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ارائه گزارش جامع آتش سوزي 
پتروشيمي بوعلي به صحن مجلس

عضو کميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به نهايي 
شدن گزارش جامع آتش سوزي 
ماهش��هر  پتروش��يمي بوعلي 
گف��ت: پس از تصوي��ب برنامه 
شش��م توس��عه، اين گزارش به 

مجلس ارائه خواهد شد.
علي گلمرادي در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به گذش��ت بيش 
از پنج ماه از حادثه آتش س��وزي پتروش��يمي بوعلي اظهار کرد: 
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي گزارش جامعي از اين 
حادثه تنظيم کرده که قبل از ارائه آن در صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي بايد در اين کميسيون مطرح شود.
وي افزود: با توجه به اينکه اکنون مجلس به صورت دو يا حتي 
سه شيفته به بررسي برنامه ششم توسعه به عنوان اولوليت اول 
پرداخته است، ارائه گزارش جامع آتش سوزي پتروشيمي بوعلي 
به بعد از تصويب اين برنامه موکول ش��ده اس��ت و احتماال در 
اواسط هفته آينده اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت 
خواه��د ش��د. گلمرادي با بيان اينک��ه در تنظيم گزارش جامع 
آتش سوزي پتروشيمي بوعلي اين حادثه به عنوان يک فرصت 
و تجربه در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: اين حادثه را بايد 
يک فرصت و تجربه دانست تا در هنگام بروز حوادث مشابه از 
تجارب آن جهت پيشگيري هاي الزم استفاده و حوادث مشابه 
تکرار نش��ود. وي در خصوص عمدي يا س��هوي بودن حادثه 
آتش سوزي پتروشيمي بوعلي اظهار کرد: پس از ارائه گزارش 
جامع اين حادثه در کميسيون انرژي بحث و بررسي ميان اعضا 
کميسيون، عمدي يا سهوي بودن اين حادثه مشخص مي شود. 
در وهله اول سهم علل فني و تاسيساتي و انساني در بروز اين 
حادث��ه و همچني��ن نحوه اقدامات صورت گرفته براي مقابله با 
آتش س��وزي و ميزان امکانات در دس��ترس جهت مقابله با اين 

حادثه در کميسيون بررسي مي شود.
گلمرادي عنوان کرد: در گزارش جامع پتروشيمي بوعلي طبق 
بررسي هاي اوليه شرکت بيمه، ميزان خسارت اين حادثه ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. البته پس از اين حادثه 
از سوي پتروشيمي ميزان خسارت وارد شده جهت اخذ خسارت 

بيشتر و حدود ۵۰۰ ميليارد تومان عنوان شده بود.

صرفه جويي 250 ميليارد ريالي طرح هاي 
پيک سايي در استان يزد

ريي��س گ��روه مديريت مصرف 
ش��رکت ب��رق منطق��ه اي يزد، 
مش��ارکت صناي��ع ب��زرگ اين 
اس��تان ب��راي عب��ور از پيک بار 
تابس��تان س��الجاري را موف��ق 
ارزياب��ي ک��رد و در اي��ن باره از 
صرفه جويي ۲۵۰ ميليارد ريالي 

برنامه هاي پيک سايي در استان خبر داد. به نقل از ايسنا، »فاطمه 
زارع« با اشاره به منافع اقتصادي اجراي طرح هاي پيک سايي 
براي صنعت برق کش��ور، اظهار کرد: معمواًل براي ايجاد يک 
م��گاوات ب��رق در مح��ل مصرف بايد ح��دود 1.۵ برابر نيروگاه 
ايج��اد ش��ود که ب��ا توجه به کاهش 8۰ مگاواتي اين ش��رکت 
در روز پيک ش��بکه سراس��ري، براي پاسخگويي به نياز استان 
بايد س��االنه ۲۵۵ ميليارد ريال هزينه به صنعت برق اس��تان و 

کشور تحميل مي شد. 
وي در ادام��ه ب��ا بي��ان اي��ن  که همزمان ب��ا افزايش دما و روند 
افزايشي مصرف برق در استان، اجراي برنامه هاي مديريت بار 
و پيک سايي در دستور کارگروه مديريت مصرف برق منطقه اي 
ي��زد ق��رار مي گيرد، از جمله اين اقدام��ات را اجراي طرح هاي 
ذخيره عملياتي صنايع، تعطيالت و تعميرات تابستانه ي صنايع، 
برنامه شناورس��ازي پيک صنايع بزرگ و بکارگيري مولدهاي 

