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پیشرفت۷۸ درصدی توسعه میدان آذر
تفاهم-گ��روه نف��ت و انرژی: مج��ری طرح 
توسعه میدان مش��ترک آذر گفت: پیشرفت فیزیکی 
طرح توس��عه این میدان از ۷۸ درصد عبور کرد و با 
ادامه روند موجود، ظرفیت تولید روزانه نفت میدان 
آذر در سال آینده به ۶۰ هزار بشکه می  گذرد. کیوان 
یاراحم��دی افزود: ردیف اول نفتی تاسیس��ات دائم 
میدان آذر، س��ال آینده به م��دار می آید و تولید ۶۰ 
هزار بش��که ای از این میدان محقق می شود، پس از 
آن ب��ا راه اندازی ردی��ف دوم نفتی، ظرفیت تولید به 
۶۵ هزار بشکه که به عنوان سقف فاز نخست توسعه 
هدف گذاری ش��ده است، افزایش خواهد یافت. وی 
درب��اره فعالیت ه��ای انجام ش��ده در بخش احداث 
خطوط لول��ه این طرح توضی��ح داد: ۱۳۰ کیلومتر 
خط لول��ه انتقال نفت ترش به مقصد دهلران از قبل 
به بهره برداری رس��یده بود و ۱۳۰ کیلومتر خط لوله 
انتقال نفت و گاز به واحد جمع آوری گازهای دهلران 
هم در مراحل نهایی کار قرار دارد. احداث خط لوله 
انتقال نفت شیرین از دهلران به چشمه خوش نیز به 
ط��ول ۷۰ کیلومتر تا اواخر بهار س��ال آینده نهایی 
می شود. یاراحمدی از پایان طرح آبرسانی این طرح 
توس��عه ای نیز خبر داد و گفت: احداث تاسیس��ات 
س��رچاهی خطوط لوله جریانی نیز به تناظر پس از 
پایان حفاری در هر موقعیت مکانی آغاز می شود که 

تاکنون در ۱۰ حلقه چاه انجام شده است.

  گام بلند آذربایجان شرقی 
برای تولید انرژی برق

 آذربایج��ان ش��رقی در ب��ازه زمان��ی حدود 
پنج ساله فعالیت دولت تدبیر و امید، گام های بلندی 
را برای افزایش تولید انرژی برق برداشته که عملیاتی 
شدن نیروگاه یک هزار مگاواتی هریس، کلنگ زنی 
نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی منطق��ه آزاد ارس و نیروگاه 
بادی ۵۰ مگاواتی میانه مصداق های عینی آن است. 
به گ��زارش ایرنا، در ش��رایطی که ظرفیت مجموع 
 نیروگاه های تولید برق در مدار آذربایجان ش��رقی

 در زم��ان حاض��ر به کمت��ر از یک ه��زار و ۵۰۰ 
مگاوات می رس��د، در یکی دو سال اخیر عملیات 
اجرای��ی بیش از یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
جدید در استان آغاز شده است. البته ظرفیت تولید 
و ارزش س��رمایه گذاری مجوزهای صادر شده یا 
در دست اقدام برای ساخت نیروگاه های تولید برق 
در استان بسیار فراتر از این رقم است. کارشناسان 
 حوزه انرژی با اشاره به نیاز مبرم آذربایجان شرقی

  ب��ه مناب��ع جدید ان��رژی ب��رق به ویژه ب��ا لحاظ 
 ظرفیت های باالی صنعتی آن، می گویند که بهره برداری

 از نیروگاه های در دست احداث استان عالوه بر رفع 
مشکل تامین برق واحدهای تولیدی- صنعتی جدید 
می تواند به پایداری بیشتر شبکه برق کشور در شمال 
غرب و افزایش توان صادراتی به کشورهای همسایه 

منجر شود.
 

