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تریبون         

یک عضو کمیسیون انرژی:

اولین راهکار برای برطرف کردن ناترازی گاز 
کنترل مصرف است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، تاکید کرد: باید با انجام 
 یکس��ری اقدام��ات ابتدایی به س��مت 
صرفه جویی در می��زان مصرف گاز در 
حوزه خانگی گام برداش��ته و از س��وی 
دیگر با جایگزین کردن سیستم هایی با 
راندمان باالتر میزان مصرف در صنایع را 

نیز کنترل کرد.
فریدون عباس��ی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به مطرح شدن احتمال 
قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیش��تر برای نیروگاه ها از سوی شرکت 
ملی گاز، بیان کرد: به طور کلی هر ماده ای که در کشور وجود دارد برقراری 
تع��ادل بین تولید و مص��رف آن حائز اهمیت اس��ت. گاز یکی از حامل های 
انرژی اس��ت که به میزان مناس��بی در کشور تولید ش��ده و ما منابع مناسب 
گازی نیز در کشور داریم اما میزان تولید و منابع ما پاسخگوی مصرف باالی 

گاز نیست.
 نم�ی توان بدون مدیریت مصرف به س�مت رش�د اقتصادی 

گام برداشت
وی در ادامه اظهار کرد: ما با میزان تولید گاز خود نمی توانیم هم تمام 
خانه ها را گرم کنیم و هم صنایع مختلف را توس��عه دهیم. نمی توان گفت 
که ما قصد داریم در یک بازهده۰ ساله به رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم که 
نیاز به توس��عه صنایع فوالد و س��یمان  و پتروشیمی ها دارد که همه گاز بر 
هس��تند اما نتوانیم حامل های انرژی موردنیاز در این بخش را تامین کنیم. 

افزایش تولیدات پتروشیمی نیز نیازمند گاز است.
نماینده مردم کازرون در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: از سوی 
دیگر ما تمام خانه ها را در س��طح کش��ور گاز کش��ی کردیم که از نظر بنده 
یک اقدام مثبت اس��ت چراکه  استفاده از سوخت های فسیلی در این حوزه 
کاه��ش می یابد. اما نکته حائز اهمیت این اس��ت که م��ا باید گاز مورد نیاز 
را از ی��ک جایی تامین کنی��م. زمانی که ما اینقدر از حوزه نفت و گاز درآمد 
نداش��تیم که بتوانیم در باال دست س��رمایه گذاری کنیم یا از فناوری های 
جدی��دی بهره ببریم که ب��ه راندمان چاه های ما اضافه کند یا اکتش��اف را 
 توس��عه بیشتر دهیم، س��بب می ش��ود تا ما با ناترازی در این حوزه مواجه

 شویم.
 از گام های کوچک می توان مصارف خانگی را کنترل کرد

وی در ادام��ه تاکید کرد: اولین راه حل برای برطرف کردن ناترازی گاز 
کنترل مصرف اس��ت. بخشی از مصارف به حوزه خانگی باز می گردد. مردم 
نباید در فصل زمس��تان با مشکل مواجه ش��وند اما باید مصرف نیز مدیریت 
شود. مثال نیاز نیست دمای منازل را به قدری باال برد که بعد پنجره را برای 
تهویه هوا باز کرد. مردم می توان با اس��تفاده از مقداری لباس گرم تر دمای 
خانه را پایین تر نگهداش��ت. همه این اقدام��ات ابتدایی می تواند مصرف را 
کاهش دهد. مثال نیاز نیست دمای رادیاتور منازل بسیار باال باشد. از همین 

اقدامات کوچک می توان مصارف خانگی را کنترل کرد.