اضطراري صنايع انجام شد.
زارع با اشاره به اجراي طرح ملي ذخيره عملياتي صنايع که از 
سال 9۳ با هدف کنترل و مديريت بار در دو ماه تير و مرداد در 
استان اجرايي شد، عنوان کرد: اجراي اين طرح، دستاوردهايي 
نظي��ر پيک س��ايي، کاهش هزينه هاي بهره ب��رداري و توليد و 
افزايش قابليت اطمينان ش��بکه برق اس��تان را به دنبال داشت 
ل��ذا ب��ا اج��راي آن، ۳۲ هزار ميليارد ري��ال پاداش نيز به صنايع 

همکار پرداخت  شد.

افزايش قيمت جهاني نفت در واکنش به 
کاهش عرضه عربستان

قيمت نفت جهاني روز چهارشنبه 
در واکن��ش ب��ه کاهش عرضه 
عربستان سعودي به آسيا افزايش 
يافت اما عدم اعالم جزييات اين 
کاهش و رش��د عرضه از س��وي 
ساير توليدکنندگان، روند صعود 

قيمت ها را محدود کرد.
به نقل از ايس��نا، نفت برنت که قيمت پايه بازار جهاني اس��ت، 
۳۰ س��نت نس��بت به معامالت روز قبل افزايش نش��ان داد و در 
۵۳.9۴ دالر در هر بش��که ايس��تاد. بهاي معامالت نفت برنت 
روز سه شنبه 1.۳۰ دالر يا ۳.8 درصد کاهش يافت و در ۵۳.۶۴ 

دالر در هر بشکه بسته شد.
نفت وست تگزاس اينترمديت آمريکا ۵1.11 دالر در هر بشکه 
معامله ش��د که ۲9 س��نت نسبت به روز گذشته افزايش داشت. 
بهاي معامالت نفت خام آمريکا روز سه شنبه 1.1۴دالر يا ۲.۴ 
درصد کاهش يافت و در ۵۰.8۲ دالر در هر بشکه بسته شد.

به گفته معامله گران، اين رشد قيمت نتيجه انتشار گزارش هايي 
مبني بر کاهش عرضه نفت خام براي معامالت تحويل فوريه 
از س��وي عربس��تان سعودي براي مشتريان آسيايي شامل هند 
و مالزي بوده اس��ت. اما نش��انه هاي زيادي از باال ماندن عرضه 
جهان��ي وج��ود دارد. معامله گران چيني و اروپايي براي جبران 
ه��ر گون��ه کمبود حاص��ل از کاهش توليد اوپک، ماه جاري ۲۲ 
ميليون بشکه نفت خام از درياي شمال و جمهوري آذربايجان 

به آسيا فروختند.
بسياري از ناظران همچنين ترديد دارند که کاهش توليد برنامه 
ريزي شدن از سوي اوپک و ساير توليدکنندگان براي متعادل 
ک��ردن عرض��ه و تقاض��ا در بازار کافي باش��د. هر دو قيمت پايه 
نفت خام آمريکا و برنت ماه جاري حدود ش��ش درصد کاهش 

داشته اند.

پيشخوان

انـرژی

مج��ري ط��رح بازتواني نيروگاه هاي ش��رکت توليد نيروي برق 
حرارت��ي از اعط��اي ضمانت دولتي به س��رمايه گذاران بازتواني 
نيروگاهه��اي اي��ران خب��ر داد و گفت: اجراي فاز نخس��ت طرح 
بازتواني نيروگاههاي فرسوده در انتظار اخذ مجوز شوراي اقتصاد 

است.
ب��ه نقل ار تس��نيم، به طور معم��ول نيروگاههاي حرارتي با عمر 
باالي ۲۵ سال نيازمند نوسازي و بازسازي محسوب مي شوند. 
در اي��ران ني��ز در ح��ال حاضر از مجموع ح��دود 7۵ هزار و 9۰۰ 
مگاوات ظرفيت اسمي نصب شده توليد برق کشور، 1۲ هزار و ۲۶ 
مگاوات، ظرفيت واحدهاي حرارتي است که بيش از ۲۵ سال از 
عمر آنها مي گذرد. با توجه به افت راندمان توليد برق واحدهاي 
فرس��وده و همچنين نياز به بازس��ازي و نوس��ازي تجهيزات اين 
واحدها به منظور جلوگيري از زيان هاي ناش��ي از فرس��ودگي و 
از مدار خارج شدن آنها، ضرورت بازتواني نيروگاههاي حرارتي 
ب��ا عم��ر بيش از ۲۵ س��ال، در س��ال جاري م��ورد توجه وزارت 
نيرو قرار گرفته و طرحي با عنوان "طرح بازتواني نيروگاههاي 
فرس��وده" در دس��تور کار شرکت توليد نيروي برق حرارتي قرار 
گرفته است. در خصوص جزئيات اين طرح که بزرگترين طرح 
نيروگاهي کش��ور محس��وب مي ش��ود، با »عليرضا نصراللهي« 
مج��ري ط��رح بازتواني نيروگاههاي ش��رکت توليد نيروي برق 