 برنامه ریزی ۵ ساله  برای کاهش
 ۸۰ درصدی خاموشی های تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
گفت: نرخ خاموشی در ۵ سال آینده از ۷۰۰ دقیقه در 
س��ال به ۱۵۰ دقیقه کاهش خواهد یافت. به گزارش 
تس��نیم، حاجی رضا تیموری اظهار داشت: شبکه و 
تاسیسات فوق توزیع و انتقال متناسب با نیاز مناطق 
احداث نشده است و در بسیاری از مناطق با مشکل 
مواجه هستیم مثاًل در شهرک صنعتی عباس آباد که 
قدرت نصب شده ۱۰۰ مگاولت آمپر است در حدود 
4۳۰ مگاوات به متقاضیان واگذار ش��ده و پیگیری 
ش��ده تا برای پاسخگویی به مشترکان یک ایستگاه 
پست ۶۳ کیلوولتی سیار احداث شود، همچنین طبق 
توافق نامه ای با برق منطقه ای سمنان مقرر شده دو 
خط 2۰ کیلوولت از پس��ت جنت آباد سمنان، برق 
بخش��ی از شهرک را تامین کند که آن هم با اعتباری 
بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در حال انجام است. وی ادامه 
داد: عدم قدرت مان��ور و افزایش بار خطوط توزیع 
و فوق توزیع از مش��کالت فراروی ش��رکت است و 
استفاده بهینه و منطقی مشترکین از انرژی شرط عبور 
از پیک مصرف در تابستان 9۷ خواهد بود، عالوه بر 
این مدیریت مصرف و پیک سایی یکی از برنامه های 
شاخص و اصلی شرکت است. ساخت نیروگاه، تولید 
و تامی��ن برق هزینه و زمان بر اس��ت و اگر به میزان 
منطقی و به جا و بهینه از این انرژی بهره گیری کنیم از 

هدررفت سرمایه ملی جلوگیری خواهد شد. 
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 آغاز سواپ نفت بین ایران و عراق 
در ماه جاری میالدی

فرماندار کرکوک عراق در کنفرانس بازسازی 
عراق در کویت گفت، عراق در ماه جاری میالدی 
ص��ادرات نفت از ش��مال کرکوک به ای��ران را به 
میزان ۶۰ هزار بش��که در روز آغاز خواهد کرد. 
به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز، ایران و عراق 
در ماه دس��امبر بر سر س��واپ ۶۰ هزار بشکه در 
روز نفت کرکوک با ایران به توافق رس��یدند. قرار 
است ایران نیز همین مقدار نفت را در جنوب عراق 
تحویل این کش��ور دهد. عملیات سواپ قرار بود 
در اواخر ماه ژانویه آغاز شود و مقامات نفتی نیز 
دلیل دیگر جز مس��ائل فنی ب��رای این تاخیر ذکر 

نکرده بودند. 

راه اندازی آزمایشی ۲ ردیف از 
فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی

مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس از 
راه اندازی آزمایش��ی2 ردی��ف از فازهای در حال 
تکمیل پ��ارس جنوبی تا پایان امس��ال خبر داد. 
محمد مشکین فام در گفت وگو با شانا اظهار کرد: 
ی��ک ردیف از فاز ۱۳ پارس جنوبی و یک ردیف 
از فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی تا پایان امسال 
به صورت آزمایشی وارد مدار تولید می شود. وی 
با بیان این که راه اندازی نخستین ردیف پاالیشگاه 
فاز ۱۳ پارس جنوبی و فازهای 22 تا 24 پارس 
جنوب��ی با گاز دریافتی از خ��ط آی گت ۵ انجام 
می ش��ود، تصریح کرد: پیش��رفت بخش خشکی 
این فازها  از 9۰ درصد عبور کرده اس��ت. وی با 
اشاره به این که ساخت پنج سکوی پارس جنوبی 
که ش��امل 2 س��کو برای فازهای 22 ت��ا 24، 2 
 س��کو برای فازهای ۱۳ و یک سکو برای فاز ۱4 
پارس جنوبی می شود، هم اکنون از پیشرفت باالی 
9۰ درصد برخوردار اس��ت، گفت: س��ه س��کوی 
پارس جنوبی تا پایان امسال در موقعیت خود در 
خلیج فارس نصب می ش��ود. فاز ۱۳ که از سوی 
کنسرسیومی متشکل از ش��رکت های پتروپایدار، 
مپنا و صدرا راهبری می شود برای استخراج روزانه 
۵۶ میلیون مترمکعب گاز ترش از میدان مشترک 
پارس جنوبی و تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز ش��یرین، 29۰۰ تن گاز مایع، 2۷۵۰ تن اتان، 
۷۵ هزار بش��که میعانات گازی و 4۰۰ تن گوگرد 

در استان بوشهر درحال اجراست. 

