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وزیر نیرو مطرح کرد

خبرنامه
آغاز سوآپ نفت ایران و عراق
از میدان کرکوک
رویت��رز به نقل از مقامات کرکوک اعالم کرد:
س��وآپ نفت بین ایران و عراق از میدان کرکوک به
می��زان  ۶۰هزار بش��که در روز از ماه جاری آغاز
خواهد ش��د .به گزارش فارس به نق��ل از رویترز،
مقام��ات کرک��وک اعالم کردن��د که نف��ت میدان
کرک��وک این ماه ب��ه ایران خواهد رس��ید .عراق و
ایران در ماه دس��امبر توافق کردند ک��ه روزانه ۶۰
هزار بش��که نفت سوآپ داشته باش��ند ،این میزان
نفت قرار اس��ت از میدان کرکوک توسط تانکرها و
کامیونها به پاالیشگاهی در کرمانشاه ارسال شود.
هفته گذش��ته نیروهای امنیتی عراق اقدامات الزم
برای تأمین مس��یر تردد تانکرها و کامیونها برای
ارس��ال محمولههای نفتی را آماده کردند .قرار بود
هفته گذشته محمولههای نفتی از میدان کرکوک به
ایران ارس��ال شود که به تأخیر افتاده است و هنوز
توضیحاتی درباره این تأخیر از س��وی مقامات دو
کشور ارائه نشده است.
کاهش چشمگیر صادرات روغن های سبک
در  ۱۰ماهه سال
بررسی آمارهای ۱۰ماهه صادرات غیر نفتی
کشورنشانمیدهد،دراینمدتصادراتروغنهای
س��بک و هیدروکربوره��ای مایع ش��ده با کاهش
قابل توجه  ۴۰تا ۵۰درصدی مواجه شده است .به
گزارش تسنیم ،بر اساس آمارهای تجارت خارجی،
در  10ماهه منتهی به دی ماه سال جاری از مجموع
 37میلیارد صادرات غیر نفتی انجام شده ،میعانات
گازی ب��ا  5.6میلی��ارد دالر ،گاز طبیع��ی با 1.9
میلیارد دالر در رتبه های نخس��ت قرار گرفته اند.
در ای��ن بین صادرات روغن های س��بک با 996
میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود
 2میلیارد دالر) با کاهش چش��م گیر  50درصدی
مواجه شده است .همچنین صادرات گازهای نفتی
و هیدروکربورهای گازی ش��کل مایع شده با 646
میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش
 40درصدی مواجه شده است.
قیمت نفت  ۱درصد افزایش یافت
تفاهم-گروه نفت و انرژی :دیروز درحالیکه
بازارهای س��هام آس��یایی پ��س از روزها تالطم
باالخره سرپا ایستادند ،قیمت نفت  ۱درصد رشد
کرد تا بخشی از ضررهای شدید هفته گذشته خود
را جب��ران کند .قیمت هر بش��که نفت برنت روز
گذش��ته با  ۶۳س��نت ،معادل یک درصد افزایش
نس��بت به رقم پایانی هفته گذش��ته ،به  ۶۳دالر و
 ۴۲سنت رسید .به گزارش تفاهم به نقل از رویترز،
در حالی که بعد از  4جلس��ه معامالت پرنوس��ان،
سهام ها در بازارهای آسیایی به ثباتی نسبی دست
یافته ،قیمت نفت دیروز یک درصد افزایش یافت
و بخش��ی از کاهش های قابل توجه جلس��ه قبل
را جبران کرد .ام��ا موضوعی که همچنان بر بازار
نفت س��ایه افکنده ،افزایش تولید نفت آمریکاست
ک��ه در حال تضعیف تالش های اوپک و روس��یه
برای کاهش شکاف عرضه و تقاضاست .بر اساس
این گ��زارش ،قیمت نفت خام آمری��کا نیز دیروز
 63درصد ،معادل  1.1درصد افزایش داش��ت و به
 59دالر و  83س��نت رسید .تقویت قیمت ها پس
از آن رخ داد که قیمت نفت هفته گذش��ته به دلیل
افت شاخص ها در بازار بورس ،بیشترین کاهش
هفتگی در طی دو سال گذشته را به ثبت رساند .اما
با ترمیم شاخص ها در بورس آمریکا در روز جمعه
و تثبیت شاخص های بورس های آسیایی در روز
دوشنبه ،تحلیلگران گفتند که قیمت نفت نیز تقویت
شده است .اما بازار نفت همچنان با موضوع افزایش
تولید نفت آمریکا مواجه است که با رسیدن به باالی
 10میلیون بشکه در روز ،از میزان تولید عربستان
ب��اال رفت��ه و در یک قدمی روس��یه ،بزرگ ترین
تولید کننده نفت جهان قرار گرفته است شانههای
قدرتمن��دی از ای��ن وج��ود دارند ک��ه تولید نفت
آمریکا از این ه��م فراتر خواهد رفت .طبق اعالم
ش��رکت خدمات ان��رژی بیکر هیوگز ،وابس��ته به
جنرالالکتریک ،این هفته ش��رکتهای آمریکایی
 ۲۶حلق��ه چاه جدید را به تع��داد چاههای تحت
حف��اری خود اضافه کردند و تع��داد کل چاههای
فعال را به  ۷۹۱حلقه رس��اندند که این بیش��ترین
تعداد از آوریل  ۲۰۱۵تا کنون است.