خبــر

رتبه ایستگاه ایمنی پایانه میعانات  گازی پارس جنوبی 
ارتقا یافت

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از ارتقای رتبه ایستگاه ایمنی و 
آتش نشانی پایانه میعانات گازی پارس جنوبی از سطح D به C خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران، عباس اسدروز در 
این باره اظهار کرد: در جریان بازدید کارگروهی متش��کل از رئیس اچ اس ئی 
ش��رکت ملی نفت ایران و مس��ئوالن ذی ربط در امور اچ اس ئی از تأسیسات 
پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، ایستگاه ایمنی و آتش نشانی این پایانه با 

توجه به توانمندی ها و امکانات، شایسته ارتقا از سطح D به C شد.
وی تصریح کرد: در همین باره، بر انجام اقدام های الزم درباره ایمن س��ازی و 
کاهش حوادث بالقوه تأسیسات بارگیری زمینی میعانات گازی، تأمین ساختار نیروی 
انسانی و خودروهای آتش نشانی مورد نیاز مطابق با الگوی »نظام نامه سامان دهی 

مشاغل آتش نشانی و تصدی گری ایمنی صنعت نفت« تأکید شده است.

هشدار پوتین درباره عواقب طرح سقف قیمتی 
برای نفت روسیه

رئیس جمهوری روس��یه درباره عواقب اعمال طرح س��قف قیمتی برای 
محموله های دریایی صادرات نفت روسیه هشدار داد.

ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین در بازخوانی تماس والدمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه با محمد ش��یعه السودانی، نخست وزیر عراق 
اعالم کرد: رئیس جمهوری در این تماس درباره تالش های غرب برای اعمال 

طرح سقف قیمتی علیه محموله های صادراتی نفت روسیه مذاکره کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت که پوتین به س��ودانی گفته است اعمال طرح 

سقف قیمتی عواقب جدی برای بازار جهانی انرژی در پی خواهد داشت.
در بیانیه کرملین آمده است: تالش های شماری از کشورهای غربی برای 
اعمال محدودیت بر قیمت نفت خام روسیه در تماس دو طرف بررسی شد.

پوتین تأکید کرد چنی��ن اقدام هایی با اصول بازارهای جهانی نفت خام 
در تض��اد اس��ت و به احتمال زیاد به عواقب جدی ب��رای بازار جهانی انرژی 
منجر خواهد ش��د.اتحادیه اروپ��ا و ایاالت متحده آمری��کا در روزهای اخیر 
تالش های خود را برای دستیابی به توافقی درباره تعیین سقف قیمتی برای 

محموله های دریایی نفت خام روسیه را افزایش داده اند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: مجتمع های پتروش��یمی منطقه وی��ژه پارس با 
توجه به پای��ان بزرگ ترین عملیات تعمیرات اساس��ی 
واح��د آبگیر ش��رکت مبین ان��رژی خلیج ف��ارس، در 

عملیاتی هستند.
ب��ه گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی، بی��ژن چگن��ی اظه��ار ک��رد: هم زمان با 
بازگش��ت واحد آبگیر شرکت مبین انرژی خلیج فارس 
ب��ه فعالیت عادی خود، خوش��بختانه روند تولید پایدار 
در پتروش��یمی های منطقه ویژه پارس نیز آغاز ش��ده 
اس��ت و ریس��ک توقف های مکرر اضطراری در فاز یک 

پتروشیمی عسلویه به حداقل ممکن می رسد.
وی با بی��ان اینکه بزرگ ترین عملی��ات تعمیرات 
اساس��ی خطوط ارتباطی آب دریا و تعویض ش��یرهای 
عظیم واحد آبگیر ش��رکت مبین انرژی خلیج فارس با 
صرف ۱۶۰ هزار نفرس��اعت کار مداوم و ش��بانه روزی و 
حفظ س��المت همکاران با موفقیت پایان یافت، گفت: 
این عملیات س��نگین ترین عملیات تعمیرات اساس��ی 
واحد آبگیر ش��رکت از بدو تأس��یس تاکنون به ش��مار 

می آید ک��ه ویژگی ه��ا و پیچیدگی های زی��ادی برای 
هماهنگی و اجرا داشت.

