رشد  ۲۱درصدی خوراک دریافتی در سه فاز پارسجنوبی

کاهش  ۲۰۰مگاواتی مصرف برق با اصالح روشنایی معابر

مهر :مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارسجنوبی گفت :خوراک دریافتی فازهای  ۶و  ۷و  ۸در بازه مشابه سال گذشته بیش از ۱۳
هزار متر مکعب بوده است ،اظهار کرد :در سالجاری شاهد رشد بیش از  ۲۱درصدی دریافت خوراک بودهایم .بهزاد ساالری با اشاره به
افزایش تولید گازترش در این پاالیشگاه گفت :در هفت ماه سالجاری میزان خوراک دریافتی این پاالیشگاه حدود  ۱۶هزار میلیون متر
مکعب بوده است .وی افزود :افزایش تولید گاز با حفظ شاخصهای زیست محیطی اتفاق بزرگی است که در فازهای  ۶و  ۷و  ۸رخ داده
است.ساالری با اعالم این آمار اظهار کرد :علیرغم افزایش تولید ،پاالیشگاه چهارم پایینترین میزان تولید ماده خطرناک  SO۲در سطح
پاالیشگاههای پارسجنوبی را داراست .وی گفت :پایینترین میزان  CODموجود در پساب خروجی در سطح پاالیشگاههای پارسجنوبی
نیز در اختیار فازهای  ۶و  ۷و  ۸است.

ایسنا :مدیرعامل شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت :اجرای طرح اصالح و تعدیل روشنایی معابر تاکنون تعدیل ۷۳۰
هزار چراغ را به همراه داشته که صرفهجویی  ۲۰۰مگاواتی در مصرف برق را ایجاد کرده است .محمدحسن متولیزاده افزود :هر پایه چراغ
مصرفی معادل یک واحد مسکونی دارد که اصالح و تعدیل آنها اثر خوبی در کاهش مصرف خواهد داشت .اجرای طرح اصالح و تعدیل
روشنایی در معابر و بزرگراهها سبب ایجاد  ۲۰۰مگاوات صرفه جویی در مصرف برق شده است .وی به تالشهای صورت گرفته از هفته
پیش برای ایجاد کاهش در مصرف اشــاره کرد و گفت :این اقدامها کاهش نیاز انرژی را به همراه داشت و نیز تأمین سوخت نیروگاهها
را ممکن کرد .روز سهشنبه هفته گذشته مجبور به اعمال خاموشی در برخی نقاط شدیم که این خاموشی تنها حدود  ۱.۵درصد نیاز
مصرف همان روز بود.
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واردات بنزین روسیه
افزایش یافت

شهر خبر :واردات بنزین روســیه در پی پایان
ممنوعیت چهار ماهه واردات فرآوردههای نفتی
پاالیش شده ،در نوامبر نســبت به اکتبر هشت
برابر افزایش یافت .پــس از ریزش قیمت نفت و
فروپاشی تقاضا در نتیجه شــیوع ویروس کرونا
در سال  ،۲۰۲۰دولت روســیه در فاصله ژوئن تا
اکتبر واردات فرآوردههای نفتی پاالیش شــده
شامل بنزین ،دیزل و سوخت جت را ممنوع کرد
تا از صنعت پاالیش خود در برابــر واردات ارزان
حمایت کند .دولت روسیه در آن زمان در فرمانی
اعالم کرده بود ممنوعیت واردات بنزین ،دیزل،
سوخت جت و گازوئیل اجرایی شد تا امنیت انرژی
فدراسیون روســیه و ثبات بازار داخلی سوخت
تضمین شود .روسیه از اوایل آوریل که قیمت نفت
سقوط کرده و باعث ارزانتر شدن فرآوردههای
نفتی خارج از روسیه شــده بود ،سرگرم بررسی
چنین اقدامی بود .با این حال در روســیه قیمت
سوختها تغییر چندانی پیدا نکرد.