تدوین استاندارد کود گوگرد بنتونیتی 
در شرکت ملی گاز

تفاهم-گروه انرژی: با اجرای طرح پژوهش��ی 
»توسعه فناوری تولید فرموالسیون های متنوع گوگرد 
کشاورزی«، استاندارد کود گوگرد بنتونیتی در شرکت 
ملی گاز تدوین شد. با تصویب و اجرای طرح پژوهشی 
»توسعه فناوری تولید فرموالسیون های متنوع گوگرد 
 ،pH کشاورزی و ارزیابی میدانی تاثیر آن بر اصالح
ساختار فیزیکی، ش��یمیایی و بیولوژیکی خاک های 
قلیایی« در مدیریت پژوهش و فناوری ش��رکت ملی 
گاز، تاثی��ر مطلوب اس��تفاده میدان��ی از کود گوگرد 
بنتونیتی در اص��الح خاک و ج��ذب ریزمغذی های 
ضروری در تولید محصوالتی مانند پنبه، کلزا، سویا و 
گندم و ذرت به اثبات رسید. سعید پاک سرشت-مدیر 
پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز در این باره توضیح 
داد: این طرح پژوهشی با همکاری نهادهای ذی ربط 
مانند موسس��ه تحقیقات خ��اک و آب وزارت جهاد 
کش��اورزی در چند منطقه کش��ور انجام شد و در پی 
آن، استاندارد مربوط به کود گوگرد بنتونیتی در شورای 
استاندارد شرکت، تدوین و به تصویب رسید. به گفته 
پاک  سرشت، یکی از موارد مهم مصرف گوگرد، تولید 
کود بنتونیتی است که کاربرد وسیعی در اصالح سطح 
قلیایی خاک های کشاورزی دارد. وی با بیان این که با 
اجرای این طرح، شورای استاندارد شرکت ملی گاز به 
منظور تضمین تولید محصول با کیفیت و نیز جلوگیری 
از عوارض غیرقابل جبران ورود محصوالت نامرغوب 
به بخش کش��اورزی کش��ور، اس��تاندارد کود گوگرد 
بنتونیتی را در دس��تور کار خود ق��رار داد، گفت: این 
شورا تدوین نهایی آن را بر عهده کمیته ویژه ای متشکل 
از نمایندگان وزارت جهاد کش��اورزی، پژوهش��گاه 
صنعت نفت و نمایندگان بخش های مختلف ش��رکت 
ملی گاز مش��تمل بر مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
تولی��د، مدیریت پژوهش و فناوری، بازرس��ی فنی و 

HSE گذاشت.
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قیم��ت نفت دیروز تحت تاثیر بهبود بازارهای 
سهام جهانی پس از ریزش شدیدی که هفته گذشته 
داش��تند، افزایش یاف��ت. به گزارش ایس��نا، بهای 
معامالت آتی وس��ت تگ��زاس اینترمدیت آمریکا 
۱۵ س��نت یا ۰.2 درصد نسبت به قیمت نهایی روز 
دوشنبه افزایش یافت و به ۵9.44 دالر در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱9 سنت یا 
۰.۳ درصد افزایش نسبت به روز دوشنبه، به ۶2.۷۸ 
دالر در هر بشکه رسید. به گفته استفن اینس، مدیر 
 ،OANDA معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه شرکت
بازارهای نفت ش��ب دوش��نبه تالش کردند، اندکی 
بی��ش از بهبود مرتبط با بازار س��هام احیا ش��وند. 
 بازارهای س��هام هفته گذش��ته یکی از بزرگ ترین

 ریزش های تاریخی خود را تجربه کردند که اعتماد 
سرمایه  گذاران در سراسر بازارها را متزلزل ساخت. 
به گفته معامله گران نفت، با بازگشت آرامش نسبی 
ب��ه بازاره��ای مال��ی توجهات به س��طح ذخایر به 
منظور ارزیابی میزان عرضه جلب می شود. به گفته 
ویلیام اوالگلین، تحلیلگر سرمایه گذاری در شرکت 
"ریوکین سکوریتیز"، تغییر در سطح ذخایر در هفته 
جاری برای جهت دهی به قیمت نفت بسیار اهمیت 
خواهد داشت. موسسه خصوصی امریکن پترولیوم 

