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تیرماه خشک در ۱4 حوضه آبریز کشور
در حال��ی تابس��تان خش��ک در ۱۴ حوضه 
آبریز کش��ور از مجم��وع ۳۰ حوض��ه آبریز ادامه 
دارد ک��ه روند مص��رف آب به عل��ت افزایش دما 
در این نواحی کش��ور با س��یر صعودی همراه بوده 
اس��ت. به گزارش تسنیم، 2۴ روز ابتدایی تابستان 
برای حوضه های آبریز مرزی غرب،کرخه،کارون 
بزرگ، زهره و جراحی، حله رود و رودخانه های 
کوچک، مند، کاریان و خنج،کل، مهران و مسیلهای 
جنوبی، گاوخونی، طشک، بختگان و مهارلو، کویر 
ابرقو- سیرجان،کویر سیاهکوه - ریگ زرین،کویر 
درانجیر،پترگان - خواف و هامون - هیرمند بدون 
باریدن قطره ای باران گذش��ت. در حالی تابستان 
خش��ک در این ۱۴ حوضه آبریز کشور ادامه دارد 
ک��ه روند مصرف آب به عل��ت افزایش دما در این 
نواحی کشور با سیر صعودی همراه بوده است و نیاز 
به مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهایی که 
در این مناطق از شرق تا غرب و از مرکز تا جنوب 

کشور قرار دارند، بیش از پیش است. 

دستیابی محققان ایرانی به دانش فنی 
دستگاه شبیه ساز مخازن نفت و گاز

پژوهش��گران دانش��کده مهندس��ی معدن و 
متال��ورژی دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر موفق به 
طراحی و س��اخت دستگاه شبیه ساز مخازن نفت 
و گاز ش��دند.به گزارش ایس��نا، هادی عطاپور- 
مج��ری این طرح تحقیقات��ی در این باره گفت: با 
استفاده از این دستگاه می توان برای مدیریت، نحوه 
برداش��ت از مخازن نفت و گاز و شرایط حاکم بر 
مخازن و تغییرات ایجاد شده در مخازن در مدت 
2۰ تا ۳۰ سال برداشت از آنها را شبیه سازی کرد. 
عطاپور افزود: بررسی راهکارهای افزایش بازدهی 
مخازن، بررسی مشکالت در حین استخراج نفت 
و گاز، تخلی��ه مخازن نف��ت و گاز، تزریق آب یا 
گاز در مخازن از دیگر امکاناتی است که می توان 
با اس��تفاده از این دس��تگاه مخازن نفت و گاز را 
شبیه س��ازی ک��رد. وی خاطرنش��ان ک��رد: برای 
دس��تیابی به دانش فنی تولید این دس��تگاه حدود 
۴ س��ال زمان صرف شده اس��ت. مجری طرح با 
اشاره به کاربردهای این دستگاه، خاطرنشان کرد: 
با استفاده از این دستگاه می توان مخازن نفتی را که 
در اعماق 2 تا ۳ هزار متری هستند، شبیه سازی و 
سناریوهای مختلف حاکم بر مخازن نفت و گاز را 
بررسی و اطالعات و داده ها را با کمک نرم افزارها 

تجزیه و تحلیل کرد.

 احتمال کاهش بیشتر ذخایر نفت 
در نیمه دوم ۲۰۱۷

نماینده کویت در اوپک گفت: با افزایش تقاضا 
و پایبندی بیشتر کشورها به توافق کاهش تولید، سیر 
نزولی ذخایر جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری 
میالدی بیشتر خواهد بود. به گزارش مهر به نقل از 
بلومبرگ انگلیسی، »حسام القائیس« افزود: به دلیل 
افزایش تقاضا و پایبندی بهتر کشورهای عضو اوپک 
به توافق این س��ازمان ب��رای کاهش تولید، ذخایر 
نفت خام جهان در نیمه دوم س��ال جاری میالدی 
با سرعت بیش��تری کاهش خواهد یافت. اوپک و 
برخی غیر اوپکی ها به رهبری روسیه توافق کاهش 
تولید را به دلیل عدم رسیدن ذخایر جهانی نفت به 
میانگین ۵ سال اخیر تا پایان ماه مارس سال 2۰۱۸ 
میالدی تمدید کرده اند. درعین حال کاهش ذخایر 
نفت آمریکا هم طی دو هفته گذشته بیش از انتظار 
تحلیلگران بازار بوده است. در همین حال این مقام 
کویتی خاطرنشان کرد: معتقد هستم که روند پایبندی 
تولیدکنندگان اوپکی و برخی غیراوپکی ها به توافق 
کاهش تولید بیشتر خواهد بود و افزایش تقاضای 
نفت را هم در نیمه دوم سال 2۰۱۸ میالدی خواهیم 
داشت. »القائیس« گفت: تغییر استراتژی اوپک در 
حال حاضر غیرمنطقی اس��ت. نماین��ده کویت در 
اوپک گفت: نگرانی در م��ورد افزایش تولید نفت 
لیب��ی و نیجریه توجیهی ندارد؛ به دلیل اینکه تولید 
آنه��ا بی��ن ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بش��که در روز 
به طور میانگین نوس��ان دارد و باید ببینیم آیا این 
افزایش تولید ثبات پیدا می کند یا خیر. پیش از این 
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده بود که پایبندی 
اوپک به کاهش عرضه نفت در ماه گذشته میالدی 
به کمترین سطح خود از ابتدای سال جاری میالدی 

