تأمین آب برای  ۳۷روستای بخش غیزانیه امکان پذیر شد

افزایش تولید ۱۰درصدی میعانات گازی مجتمع گاز پارسجنوبی

شهر خبر :استاندار خوزســتان گفت :در حال حاضر تأمین آب برای  ۳۷روستای بخش «غیزانیه» امکانپذیر شده است و امیدواریم
بهرهبرداری از فاز نهایی نیز طی مدت مقرر اعالم شود و به پایان برسد.
غالمرضا شریعتی ،در مراسم افتتاح فاز اول پروژه آبرسانی در محل تصفیهخانه شهید الماسی برای آبرسانی به بخشی از روستاهای
بخش غیزانیه اهواز اظهار کرد :اجرای این پروژه از ابتدای سال  ۹۶آغاز شد و امروز شاهد اجرای فاز اول و دوم آن با بهکارگیری حدود
۵۹کیلومتر خط لوله هستیم .وی به تعمیر و بازسازی ایستگاه پمپاژ و نوسازی و بازســازی خطوط آبرسانی به منظور جلوگیری از
هدررفت آب در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود :پیش از اجرای این پروژه ،سه هزار مترمکعب آب وارد تأسیسات صفیره میشد اما
درحالحاضر این میزان به  ۱۷هزار مترمکعب رسیده است.

ایسنا :مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت :در راستای تولید حداکثری و پایدار مجتمع بهویژه در فصول سرد سال ،برنامه تعمیرات
اساسی پاالیشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی تا قبل از پایان مهرماه تکمیل میشــود .هادی هاشمزادهفرهنگ گفت :این برنامه با
تعمیرات پاالیشگاههای اول و نهم آغاز و تا قبل از پایان مهرماه تکمیل میشود.
مدیر عامل مجتمــع گاز پارس جنوبی اظهار کرد :میزان خوراک دریافتی مجتمع از ســکوها و تأسیســات ســیری در دو ماهه اول
سال  ۹۹نســبت به دوره مشابه ســال گذشــته حدود ۹درصد افزایش یافته اســت .هاشــمزاده فرهنگ افزود :گاز شیرین تزریق
شده به خطوط سراســری گاز نیز در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹نســبت به دوره مشابه سال گذشــته بیش از ۱۰درصد افزایش یافته
است.
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قیمت نفت برنت هفته گذشته ۹درصد سقوط کرد

مهر :نفت خام صادرشده از پایانههای عربستان
در ماه می نســبت به ماه پیش از آن ۳۲درصد
کاهش یافت؛زیرا مطابق توافق کاهش تولید
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت و
متحدانش ،موسوم به «اوپکپالس» عربستان
باید در ماه گذشــته میالدی 8میلیون و ۴۹۰
هزار بشــکه در روز از تولید خود میکاســت.
محمولههای ارسالشــده از عربستان در ماه
مه  ۶میلیــون و  ۲۸۰هزار بشــکه در روز بود
که از کاهش  صادرات این کشــور در این ماه
حکایت دارد.

جدال عرضهوتقاضا در بازار طالی سیاه

امتناع برزیل از استخدام
نفتکشهای مرتبط با ونزوئال

عکس :یورو نیوز

ایســنا :آمریکا کهدرپی ســرنگونی دولت
«مادورو» است،صنعت نفت ونزوئالرا با هدف
محرومکردن مادورو از درآمدهای نفتی هدف
تحریم قرار داده و شــرکتهای کشــتیرانی
و نفتکشهایی که در تجــارت نفت ونزوئال
همکاری کردهاند را در لیســت سیاه قرار داده
است .واشنگتن هشــدار داد 0نفتکشهای
بیشــتری را به لیست ســیاه تحریمها اضافه
خواهد کرد که شاید تجارت دریابرد را مختل
و نرخ کرایه نفتکشها را افزایش دهد .شرکت
پتروبراس اعالم کرد به شرکتهای کشتیرانی
اعالم کرده حاضرنیست از کشتیهایی استفاده
کند که درمــدت ۱۲ماه گذشــته در ونزوئال
فعالیت کردهاند .این شرکت قراردادهای حمل
محمولههای نفتی را به شکلی تنظیم کرده تا
از استخدام کشــتیهایی که ناقض مقررات
دفتر کنترل داراییهــای وزارت خزانه داری
آمریکا هستند ،خودداری کند.

مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان خبر داد:

سرمایهگذاری ۴۴هزارمیلیاردریالی در پارکهای پتروشیمی

پارسیک :مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایهگذاری
ایرانیان با اشاره به احداث چهار پارک پتروشیمی در
کشور گفت :مجموع سرمایهگذاری در این چهار پارک
به ۴۴هزار میلیارد ریال میرســد .رسول اشرفزاده
در گفتوگو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا با بیان اینکه
احداث این چهار پــارک پتروشــیمی بیش از ۱۲
هزار نفر اشتغال مســتقیم ایجاد میکند ،میانگین
بازدهی این طرحها را حــدود  ۳۰درصد عنوان کرد.
وی تاکید کــرد :اولین طرح از ایــن مجموعه،پارک

«مالمین» ارومیه اســت که با سرمایهگذاری هفت
هزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی اجرا خواهد شــد .به گفته
اشرفزاده،اشتغالزایی مستقیم این طرح  ۹۴۰نفر
خواهد بود و این پارک پتروشــیمی دو هزار و ۹۰۰
نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد میکند که با نرخ
بازده ۲۹.۹درصد انجام خواهد شــد .وی ادامه داد:
این پارک در  ۶ناحیه شــامل رزینسازی،ورقهای
مالمینه،روکشهــای لمینتــی،امدیاف،اچدیاف
و پارکتسازی ساخته میشــود .اشرفزاده دومین
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قیمت نفت در هفته گذشته تحتتأثیر احتمال
کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و افزایش دوباره
حجم ذخیرهســازی نفت با کاهش همراه شد تا
همچنان تثبیت قیمتها در باالی ۴۰دالر دور
از انتظار باشد .نفت هفته گذشته را بعد از نشست
موفق اوپک و اوپکپالس،با امید به کاهش عرضه
با رشــد قیمت آغاز کرد ،آنچنانکه نفت برنت
سقف قیمتی سه ماه را پشت سر گذاشت و باالی
۴۲دالر در هر بشــکه قیمت خورد .با این حال
دوران خــوش نفت  ۴۰دالری چنــدان به درازا
نکشید و از روز سهشــنبه با انتشار گزارش بانک
جهانی درباره پیشبینی کاهش رشد اقتصادی
در سال   ۲۰۲۰نگرانیها نسبت به کاهش تقاضای
نفت باال گرفت؛این موضوع باعث شــد تا قیمت
نفت شیب نزولی به خود بگیرد .در ادامه نیز انتشار
آمار ذخیرهسازی نفت در آمریکا بر این نگرانیها
افزود تا نفــت برنت که یکــی دو روزی را باالی
۴۰دالر جا خوش کرده بود،به کانال  ۳۰دالری
بازگردد .کاهش قیمت نفت و مقاومت قیمتها
در برابر رشد باعث شده تا موسسه اعتبارسنجی
فیتچ اعالم کرد که شرکتهای اکتشاف و تولید

پارک را پارک پلیپروپیلن ایالم دانســت که در آن
دو هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال سرمایهگذاری نیاز دارد
که با این سرمایهگذاری چهارهزار و  ۸۳۰نفر اشتغال
مســتقیم و  ۹هزار نفر اشــتغالزایی غیرمستقیم
ایجــاد میکند .وی نــرخ بازده داخلــی پارک پلی
پروپیلن ایــام را  ۳۱.۲درصد دانســت و گفت :این
پارک نیز  ۶ناحیه خواهد داشــت که شــامل قالب
تزریقی،فیلم و شیت،قالبهای بادی،پایپ،روکش
محافظ و الیاف اســت .وی پارک اوره رزینی لردگان
را دیگر طرح در بین چهار پارک پتروشــیمی عنوان
کرد و افــزود :این پارک که در هفت منطقه شــامل