قرار اس��ت برآورد خود از س��طح ذخای��ر نفت را 
دیروز منتش��ر ک��رد، در حالی ک��ه اداره اطالعات 
انرژی آمری��کا آمار تولید نفت و ذخایر س��وخت 

خود را امروز منتشر خواهند کرد.
در بخش تقاضا اوپک روز دوشنبه در گزارش 

ماهانه خود اعالم کرد: انتظار می رود تقاضای جهانی 
برای نفت امس��ال به میزان ۱.۵9 میلیون بشکه در 
روز رش��د کند که ۶۰ هزار بشکه در روز باالتر از 
پیش بینی قبلی این سازمان است و به 9۸.۶ میلیون 
بشکه در روز می رسد. رشد مصرف با تولید فزاینده 

از خارج از اوپک تامین خواهد ش��د. اوپک اعالم 
کرد آمریکا و س��ایر تولیدکنندگان خارج از اوپک 
میزان عرضه خود را امس��ال ۱.4 میلیون بشکه در 
روز افزای��ش خواهند داد که 2۵۰ هزار بش��که در 
روز باالتر از پیش بینی ماه گذشته این سازمان است 
و ب��رای س��ومین بار از نوامبر که رش��د ۸۷۰ هزار 
بشکه در روز تولید خارج از اوپک پیش بینی شده 
بود، افزایش پیدا می کند. طبق گزارش ماهانه اوپک، 
به دلیل رشد تولید غیراوپک بازارهای نفت تا پایان 
امسال به تعادل میان عرضه و تقاضا خواهند رسید. 
بر اس��اس گزارش رویت��رز، تواف��ق کاهش تولید 
اوپک و غیراوپک از ابتدای سال 2۰۱۷ آغاز شده 
و قرار اس��ت ت��ا پایان س��ال 2۰۱۸ ادامه پیدا کند 
اما بازار نگران این اس��ت که افزایش تولید آمریکا 
تالش های اوپک و سایر تولیدکنندگان برای حذف 
مازاد عرضه و تقویت قیمت ها را تضعیف کند. آمار 
اداره اطالعات انرژی آمریکا نش��ان داد بازارهای 
نفت جهان در سال 2۰۱۷ دچار کمبود عرضه شدند 
که تا حد زیادی به دلیل اجرای توافق کاهش تولید 
به رهب��ری اوپک بود، اما این آمار نش��ان می دهد 
بازار امس��ال تا حد زیادی با م��ازاد عرضه مواجه 

خواهد بود.

  تداوم افزایش قیمت نفت برای جبران ضررهای اخیر

  وعده وزیر نیرو
  برای آبرسانی

 به ۸ میلیون روستایی

در دوران گذشته فقط ۷4 درصد جمعیت۳۰ 
میلیونی کشور از آب شرب سالم برخوردار بودند، 
این در حالی است که امروزه 99.4 درصد جمعیت 
ش��هری کش��ور تحت پوشش آب ش��رب سالم و 
بهداشتی هستند، در بخش آب شرب روستایی نیز 
در گذشته فاقد بهره مندی مناسب بودیم، اما امروز 
بیش از ۸۱ درصد روس��تاییان از آب ش��رب سالم 
و بهداش��تی استفاده می کنند و طبق وعده های وزیر 
نیرو قرار ش��ده تا پای��ان دولت دوازدهم بیش از ۸ 
میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور از این نعمت 
برخوردار ش��وند. به گزارش ایسنا، پس از اجرای 
طرح های آبرسانی روستایی حدود ۱۰۰۰ روستا از 
آمار روس��تاهایی که با تانکر آبرسانی می شدند کم 
شد که این بجز صرفه جویی در سوخت، سبب شد 
تا هزینه زیادی نیز از دوش دولت برداش��ته شود؛ 
زیرا آبرس��انی تانکری با توجه به مس��افت، برای 
دول��ت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در هر مترمکعب 