حرارتي به گفت وگو نشسته ايم.
��� بح�ث بازتوان�ي نيروگاهه�ا در دولت يازدهم مطرح ش�د، 

ضرورت مطرح شدن اين بحث چه بود؟
مهرماه س��ال گذشته ش��رکت مادرتخصصي توليد نيروي برق 
حرارتي بعد از مصوبه هيئت محترم وزيران عماًل شروع به کار 
کرد. س��ازمان توس��عه برق ايران که وظيفه احداث نيروگاهها 
و خط��وط انتق��ال ب��رق را به عهده داش��ت و همچنين معاونت 
راهبري توليد شرکت توانير که مسئول راهبري و مديريت کالن 
توليد انرژي الکتريکي در کش��ور بود، متفقاً و با هم به ش��رکت 
مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تبديل شدند. با تشکيل 
اين ش��رکت طبيعتاً اهداف بزرگ تر و سياس��ت ها کالن تر شد و 

مديران امر، تصميمات بهتري مي توانس��تند براي نيروگاههاي 
کشور اتخاذ کنند.

در واقع شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي، مديريت 
احداث و بهره برداري از نيروگاههاي حرارتي در کشور را انجام 
مي دهد. با توجه به منابع غني سوخت هاي فسيلي که در کشور 
وج��ود دارد، عم��وم نيروگاههاي کش��ور نيروگاههاي حرارتي 
هستند. با تأسيس اين شرکت، يکي از اهداف اصلي آن بازتواني 
و مدرني��زه ک��ردن نيروگاههايي بود که سنش��ان باال رفته بود. 
نيروگاههاي حرارتي هم که عمدتاً دچار اين مشکل بودند اغلب 
نيروگاههاي دولتي بودند و زير نظر شرکت مادرتخصصي توليد 
نيروي برق حرارتي فعاليت مي کردند؛ ازاين رو بايد چاره اي براي 
آنها انديشيده مي شد. طرح بازتواني با هدف بازسازي، مدرنيزه 

ک��ردن و بازتواني کامل نيروگاههاي بخاري قديمي کش��ور در 
برنامه قرار گرفت. نيروگاههايي که طول عمر کاري شان باال بود 
و البته تاکنون به صورت کامل و شايسته کار کرده اند و برق کشور 
را تأمين کرده اند؛ آرام آرام دچار فرآيند پيري شده و خيلي از آنها 
مستهلک شده اند. براي اينکه روند پيري نيروگاههاي قديمي را 
متوقف کنيم، طرح بازتواني را ارائه داديم و اين ايده در شرکت 
مادرتخصصي برق حرارتي شکل گرفت. چنين ساختاري را قباًل 

نه در شرکت توانير داشتيم و نه در سازمان توسعه برق ايران.
بازتوان�ي نيروگاهه�ا فق�ط براي نيروگاهه�اي بخاري در  ���

دستور کار قرار گرفته؟
در وهله اول بله، در فاز اول مقرر ش��د تا 1۳ نيروگاه بخاري که 
تعدادي از آنها به بخش خصوصي واگذار ش��ده بودند و تعدادي 

ديگر کماکان در مالکيت بخش دولتي بودند، بازسازي، مدرنيزه 
و بازتواني شوند، براي اين کار با استفاده از ظرفيت قانوني ماده 
1۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، 
تاکن��ون فعاليت ه��اي متعددي اعم از تهيه گزارش��هاي فني و 
اقتصادي طرح و انجام مطالعات محيط زيستي، انجام مطالعات 
M&V و ... انج��ام ش��د و اکن��ون در ح��ال گذراندن مراحل اخذ 
تصويب نهايي در شوراي عالي اقتصاد است. حدود يک سال است 
که کارهاي اجرايي اين طرح آغاز ش��ده و تاکنون نيز بحمداهلل 