به بعد رسیده است.

خبرنامه

 افزایش ظرفیت تولید برق 
نیروگاه شهید رجایی توسط ژاپنی ها

مدیرعامل نیروگاه برق شهید رجایی از افزایش 
۱۳۰۰ م��گاوات ب��ه ظرفیت این نی��روگاه 2 هزار 
مگاواتی تا 2 سال آینده از طریق فاینانس ژاپن خبر 
داد و گفت: ژاپنی ها برای باال بردن راندمان نیروگاه 
شهید رجایی توربین های کالس J را نصب خواهند 
کرد. به گزارش فارس، علی فرهور در حاشیه بازدید 
خبرن��گاران از بخش های مختلف نیروگاه ش��هید 
رجایی با اش��اره به اینکه نیروگاه 2 هزار مگاواتی 
ش��هید رجایی اولین نیروگاه ب��ر مبنای خودباوری 
و خری��د دانش از ش��رکت های خارجی بود اظهار 
کرد: نیروگاه شهید رجایی شامل نیروگاه های بخار 
و س��یکل ترکیبی اس��ت و قدرت اسمی واحدهای 
س��یزده گانه این نیروگاه 2۰۴2 مگاوات است. وی 
اف��زود: در احداث این نیروگاه ب��رای اولین بار در 
کش��ور س��رمایه گذاری عمده ای در زمینه ساخت 
بویلرهای نیروگاهی، سیستم برج های خنک کننده 
نوع خشک، اسکلت فلزی و تجهیزات الکتریکی به 
عم��ل آمد که پیمانکاران بویلرها، برج های اصلی ، 
پست ۴۰۰ کیلوولت، سیس��تم های آب و سوخت 
ایران��ی بودند و قادر ش��دند توانمندی های خود را 
در زمینه صنایع نیروگاهی ب��رای طرح های آینده 
افزایش دهند. فرهور خاطر نش��ان کرد: واحدهایی 
که در این نیروگاه نصب ش��ده توس��ط شرکت های 
ژاپنی ، واحدهای گازی آن توسط جنرال الکتریک 
و واحدهای سیکل ترکیبی نیز توسط زیمنس نصب 
شده اس��ت و به همین دلیل تامین قطعات در زمان 
تحریم س��خت و مشکل بود. فرهور افزود: نیروگاه 
شهید رجایی از نظر قدرت منصوبه، سومین نیروگاه 

بزرگ ایران است .

 دستیابی ایران به بازارهای جدید قیر 
در شرق آسیا و آفریقا 

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با بیان اینکه 
پس از برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(، صادرات 
به بازارهای جدید در شرق آسیا و آفریقا آغاز شده 
است، گفت: پس از این، فروش قیر به واسطه ها انجام 
می ش��د اما اکنون به صورت مستقیم به خریداران 
اصلی فروخته می شود. به گزارش ایرنا، »فریدون 
درویش زاده« در مجمع عمومی سالیانه بیان داشت: 
امضای قراردادهای بلندمدت فروش به خریداران، 
باعث دستیابی به بازارهای مطمئن و پایدار در سایر 
کشورها می شود. وی اضافه کرد: در گذشته، بازار 
س��نتی فروش قیر در هند و جنوب آس��یا بود، اما 
اکنون ص��ادرات به بازارهای جدی��د در آفریقا و 
شرق آسیا انجام می شود. وی با بیان اینکه اکنون 
در برخی کش��ورها به تامین کننده اصلی قیر آنها 
تبدیل ش��ده ایم، به افزایش صادرات قیر اش��اره 
کرد و ادامه داد: پس از برجام، توانس��تیم بزرگترین 
محموله قیر تاریخ کشور را در بنادر جنوب کشور 

بارگیری و صادر کنیم.

