،اظهار
کرد :با حمايت از کشت فراســرزميني مشروط به توليد
محصوالت کشاورزي و واردات آن به کشور ،منظور نمودن
صادرات و واردات آب مجازی در سياستگذاري صادرات
و واردات محصوالت کشــاورزي و صنعتي ،شرايط براي
امنيت پايدار غذايي فراهم خواهد شد.
معاون مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفای
وزارت نیرو درخصــوص امنيت غذايي بــا رويکرد خود
اتکايي در محصوالت استراتژيک کشاورزي گفت :مطابق
بررسيهاي انجام شــده از اوايل دهه  1960به اين سو،
بیشترین عامل افزايش توليد كشاورزي مربوط به افزايش
عملکرد محصول است؛ بنابراين توليد بيشتر با آب كمتر،
ســادهترين و كمهزينهتريــن راه تاميــن امنيت غذايي
محسوب میشود.
فهمی ،صرفهجويي در مصرف آب در تمام مراحل زنجيره
تامين ،از توليد تا مصرف ،به منظــور حصول اطمينان از
بهرهوري آب را ضروری دانست و خاطرنشان کرد :چنانچه
كارايي استفاده از آب در بخش كشاورزي ،همان حداكثر
 44درصد اعالم شده توسط وزارت جهاد کشاورزي درنظر
گرفته شود ،هنوز براي رسيدن به راندمان  60تا  65درصد
کارهاي زيادي بايد صورت گیرد.
وی ادامــه داد :چنانچــه كارايي مصــرف آب در بخش
کشــاورزی  10درصد افزايش يابد ،حــدود  7.5ميليارد
مترمكعب در مصــرف خالص آب صرفهجويي شــده و
حجمي معادل حدود  37ســد با ظرفيت سد کرج ايجاد
میکند.

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پل گوزولوی قره داغ شهرستان میاندوآب را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه
در سامانه  1397/10/18می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19تاریخ 1397/10/25
مهلت زمانی ارائه مدارک  :ساعت  19مورخه 1397/11/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس  :ارومیه بلوار والفجر  2نرسیده به فلکه میثم ساختمان شماره  2اداره کل راه و شهرسازی تلفن 33379423-28
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
تلفن ثبت نام  88969737 :و 85193768

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