پارسیک :پاالیشگاههای چین در سال ۲۰۲۰
تولید خود را ســه درصد افزایش دادند و مقدار
پاالیش این کشور در این سال به رقمی بیسابقه
رســید ،زیرا آنها از قیمت پایین نفت و حاشیه
سود مناسب در احیای ســریع تقاضای سوخت
داخلی پس از همهگیری ویروس کرونا بهره بردند.
دادههای اداره ملی آمار چین نشان داد این کشور
در سال  ۶۷۴ ،۲۰۲۰میلیون و  ۴۱۰هزار تن یعنی
 ۱۳میلیون و  ۴۵۰هزار بشکه در روز نفت فرآوری
کرده که  ۴۱۰هزار بشــکه در روز بیشتر از نفت
پاالیششده در سال  ۲۰۱۹است.
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پاالیشگاه گاز بیدبلند ،پنجشــنبه این هفته (دوم
بهمنماه) بــا فرمــان رئیسجمهــوری از طریق
ویدئوکنفرانس افتتاح میشود .به گزارش شانا داستان
بزرگترین تأسیسات جمعآوری و فرآورش گازهای
همراه نفــت در خاورمیانه و غرب آســیا معروف به
«مشعل خاموش کن» رو به پایان است .داستانی که
از نگاه محمود امیننژاد ،مدیرعامل شرکت پاالیش
گاز بیدبلند خلیجفارس بســیار دردناک بوده است.
«اجرا و به حرکت درآوردن چنین اژدهای خفتهای با
این گستردگی که  ۱۷سال روی زمین کشیده شده
زمانبر است و انرژی بسیاری نیاز دارد ،اما الحمداله
اجرای آن در طول سه ســال انجام شد ».گفتوگو
با محمود امیننژاد ،مدیرعامل شرکت پاالیش گاز
بیدبلندخلیج فارس را بخوانید.
خبرهای خوبی از راهاندازی پاالیشگاه
بیدبلند خلیجفارس منتشر شد ،پروژه
هماکنون چه وضعی دارد؟
همه تستهای گرم پاالیشــگاه از چهار ماه گذشته
که مجموعه از طریق خط لوله ششم سراسری به گاز
متصل شد ،انجام شده و هماکنون پاالیشگاه و همه
خطوط  ۹۹درصد برای دریافت خوراک آماده است
که به محض دریافت خوراک اصلی از انجیال ۹۰۰
تولید آزمایشی آغاز میشــود .البته پروپان ،بوتان،
پنتان و حتی مقدار کمی هم اتان در پاالیشگاه تولید
شده است و اگر خوراک اصلی با میزان حداقلی که
در طراحی دیده شده به پاالیشگاه تزریق شود تولید
آزمایشی آغاز میشود.
تأمین خوراک این پاالیشگاه در زمان
بهرهبرداری چگونه خواهد بود؟
خوراک این پاالیشگاه براساس طراحی ساالنه ۱۳.۵
میلیون تــن گازترش از انجــیال  ۹۰۰و  ۱۰۰۰و
 ۲.۲۵میلیون تن گاز شــیرین از انجیال  ۱۲۰۰و
 ۱۳۰۰تأمین خواهد شد ،اما هماکنون امکان دریافت
خوراک از انجیالهای  ۱۲۰۰و  ۱۳۰۰فراهم نیست
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و قرار اســت شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
از انجــیال  ۹۰۰حــدود  ۷۰۰میلیون مترمکعب
خوراک در اختیار این پروژه قــرار دهد و با توجه به
اینکه خوراک پاالیشگاه بیدبلند خلیجفارس گازهای
همراه نفت است ،بنابراین رسیدن به ظرفیت کامل
تولید وابســته به تولید نفت و خوراکی است که در
اختیار این پاالیشــگاه قرار میگیرد .همانطور که
گفتم ،خوراک پاالیشگاه بیدبلند خلیجفارس میتواند
تحت تأثیر تولید نفت قرار گیرد ،بنابراین در صورتی
که این روند ادامه یابد کمبود خوراک احتمالی از خط
لوله ششم سراسری گاز که اتان مازاد عسلویه به آن
تزریق میشود ،تأمین میشود.