توفيقاتي داشته است.
کدام نيروگاهها در فاز نخس�ت اين طرح مورد بازتواني و  ���

مدرنيزه کردن قرار مي گيرند؟
از نيروگاههايي که در فاز نخست مورد بازتواني و مدرنيزه کردن 
ق��رار مي گيرند، نيروگاههاي بخ��اري بندرعباس، رامين اهواز، 
ش��هيد منتظري، اصفهان، شهيد رجايي، شهيد مفتح، بيستون، 
لوش��ان، طرش��ت، بعث��ت و ني��روگاه گازي ري را مي توانيم نام 
ببري��م ک��ه ني��روگاه گازي ري به دليل اينکه در مجاورت ش��هر 
تهران و شهرستان ري بود و با راندمان پايين کار مي کرد نياز به 
تصميم گيري جهت بازتواني با قيد فوريت داشت و در نهايت مقرر 
شد تا در زمين اين نيروگاه، نيروگاه سيکل ترکيبي جديدي و با 
راندمان باال احداث شود و واحدهاي توربين گازي مستقر در محل 

نيروگاه پس از به مدار آمدن واحدهاي جديد جمع آوري شود.
فاز اول را با پروژه هاي مدرنيزاسيون نيروگاههاي رجايي و مفتح 
و رامين و بندرعباس و با هدف بازس��ازي نيروگاههاي بخاري 
فوق ش��روع کرديم و در خالل آن به کارهاي بس��ياري در اين 
چند ماه دست زديم که به لطف خداوند توفيقاتي هم حاصل شده 
است اما محور اصلي کارمان همان بازتواني کامل نيروگاههاي 
بخاري است که به آن اشاره شد، به گونه اي که پس از بازسازي 
و مدرنيزاس��يون نيروگاههاي مذکور با نصب واحدهاي جديد و 
راندم��ان باالي گازي ب��ه روي برخي واحدهاي اين نيروگاهها، 
نوعي از نيروگاههاي س��يکل ترکيبي جديد احداث مي ش��ود که 

راندمان بسيار بااليي خواهند داشت.

فاز نخست طرح بازسازی نیروگاه های فرسوده در انتظار اخذ مجوز شوراي اقتصاد؛

نوسازی ۱۳ نیروگاه حرارتي  در دستور کار دولت

IPC افت تولید پارس جنوبي در پي بروز حادثهروسیه به تعهدات اوپکي خود پايبند استانجام موافقتنامه گازي و نفتي در چارچوب
رئي��س کميت��ه حقوق��ي و قراردادهاي 
کميس��يون ان��رژي تاکي��د ک��رد: در 
زمينه ه��اي نف��ت و گاز مذاکرات��ي ب��ا 
ش��رکت هاي خارجي انجام شده اما هيج 
کدام منجر به انعقاد قرارداد نشده و تنها 

موافقتنامه انجام ش��ده اس��ت. علي ادياني در گفت وگو با ايس��نا 
اظه��ار ک��رد: تاکنون هيچ قرارداد گازي در دولت يازدهم منعقد 
نش��ده؛ البته موافقتنامه هايي امضاء ش��د که هنوز منجر به انعقاد 
قرارداد با يک شرکت خارجي نشده است. نايب رئيس کميسيون 
انرژي مجلس تصريح کرد: هيچ قراردادي با هيچ شرکت خارجي 
 IPC در بح��ث ق��رار دادهاي گازي و همچنين نفت در چارچوب
وجود ندارد. مذاکراتي انجام شد و موافقتنامه اوليه صورت گرفت 

اما قراردادي به امضا نرسيده است.

س��خنگوي کاخ کرملين گفت: روسيه 
به اجراي تمام تعهدات خود در راستاي 

کاهش توليد پايبند است.
به نقل از رويترز، »ديمتري پسکوف«، 
س��خنگوي کاخ »کرملي��ن« روس��يه 

گفت: روس��يه به تمام تعهدات نفتي خود در قبال توافق اوپک 
غير اوپکي ها به منظور کاهش جهاني توليد نفت خام پايبند است. 
همچنين وزير انرژي روسيه خاطرنشان کرد، بديهي است که 
روس��يه تمام نکات مندرج در تواققنامه اوپک را انجام خواهد 
داد؛ ضمن اينکه به تمامي تعهدات خود در اين رابطه هم پايبند 
است. وزير انرژي آذربايجان هم اعالم کرده که توليد نفت اين 
کشور در سال ۲۰17 ميالدي و در راستاي توافق اوپک و غير 

اوپکي ها با روند کاهشي کار خود را آغاز کرده است.