نفت و گاز در سال  ۲۰۲۰بیش از همه شرکتهای
دیگر ضرر خواهند کرد و تا پایان سال  ۱.۸تریلیون
دالر را از دست خواهند داد .ضرری که حدود ۶
برابر بزرگتر از ضرر بخش خردهفروشی و معادل
۴۰درصد از کل درآمد از دســت رفته شرکتها
در سال  ۲۰۲۰خواهد بود .این موضوع نگرانیها
نسبت به سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز را
برای سالهای آینده افزایش میدهد .موضوعی
که میتواند حتی بعــد از کنترل کرونا همچنان
بازار نفت را با مشــکل روبهرو کند .درمجموع با
توجه به این عوامل،قیمت نفــت برنت در هفته
گذشته از  ۴۲دالر و  ۳۰سنت در روز دوشنبه به
 ۳۸دالر و  ۷۳سنت رسید که حکایت از کاهشی
۹.۲درصدی دارد .نفت شاخص آمریکا نیز با افتی
۷.۴درصدی از  ۳۸دالر و  ۹۷سنت به  ۳۶دالر و
 ۲۶سنت رسید .قیمت نفت اگرچه در دو هفته
اخیر تا حدودی افزایش داشته اما این قیمتها
همچنان شکننده هســتند و با فاصله گرفتن از
هیجانات اولیــه در مورد بازگشــایی اقتصاد در
گوشه و کنار جهان،قیمتها به میانه کانال۳۰دالر
عقبنشینی کرده است.

کریســتال مالمیــن،مشــتقات مالمین،کودهای
شیمیا یی  ،صنا یعپال ستیک  ،صنا یعچســب ،
مصنوعات شیمیایی و سیستمهای خودرو میشود
با سرمایهگذاری ۱۳هزار و  ۴۲۰میلیارد ریالی اجرا
خواهد شــد .وی آخرین طرح در ساخت پارکهای
پتروشیمی را پارک کریستال مالمین لردگان دانست
که با ســرمایهگذاری  ۱۰هزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی
اجرا میشــود .اشــرفزاده تاکید کرد :اشتغالزایی
مستقیم این طرح سه هزار و  ۳۴۰نفر و اشتغالزایی
غیرمستقیم  ۶هزار و  ۱۶۰نفر است که با نرخ بازدهی
داخلی  ۳۰درصد اجرا خواهد شد.

خبر ویژه
معاون وزیر نیرو در امور آبوآبفا خبر داد:

ظرفیت باالی ایران برای استفاده از سدهای الستیکی

ت مدیره
سعید ترکمان رئیس هیا 
انجمن ملــی صنایع پلیمر ایران
از گســترش بازارهای صادراتی
صنایع پلیمری خبر داد.

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ  -ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز )(1399,1296
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ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اى ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻣﻮﺿﻮعﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد ،ﻧﮕﻬﺪارى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎز رﺳﺎﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر،
ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﮓ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻮاﺑﻊ
ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ 1,230,000,000:رﯾﺎل )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ و ﺳﻰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
ﮐﺪ ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ20990911380000013:
ﮐﺪ ﻓﺮاﺧﻮان در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت6028838:
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻰ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ99/04/01
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرسwww.iets.mporg.ir :
 www.nigc-isfahan.ir ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  031-38132داﺧﻠﻰ  2574ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ )ﻧﻮﺑﺖ اول(
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ﺷﻨﺎﺳﻪ873659 :

ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /3059ش ﻣﻮرخ  98/12/28و /363ش ﻣﻮرخ
 99/03/10ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ اﺣﺪاث ورزﺷﮕﺎه ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ 52,000,000,000رﯾﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
* ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺬ اوراق ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻓﻨﻰ و ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 99/04/14ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ  -ﺷﻬﺮدار ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 12521دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
آﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/4/7از ﺳﺎﻋﺖ  10اﻟﻰ  12در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،اﻧﺘﻬﺎى ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،ﻗﺒﻞ از اﺗﻮﺑﺎن ذوب آﻫﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:
 -2ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل1398
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
 -4اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻋﺎدى
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﺠﻤﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺖ
 -5ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