 رکوردشکنی 
تولید نیروگاه سد کارون3 

س��د و نی��روگاه کارون ۳ موفق به شکس��ت 
رکورد تولید روزانه خود در پنج س��ال گذشته شد. 
به گزارش تفاهم، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و 
بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به افزایش بی س��ابقه گرما، افزایش 
مصرف برق در کش��ور و درخواس��ت مرکز کنترل 
ملی مبنی بر آمادگ��ی نیروگاه های برق آبی جهت 
ارتقای تولید و کمک به شبکه انرژی کشور، نیروگاه 
کارون ۳ با توان تولید حداکثری و لحظه ای 2۰۰۰ 
م��گاوات در چند روز گذش��ته در حالی که پیک 
سراس��ری کشور به میزان ۵۵ هزار و ۳6۴ مگاوات 
تولید بوده اس��ت، در ۱۴ تیرماه با تولید 2۴ هزار و 
۳92 مگاوات، رکورد تولید روزانه پنج س��ال خود 
را شکس��ت. "نصرا... طاهری" اف��زود: این نیروگاه 
با توجه به تاریخ مش��ابه در س��ال قبل و رشد ۱۰ 
درصدی برق کشور درمقایسه با سال قبل درهمین 
تاریخ، با تولید 2۴ هزار و ۳92 مگاوات بیش��ترین 
تولید روزانه را در پنج س��ال اخیر از آن خود کرده 
است. وی خاطرنشان کرد: نیروگاه کارون ۳ با اتصال 
هش��ت واحد 2۵۰ مگاواتی به شبکه سراسری، در 
کمترین زمان ممکن در سیس��تم کنترل یکپارچه با 
ذخیره چرخان مناسب، کمک شایانی جهت تولید و 

تزریق توان به شبکه برق کشور داشته است.

خبرنامه

مع��اون وزیر نفت ب��ا بیان اینک��ه صنایع ما 
برای جلوگیری از خام فروش��ی ع��الوه بر منابع 
مالی نیاز به بازس��ازی و نوسازی از طریق جذب 
فن��اوری ه��ای نوین دارن��د، گفت: ش��رکت های 
مختل��ف از جمل��ه توتال، تمایل به مش��ارکت در 
صنعت پتروش��یمی داشته و در حال ارزیابی مالی 
و فنی س��رمایه گذاری در ایران هس��تند. 'مرضیه 
ش��اهدایی' در گفت وگو با ایرن��ا، درباره امضای 
قراردادهای صنعت نفت و پتروشیمی، بیان داشت: 
ش��رکت های بی��ن المللی ک��ه به دنب��ال امضای 
 قرارداد با ایران هس��تند، معتقد هستند که گسترش 
تحریم ها باعث به خطر افتادن منافع اقتصادی آنها 
می ش��ود، بنابراین، در لزوم جلوگیری از افزایش 
تحری��م ها با ای��ران، هم نظر هس��تند. وی با بیان 
این که ش��رکت ه��ای بین المللی س��عی می کنند 
امنیت س��رمایه گذاری خود را تامین کنند، افزود: 
شرکت های طرف قرارداد با ایران از جمله توتال، 
تامین فاینان��س و منابع مالی را خود پیگیری می 
کنند. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت با تاکید بر لزوم 
افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران، 
اضاف��ه کرد: تکنولوژی ه��ای صنعت نفت، گاز و 
پتروش��یمی به سرعت در حال تغییر است، که باید 
صنایع ما نیز با این تغییرات هماهنگ باشند. معاون 
وزیر نفت در امور پتروش��یمی تصریح کرد: برای 
جلوگیری از خام فروش��ی و ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر، باید جذب سرمایه گذاری و کسب فناوری 
ه��ای جدید مورد توجه قرار گی��رد. وی با اظهار 
امی��دواری برای امض��ای قرارداده��ای جدید در 
صنعت پتروشیمی در آینده نزدیک، گفت: شرکت 
ه��ای مختل��ف از جمله توتال، تمایل به س��رمایه 
گذاری در پتروش��یمی داش��ته و در حال ارزیابی 
مالی و فنی سرمایه گذاری در ایران هستند. معاون 
وزیر نفت در امور پتروش��یمی ادامه داد: توتال در 
نظ��ر دارد در طرح های پتروش��یمی عس��لویه به 