نفت و انرژی
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خبرنامه

سرمایهگذاری برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
تفاهم-گ��روه ان��رژی :وزیر نیرو در حاش��یه
نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران
با اشاره به مبادالت برقی ایران با کشورهای همسایه،
گفت :در صدد هستیم عالوه بر استفاده از این فرصت،
از طریق برخی همسایه ها به شبکه برق اروپا متصل
ش��ویم .رضا اردکانیان افزود :ه��م اکنون جمهوری
اس�لامی ایران با همه کش��ورهای همسایه از جمله
افغانس��تان ،پاکس��تان ،ترکیه  ،آذربایجان ،ارمنستان
و عراق امکان تبادل ان��رژی دارد .وی با بیان اینکه
ظرفیته��ای وس��یعی در صنعت برق فراهم ش��ده
اس��ت ،اظهار داشت :در چارچوب برنامههای دولت
دوازدهم امکانات مناس��بی فراهم ش��ده اس��ت تا با
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،به توسعه انرژیهای
تجدیدپذی��ر بپردازیم .اردکانیان گفت :بنا داریم تا با
خرید برق براساس قراردادهای خرید عالوه بر تأمین
نیاز داخل ،صادرات به کشورهای همسایه از جمله
افغانستان را از طریق شبکههای متصل فراهم کنیم.
وزی��ر نیرو ادامه داد :این ش��رایط به گونه ای فراهم
می شود که سرمایه گذاران بتوانند برق تولیدی خود
را بر اس��اس قراردادهای خرید تضمینی به وزارت
نیرو عرض��ه کنند و عالوه بر آن ،بتوانند بر اس��اس
قرارداده��ای بین المللی ،برق خود را با اس��تفاده از
شبکه برق کشور به دیگر کشورها صادر کنند.