پارسیک :معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت :در ایران پتانسیل زیادی خصوصاً در مناطق پرآب
مانند گیالن برای استفاده از سدهای الستیکی وجود دارد .تقیزاده خامسی،در صفحه اینستاگرام
خود نوشت :سابقه استفاده از الستیک در صنعت آب عمر بســیار کوتاهی دارد اما ساخت بیش از
۴۰۰۰سد الستیکی در دنیا و اجرای صدها طرح افزایش ارتفاع سد و استفاده از الستیک به جای
دریچههای فلزی نمایانگر این اســت که این ماده جای خود را بین مصالح مختلف کام ً
ال باز کرده
است و هر روز شاهد استفاده هر چه بیشتر از این فناوری هستیم .وی با بیان اینکه تکنولوژی سدهای
الستیکی،راه مهندسی مناسبی برای مقاصد انحراف،ذخیره و تنظیم آب رودخانههاست و میتواند
جایگزین مناسبی برای سازههای بتنی با دریچههای فلزی باشد اظهار کرد :با این تکنولوژی مقیاس
کارهای ســاختمانی در حد یک پروژه عادی کاهش یافته و تجهیزات مکانیکی غیرضروری حذف
میشود .به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ،درواقع سدهای الستیکی با کم و زیاد شدن هوای
درون آنها قابل تنظیم هستند و در صورت لزوم به آسانی میشود آنها را جابهجا کرد .خامسی با
اشاره به پتانسیلهای ایران برای استفاده از این فناوری گفت :در کشور پتانسیل زیادی خصوصاً در
مناطق پر آب مانند گیالن،سد داریان برای استفاده از سدهای الستیکی وجود دارد .منطقه زیبای
اورامانات بین استانهای کردستان و کرمانشاه و در نزدیکی شهر پاوه روی رودخانه پر آب سیروان
ساخته شده،ظرفیت باالیی برای گردشگری نیز دارد .وی اظهار کرد :اخیرا ً همکارانم در شرکت آب و
نیروی ایران سد الستیکی به طول ۸۵متر روی سازه سرریز آزاد سد داریان احداث کردند که میتواند
۱۵میلیون مترمکعب حجم آب مخزن سد را با قابلیت تنظیم ساالنه حدود  ۶۵میلیون متر مکعب و
افزایش تولید انرژی برق آبی به میزان ۲۳میلیون کیلووات ساعت در سال را داشته باشد.
خبر روز
صرفهجویی ۲۴۰میلیون یورویی در احداث نیروگاهها