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ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه
درﻫﯿﺄت
ﻋﻀﻮﯾﺖدر
داوﻃﻠﺒﺎنﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺷﺮاﯾﻂداوﻃﻠﺒﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ
اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﻰاﯾﺮان
ﺟﻤﻬﻮرىاﺳﻼﻣﻰ
ﻧﻈﺎمﺟﻤﻬﻮرى
ﺑﻪﻧﻈﺎم
ﻋﻤﻠﻰﺑﻪ
اﻟﺘﺰامﻋﻤﻠﻰ
اﻋﺘﻘﺎدوواﻟﺘﺰام
-2اﻋﺘﻘﺎد
-2
اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﻰاﯾﺮان
ﺟﻤﻬﻮرىاﺳﻼﻣﻰ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖﺟﻤﻬﻮرى
-1ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
-1
اﻓﻼس
ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰوواﻓﻼس
ﺣﺠﺮ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺣﺠﺮ،
اﻣﻮالﻣﺎﻧﻨﺪ:
دراﻣﻮال
ﺗﺼﺮفدر
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﺗﺼﺮف
ﻋﺪمﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
-4ﻋﺪم
-4
ﻣﻮﺛﺮ
ﮐﯿﻔﺮىﻣﻮﺛﺮ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﮐﯿﻔﺮى
ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦﺳﻮء
-3ﻧﺪاﺷﺘﻦ
-3
ﻓﺴﺎد
ﺑﻪﻓﺴﺎد
اﺷﺘﻬﺎرﺑﻪ
ﻋﺪماﺷﺘﻬﺎر
-6ﻋﺪم
-6
ﻣﺨﺪر
ﻣﻮادﻣﺨﺪر
ﺑﻪﻣﻮاد
اﻋﺘﯿﺎدﺑﻪ
ﻋﺪماﻋﺘﯿﺎد
-5ﻋﺪم
-5
ﻣﺪﯾﺮه
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
درﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻀﻮﯾﺖدر
ﺳﺎﺑﻘﻪﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻓﺎﻗﺪﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻓﺮادﻓﺎﻗﺪ
ﺑﺮاىاﻓﺮاد
دﯾﭙﻠﻢﺑﺮاى
ﺗﺤﺼﯿﻠﻰدﯾﭙﻠﻢ
ﻣﺪركﺗﺤﺼﯿﻠﻰ
ﺣﺪاﻗﻞﻣﺪرك
داﺷﺘﻦﺣﺪاﻗﻞ
-7داﺷﺘﻦ
-7
ﺳﺎل
ﭘﻨﺞﺳﺎل
ﻫﻔﺘﺎدووﭘﻨﺞ
ﻧﺎمﻫﻔﺘﺎد
ﺛﺒﺖﻧﺎم
زﻣﺎنﺛﺒﺖ
درزﻣﺎن
ﺳﻦدر
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﻦ
-8ﺣﺪاﮐﺜﺮ
-8
ﻧﺪادهوو
ﺷﻐﻞﻧﺪاده
ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﻐﻞ
آنﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺻﺎﺣﺐآن
ﻧﮕﺮدﯾﺪه،ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻨﻘﻀﻰﻧﮕﺮدﯾﺪه،
آنﻣﻨﻘﻀﻰ
اﻋﺘﺒﺎرآن
ﺗﺎرﯾﺦاﻋﺘﺒﺎر
ﮐﻪﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖﮐﻪ
ﻣﺠﻮزىاﺳﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ،ﻣﺠﻮزى
ﮐﺴﺐﻣﻌﺘﺒﺮ،
)ﭘﺮواﻧﻪﮐﺴﺐ
داﯾﻢ)ﭘﺮواﻧﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮداﯾﻢ
ﮐﺴﺐﻣﻌﺘﺒﺮ
ﭘﺮواﻧﻪﮐﺴﺐ
داﺷﺘﻦﭘﺮواﻧﻪ
-9داﺷﺘﻦ
-9
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
آنﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﮑﺎنآن
ﻓﻌﺎلووﻣﮑﺎن
ﺻﻨﻔﻰﻓﻌﺎل
واﺣﺪﺻﻨﻔﻰ
ﺑﺎﺷﺪ،واﺣﺪ
ﻧﺪادهﺑﺎﺷﺪ،
اﺟﺎرهﻧﺪاده
واﮔﺬارووﯾﺎﯾﺎاﺟﺎره
ﻏﯿﺮواﮔﺬار
ﺑﻪﻏﯿﺮ
ﺧﻮدراراﺑﻪ
ﺻﻨﻔﻰﺧﻮد
واﺣﺪﺻﻨﻔﻰ
واﺣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ((.