اردکانیان در بخش دیگری از س��خنان خود در
مورد مهار آب های مرزی و حل مسائل به وجود آمده
در این زمینه با کشورهای ترکیه و افغانستان ،گفت:
کش��ور ما از حیث تنوع در مس��ائل حوزه آب های
مش��ترک کم نظیر اس��ت و در حوزه های آبریزی با
کشورهای همسایه از تنوع آب های مرزی در پایین
دست و باالدست برخورداریم .وزیر نیرو اضافه کرد:
باید از این شرایط به عنوان فرصت استفاده شود ،چرا
که می توانیم از موضوع آب برای توسعه همکاری ها
اس��تفاده کنیم .وی از ادامه مذاکرات با افغانستان و
ترکیه خبر داد و گفت :درصدد هس��تیم این مذاکرات
را به اتمام برس��انیم و در فرصتی مناس��ب ،جزئیات
دس��تاوردها و گفت و گوهای مشترک را در اختیار
مردم قرار دهیم .وزیر نیرو همچنین درباره طرح های
انتقال آب نیز گفت :اعتقاد ما این است که طرح های
انتقال آب به تنهایی رافع مش��کالت دریافت کننده
آب نیس��ت و توقف آن ط��رح ها نیز به تنهایی رافع
مش��کالت مناطق عرض��ه کنن��ده آب نخواهد بود.
اردکانیان اضافه کرد :در این ارتباط نحوه مصرف آب
اهمیت دارد و باید بتوانیم از فرصت کم آبی استفاده
کرده و توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب های
موجود داشته باشیم.
وی اف��زود :طرح ه��ای انتق��ال آب و تولید

آب ه��ای غیرمتعارف مانند آب ش��ور دریاها یا
سایر ش��یوه ها در صورتی راه حل خواهد بود که
قب��ل از آن یا حداقل همزمان با آن به ش��یوه های
مصرف آب موجود پرداخته باشیم و مطمئن باشیم
از س��امانه هایی برخوردار هستیم که آب موجود
را ب��ه جا و درس��ت مصرف می کنن��د .وزیر نیرو
تصریح کرد :البته با رعایت این الزامات ،اگر جایی
برای مصرف آب ش��رب نیاز باشد سیاست دولت
این اس��ت که ب��ه هر طریق آب ش��رب مورد نیاز
مردم را تامین کند .اردکانیان در پاس��خ به سوالی