هزینه در بر داشته است.
تا س��ال ۱۳92 هیچ ردیف بودجه آبرس��انی 

روس��تایی وجود نداش��ت و در س��ال ۱۳9۳ برای 
اولین ب��ار 2۰۰ میلیارد تومان و در س��ال ۱۳94، 
اعتب��ار ۳۰۰ میلیارد تومان ب��رای این طرح ها در 
نظر گرفته شد، در سال گذشته اعتبار ۳۳۰ میلیارد 
تومان در ردیف بودجه آبرسانی روستایی لحاظ شد 
که این میزان در سال جاری تا ۱۱۰۰ میلیارد تومان 
افزایش داش��ته است. در سال ۱۳9۵ حدود ۳۰۰۰ 
روستا آبرسانی شد به طوری که دو میلیون نفر تحت 
پوش��ش آب پایدار و مستمر قرار گرفتند ولی همه 
مش��کالت آب روستایی کشور حل نشده و با یک 
شش��م اعتبار مورد نیاز تنها یک سوم مشکل حل 

ش��ده است. ازسوی دیگر در زمان حاضر در سطح 
کشور در قالب مجتمع های آبرسانی، حدود 4۰۰۰ 
روس��تای غیر برخ��وردار و فاقد ش��بکه و ۳۳۰۰ 
روستای س��طح دو که با مشکالت ش��بکه مواجه 
هستند، تحت پوش��ش شبکه آبرس��انی روستایی 
نیستند، لذا بایس��تی حدود ۸۰۰۰ روستا آبرسانی 
شود تا تمامی روستاهای کشور تحت پوشش شبکه 
آبرسانی سالم و بهداشتی قرار گیرند و برای تحقق 
ای��ن امر، اعتباری بالغ بر ۱۰ ه��زار میلیارد تومان 

نیاز است.
در حال حاضر 2۵ درصد کشور در انتظار آب 

هستند و گرچه دولت امید توجه مناسبی به مساله 
آبرسانی روستایی داشته و اقدامات خوبی نیز در این 
راستا انجام شده اما بدیهی است که تا عدم تخصیص 
 اعتبار پیشنهادی شرکت های آب و فاضالب نمی توانند

 ادام��ه کار را پی��ش ببرن��د، لذا با توج��ه به اهمیت 
آبرس��انی و حیاتی ب��ودن این نیاز برای مش��ترکان 
الزم اس��ت که دولت توجه و عنایت بیشتری به این 
مهم داشته باشد. بر اس��اس وعده های وزارت نیرو 
قرار ش��ده ۵۵ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی 
به ش��بکه های قبلی اضافه و 2۰۰۰ روستا تا انتهای 
امس��ال آبرسانی شوند که تا امروز یک هزار و 4۸۶ 
روس��تا از آب مناسب برخوردار شده اند و همچنین 
قرار ش��ده ۸ میلیون روستایی نت پایان دولت از این 
نعمت حیاتی بهره ببرند. انجام این کار مهم بی ش��ک 
نیازمند تامین س��رمایه و حمایت دولت اس��ت که با 
توج��ه به کارهای صورت گرفته در دولت یازدهم به 
نظر می رس��د که دولت عزم جدی برای آبرسانی به 
روستاییان داشته باشد و می توان نسبت به تحقق این 

وعده امیدوار بود.

آبرسانی

ویژه استان گیالن

نشست صمیمی جمعی از بازاریان خیابان 
ش��ریعتی با مس��عود نصرتی در دفتر ش��هردار 

رشت برگزار شد.
دکترمسعود نصرتی با اشاره به اینکه اولین 
نشس��ت با بازاریان دی ماه برگزار ش��ده بود، 
اذعان داش��ت: حل مش��کل ترافیک محدوده 
پی��اده راه رش��ت مهم ترین مطالبه آنان اس��ت، 
چراکه ترافی��ک موجود در ای��ن محدوده هم 
برای کل شهروندان و هم برای تردد گردشگران 

مشکالت عدیده ای را فراهم کرده است.
ترافیک موجود، رکود بازار را در پی دارد

شهردار رشت تصریح کرد: ترافیک موجود 
و در پی آن مش��کالت یاد شده، کاهش رونق 
اقتص��ادی و تجاری بازار را ب��ه دنبال خواهد 
 داش��ت.کاهش رونق اقتصادی و کس��ب و کار 
سبب شده تا چرخه اقتصاد شهر متزلزل و حتی 
بازار با رکود مواجه ش��د که به تبع آن صنایعی 
چون صنعت ساختمان و اشتغال را تحت شعاع 