ارزش ۱.۵ تا 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.
بر اس��اس این گزارش، نخس��تین ق��رارداد 
جدید نفتی در پساتحریم ، دوازدهم تیرماه جاری 
بین ش��رکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به 
رهبری ش��رکت نفتی توتال فرانس��ه برای توسعه 
ف��از ۱۱ پارس جنوبی امضا ش��د. ارزش قرارداد 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر اس��ت که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 
۵6 میلی��ون مترمکع��ب )مع��ادل 2 میلیارد فوت 
مکعب( به ظرفیت برداش��ت ایران از میدان گازی 
پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود. این 
قرارداد، نخس��تین ق��رارداد در قال��ب مدل جدید 
قراداده��ای نفتی اس��ت که پس از لغ��و تحریم ها 
امضا ش��د. توتال عالوه بر بخش باالدستی صنعت 
نفت )اکتش��اف و تولید( به دنبال س��رمایه گذاری 
در صنع��ت پتروش��یمی کش��ورمان نیز اس��ت و 
تفاهمنام��ه هایی را نیز در ای��ن باره با ایران امضا 
کرده است. اکنون ظرفیت تولید ساالنه محصوالت 
پتروش��یمی کش��ور 62 میلی��ون تن اس��ت که تا 
پایان امس��ال با بهره برداری از شش طرح جدید 
ب��ه 72 میلیون تن می رس��د و ارزش کل فروش 
 خالص ای��ن محصوالت نیز ب��ه ۱7 میلیارد دالر 

افزایش می یابد.

تفاهم- گروه گزارش: وزیر نیرو گفت: برای 
تأمین هر مترمکعب آب ش��رب به طور متوسط در 
کش��ورمان حدود هزار تومان هزین��ه می کنیم در 
حال��ی که قیمت ف��روش آن به مردم ب��ه ازای هر 
مترمکعب ۴۵۰ تومان اس��ت، بنابرای��ن بقیه مبلغ 
از طریق یارانه تأمین می ش��ود. حمید چیت چیان 
در برنام��ه »ن��گاه یک« با اش��اره به اینکه س��ند 
آمایش آب در ۴ س��ال گذش��ته در کشور تدوین 
و ابالغ ش��د، گفت: بر اس��اس این س��ند در همه 
حوزه های آبریز برای آب های س��طحی و در همه 
6۰9 دش��تی که در کشور ما وجود دارد، آب های 
زیرزمینی را مشخص کردیم.وی با بیان اینکه این 
موضوع��ات به وزارتخانه های مربوط ابالغ ش��د، 
ادام��ه داد: بنابرای��ن برنامه بس��یار منظم در مورد 
چگونگی اس��تفاده از منابع آب ها را داریم. وزیر 
نیرو با اشاره به اینکه متوسط بارندگی های کشور 
ما حدود یک س��وم متوس��ط بقیه کشورها است، 
اظهار کرد: کش��ور ما از نظر منابع آبی، فقیر است 
اما اگر به درس��تی عمل کنیم ب��ا همین میزان آب 
قادر به زندگی هستیم و الزمه آن این است که در 
 برخی از رفتارهای مصرفی خود تجدید نظر کنیم. 
چیت چیان ب��ا بیان اینکه باید به��ره برداری آب 
را در بخش کش��اورزی ارتقا دهیم، افزود: اکنون 
حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در س��ال منابع آبی 
داریم ک��ه از این میزان حدود 92 درصد توس��ط 
بخ��ش کش��اورزی، 6 درصد در بخش ش��رب و 
بهداش��تی و حدود 2 درص��د هم در بخش صنعت 
استفاده می ش��ود. وی با بیان اینکه صفر تا ۱۰۰ 
سدس��ازی و آبرس��انی و تجهیزات آن ها توسط 
ش��رکت ها و متخصصان ایرانی انجام می ش��ود، 
تصریح کرد: از این نظر مشکلی نداریم اما آب در 
کشور ما ارزان است و این موضوع موجب استفاده 

های بی رویه  می شود.
وزیر نی��رو اظهار کرد: باید به س��متی برویم 

ک��ه س��االنه ۱2۰۰ میلیارد توم��ان از منابع مالی 
 کش��ور برای باز سازی ش��بکه های آب رسانی و 
جل��و گیری از هدر رف��ت آب اختصاص یابد. او 
افزود: درسال 92، ۵7۰ شهر دارای تنش آبی بود 
که در حاضر به ۳۰7 ش��هر تقلیل یافته است البته 
هنوز هم حدود یک س��وم ش��هرهای کشور دچار 
کم آبی اس��ت. چیت چیان گفت: افزایش گرمای 
هوا س��بب تبخیر بیشتر منابع آبی کشور می شود، 
 بنابراین با ش��یوه ه��ای آبیاری تی��پ و قطره ای 
م��ی توان تا حدودی از تبخیر آب جلوگیری کرد. 
وزیر نیرو ادامه داد: زمان آغاز بکار دولت یازدهم 
۱۴۴ س��د در دس��ت اجرا بود که با بررسی های 
زیس��ت محیطی که انجام گرفت حدود ۵۰ سد از 
برنامه اجرائیه وزارت نیرو خارج شد زیرا در امر 
سد س��ازی باید معیارهای فنی کار را مدنظر قرار 
دهیم نه افراط کنیم و نه تفریط. او گفت: تنها منابع 
مدیریت آب، ساخت سد نیست، مدیریت مصرف 
و احداث تصفیه خانه ها و شبکه های جمع آوری 
 فاض��الب هم بای��د لحاظ ش��ود و روی هم رفته 

نمی توانیم از سد سازی چشم پوشی کنیم.