سخنگوی شرکت ملی گاز خبر داد

افزایش گازرسانی به نیروگاهها
در پی کاهش مصرف گاز بخش خانگی

تفاهم-گروه انرژی :س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران گفت :با کاهش مصرف گاز در بخش خانگی ،میزان
مصرف گاز در بخش نیروگاهی ،به  ۱۶۲میلیون مترمکعب افزایش یافت .مجید بوجارزاده اظهار کرد :میزان مصرف
گاز در بخ��ش خانگ��ی و تجاری نیز به  ۴۳۴میلیون مترمکعب و در بخش صنایع عمده به  ۱۰۰میلیون متر مکعب
در روز رس��یده اس��ت .وی افزود :طی یک هفته اخیر ،مصرف روزانه گاز در کشور حدود  ۷۰۰میلیون مترمکعب
بوده است .به گفته رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ،هرچه میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کاهش
یابد ،شرکت ملی گاز میتواند ارسال گاز به بخشهای نیروگاهی و صنعتی را افزایش دهد و نتایج زیستمحیطی
بیشتری رقم بخورد.
بوجارزاده با اش��اره به اعالم سازمان هواشناس��ی مبنی بر کاهش مجدد دما در روزهای آینده گفت :با توجه به
شرایط آب و هوایی و احتمال ورود یک جبهه هوای سرد در این هفته ،برای گازرسانی مستمر ،مطمئن و پایدار به همه
بخشها و به ویژه در بخش خانگی ،نیاز به همراهی مردم در مصرف بهینه گاز داریم .سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه
داد :س��ادهترین و قابل دس��ترسترین این راهها عبارت است از پوشیدن لباس مناسب فصل زمستان در داخل منزل،
کاهش  ۲درجهای دمای منزل ،خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاقهایی که در طول روز از آنها استفاده نمیشود و
روشن کردن آنها حداقل یکساعت پیش از خواب ،رعایت دمای رفاه (  ۱۸تا  ۲۱درجه) ،قراردادن درجه آبگرمکن
و پکیج نهایت ًا روی  ۶۰درجه ،همچنین رعایت دمای رفاه در ادارات ،وزارتخانهها ،نهادها ،شرکتها و . ...
بوجارزاده با اش��اره به لزوم رعایت نکات ایمنی از س��وی مردم گفت :رعایت نکات ایمنی و بهویژه چک کردن
روزانه دودکش و کالهکها در پش��تبام توصیه میش��ود ،چراکه بیش از  ۷۰درصد مرگومیر و مس��مومیت با گاز
 ،Coبر اثر افتادن کالهک ،مسدودشدن دودکش بر اثر بارش برف یا النه کردن پرندگان و ...و افتادن دودکش بر اثر
وزش باد اتفاق میافتد .رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در پایان اظهار کرد :از تمامی هموطنان و بهویژه
مش��ترکانی که از بخاری گازی یا پکیج اس��تفاده میکنند ،تقاضا داریم هنگام شب از بستن کامل درزها و ورودی هوا
به داخل منزل خودداری کنند و محلی برای جابهجایی هوا و ورود اکسیژن به داخل ساختمان در نظر بگیرند تا هوا
به خوبی جریان یابد و از مسمومیت با گاز  Coیا خفگی جلوگیری شود ،همچنین از بخاریهای بدون دودکش نیز
استفاده نکنند.
نفتخام
یک��ی از مباح��ث مهم در جلس��ات نفتی
بین ایران و عراق که مجددا از س��ر گرفته ش��ده
اس��ت س��وآپ نفت و گاز اس��ت که در راستای
آن نفت کرکوک از مس��یری غی��ر از بندر جیحان
منتقل ش��ود .به عبارت دیگر ع��راق مذاکراتی را
با ایران ب��رای انتقال خط لول��ه مذکور آغاز کرد
و ق��رار ش��د نفت خ��ام کرکوک در "دره ش��هر"
دریافت و در س��ه مخزنی که ش��رکت ملی پخش
ب��ه این کار اختصاص داده اس��ت ،ذخیره ش��ود.
به گزارش ایسنا ،نفت خام سوآپ کرکوک عراق
به ایران از درهش��هر به تنگ فنی منتقل و از آنجا
به پاالیشگاههای کرمانشاه ،شازند ،تهران و تبریز
ارس��ال میش��ود .به همین منظور نیز سه دستگاه
توربین و توربو پمپ از تلمبه خانه چشمه شور به
دره شهر منتقل و نصب خواهد شد .با ساخت یک
تلمبه خانه در دره ش��هر و تغییراتی که باید میان
مخازن شرکت پخش و تاسیسات خط لوله (تغییر
کاربری خط لول��ه از فرآورده به نفت خام) انجام
شود ،ش��رایط برای انتقال نفت خام سوآپ عراق

شركت پيشگامان
كي پاد

این ش��رکت جهت تكمي��ل كادر فني خود در
اس��تان ي��زد از افراد زير دعوت ب��ه همكاري مي
نمايد.
* متخصص شبکه
متخصص شبکه  CCNA , CCNPو سابقه
کار عملیات��ی ،تجرب��ه مجازی س��ازی و رایانش
ابری ،آش��نا به  UTMو فای��روال و پیکربندی،
آشنا به آنتی ویروسهای تحت شبکه
دارندگان ش��رایط میتوانند با شماره تلفن زیر
تماس حاصل نمایند و یا رزومه خود را به آدرس
ایمیل زیر ارس��ال نمایند و ی��ا جهت تکمیل فرم
استخدامی روی لینک زیر کلیک نمایند.
https://kaipod.ir/job
آدرس ایمیل jobs@kaipod.ir
تلفن 03536294353