ایران امسال نیروگاه تمامبومی میسازد

شهر خبر :طرح نیروگاه ملی با واحدهــای پیشرفته ساخت داخل منطبق با شرایط اقلیمی نقاط
مختلف کشور و با اهداف افزایش توان و راندمان،انطباق با شرایط زیستمحیطی و کاهش مصرف
آب،کنترل آالیندهها،کاهش هزینههای احداث و بهبود بازههای تعمیرات،در مطالعات و بررسیهای
علمی و کارشناســی ابتکاری مانند طرح اچ.ای.اس ( )HAS – Hight Ambient Solutionتهیه
شده است .نخستین نمونه این طرح نیز با استفاده از واحد پیشرفته ساخت داخل  ۷۵ MGTخواهد
بود که قرار است در سال  ۹۹اجرای آن در یکی از نیروگاههای کشور آغاز شود .معاون برق و انرژی
وزیر نیرو مهر سال گذشــته گفته بود طرح احداث نیروگاه ملی با استفاده از همه امکانات داخلی
تا پایان امســال ارائه میشــود .به گفته همایون حائری،در این طرح همه تجهیزات نیروگاهی با
استفاده از توان متخصصان داخلی و بدون نیاز به تجهیزات خارجی ساخته خواهد شد .همچنین
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعالم کرد تکرقمیشــدن تلفات شبکه توزیع نیروی برق کشور
صرفهجویی  ۲۴۰میلیون یورویی در احداث نیروگاهها را به دنبال داشــته است .انرژی الکتریکی
همواره یکی از دغدغههای صنعت برق در جهان است .فرســودگی تاسیسات،طول و گستردگی
شبکه،انشــعابهای غیرمجاز ،خطاهای قرائت لوازم اندازهگیری و طراحی ضعیف از جمله عوامل
مهم در بهوجودآمدن این هدررفت انرژی الکتریکی است .اقدامها و برنامهریزیهای صورت گرفته
در سال  ۹۸سبب شد برای نخســتین بار در تاریخ صنعت برق ایران تلفات انرژی در بخش توزیع
تک رقمی شد و به  ۹.۷۶درصد رســید .کاهش ۷درصدی نسبت به سال قبل منجربه صرفهجویی
بیش از  ۵۰۰میلیون مترمکعب در گاز مصرفی نیروگاهها و جلوگیری از انتشار بیش از یک میلیون
تن دیاکســیدکربن در هوا و همچنین صرفهجویی حدود  ۲۴۰میلیون یورو در احداث نیروگاهها
شده اســت .در زمان حاضر تلفات در بخش توزیع برق کشور از بسیاری از کشورهای مطرح جهان
از جمله برزیل،ترکیه ،مکزیک ،مجارستان ،کرواسی ،هند و پاکستان کمتر شده است .این اقدامها
که به منظور کاهش تلفات با جدیت در کشور شروع شده در سالهای آینده همچنان ادامه خواهد
داشــت .همچنین نتایج حاصله پیش از موعد پیشبینی شــده در برنامه دولت دوازدهم محقق
شده است.

کوتاه از انرژی

وزارت نیرو از تولیدکنندگان
پنلهای خورشیدی حمایت میکند

شانا :معاون وزیر نیرو گفت :چتر حمایتی وزارت
نیرو بر ســر تولیدکننــدگان داخلــی پنلهای
خورشــیدی خواهد بود .محمد ســاتکین گفت:
وزارت نیرو متولی تهیه مشوقهای گوناگون برای
مصرفکنندگان برق شــهری است و در این راستا
اگر برق را هر کیلو ولت ســاعت هزار و  ۳۰۰تومان
بفروشــیم،برای کسانی که وســایل مصرفی را از
تولیدات داخلی خریداری کنند حدودا ً ۳۰درصد
تخفیف هزینه برق به عنوان مشوق دریافت خواهند
کرد .او ادامــه داد :دولت این مشــوق را به منظور
تحریک خرید از محصوالت تولید داخلارائه میکند
ولی اگر تولید داخل جوابگوی نیاز داخل نباشد
باید سراغ واردات محصول مورد نیاز برویم .به گفته
این مقام مســئول امروز نیروگاههای خورشیدی
نمیتوانند برق مورد نیاز داخــل را تولید کنند و
اینجاست که برای تأمین برق مورد نیاز میتوان
به سراغ تولیدکنندگان پنلهای خورشیدی رفت
و نظر حمایتی وزارتخانه نیــرو را به بخشهای
دیگر صنعــت برق هــم معطوف کرد؛حــال اگر
تولیدکنندگان پنلهای خورشیدی داخلنتوانستند
پاســخگوی نیاز داخل کشور باشــند،واردات این
محصول چندان بی منطق نخواهد بود.