با آس��يب ديدگي يکي از خطوط لوله 
۳۲ اين��چ فاز 1۶ پ��ارس جنوبي توليد 
گاز در اي��ن مي��دان گازي مش��ترک 
ح��دود ۲۰ ميلي��ون متر مکعب در روز 

کاهش يافت.
در حال��ي ک��ه در ميانه زمس��تان دس��تور تولي��د حداکثري از 
ظرفيت ه��اي نص��ب ش��ده در ميدان گازي پ��ارس جنوبي از 
س��وي وزير نفت صادر ش��ده بود و توليدي بالغ بر ۵۲۰ ميليون 
مت��ر مکع��ب در ه��ر روز گاز طبيعي از اين ميدان گازي صورت 
مي گرفت در روزهاي اخير با آس��يب ديدگي و نش��ت يکي از 
خط��وط لول��ه ۳۲ اين��چ زير دريايي فاز 1۶ پارس جنوبي ميزان 
توليد گاز از پارس جنوبي حدود ۲۰ ميليون متر مکعب در روز 

کاهش يافت.

ترکمنستان در پايان سال ۲۰1۶ ميالدي به صادرکننده 
اصلي گاز به چين تبديل شد و وابستگي گازي »عشق آباد« 
به »پکن« جايگزين وابس��تگي اين کشور به »مسکو« 
ش��د. به نقل از فارس، در پايان س��ال ۲۰1۶ ميالدي، 
ترکمنس��تان به صادرکنن��ده اصلي گاز طبيعي به چين 
تبديل و وابس��تگي گازي »عش��ق آباد« به »مسکو« در 
نهايت با وابستگي سفت و سخت تر اين کشور به »پکن« 
جايگزين شده است. بر اساس اين گزارش، چين پس از 
سرد شدن روابط گازي عشق آباد با مسکو در آغاز سال 
۲۰1۵ ميالدي، به بازار اصلي فروش گاز ترکمنس��تان 
تبديل شد. »دن مين مين« مدير کل شرکت ملي نفت 
چين در کنفرانس بين المللي »نفت و گاز ترکمنس��تان 
۲۰1۶« در عش��ق آباد که در اواس��ط ماه دس��امبر برگزار 
ش��د، گفت: طي 7 س��ال بهره برداري از خط لوله گاز فرا 
قاره اي »آسياي مرکزي - چين«، 1.9 ميليارد متر مکعب 
گاز طبيعي به اين کش��ور صادر ش��ده اس��ت. امسال نيز 
ترکمنستان به اصلي ترين صادرکننده گاز به چين خواهد 
بود. اين در حاليس��ت که نه تنها وابس��تگي عشق آباد به 
خريدار خارجي کم نشده است، بلکه پکن جايگاه مسکو 
که قبال تقريبا تمام گاز اين جمهوري آس��ياي مرکزي 
را خريداري مي کرد را گرفته اس��ت. کاهش درآمد هاي 
حاصل از صادرات گاز در سال جاري همزمان با افزايش 
عرضه آن، نش��ان  مي دهد که اهميت وابس��تگي گازي 
به چين براي ترکمنستان کمتر از وابستگي سابقش به 
روس��يه نيست. ۲ دسامبر س��ال گذشته ميالدي پايگاه 
خبري »نفت وگاز« روسيه با استناد به اطالعات اداره کل 
گمرک چين اعالم کرد: پکن در 1۰ ماه اول سال ۲۰1۶، 
واردات گاز طبيعي از ترکمنستان را در مقايسه با همين 
دوره در س��ال ۲۰1۵ مي��الدي، 11.۲ درص��د )تا 18.۳۲ 
ميليون تن( افزايش داده است. بعالوه، درآمدهاي حاصل 
از صادرات گاز عش��ق آباد، به دليل کاهش 1۴۵ دالري 