صرفه جویی منابع آب
بهتر از بارورسازی ابرهاست

یک عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه حداکثر بازدهی بارورسازی
ابرها تا  ۲۰درصد است ،گفت :بهتر است به جای بارورسازی ابرها روی صرفه جویی منابع
آب تمرک��ز کنیم .بهلول علیجانی در گفتوگو با ایس��نا ،در م��ورد تصمیم اخیر وزارت نیرو
برای بارورس��ازی ابرها اظهار کرد :حداکثر بازدهی بارورسازی ابرها  ۱۵تا  ۲۰درصد است
یعنی افزایش بارش بر اثر باروری ابرها تنها  ۱۵تا  ۲۰درصد اس��ت که معموال به  ۲۰درصد
نمیرسد .برای مثال اگر بارش ساالنه یک منطقه  ۱۰۰میلیمتر است در صورت بارورسازی
ابرها بارش س��االنه به  ۱۱۵و نهایتا  ۱۲۰میلیمتر میرسد .وی با تاکید بر اینکه بهتر است به
جای باروری ابرها روی صرفهجویی منابع آب تمرکز کنیم ،تصریح کرد :اجرای طرح باروری
ابرها بس��یار پرهزینه اس��ت و با توجه به اثرگذاری محدود این طرح بر افزایش میزان بارش
سالیانه یک منطقه ،چنین طرحی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است به جای آن روی مدیریت
منابع آب سرمایهگذاری و تمرکز کنیم.
علیجانی در پاس��خ به این پرسش که بارورسازی ابرها در مناطق مرکزی به ویژه استان
یزد تا چه حد موفقیتآمیز خواهد بود ،گفت :روش��ن است که باید ابرهای مساعد و مناسب
وارد کش��ور شوند تا امکان باروری آنها وجود داشته باشد .در شرایطی که اساسا با نبود ابر
مواجه هس��تیم چطور میتوانیم باروری ابرها را انجام دهیم؟ در حال حاضر مش��کل اصلی
این است که ابرهای موجود شرایط و استعداد بارورسازی را ندارند .ضمن اینکه چند بار در
سالهای گذشته بارورسازی ابرها در تهران و یزد انجام شد که با توجه به اثرگذاری محدود
آن ،صرفه اقتصادی نداشت .وی ادامه داد :مسئله اصلی این است که هر ابری را هم نمیتوان
ب��ارور کرد .ابری که قطرات آب بس��یار کم و ریزی دارد امکان بارورس��ازی ندارد بنابراین
باروری برای ابرهای خاصی امکان پذیر است .افزون بر این بارورسازی ابرها نمیتواند یک
فرآیند طوالنی و طبیعی باشد .این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در مورد اثرات منفی
احتمالی در بارورسازی ابرها اظهار کرد :قطعا بارورسازی ابرها باید به کمک افراد متخصص
و آگاه به جزییات کار انجام شود چون ممکن است کار از کنترل خارج شود و خسارتهایی
ایجاد کند.

نفتخام عراق
در یک قدمی
ایران
به کشور فراهم خواهد ش��د .در این راستا ،جبار
اللعیبی-وزی��ر نفت عراق اظهار کرد قراردادی که
با تهران برای س��وآپ حداکثر  ۶۰هزار بشکه در
روز نفت تولید شده در میدان نفتی کرکوک با نفت
ایران منعقد ش��ده برای مدت یک س��ال اس��ت و
میتواند تمدید شود.
طبق این توافق که میان دو کش��ور به امضاء
رس��ید ،ایران به همان میزان و کیفیت مشابه نفت
ک��ه از کرکوک دریافت می کن��د ،به بنادر جنوبی
ع��راق تحویل خواه��د داد .وی همچنین در یکی
از آخری��ن اظه��ار نظرهای خود اع�لام کرد این

در مورد بارورس��ازی ابرها ،اظهار کرد :این طرح
جدید نیس��ت و حدود بیست س��ال ست که اجرا
میش��ود و ما مرک��ز ملی باروری ابره��ا را داریم
که البت��ه تجهیزات آن کمی مس��تعمل بوده و نیاز
به تجهیز دارد و درصدد هس��تیم که این تجهیزات
را ب��هروزآوری کنی��م .وی در ادام��ه اف��زود :هر
دس��تگاهی ه��م که ام��کان کمک به ما را داش��ته
باشد اس��تقبال میکنیم؛ از جمله س��پاه که در این
زمینه اعالم آمادگی کرده است و ما از آن استقبال
میکنیم.