وﺛﺎﻗﺖوواﻣﺎﻧﺖ
-10وﺛﺎﻗﺖ
-10
اﻣﺎﻧﺖ

ﺻﻨﻔﻰ:
ﻫﺎىﺻﻨﻔﻰ:
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى
ﺑﺎزرﺳﺎناﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻣﺪﯾﺮهووﺑﺎزرﺳﺎن
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﯿﺄت
ﺑﺮﮔﺰارىاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺤﻮهﺑﺮﮔﺰارى
اﺟﺮاﯾﻰﻧﺤﻮه
ﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﻰ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻨﻔﻰووآﯾﯿﻦ
ﻧﻈﺎمﺻﻨﻔﻰ
ﻗﺎﻧﻮنﻧﻈﺎم
ﺑﻪﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ
ﻣﻬﻢﻣﺮﺑﻮط
ﺗﺬﮐﺮاتﻣﻬﻢ
ﺗﺬﮐﺮات
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
)(5ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎده)(5
ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده
اﺟﺮاﯾﻰﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺎىاﺟﺮاﯾﻰ
دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى
اﯾﺮانوودﺳــﺘﮕﺎه
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنوواﯾﺮان
اﺻﻨﺎفﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺗﺎقاﺻﻨﺎف
ﻫﺎ،اﺗﺎق
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ،
ﮐﺎرﮐﻨﺎناﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺷــﺪنﮐﺎرﮐﻨﺎن
داوﻃﻠﺐﺷــﺪن
-داوﻃﻠﺐﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻣﻰ
دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎمدر
ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﭘﯿﺶازازﺛﺒﺖ
ﺧﻮدﭘﯿﺶ
ﻗﺒﻠﻰﺧﻮد
ﺷــﻐﻞﻗﺒﻠﻰ
آﻧﺎنازازﺷــﻐﻞ
اﺳﺘﻌﻔﺎىآﻧﺎن
ﺑﻪاﺳﺘﻌﻔﺎى
ﻣﻨﻮطﺑﻪ
ﺻﻨﻔﻰﻣﻨﻮط
ﻫﺎىﺻﻨﻔﻰ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى
ﻣﺪﯾﺮهاﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﯿﺄت
دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺸﻮرىدر
ﮐﺸﻮرى
22ﻗﺎﻧﻮن(
ﻣﺎده22
)ﺗﺒﺼﺮه66ﻣﺎده
)ﺗﺒﺼﺮه
ﻗﺎﻧﻮن(
22ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎده22
)ﺗﺒﺼﺮه11ﻣﺎده
ﺑﺎﺷﺪ).ﺗﺒﺼﺮه
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ
ﻣﺘﻨﺎوبﻣﻤﻨﻮع
دورهﻣﺘﻨﺎوب
ﭼﻬﺎردوره
ﻣﺘﻮاﻟﻰووﯾﺎﯾﺎﭼﻬﺎر
دورهﻣﺘﻮاﻟﻰ
دودوره
ﺑﯿﺶازازدو
ﻣﺪﯾﺮه،ﺑﯿﺶ
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه،
درﻫﯿﺄت
اﻓﺮاددر
ﻋﻀﻮﯾﺖاﻓﺮادﻋﻀﻮﯾﺖﻗﺎﻧﻮن((
ﺳﻪ
اﺻﻠﻰووﺳﻪ
ﻧﻔﺮاﺻﻠﻰ
ﻫﻔﺖﻧﻔﺮ
ﻋﻀﻮووﻫﻔﺖ
ﺻﻨﻔﻰﻋﻀﻮ
واﺣﺪﺻﻨﻔﻰ
ﻫﺰارواﺣﺪ
ﮐﻤﺘﺮازازﻫﺰار
داراىﮐﻤﺘﺮ
ﻫﺎىداراى
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى
ﺑﺮاىاﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﻟﺒﺪلﺑﺮاى
ﻋﻠﻰاﻟﺒﺪل
ﻧﻔﺮﻋﻠﻰ
دوﻧﻔﺮ
اﺻﻠﻰوودو
ﻧﻔﺮاﺻﻠﻰ
ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ
ﻣﺪﯾﺮه،ﭘﻨﺞ
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه،
اﻋﻀﺎىﻫﯿﺄت
ﺗﻌﺪاداﻋﻀﺎى
-ﺗﻌﺪاد22ﻗﺎﻧﻮن(
)ﻣﺎده22
ﺑﻮد).ﻣﺎده
ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﻋﻀﻮﺧﻮاﻫﺪ
ﺻﻨﻔﻰﻋﻀﻮ
واﺣﺪﺻﻨﻔﻰ
ﻫﺰارواﺣﺪ
ﺑﯿﺶازازﻫﺰار
داراىﺑﯿﺶ
ﻫﺎىداراى
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى
ﺑﺮاىاﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﻟﺒﺪلﺑﺮاى
ﻋﻠﻰاﻟﺒﺪل
ﻧﻔﺮﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺮ
ﻗﺎﻧﻮن(
ﯾﮏﻧﻔﺮ
دوم(،ﯾﮏ
)اولوودوم(،
رﯾﯿﺲ)اول
ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ
ﻧﻔﺮﻧﺎﯾﺐ
دوﻧﻔﺮ
رﯾﯿﺲ،دو
ﻧﻔﺮرﯾﯿﺲ،
ﯾﮏﻧﻔﺮ
ﺷﺎﻣﻞﯾﮏ
ﻣﺎﺧﻮذهﺷﺎﻣﻞ
آراىﻣﺎﺧﻮذه
ﻧﺴﺒﻰآراى
اﮐﺜﺮﯾﺖﻧﺴﺒﻰ
ﺑﺮاﺳﺎساﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻨﺘﺨﺐﺑﻪ
اﻓﺮادﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻫﺎاﻓﺮاد
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ
دراﺗﺤﺎدﯾﻪ
-درﻧﻔﺮ
ﻧﻔﺮﺑﺎزرس
دوﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎبدو
ﺑﺮاىاﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰﺑﺮاى
اﺗﺤﺎدﯾﻪ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﻣﺪﯾﺮهاﺗﺤﺎدﯾﻪ،
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه
اﻋﻀﺎىﻫﯿﺄت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﻋﻀﺎى
ﺑﺮﮔﺰارىاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﺑﺎﺑﺮﮔﺰارى
ﺷﻮد.ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻰ
دارﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﺰاﻧﻪدار
ﻧﻔﺮﺧﺰاﻧﻪ
ﯾﮏﻧﻔﺮ
دﺑﯿﺮووﯾﮏ
دﺑﯿﺮ
ﺑﺎزرس
23ﻗﺎﻧﻮن(
)ﻣﺎده23
ﺷﻮد).ﻣﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺰارﻣﻰ
اﻟﺒﺪل(ﺑﺮﮔﺰار
ﻋﻠﻰاﻟﺒﺪل(
)اﺻﻠﻰووﻋﻠﻰ
)اﺻﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮن(
ﻧﻈﺎرتﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻧﻈﺎرت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
رﯾﯿﺲﯾﺎﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﻀﻮررﯾﯿﺲ
درﺣﻀﻮر
داﺧﻠﻰدر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتداﺧﻠﻰ
ﺑﺮﮔﺰارىاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ازﻃﺮﯾﻖﺑﺮﮔﺰارى
ﻫﺎازﻃﺮﯾﻖ
آنﻫﺎ
ﺳﻤﺖآن
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن،ﺳﻤﺖ
ﮐﻠﯿﻪﻣﻨﺘﺨﺒﺎن،
درﺧﻮاﺳﺖﮐﻠﯿﻪ
ﺻﻮرتدرﺧﻮاﺳﺖ
درﺻﻮرت
-درﺗﻌﯿﯿﻦ
23ﻗﺎﻧﻮن(
ﻣﺎده23
)ﺗﺒﺼﺮه33ﻣﺎده
ﺷﻮد).ﺗﺒﺼﺮه
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻰ
ﻗﺎﻧﻮن(
داراىﺑﯿﺶ
ﻫﺎىداراى
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى
دراﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻧﻔﺮوودر
دهﻧﻔﺮ
ﮐﻤﺘﺮازازده
ﻋﻀﻮ،ﮐﻤﺘﺮ
ﻫﺰارﻋﻀﻮ،
ﮐﻤﺘﺮازازﻫﺰار
داراىﮐﻤﺘﺮ
ﻫﺎىداراى
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى
ﺑﺮاىاﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻣﺪﯾﺮهﺑﺮاى
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه
درﻫﯿﺄت
ﻋﻀﻮﯾﺖدر
داوﻃﻠﺒﺎنﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺗﻌﺪادداوﻃﻠﺒﺎن
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﺗﻌﺪاد
-ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﺑﯿﺶ
دهروز
ﻣﺪتده
ﺑﻪﻣﺪت
ﻣﺘﻮاﻟﻰﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖﻣﺘﻮاﻟﻰ
دوﻧﻮﺑﺖ
ﺑﺮاىدو
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺑﺮاى
ﻧﺎمﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﻣﻬﻠﺖﺛﺒﺖ
ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻬﻠﺖ
ﻧﻔﺮﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﻪﻧﻔﺮ
ﮐﻤﺘﺮازازﺳﻪ
ﺑﺎزرسﮐﻤﺘﺮ
داوﻃﻠﺒﺎنﺑﺎزرس
ﺗﻌﺪادداوﻃﻠﺒﺎن
ﻧﻔﺮووﺗﻌﺪاد
ﭘﺎﻧﺰدهﻧﻔﺮ
ﮐﻤﺘﺮازازﭘﺎﻧﺰده
ﻋﻀﻮﮐﻤﺘﺮ
ﻫﺰارﻋﻀﻮ
ازازﻫﺰار
روز
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
اﻗﺪامﺧﻮاﻫﺪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪاﻗﺪام
ادﻏﺎماﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺑﻪادﻏﺎم
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ،ﻧﺴﺒﺖ
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چرا از بیدبلنــد خلیجفارس بهعنوان
بزرگترین تأسیســات جمعآوری و
فرآورش در کشور نام برده میشود؟
پاالیشگاه بیدبلند خلیجفارس از لحاظ ظرفیت تولید
بزرگترین تأسیسات جمعآوری و فرآورش در تاریخ
صنعت نفت ایران و یکی از بزرگترین پاالیشگاههای
گازی خاورمیانه یا غرب آسیاست که با سرمایهگذاری
 ۳.۴میلیارد دالر اجرا شده است .این پروژه ظرفیت
فرآورش روزانه  ۵۶.۶میلیــون مترمکعب گازهای
همراه نفت را داراست و ســاالنه  ۱۰.۴میلیون تن
متان ۱.۵ ،میلیون تن اتان ،یک میلیون تن پروپان،
 ۰.۵میلیون تن بوتان ۰.۶ ،میلیون تن میعانات گازی،

 ۰.۹میلیون تن گاز اسیدی تولید خواهد کرد .برآورد
میشود در صورتی که پاالیشگاه با صددرصد ظرفیت
خوراک فعالیت کند ،ساالنه حدود  ۷۰۰میلیون دالر
برای کشــور درآمدزایی خواهد داشت .این ابرپروژه
افزون بر مجتمع پاالیشگاهی شــامل بیش از هزار
کیلومتر خطوط لوله و تأسیســات ذخیرهســازی
در ماهشــهر اســت؛ اجرای  ۱.۴میلیون اینچ لوله،
نصب  ۷هزار تن تجهیــزات دوار ،نصب  ۳۰هزار تن
تجهیزات ثابت ،نصب  ۱۰هــزار تن مخازن ذخیره،
 ۳۵۰۰کیلومتر کابلکشی ۲۰ ،هزار تن سازه فلزی
و یک هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز در این پروژه
اجرا شده است.