هزينه متوسط هر تن گاز در اين سال، ۲9 درصد کاهش 
و به ۴.۶8 ميليارد دالر رسيده است. اين در حاليست که 
س��اير کش��ورها هنوز قادر به رقابت با ترکمنستان بر سر 
بازار چين نيس��تند. به طوريکه در طي اين مدت ۲.۳9 
ميليون تن گاز از ميانمار، ۲.7۳ ميليون تن از ازبکستان 
و از قزاقس��تان ني��ز تنه��ا ۲۲9.1۴ ه��زار تن گاز به چين 
عرضه شده است. با وجود اينکه، »تاشکند« در مقايسه 
با ژانويه-اکتبر سال ۲۰1۵، صادرات گاز به چين را تقريبا 
۲.۵ برابر افزايش داده، سهم ترکمنستان بيش از ۳ چهارم 
از کل واردات گاز پکن بوده است. اين امکان وجود دارد 
که در آينده، نقش عشق آباد در تأمين گاز طبيعي چين 
بيش��تر نيز ش��ود زيرا پکن در نظر دارد به منظور بهبود 
محيط زيست خود، نيروگاه هاي حرارتي کشورش را به 
نيروگاه گازي تبديل کند که يکي از منابع اصلي تأمين 
اين گاز، ترکمنس��تان خواهد بود ) درحال حاضر بيش��تر 
انرژي برق اين کشور در نيروگاه هاي حرارتي و با سوخت 

زغال سنگ توليد مي شود(.
ريشه هاي منازعات گازي ���

دليل رسمي سرد شدن روابط گازي روسيه-ترکمنستان، 
وقوع انفجار در خط لوله گاز مرکزي آس��ياي مرکزي از 
8 تا 9 آوريل سال ۲۰۰9 بود که در پي آن »گازپروم« و 

»ترکمن گاز« يکديگر را متهم کردند.

وابستگي کامل گازي ترکمنستان به چين در سال 2016
پ��س از امض��اي ق��رارداد فروش نفت با ۲ پااليش��گاه 
لهس��تاني، هياتي متش��کل از مديران ارشد بزرگترين 
شرکت  نفتي لهستان براي امضاي قرارداد توسعه ميادين 
نفتي ايران تا چند روز آينده به تهران سفر مي کند. به نقل 
از مهر، لهس��تاني ها در دو محور توس��عه تجارت نفت و 
همکاري ها به منظور سرمايه گذاري در بخش باالدستي 
صنعت نفت و گاز ايران همکاري هاي جديدي را با ايران 

در دوران پسا برجام آغاز کرده اند.
بر اين اساس پس از آنکه شرکت ملي نفت ايران با دو 
ش��رکت بزرگ پااليشگر لهستاني شامل »لوتوس« و 
»پي کي ان اورلن« قرارداد تک محموله فروش نفت خام 
امضا کرد، مذاکره با يک شرکت بزرگ ديگر لهستاني 
براي سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز کشور را آغاز 
کرده است. همزمان با آب شدن يخ روابط شرکت ملي 
نفت ايران و ش��رکت هاي لهس��تاني، به زودي هياتي 
متشکل از مديران ارشد يکي از بزرگترين شرکت هاي 
نفت��ي اين کش��ور اروپايي براي نهاي��ي کردن قرارداد 
توسعه يک ميدان نفتي به تهران سفر مي کنند. »بيژن 
عالي پ��ور« مديرعامل ش��رکت مل��ي مناطق نفت خيز 
جنوب با اش��اره به مذاکرات انجام ش��ده با يک شرکت 
لهستاني براي اجراي طرح هاي توسعه و افزايش ضريب 
بازيافت نفت در حوزه نفت خيز جنوب، گفت: پيش بيني 
مي شود تا پايان ژانويه سال ۲۰17 )احتماال اواسط بهمن 
ماه 9۵( مقامات ارش��د يک ش��رکت نفت و گاز لهستان 
براي نهايي کردن مذاکرات به ايران سفر کند. از سوي 
ديگر در ليس��ت ش��رکت هاي صاحب صالحيت نفت و 
گاز خارجي که هفته گذش��ته توس��ط شرکت ملي نفت 
ايران منتش��ر ش��د، نام شرکت »پي جي نيگ« لهستان 
هم در کنار نام شرکت هايي همچون توتال، شل، اني، 
اينپک��س، پترون��اس و ... به چش��م مي خورد. عالوه بر 
اين اخيرا ش��رکت ملي نفت ايران و ش��رکت نفتي »پي 