معاون وزیر نفت تصریح کرد

 جلوگیری از خام فروشی 
با جذب فناوری های نوین

وزیر نیرو اعالم کرد

 توقف ساخت 5۰ سد 
در کشور

 فضاسازی آمریکا 
برای تسلط بر بازار انرژی جهان

به رغم موضع کاخ س��فید که می گوید توافق هس��ته ای ایران ممکن اس��ت در دولت ترامپ از هم 
بپاشد، مقامات ایرانی همچنان در حال تشویق شرکت های نفتی چند ملیتی برای ورود به صنعت انرژی 
این کشور هستند. به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، امیرحسین زمانی نیا، در حاشیه کنفرانس نفتی 
اس��تانبول گفت: »دس��تان ما پر است... ما فکر می کنیم وضعیت برای ورود شرکت های نفتی بین المللی 
به ایران به اندازه کافی عادی است.«شرکت توتال فرانسه اخیرا متعهد شده که یک میلیارد دالر در پروژه 
توس��عه میدان گازی پارس جنوبی ایران س��رمایه گذاری کند، اما این سرمایه گذاری توسط یک شرکت 
ب��زرگ اروپایی در ایران همچنان یک استثناس��ت و به یک رویه معمول تبدیل نش��ده اس��ت. زیرا اگر 
دولت آمریکا از توافق هس��ته ای خارج ش��ود، شرکت های خارجی ممکن است در معرض تحریم های 
دولت آمریکا قرار گیرند. این مس��ئله س��بب می ش��ود تا با وجود مرتفع شدن موانع حقوقی همکاری با 
تهران، اش��تیاق برای توس��عه منابع نفتی ایران پایین باشد. از سوی دیگر، موضع گیری های کاخ سفید به 
ش��کل گیری این باور در عربس��تان کمک کرده که ریاض توانسته یک متحد کلیدی علیه قطر برای خود 
دست و پا کند. در حالی که آمریکا تالش دارد صادرات نفت خود را افزایش دهد و در حال نزدیک تر 
شدن به جایگاه بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهان است، بستن دست و پای قطر، به عنوان بزرگترین 
صادر کننده کنونی گاز مایع جهان و تحریم ایران به عنوان یک صادر کننده مهم نفت، می تواند به پیشبرد 

طرح »تسلط آمریکا در بازار انرژی جهان« کمک بیشتری بنماید.

 تعمیرات اساسي 
پاالیشگاه هاي اول و نهم پایان یافت

تفاهم- گروه نفت و انرژی: تعمیرات اساس��ي پاالیش��گاه هاي اول و نهم مجتمع به اتمام رس��یده و 
تعمیرات اساسي پاالیشگاه سوم با پیشرفتي مطلوب در حال انجام است و در سایر پاالیشگاه ها نیز طبق 
زمان بندي انجام خواهد شد.علمدار بابایي، سرپرست مدیریت عملیات مجتمع گاز پارس جنوبي با اعالم 
ای��ن خبر گفت:  مجتم��ع گاز پارس جنوبی با برنامه ریزی دقیق و با تالش و همت متخصصان و کارکنان 
خود، در حال انجام تعمیرات اساس��ي سال 96 اس��ت. وي افزود: طبق برنامه ریزي انجام شده تعمیرات 
اساسي سال 96 پاالیشگاه هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبي 
از ۱9 اردیبهش��ت ماه ش��روع ش��ده و در مهرماه به پایان خواهد رس��ید. وی در ادامه گفت: کاهش بازه 
زماني انجام تعمیرات اساس��ي با حفظ اس��تانداردها و الزامات ایمني و در نتیجه افزایش تولید مستمر و 
کاهش مشعل س��وزی در چند سال گذشته در دستور کار این شرکت قرار داشته است.سرپرست عملیات 
مجتمع گاز پارس جنوبي یادآور ش��د: حفظ تولید حداکثري مس��تمر و با شرایط ایمن از اولویت های ما 
است. همچنین توجه ویژه به بخش نگهداشت و حفظ کارایي تجهیزات در حد مطلوب در بخش تعمیرات 
و بازرس��ي فني از برنامه های دیگر ما در طول تعمیرات اساس��ي اس��ت. بابایي تصریح کرد: مدت زمان 
تعمیرات اساسي در پاالیشگاه هاي مجتمع بر اساس برنامه کلي مصوب به ترتیب زماني: در پاالیشگاه اول 
۱۰ روز، پاالیشگاه نهم 26 روز، پاالیشگاه سوم 2۱ روز، پاالیشگاه ششم ۳۳ روز، پاالیشگاه چهارم ۵ 

روز، پاالیشگاه دوم ۱۸ روز، پاالیشگاه پنجم 26.۵ روز و پاالیشگاه هفتم 2۸ روز است.