با توجه به اینکه تکمیل این پروژه در
شرایط ســخت تحریم صورت گرفته
است ،بزرگترین چالشی که با آن روبهرو شدید
چه بود؟
محدودیتهای بینالمللی در انتقــال پول ،خرید
تجهیزات ،حمل و متأسفانه تغییر مکرر قوانین ارزی
و صادراتی در داخل کشور از بزرگترین چالشهای
پیشروی تکمیل این پروژه بود ،اما با همه این شرایط
توانستیم پروژه را به جایی برسانیم که هماکنون در
آستانه افتتاح است ۸۵.درصد از خوراک پاالیشگاه
بیدبلند خلیجفارس گازترش اســت .با استحصال و
فرآورش گازترش ،گاز اسیدی از آن جدا میشود که
گوگرد را باید از آن جدا کرد .ما هم میتوانستیم مانند
مجتمعهای دیگر این را فلــر کنیم که برای محیط
زیست مضر است یا اینکه به گوگرد تبدیل کنیم که
با توجه به طبیعت کشاورزی و وزش باد در منطقه،
این گوگرد نیز برای زمینهای کشــاورزی میتواند
مشکلساز شــود ،بنابراین بیش از  ۶۵میلیون یورو
برای حل این موضوع هزینه شــده است که این گاز
اســیدی را دوباره تا حدی شیرین و به ایستگاههای
تقویت گاز آغاجاری برای تزریــق به چاههای نفت
ارسال کند.

خبر ویژه
سرپرست شرکت گاز مازندران:

واحدهای صنعتی پرمصرف گاز نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام
کنند

سرپرست شرکت گاز مازندران گفت :تأمین گاز خانگی در فصل زمستان
محمد خادمی  /گروه ایران
در اولویت قرار دارد و مشــترکان پرمصرف صنعتی نســبت به تأمین
news@ naslefarda.net
سوخت جایگزین اقدام کنند .حمزه امیرتیموری با اشاره به رایگان شدن
تعرفه گاز برای مشترکان خوش مصرف گازطبیعی استان مازندران ،اظهار کرد :به موجب تصمیم دولت ،مقرر
شد مشــترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی  ۱۶آبان تا  ۱۵اسفندماه هر سال،
نسبت به دوره مشابه سالهای  ۹۶و  ۹۷در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب ،بیش از  ۱۰درصد
کاهش یابد ،مشمول تخفیف (پاداش صرفهجویی) معادل  ۱۵درصد گازبهای صورتحساب دوره شوند .وی در
ارتباط با کمبود گاز صنایع در استان مازندران ،تصریح کرد :به صورت مقطعی در چند مورد گاز تعدادی از واحدها
قطع شده بود که نسبت به اتصال مجدد اقدام کردیم .سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد :گاز برخی
از مشترکان پر مصرف که زمینه افت فشار را فراهم کردند قطع شده بود اما در حال حاضر مشکل خاصی ندارد.