قرار دهد.
دکترنصرتی خاطرنش��ان ک��رد: امروز در 
دومین نشس��ت ب��ا بازاریان رش��ت طرح ها و 

پیشنهاداتی ارائه شد که پس از مطالعه طرح ها 
و پیش��نهادات برنامه ریزی های مدونی در این 

زمینه انجام خواهد شد.
 بازار رشت حالت انفجاری 

به خود گرفته است
رضابخش وطن خواه با تاکید بر اینکه تنها 
خیابان ش��ریعتی از بین چهار مس��یر منتهی به 
مرکز شهر باز اس��ت، گفت: استمرار باز بودن 
خیابان ش��ریعتی نیاز به ترمیم و بازبینی دارد 
ک��ه با توجه به ذکاوت و توان علمی ش��هردار 
رش��ت این مهم به س��هولت امکانپذیر اس��ت.

مدیر موسس��ه حقوق��ی قانون وط��ن تصریح 
ک��رد: در بحث کارشناس��ی بازاری��ان حاضر 
بدون هی��چ توقعی کنار ش��هرداری هس��تند.

ب��ا خرید یک ملک در کوچه باقرآباد توس��ط 
ش��هرداری مس��یر ش��ریعتی کامال باز خواهد 
ش��د.وطن خواه با تاکید بر وجود راس��ته هایی 
چون کاسه فروش��ان، زرگران و مسگران و ... 
در خیابان شریعتی خاطرنشان کرد: شهر رشت 
همواره به دلیل وجود نیروهای حاذق و توانمند 
به خود بالیده اس��ت. این خیابان توسط فردی 
به نام ذوالفقار مهندس با هدف مشخص توسعه 
رونق اقتصادی بازار طراحی ش��ده بود.وی با 
اش��اره به اینکه بازار رشت حالت انفجاری به 
خود گرفته، گفت: دایر ش��دن اصناف مختلف 
در راسته خیابان ش��ریعتی از رفت و آمدهای 
غیر ض��روری جلوگیری می کرد و ترافیک به 
ش��کل امروزی در گذشته وجود نداشته است.

در ادام��ه هریک از حضار به بیان نقطه نظرات 
و پیشنهادات خود پرداخته و مقرر شد با ارائه 
طرحی از س��وی بازاریان بازبینی مجددی در 

مسیر خیابان شریعتی صورت پذیرد.

مهندس امیرحسین علوی- رییس شورای شهر 
رش��ت در جلس��ه علنی با تش��کر ویژه از حضور 
پرش��ور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: 
این حضور پیام های بزرگی برای دشمنان داخلی و 

خارجی کشور عزیزمان داشت.
مهندس علوی اظهار داشت: در هفته گذشته 
اتف��اق خاصی افتاد و در برنام��ه ای تحت عنوان 
میز خدمت در مس��جد یک��ی از محالت حضور 
یافتیم و بس��یاری از مش��کالت کوچ��ک مردم 
منطقه در این جلس��ه طرح شد و سعی کردیم که 

مش��کالت مردم را در حد توانمان رفع کنیم. وی 
اف��زود: باید این کار ادامه دار باش��د و مس��ئوالن 
دیگر ش��هر رش��ت هم در حل مشکالت کوچک 
در محالت حضور یابند.رییس شورای شهر رشت 
درباره نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی عنوان کرد: 
ای��ن موضوع با زدن حرف و ب��دون فراهم کردن 
زیرساخت های مناس��ب حل نخواهد شد و باید 
چنین مش��کالتی برطرف شود. با پول های اندک 
اتفاقی نمی افت��د و نیاز به اس��تفاده از راهکارها 
و هزینه های مناس��ب تری اس��ت.علوی در ادامه 
درب��اره ن��رم افزارهای حم��ل نق��ل اینترنتی در 
خیابان ها توس��ط برخی ش��رکت ها بیان داشت: 
این مسئله بیشتر شبیه به شرکت های هرمی است 
و باید توجه بیش��تری در این زمینه ش��ود و نیاز 
است که شورا مستقیما در این موضوع ورود کند.