کش��ور صادرات نفت از میادین کرکوک به ایران
را پی��ش از پایان ژانوی��ه آغاز خواه��د کرد.در
وهله نخس��ت حدود  ۳۰هزار بشکه در روز نفت
با کامیون به پاالیش��گاه کرمانش��اه ایران ارس��ال
خواهد ش��د و رون��د صادرات را پی��ش از پایان
م��اه جاری آغ��از خواهیم کرد .مدی��رکل موقت
شرکت دولتی سومو عراق نیز در تاریخ  ۱۱بهمن
اع�لام کرد :عراق تحت توافق س��وآپ ،صادرات
 ۶۰هزار بش��که در روز نف��ت از میادین کرکوک
به یک پاالیش��گاه ایران��ی را از هفته آینده آغاز
خواهد کرد اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده

اس��ت .در این راستا ،عباس��علی جعفرینسب-
مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت،
در حاش��یه آیین بهرهبرداری از سامانه کنترل دور
الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی
ری-ش��اهرود در جمع خبرنگاران در این مورد
توضیح داد :ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت
آمادگ��ی خود را برای س��وآپ نفت خام کرکوک
اعالم کرده است.
ما به س��رعت توانستیم مجموعهای که در دره
شهر ،تاسیس��ات انتهایی خط فرآورده بود با نصب
سه دستگاه توربین و یک دستگاه توربو پمپ به یک
تلمبهخانه تبدیل کنیم .وی افزود :همچنین با تغییراتی
در لولهکش��یهای ابتدا و انته��ای مخازن پخش و
گازرسانی به تلمبهخانه توانستیم یک خط انشعاب
گاز تاسیس کنیم .در حال حاضر آماده بهرهبرداری
هس��تیم و منتظریم انتقال از طریق عراق آغاز شود.
قرار است کامیونها بیایند و بتوانیم عملیات انتقال
نفت خام را آغاز کنیم که معادل آن را باید ش��رکت
نیکو و شرکت ملی نفت تحویل دهند.