نصب واحدهای 
 نیروگاهی سیار 

 برای عبور 
از پیک تابستان

تفاهم- گروه انرژی: مدیرکل دفتر پشتیبانی 
فنی ش��رکت تولید برق حرارتی گفت: برای عبور 
از پیک مصرف برق در فصل تابستان، واحدهای 
نیروگاهی س��یار در برخی از مناطق کشور نصب 
شده اس��ت. »غالمرضا مهرداد« افزود: سه واحد 
2۵ مگاواتی نیروگاهی س��یار در نیروگاه پرند و 
شهرهای بهش��هر و نوشهر نصب ش��ده که عالوه 
ب��ر تأمین نی��از مصرف محلی و کنت��رل ولتاژ آن 
مناط��ق، امکان حمل به هر نقطه دیگر از ش��بکه 
را در س��ریع ترین زمان خواهد داشت. وی اضافه 
کرد: تابس��تان امس��ال با توجه به تناسب نداشتن 
رش��د ظرفی��ت تولی��د نس��بت به رش��د متعارف 
مصرف، از حساس��یت وی��ژه ای برخوردار بود و 
ب��ه همین دلیل اقدامات وی��ژه ای به منظور تامین 
نی��از مصرف تابس��تان پیش بینی ش��ده اس��ت.

مدیر کل دفتر پش��تیبانی فنی ش��رکت تولید برق 
حرارتی با اش��اره به اینکه انج��ام تعمیرات پیش 
گیرانه و س��رویس های معمول عامل اصلی حفظ 

آمادگ��ی نیروگاه ها اس��ت، گفت: پ��س از پیک 
تابس��تان پارس��ال، یک هزار و ۴۵۰ مگاوات به 
ظرفیت نامی نیروگاه ها اضافه ش��ده است.وی با 
اشاره به اینکه نبود تناس��ب بین افزایش ظرفیت 
تولی��د و افزایش نیاز مصرف، باعث ش��ده تولید 
نیروگاه های موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار 
ش��ود، گفت: از ابتدای پاییز 9۵ تا شروع تابستان 
96 ب��رای بیش از ۵۰۰ واحد نیروگاهی تعمیرات 
کوتاه مدت و بلند مدت بر اس��اس استانداردهای 
مربوطه برنام��ه ریزی و به مرحله اجرا درآمد که 

ش��امل ۵۵۵ م��ورد تعمیرات بوده اس��ت. مهرداد 
افزود: حاصل تعمیرات پیشگیرانه انجام شده این 
اس��ت که نیروگاه های حرارت��ی آمادگی خود را 
جهت پاسخ گویی به نیاز مصرف شبکه سراسری 
در فصل تابستان کس��ب کرده اند و مشکلی برای 

تأمین برق ایجاد نشده است.
وی با اشاره به همکاری با سایر نهادها برای 
تأمین برق تابستان گفت: براساس توافق هایی که 
بین مسئوالن صنعت برق و کارخانجات گاز مایع 
)LNG( وابس��ته ب��ه وزارت نفت صورت گرفت 

با انج��ام اصالحات و مقدمات م��ورد نیاز، دو 
واح��د از نیروگاه این تاسیس��ات با ظرفیت نامی 
در مجم��وع ۳2۰ م��گاوات تح��ت بهره برداری 
ق��رار گرفتن��د. مدیرکل دفت��ر پش��تیبانی فنی از 
اجرای طرح ه��ای کاهش دمای ه��وای مصرفی 
نیروگاه ه��ای گازی و س��یکل ترکیب��ی خبر داد 
و گف��ت: یک��ی از روش های س��ریع و کم هزینه 
افزایش ظرقیت تولی��د، اجرای طرح های کاهش 
دمای هوای ورودی کمپرسور نیروگاه های گازی 
و س��یکل ترکیبی اس��ت. با توجه به این که تولید 
عملی این نیروگاه ها با افزایش دمای هوای محیط 
کاهش می یابد، اجرای طرح ه��ای کاهش دما به 
روش تبخیری بخصوص در مناطق خشک و نیمه 
خشک کشور ظرفیت تولید را تا حدود ۱۰ درصد 
افزایش می دهد. وی گفت: برای تابس��تان امسال 
در ۱2 واحد نیروگاه های جهرم، یزد، ش��یروان و 
مش��هد این طرح به مرحله اجرا در آمد که ۱7۰ 

مگاوات افزایش تولید به همراه داشته است.