وی عنوان ک��رد: طرح س��امان دهی خیابان های 
منتهی به پیاده راه فرهنگی باید مورد بررسی های 
بیش��تری قرار گیرد چراکه این امر یک مشکل و 

عارضه بزرگ محسوب می شود.

 رییس کمیسیون حمل و نقل 
شورای  شهر رشت :

 رانندگان تاکسی رشت 
 توان پرداخت سود

۲۰ درصدی نوسازی را ندارد
مهندس اس��ماعیل حاجی پور - عضو ش��ورای شهر 
رش��ت ضمن تبریک حضور میلیونی م��ردم در 22 بهمن 
اظهار داش��ت: مردم ما با حضور خ��ود ثابت کردند ورود 
بیگانگان به این کشور ممنوع بوده و به مسئوالن این نظام 
گفتند که ما آمدیم و وظایف خودمان را انجام دادیم. اکنون 
ش��ما هم وظایف خودتان را به درستی انجام دهید.رییس 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر  رشت تصریح 
ک��رد: از ابتدای انقالب تاکنون چنین عظمت و حضوری از 

مردم ندیده بودم.
وی درباره ناوگان فرس��وده حمل و نقل ش��هر رشت 
افزود: رانندگان تاکسی توان پرداخت سود 2۰ درصد برای 
خرید ماشین را ندارد و در این خصوص با بانک ها صحبت 
کردی��م و امیدواریم بتوانیم با این کار خدمات بیش��تری به 
شهر و رانندگان عرضه کنیم.مهندس حاجی پور خاطرنشان 
کرد: پیش بینی ما این اس��ت که در مرحله اول از ۱۰۰ تا 

۱۵۰ ناوگان را نوسازی کنیم .

شهردار رشت مطرح کرد

ترافیک محدوده بازار رشت، رکود بازار را در پی دارد
رئیس شورای  شهر رشت :

 فعالیت تاکسی های اینترنتی در رشت 
بیشتر به شرکت های هرمی شبیه است

رکورد تولید و صادرات پتروشیمی شکسته شد
رکورد تولید و صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران در ۱۰ ماهه نخس��ت امس��ال شکسته شد به طوری که در این مدت 
۱۸.۵ میلیون تن محصول پتروش��یمی به ارزش تقریبی 9.۶ میلیارد دالر به بازار جهانی صادر ش��د. به گزارش فارس،  پس از 
بهره برداری رس��می از چهار طرح جدید پتروش��یمی در اواسط سال جاری توسط رئیس جمهوری و سپس راه اندازی و آغاز 
تولید تجاری از فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، در طول ۱۰ ماهه نخست امسال رکورد تولید و صادرات پتروشیمی کشور 
شکسته شد. بر این اساس در ۱۰ ماهه نخست امسال بیش از 44 میلیون و 2۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی و پلیمری در ایران 
تولید ش��ده که از این میران بالغ بر ۱۸ میلیون و ۵۸۸ هزار تن محصول پتروش��یمی به بازارهای جهانی صادر شده است. عالوه 
بر این ارزش ارزی صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران در ۱۰ ماهه نخس��ت امسال به 9 میلیارد و ۶9۰ میلیون دالر رسیده 
که در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری بالغ بر دو میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر افزایش را نش��ان می دهد. مهم ترین دالیل افزایش درآمد ارزی صادرات پتروش��یمی ایران بهره برداری از 
 پنج طرح جدید پتروش��یمیایی از یک طرف و افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن بهای محصوالت پتروش��یمی در بازارهای 
منطق��ه ای و جهانی بوده اس��ت. آمارها نش��ان می دهد که پ��س از افزایش قیمت جهانی نفت خام به بی��ش از ۶۰ دالر بهای 
محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران هم در بازارهای جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته که این موضوع منجر به افزایش 

درآمد ارزی ناشی از صادرات محصوالت پتروشیمی شده است.
رکورد فروش داخلی پتروشیمی شکسته شد