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نشست خبری
درنشست خبری مشترک شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان با مدیرعامل شرکت گاز
استان مطرح شد

برخورد جدی با تولیدکنندگان
رمزارز در اصفهان
یلدا توکلی  /گروه اقتصاد
tavakoli.yalda11@gmail.com

«با کمک صنعــت و مــردم تــاش میکنیم تا
در زمستان خاموشــی نداشته باشــیم و تاکنون
حتی معابر اســتان هم دچار خاموشی کلی نشده
است» .این مطلب را مدیرعامل شرکت توزیع برق
شهرســتان اصفهان اعالم کرد و در یک نشســت
خبری مشترک با مدیرعامل شــرکت گاز استان
افزود :تالش وزارت نیرو آن است که امسال در حوزه
برق قطعی ُرخ ندهد زیرا به دلیل شــیوع ویروس
کرونا و ضرورت رفع قطع برق بیمارستانها و مراکز
درمانــی و وجود کالسهــا و آزمونهای مجازی،
قطعی برق مشــکل ایجاد خواهد کــرد لذا تالش
میکنیم تا قطعــی برق ایجاد نشــود .حمیدرضا
پیرپیران در ادامه گفت :هیــچ تولیدکننده «رمز
ارز»(ی) در اســتان مجوز فعالیت نــدارد و تولید
این نوع پول دیجیتال به هر شــکل در این خطه،
غیرقانونی اســت .وی ادامه داد :از طرف دستگاه
قضایی استان به شــدت با تولیدکنندگان رمزارز
برخورد میشود .از همین رو مالکان منازل ،باغها
و مغازههــا در اجاره دادن باید مراقب باشــند زیرا
برخی افراد با اجاره امالک ،در حوزه تولید رمز ارز
فعالیت کردهاند و این کار مشکالتی را برای مالکان
ایجاد کرده اســت .پیرپیران همچنین با اشاره به
برنامهریزیهای وزارت نیرو گفت :امســال باید دو
تا چهار هزار مگاوات ساعت ،بهینه مصرف برق در
سطح کشور داشته باشیم که  ۳۶۸مگاوات ساعت
آن سهم اصفهان اســت .وی اضافه کرد :در همین
راستا اگرچه در تابستان کوشــیدیم پیک شبکه
نداشته باشیم ولی در زمستان بحث انرژی مطرح
است و باید تالش کرد تا در همه ساعات شبانهروز،
مصرف برق بهینه شود .پیرپیران افزود :در همین
راستا برنامههایی از جمله کنترل روشنایی معابر در
دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها ،یکی در میان
شدن روشنایی معابر بود تا از این طریق امکان بهینه
شدن  ۷۷۰مگاوات ســاعت فراهم شود .وی ادامه
داد :همچنین فتوسلهای خاموش و روشنکننده
چراغ معابر به گونهای تنظیم شــده تا این چراغها
صبح  ۱۵دقیقه زودتر خاموش و شــب  ۱۵دقیقه
دیرتر روشــن شــود و این کار امکان بهینهسازی
 ۸۴مگاوات ســاعت برق را فراهم سازد .وی گفت:
کممصرف کردن چراغ معابر ،بازرســی میدانی از
ادارات در راســتای ترویج مصرف صحیح ،کاهش
برق ُمجتمعهای مسکونی با همکاری مردم ،کاهش
نور میوهفروشیها ،بهینهسازی  ۲۴مگاوات ساعت
در مراکز نظامی ،شناســایی مراکز تولید رمزارز و
برخورد قاطع با آنها و کاهش مصرف مشــترکان
در قالب برنامههای تشــویقی ،از دیگر برنامههای
ماست .وی همچنین اذعان داشت :شرکت توزیع
برق شهرســتان اصفهان یک میلیون و  ۱۷۲هزار
مشــترک دارد که  ۷۷درصد از آنهــا خانگی۵ ،
درصد عمومی ،یک درصد کشــاورزی ،یک درصد
صنعتی و  ۱۶درصد تجاری اســت .سیدمصطفی
علوی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز در
این نشست با تاکید بر اینکه  ۷۰درصد از گاز بخش
خانگی صــرف گرمایش میشــود ،گفت :مصرف
گاز خانگی در فصل سرما به شــدت باال میرود و
در چنین شرایطی اولویت با تأمین بخش خانگی
است لذا در برخی بخشها محدودیت گازی اعمال
میشود ولی با این وجود تاکنون گاز هیچ نقطهای
قطع نشده است.