برق

    

    

    

    

شرکت بهنوش
شركت بهنوش )دلستر و دوغ آبعلي( سايت تبريز برای 

تكميل كادر پرسنلي خود با شرايط زير استخدام مي نمايد :

1- مدیر مالي با شرایط زیر:
- آقا/خانم ليسانس ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال داریا حداقل ۳ سال سابقه كار در شركت 
ه��اي پخش حق��وق ثابت+اضافه كاري+ب��ن خارو بار و حق مس��كن+عيدي و 

سنوات +حق اوالد و بيمه تامين اجتماعي
۲- كارمند فروش/دفتري با شرایط زیر:

- خانم ليس��انس بازرگاني یا مرتبط طبق قانون كار آش��نا به كامپيوتر و آفيس 
با فن بيان قوي حقوق ثابت+اضافه كاري+بن خارو بار و حق مس��كن+عيدي و 

سنوات +حق اوالدو بيمه تامين اجتماعي
۳- انباردار با شرایط زیر:

- آقا حداقل دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال متاهل – داراي ۵ سال سابقه انبارداري در 
ش��ركت هاي معتبر ترجيحا شركت توزیعي حقوق ثابت+اضافه كاري+بن خارو 

بار و حق مسكن+عيدي و سنوات +حق اوالدو بيمه تامين اجتماعي
4- بازاریاب با شرایط زیر:

- آقا حداقل دیپلم ميانگين ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال متاهل – بدون سابقه كاري حقوق 
ثابت+اضافه كاري+بن خارو بار و حق مس��كن+عيدي و س��نوات +حق اوالدو 

بيمه تامين اجتماعي
)ارائه ضامن معتبر الزم مي باشد(.

ساعت مراجعه : ) ۱۰ تا ۱۴(، )اعتبار آگهي يك ماه(
از درخواست كنندگان دارای شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
تلفن : ۰۴۱35555557

آدرس : ۱7 شهريور - تقاطع طالقاني - ساختمان رونق

وزیر راه و شهرسازی می گوید: در واگذاری 
ش��رکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی با 
دفع ش��ر ۱۰۰ میلیارد دالر سرمایه صنعتی ایران 
را مانند ش��رکت ملی مخابرات یک شبه واگذار 

کردند.
به گ��زارش تفاه��م، »عب��اس آخوندی« 
دیروز در مراس��م تودیع و معارف��ه مدیر عامل 
ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس��المی ایران 
اف��زود: متاس��فانه در اج��رای اص��ل ۴۴ قانون 
اساس��ی برداش��ت ه��ای غلط��ی انجام ش��د و 
بدون انجام بازس��ازی س��اختاری شرکت های 
 ب��زرگ، آنه��ا را ی��ک ش��به واگ��ذار کردن��د.

وی گفت: بدون ش��ک فرهنگ صنعتی، فرهنگ 
سازمانی و دانش فنی در این شرکت ها انباشته 
ش��ده بود، ام��ا همه ایده خصوصی س��ازی این 
بود ک��ه چگونه راهکاری پیداکنند تا این ثروت 
مادی و انس��انی ای��ران را بدون به��ره وری به 
بخش خصوص��ی واگ��ذار کنند.آخوندی گفت: 
جف��ای بزرگی در حق صنعت ایران روا داش��ته 
ش��د، زیرا در واگ��ذاری این ش��رکت ها بدون 
توجه به س��رمایه های انس��انی و فناوری، فقط 
س��اختمان ه��ا و خودروه��ای این ش��رکت 

ها ارزیابی و به عنوان دفع ش��ر واگذار ش��دند.
وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: در این واگذاری 
ها بس��یاری از ش��رکت ها به عنوان رد دیون به 
تامی��ن اجتماعی واگذار ش��د و همه این ثروت 
 ها با کاه��ش بهره وری فاحش مواجه ش��دند.

وی اضاف��ه کرد: واگذاری ش��رکت های دولتی 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی از س��ال ۱9۸۵ آغاز و 
مقرر ش��د که قبل از واگذاری ها، س��اختارهای 
مال��ی و انس��انی ای��ن ش��رکت ها بازس��ازی و 
 س��پس ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار ش��ود.