اعتماد صنعت پاالیشگاه
و پتروشیمی به نانوکاتالیست

ایرنا :یــک شــرکت دانشبنیــان تولیدکننده
نانوکاتالیست در کشــور موفق شد با ارائه انواع نانو
کاتالیستهای مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی
پاالیشــی و فوالدی،نیاز داخلــی را از واردات این
محصوالت برطرف کنــد .بیــش از دوهزارتن از
نانوکاتالیســتهای شــرکت دانش بنیان توسعه
صنایع نفت و گاز ســرو،در ســال گذشته توسط
مجتمعهای پتروشیمی،پاالیشی و فوالدی کشور
خریداری شده که این امر حاکی از اعتماد صنایع
کشــور به محصوالت دانشبنیان داخلی اســت.
شــرکت توســعه صنایع نفت و گاز ســرو یکی از
تولیدکنندگان نانوکاتالیست در کشور،عرضهکننده
بیش از  ۳۰محصول دانشبنیان است .مدیر روابط
عمومــی این شــرکت دانش بنیــان درخصوص
این دســتاورد افزود :به تازگی گواهینانومقیاس
نانوکاتالیســت انتقــال آب-گاز دمــا پاییــن
( )Low Temperature Shift Catalystرا دریافت
کردهایم،کاتالیستی که در تولید هیدروژن در صنایع
پاالیشــگاهی و در تولید اوره و آمونیاک در صنایع
پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد،از پاییز سال
گذشته تاکنون پاالیشگاه شیراز این نانوکاتالیست
را در فرآیندهای خود استفاده کرده است.

راهکارهای اصلی برای
کاهش مصرف برق در تابستان

ایرنا :ســخنگوی صنعت بــرق گفت :امســال
فرایندمدیریت مصرف برق در تابستان از دوجنبه
کاهش ساعت کار و تنظیم دمای وسایل سرمایشی
روی دمای آسایش دنبال میشود .رجبیمشهدی
افــزود :کاهــش ســاعت کار اداری بــا همکاری
اســتانداریهای سراسر کشور امســال نیز دنبال
شد و در تعداد زیادی از اســتانها این امر محقق
و ساعتهای کاری اداری با هدف مدیریت مصرف
تقلیل یافت .ســخنگوی صنعت برق خاطرنشان
ساخت :تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی دمای
آســایش ( 24تا  25درجه) راهــکار دیگری برای
کاهش بارشــبکه برق در زمان اوج مصرف اســت
که باید دستگاهها دقت الزم را دراین زمینه داشته
باشند و فردی را برای پیگیری آن منصوب کنند.
وی گفت :نکته دیگر اینکه یک ساعت زودتر از موعد
تعطیلی نسبت به خاموش کردن وسایل سرمایشی
اقدام کنند تا هم بار اضافی بر شبکه تحمیل نشود و
هم مصرف این دستگاهها متعادل شود.

بازدید از اراضی پیشنهادی
برای ساخت پروپیلن

شانا :معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از محل
پیشنهادی برای ذخیرهسازی پروپیلن در راستای
توسعه طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی بازدید
کرد .محمدی،بههمراه مدیران ارشد این شرکت از
محل پیشنهادی برای ساخت مخازن ذخیرهسازی
پروپیلن در اطراف دامغان بازدیــد کرد تا محل و
موقعیت این زمینها بررسی شود .وی در این بازدید
که با حضور جمعی از مقامهای استان سمنان انجام
شد با تأکید بر اینکه دسترسی به راههای ارتباطی
و نیز راهآهن برای اجرایی شدن این طرح ضروری
اســت گفت :ســاخت این مخازن زمینهای است
برای توسعه طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی
و در این مســیر باید از تمام ظرفیتهای موجود
استفاده کرد تا توسعه متوازن صنعت پتروشیمی
و تکمیل زنجیــره ارزش تحقق یابــد .مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی هفته گذشته در
بازدید از بخشهای مختلف پتروشــیمی شیراز با
اشــاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید پروپیلن در
فرایند هوشمندســازی صنعت پتروشیمی اظهار
کرد :ظرفیت تولید پروپیلن در کشور  ۹۵۰هزارتن
است و اکنون کشور با کمبود مواجه است؛به همین
دلیل هدفگــذاری برای افزایــش ظرفیت تولید
پروپیلن انجام شده اســت .وی اظهار کرد :با روش
 PVMکه دانشفنی آن در شرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی است میتوان متانول تولیدی واحدهای
موجود تولید متانول در کشور را به پروپیلن تبدیل
کرد و ظرفیت تولید پروپیلن را افزایش داد.