جي نيگ« )PGNiG( لهستان هم تفاهم نامه اي براي 
توسعه ميدان نفتي سومار در غرب کشور امضا کرده اند. 
در همي��ن ح��ال غالمرضا منوچهري معاون توس��عه و 
مهندس��ي ش��رکت ملي نفت ايران در تش��ريح توافق 
انجام ش��ده با لهس��تاني ها در ميدان سومار، گفته است: 
شرکت »پي جي نيگ« به مدت ۶ ماه به مطالعه ميدان 
سومار خواهد پرداخت و پس از آن با ارائه طرح پيشنهاد 
)پروپوزال( و در نهايت با توافق دو طرف قرارداد توسعه 
مخ��زن به امضا مي رس��د. »پيوتر وزنياک« مديرعامل 
شرکت »پي جي نيگ« با اشاره به سابقه همکاري ميان 
ايران و لهس��تان، تاکيد کرده اس��ت: با تاخيري ۶ س��اله 
براي همکاري با ايران بازگش��تيم و با توجه به س��وابق 
درخش��ان خود به ويژه در پاکس��تان و در درياي ش��مال 
)نروژ( اميدواريم به خوبي از پس توس��عه ميدان س��ومار 
برآييم. ش��رکت پي جي نيگ لهس��تان از سال 1۳8۶ تا 
1۳9۰ مذاک��رات متع��ددي با ش��رکت نفت فالت قاره 
ايران براي توس��عه ميدان گازي الوان در خليج فارس 
انجام داد و در نهايت پس س��ال ها وقت کش��ي به بهانه 
 تحري��م حاض��ر به همکاري با ش��رکت ملي نفت ايران 
نش��د. ميدان نفتي س��ومار يکي از ميداني نفتي واقع در 
اس��تان کرمانش��اه و در شرق ميدان نفت شهر و شمال 

غرب ميدان گازي تنگه بيجار است.

بزرگ ترين شرکت نفت لهستان در راه ايران

مفقودی
کارت دانشجويی اينجانب محسن سديدی به شماره 
دانش�جويی 9507794 رش�ته ارش�د عمران گرايش 
ژئوتکنيک دانشگاه صنعتی شاهرود مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. شاهرود

رونمايي از 2 تعرفه جديد فروش برق 
به مشترکان از سال 96

رکورد توليد گاز در 2 فاز جديد پارس 
جنوبي شکسته شد

يک مقام مسئول از تدوين دستورالعمل و اجراي دو تعرفه جديد فروش 
برق به مش��ترکان براي تابس��تان س��ال 9۶ خبر داد و گفت: جزئيات 
دستورالعمل اين دو تعرفه جديد برقي به زودي اعالم مي شود. به نقل از 
مهر، عليرضا احمد يزدي در جمع مديران صنعت برق با اشاره به افزايش 
۲۰ درصدي همکاري مشترکان با پروژه هاي کاهش پيک بار در تابستان 
امسال، گفت: براي تابستان امسال و با توجه به کمبود توليد برق، توانير 1۵ 
طرح کاهش پيک را با مشارکت شرکت هاي توزيع نيروي برق در کشور 
اجرايي کرد. معاون دفتر مديريت مصرف برق توانير با افزود: بر اين اساس 
طرح تعطيالت و تعميرات س��االنه صنايع با همکاري ۳۰18 مش��ترک، 
جلب همکاري مشترکان کشاورزي با همکاري ۳۶۰۰۰ مشترک و طرح 
استفاده از مولدهاي خود تامين مشترکان با همکاري ۲۲۰۰ مشترک از 
سوي شرکت هاي توزيع و شرکت هاي برق منطقه اي و جلب همکاري 
مشترکان در طرح ذخيره عملياتي با همکاري 1۶۲8 مشترک از سوي 
ش��رکت هاي توزيع نيروي برق کش��ور در تابس��تان امسال اجرايي شد. 
اين مقام مسئول با اعالم اينکه ميزان مشارکت مشترکان براي اجراي 
طرح هاي مديريت مصرف برق در ساعات پيک تابستاني امسال نسبت 
به پارسال حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است، تصريح کرد: با توجه به 
احتمال جهش مصرف برق براي تابستان 9۶، اجراي دو طرح جديد براي 
مديريت پيک بار مصرف برق پيش بيني شده است. از اين رو با توجه به 
تنوع مباحث پاسخگويي بار، ۲ طرح جديد شامل جلب همکاري مشترکان 
با استفاده از تعرفه واقعي )TOU( و استفاده از تعرفه بحراني )CPP( براي 

پيک مصرف برق تابستان 9۶ عملياتي خواهد شد.