آخوندی با اش��اره به مسئولیت جدید مدیر عامل 
س��ابق ایران ایر اظهار داش��ت: بدون شک آقای 
پرورش )نماینده جدید ایران در ایکائو و مدیرعامل 
س��ابق ایران ایر( در حفظ و نگهداری و بازسازی 
س��اختاری ای��ران ایر و ن��اوگان آن زحمت های 
زیادی را متحمل ش��ده و مدی��ر عامل جدید نیز 
 باید با اندیش��ه ه��ای نو این رون��د را ادامه دهد.
وی تاکی��د کرد: مطمئن هس��تم با وجود پرس��نل 
متخص��ص هما، این ش��رکت بتوان��د همچنان به 
افتخارات خود در ای��ران و منطقه ادامه دهد زیرا 
صنع��ت هوان��وردی ای��ران می تواند در توس��عه 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران شرایطی مناسب 

را فراه��م کند ت��ا بتواند وظایف خ��ود را در این 
صنع��ت به خوبی ایفا کند. در ابتدای این مراس��م 
حکم فرزانه شرفبافی سرپرست جدید ایران ایر و 
برنامه های وی که از طرف وزیر راه و شهرسازی 
تبیین شده است، قرائت ش��د.آخوندی در بیستم 
تیرم��اه جاری در حکمی ش��رفبافی را به عنوان 
سرپرس��ت جدید ش��رکت هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران)ایران ای��ر( منص��وب کرد.فرزانه 
شرفبافی ۴۴ سال دارد و دارای رتبه اول مهندسی 
مکانیک در کش��ور ب��وده و دارای مدرک دکتری 
هوافضا از دانش��گاه شریف است.وی که پیش از 
این عضو هیات مدیره هما بود، مس��ئولیت هایی 
مانند مدیرکل پژوهش و بهس��ازی منابع انسانی 
هما، ریاست مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی 
هما، ریاس��ت ارش��د تضمین کیفیت در مهندسی 
و تعمیرات هما و همچنی��ن دبیری انجمن علمی 
حمل و نقل هوایی کشور را در کارنامه خود دارد.

دولت دوازدهم در نظر دارد فرصت های شغلی و 
مدیریتی بیش��تری را در اختیار بانوان قرار دهد و 
انتصاب خانم شرفبافی به عنوان سرپرست ایران 
ایر نخس��تین حکم در آستانه شکل گیری دولت 

دوازدهم به شمار می رود.

واگذاری 100میلیارد دالر سرمایه صنعتی ایران

انتقاد دوباره آخوندی از فرآیند خصوصی سازی
استاد دانشگاه شهید بهشتی:

آگهی های تبلیغاتی 
همسو با سبک زندگی 
ایرانی - اسالمی نیست

ادامه از صفحه ی��ک- وی با بیان اینکه آگهی ها و تیزرهای 
تبلیغاتی همسو با ترویج سبک زندگی ایرانی - اسالمی نیست، تاکید 
کرد: اکنون سبک زندگی ایرانی - اسالمی که با هدف ساده زیستی و 
دوری از تجمل گرایی باید ترویج یابد، جای خود را به مصرف گرایی، 
 تش��ریفات، چشم و هم چشمی ها و رقابت های ناسالم داده است.
دکتر ابه��ری ادامه داد: صدا وس��یما نقش مهمی در فرهنگس��ازی 
و ترغی��ب م��ردم برای رجوع به س��بک زندگی ایرانی - اس��المی 
س��بک  ای��ن  آموزش��ی  رویک��رد  ب��ا  بای��د  رو  ای��ن  از  دارد، 
 زندگ��ی را در قال��ب ه��ای مختل��ف تصوی��ری تروی��ج کن��د.

وی به وظایف رس��انه ها در تبلیغ س��بک زندگی ایرانی - اسالمی 
پرداخت و گفت: رس��انه ها نیز کمتر به تبیین ویژگی های س��بک 
زندگی ایرانی - اسالمی می پردازند و ضروریست در رویکردهای 
خود نس��بت به این موضوع دقت نظر مضاعفی داشته باشند. ابهری 
افزود: رس��انه ها بای��د این نکته مهم را تبیین کنن��د که ارزش ها و 
هنجارهای حاکم بر سبک زندگی ایرانی - اسالمی، با ولع مصرف و 
اسراف به هیچ عنوان همخوانی ندارد. وی همچنین به تبلیغ کاالهای 
خارجی اش��اره کرد و افزود: ثمره چنین تبلیغاتی، تشویق مردم به 
خرید کاالی خارجی و دور شدن از خرید تولید داخلی است، و در 

نهایت باعث دلسردی تولید کنندگان کشور می شود.