از سوی دیگر در طول ۱۰ ماهه نخست امسال میزان فروش داخلی محصوالت پتروشیمی به میزان ۱4 میلیون و ۳۰۱ هزار تن 
بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن افزایش یافته است. در مجموع در ۳۰۶ روز نخست امسال 
ارزش محصوالت عرضه شده در بازار داخلی حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که نسبت به مدت مسابه پارسال 
حدود هش��ت هزار میلیارد تومان افزایش داش��ته است. بر اساس برنامه تعریف شده امسال قرار است تولید محصوالت پتروشیمی در 
ایران با ثبت یک رکورد جدید به ۵۶ تا ۵۸ میلیون تن افزایش یابد و همسو با افزایش تولید، حجم صادرات محصوالت پتروشیمیایی 
کشور امسال باید به 2۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزش محصوالت صادراتی به حدود ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر افزایش یابد.

شمارش معکوس راه اندازی 5 طرح جدید پتروشیمی
در شرایط فعلی ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود ۶2 میلیون تن در سال رسیده و این 
درحالی است که ظرفیت فعال تولید پتروشیمی در عربستان سعودی حدود ۷۵ میلیون تن در سال بوده و فاصله ای حدود ۱۳ میلیون 
تنی بین ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی در ایران و عربستان وجود دارد. با این وجود با تکمیل مراحل ساخت، بهره برداری و آغاز 
تولید از پنج طرح جدید پتروشیمی تا چند هفته آینده ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران با جهشی حدود ۱۰ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تنی به حدود ۷2 میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش می یابد و عمال فاصله تولید محصوالت پتروشیمی در ایران و عربستان از ۱۳ 

به حدود 2.۵ میلیون تن در سال کاهش می یابد.

"CNG" احداث 141 جایگاه 
با همکاری بخش خصوصی

تفاهم-گروه انرژی: مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی طی نشست خبری با اش��اره به بهره برداری از 2۵۰۰ جایگاه سی ان جی در 
کش��ور گفت: طی س��ال آینده ۵۰ جایگاه جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
حمید قاسمی میزان جایگاه های سی ان جی که در بهمن سال جاری به بهره برداری 
رسید را 2۵ جایگاه اعالم کرد و گفت: تاکنون 24۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور 
مورد بهره برداری اس��ت که در سال آینده ۵۰ جایگاه نیز به بهره برداری می رسد. 
 وی افزود:۳۳جای��گاه تک منظوره س��ی ان جی و همچنین ۳۳ جایگاه دو منظوره 
س��ی ان جی در حال س��اخت و ۷۵ جایگاه نیز در حال راه اندازی اس��ت. به این 
ترتیب۱4۱ جایگاه توسط س��رمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است. این 
مقام مس��ئول با بیان اینکه هزینه دستمزد هر مترمکعب گاز برای بخش خصوصی 
۱4۰تومان و برای بخش دولتی ۶۰تومان است، تصریح کرد: این تمایز یکی از دالیل 

ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
بر اساس گفته های قاسمی بیشترین میزان ظرفیت تامین و مصرف سی ان جی 
به ترتیب برای جایگاه های تهران،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد و فارس  و کمترین 
تقاضا برای چابهار است. وی اظهار داشت: بنزین را می توان ذخیره یا صادر کنیم، اما 
صادرات گاز به راحتی امکان پذیر نیست. این در حالی است که گاز یک مزیت نسبی 
برای ایران محسوب می شود که با توجه به تکمیل و توسعه فازهای مختلف پارس 
جنوبی بی شک میزان تولید کشور افزایش می یابد که می تواند نقش جایگزین بنزین 
در سبد سوختی را به خوبی ایفا کند. این مقام مسئول تعداد جایگاه های بنزین کشور 
را ۳۵۰۰ جایگاه اعالم کرد و گفت: در حال حاضر روزانه 22 میلیون مترمکعب به 
جایگاه های سی ان جی گازرسانی می شود که می توانیم دو برابر این میزان را نیز 
 تامین کنیم.  قاسمی علت افتتاح جایگاه های جدید را افزایش دسترسی به جایگاه های

س��ی ان جی اعالم کرد و افزود: باید به س��متی برویم که نصب ایستگاه های دولتی 
کاهش یابد. این در حالی است که در تبریز، خراسان و فارس میزان تقاضای مجوز 

برای احداث جایگاه سی ان جی با استفاده از سرمایه شخصی رو به افزایش است.

    

    

    

    