صادرات الانجی آمریکا
به چین امسال کلید میخورد
چنییر ان��رژی آمریکا اعالم کرد که س��االنه
 ۱.۲ت��ن الانجی برای ش��رکت مل��ی انرژی چین
( )CNPCفراهم خواهد کرد که این اقدام از امسال
آغاز خواهد ش��د و تا س��ال  ۲۰۴۳ادام��ه دارد .به
گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک ،تولیدکننده الانجی
آمریکا ،چنیی��ر انرژی ،روز جمع��ه اعالم کرد که
س��االنه  ۱.۲تن الانجی برای غول انرژی ،شرکت
ملی سوخت چین ،فراهم خواهد کرد که این اقدام از
امسال آغاز خواهد شد و تا سال  ۲۰۴۳ادامه خواهد
داشت .اولین توافق بلندمدت عرضه و خرید الانجی
تحت تفاهمنامه همکاری که بین چنییر و ش��رکت
ملی انرژی چین( ،)CNPCدر نوامبر  ۲۰۱۷امضا
شده اس��ت به دست آمده است .دیدار نوامبر ۲۰۱۷
رییسجمهور ترامپ از چین از لحاظ منافع تجاری،
بسیار پرسود بود .هرچند منتقدین میگویند اکثر این
توافقات تنها به مرحله تفاهمنامه همکاری یا سایر
توافقات غیراالزامآور ختم شدهاند .در بزرگ ترین
پیش��رفتی ک��ه در بین این توافقات به دس��ت آمده
است .شرکت ملی سوخت چین و چنییر انرژی به
توافقی دست یافتند که به طور قابلتوجهی صادرات
گاز طبیع��ی مایع آمری��کا را افزای��ش خواهد داد.
سیانپیس��ی چین توافق کرده است که ساالنه ۱.۲
میلیون ت��ن از الانجی آمریکا را خریداری کند که
طبق قیمت متوسط الانجی که توسط اداره اطالعات
انرژی آمریکا اعالم ش��ده است ،این حجم صادرات
ساالنه  ۲۶۳میلیون دالر ارزش خواهد داشت.
گازرسانی 99درصدی جمعیت شهری
تا پایان دولت دوازدهم
تفاهم-گروه انرژی :مدیر گازرسانی شرکت
مل��ی گاز گفت :ت��ا پای��ان دول��ت دوازدهم۹۹ ،
درصد از جمعیت ش��هری و  ۹۰درصد از جمعیت
روستایی کشور گازرسانی میشوند .سعید مومنی،
درباره گازرس��انی ش��هری و روس��تایی گفت :در
دولت یازدهم ،اقدامهای چش��مگیری در توس��عه
گازرسانی ش��هری و روستایی در کشور انجام شد
و سیاستهای اتخاذ ش��ده از سوی وزیر نفت در
زمینه بهرهگیری از منابع قانون بودجه از جمله بند
«ق» تبص��ره  ۲قانون بودجه س��ال  ۹۳و ماده ۱۲
قانون رفع موانع تولید ،زمینهای فراهم کرد تا منابع
مالی طرحهای گازرس��انی از محل استفاده از گاز
به جای س��وختهای مایع تامین شود .وی افزود:
با استفاده از این موارد قانونی ،کمک بسیار خوبی
برای تامین منابع مالی با هدف توسعه گازرسانی به
شهرها و روس��تاهای کشور انجام شد تا جایی که
موفق شدیم بیش از  ۹هزار روستا را در طول چهار
سال دولت یازدهم گازرسانی کنیم که کاری بیسابقه
در مدت عمر شرکت ملی گاز از سال  ۱۳۴۶تاکنون
است و چنین اتفاقی در طول دولتهای پیشین رخ
نداده بود.
اعالم عملکرد تولید ۱۰ماهه مجتمعهای
پتروشیمیکشور
تفاهم-گ��روه ان��رژی :تولی��د مجتمعه��ای
پتروشیمی کش��ور از ابتدای امسال تا پایان دی ماه
در مجموع به بی��ش از  ۴۴میلیون و  ۲۰۳هزار تن
رسید .عملکرد تولید  ۲۱مجتمع پتروشیمی مستقر در
منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان دی ماه امسال
 ۱۶میلیون و  ۲۵۴هزار تن بوده است ،ظرفیت اسمی
تولید س��االنه مجتمعهای پتروشیمی در این منطقه
 ۲۵,۶میلیون تن و برنامه تولید امسال آنها  ۲۱میلیون
تن برآورد شده است .براساس این گزارش ،ظرفیت
اسمی تولید ساالنه مجتمعهای پتروشیمی در عسلویه
 ۳۲,۷میلیون تن و برنامه تولید امسال آنها نیز حدود
 ۲۶.۵میلیون تن برآورد ش��ده است؛ عملکرد تولید
 ۱۶مجتمع پتروش��یمی مستقر در این منطقه در ۱۰
ماه امس��ال حدود  ۱۸میلیون و  ۶۸۷هزار تن بوده
اس��ت .تولید واقعی  ۲۱مجتمع پتروش��یمی مستقر
در مناطق داخلی کش��ور نیز در مدت زمان مذکور
ح��دود  ۹میلیون و  ۲۶۱هزار بوده اس��ت؛ ظرفیت
اسمی س��االنه مجتمعهای پتروشیمی سایر مناطق
کش��ور  ۱۳,۷میلیون تن و برنامه تولید سال آنها نیز
 ۱۱.۴میلیون تن برآورد شده است .مجموع کل تولید
صنعت پتروش��یمی در دی ماه امس��ال حدود ۴,۲۸
میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این
ماه حدود  ۴۴.۲۰۳میلیون تن بوده است.
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