يک مقام مسئول با تشريح افزايش جديد ظرفيت توليد گاز در پارس 
جنوب��ي، اع��الم ک��رد: توليد گاز در فاز ۲۰ و ۲1 اين ميدان مش��ترک 
از مرز ۲7 ميليون مترمکعب در روز گذش��ت. به نقل از ش��رکت نفت 
و گاز پ��ارس، عليرض��ا عبادي درب��اره آخرين وضعيت افزايش توليد 
گاز از دو فاز جديد پارس جنوبي، گفت: س��کوي فاز ۲1، هيچ گونه 
محدوديتي در ارس��ال منابع گازي به پااليش��گاه خش��کي اين فازها 
ن��دارد. مج��ري ف��از۲1 و ۲۰ در ش��رکت نفت و گاز پ��ارس با اعالم 
اينکه هم اکنون به منظور تامين و افزايش توان گازرس��اني به ش��بکه 
سراس��ري در فصل زمس��تان و اس��تفاده بهينه از گاز دريافتي، روزانه 
حدود 18 ميليون متر مکعب از گاز توليدي اين س��کو به پااليش��گاه 
فازها 1۵و1۶ پارس جنوبي منتقل مي ش��ود، تصريح کرد: عالوه بر 
اين روزانه حدود 9 ميليون مترمکعب گاز هم در رديف اول ش��يرين 
سازي پااليشگاه فاز ۲۰ و۲1 پارس جنوبي فرآوري و پااليش سپس 

به خط لوله تزريق مي شود.
اين مقام مس��ئول با تاکيد بر اينکه س��ومين رديف ش��يرين سازي گاز 
در پااليش��گاه فاز ۲۰ و ۲1 پارس جنوبي تا اواس��ط بهمن ماه امس��ال 
راه اندازي خواهد شد، افزود: بر اساس برنامه زمان بندي پيش بيني 
مي شود رديف دوم شيرين سازي فازهاي ۲1 و ۲۰ پارس جنوبي تا دو 

ماه ديگر به طور کامل بازيابي شده و در مدار توليد قرار گيرد.
ش��رکت نفت و گاز پارس همچنين، اعالم کرده اس��ت: پيش بيني 
شده تا پايان امسال رديف دوم و چهارم شيرين سازي فازهاي ۲1 و 

۲۰ پارس جنوبي، پس از عمليات راه اندازي شوند.

مديرعامل شرکت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند استان مرکزي 
گف��ت: چه��ار ميلي��ارد و ۴8۰ ميليون و ۲۳ هزار ليتر بنزين » يورو۴ « 
در س��ال جاري در اين واحد پااليش��گاهي توليد ش��د. به نقل از ايرنا، 
علي جمشيدي ميزان توليد بنزين سوپر در مجتمع پااليشگاهي امام 
خميني)ره( شازند را از ابتداي امسال تاکنون 79 ميليون و 8۶7 هزار 
ليت��ر اع��الم ک��رد.  وي ادام��ه داد: توليد ۲ ميليارد و ۶71 ميليون و ۳8 
هزار ليتر نفت گاز يورو ۴ و يک ميليارد و ۶۶1 ميليون و 18 هزار ليتر 
نفت کوره سبک از ديگر فعاليت هاي پااليشگاه امام خميني)ره( شازند 
در سال جاري است.  مديرعامل شرکت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند استان مرکزي اظهار کرد: ۳79 ميليون و ۲۶ هزار ليتر سوخت 
سنگين جت و ۳۳1 ميليون و 199 هزار ليتر نفت سفيد نيز امسال در اين 
واحد پااليشگاهي توليد شد.  وي، ميزان توليد پروپيلين را در شرکت 
پااليش نفت امام خميني)ره( ش��ازند اس��تان مرکزي را ۲۰9 ميليون 
و ۵۳۰ ه��زار ت��ن عن��وان ک��رد و گفت: توليد 1۵9 ميليون و 7۴۲ هزار 
ليتر نفتاي سبک و 8۵ ميليون و ۲۰۶ تن گوگرد نيز از ديگر توليدات 
امس��ال اين ش��رکت اس��ت.  جمشيدي افزود: روزانه بين 1۵ ميليون و 
8۰۰ هزار تا 1۶ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر بنزين با اس��تاندار يورو ۴ در 
شرکت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند توليد و تمام اين توليد در 
داخل کش��ور مصرف مي ش��ود.  وي ادامه داد: با توجه به اينکه بنزين 
توليدي شرکت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند از استاندارد يورو ۴ 
برخوردار است، بخش عمده اي از توليدات اين شرکت در استان هاي 

تهران، البرز و خراسان رضوي به مصرف مي رسد. 

توليد حدود 4.5 ميليارد ليتر بنزين 
يورو4 در پااليشگاه شازند