صنای��ع  مل��ی  ش��رکت  تولی��د  کنت��رل  مدی��ر 
پتروش��یمی ادام��ه داد: در م��دت زم��ان اج��رای این 
 عملی��ات لوله ه��ا و کلکتور خروج��ی پمپ های عظیم

 ۱۰۴ ک��ه به صورت هم زمان آب خنک کننده مورد نیاز 
پنج شرکت منطقه ش��امل پتروشیمی های نوری، جم، 

پردی��س، آریاساس��ول و واحد ASU مبی��ن را تأمین 
می کند، ترمیم و شیرهای روی این خطوط نیز تعویض 

شد.
چگنی با اش��اره به اینکه در این عملیات تعمیراتی 
که به دلیل لزوم همکاری ش��رکت های سرویس گیرنده، 
پس از ۱۷ س��ال به انجام رس��ید، افزود: پس از تخلیه 
خ��ط، از ه��در و کلکتور آبگیر مبین ک��ه ۶ متر ارتفاع 
داش��ته و در ن��وع خ��ود بزرگ ترین خ��ط در ایران و 
دنیاس��ت، بازرس��ی فنی به عمل آمد و با تعیین میزان 
خوردگ��ی، اقدام های الزم از قبی��ل رفع زنگ زدگی ها، 
خوردگی ها، رنگ آمیزی دوباره، تعویض یا تعمیر ولوها 

و اتصاالت عظیم این خطوط به انجام رسید.
وی تصری��ح ک��رد: ش��رکت مبین ان��رژی موفق 
ش��د با انج��ام تمهی��دات الزم و اقدام ه��ای ابتکاری و 
اج��رای مس��یرهای فرع��ی و کمک��ی از دیگر خطوط 
 ASU خنک کننده نس��بت ب��ه حفظ تولی��د در واحد
مبی��ن، پتروش��یمی های ن��وری و جم )توق��ف موقت 
 س��ه روزه( و پیش��گیری از توقف طوالنی م��دت اقدام

 کند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشمی:

همه پتروشیمی های منطقه ویژه پارس 
عملیاتی هستند

مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه گاز ایران از 
آمادگی ایران برای حضور در پروژه های نفت و گاز عراق 

خبر داد.
به گزارش شانا، رضا نوشادی، در کنفرانس توسعه 
تجارت ایران و عراق، پیام تبریک محمد شیاع السودانی 
نخس��ت وزیر عراق به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال 
ایران بر تیم ولز را نش��انه ای واض��ح از وجود علقه های 
عاطفی عمیق و مس��تحکم بین دو ملت خواند و گفت: 
ما این پیام را زیربنایی مهم برای گسترش تجارت بین 

دو کشور همسایه تلقی می کنیم.
وی افزود:  در مناس��بات میان کشورهای همسایه 
افزون بر روابط تجاری، تکی��ه بر پیوندهای فرهنگی و 
عاطفی همواره راه گش��ا بوده اس��ت و همسویی هرچه 
بیش��تر دو کش��ور ایران و عراق با یکدیگر، نقش��ه های 
طمع ورزان ب��رای ایجاد محدودیت در ای��ن ارتباطات 

ریشه دار تاریخی را نقش بر آب می کند.
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز ایران 
ب��ا بیان اینک��ه ایران صاح��ب بزرگ ترین ش��بکه گاز 
جهان اس��ت و مصرف گاز در کش��ورمان با ۶۵ درصد 
اتحادیه اروپ��ا برابری می کند، این واقعیت را گواهی بر 
عظمت صنع��ت نفت و گاز ایران دانس��ت و ادامه داد: 
س��رمایه گذاری عظیم شرکت ملی گاز ایران در توسعه 
خ��ط لوله شش��م سراس��ری گاز از عس��لویه تا مبادی 
صادراتی در نفت شهر و شلمچه اثبات کرد که ایران در 
گسترش روابط با کشور همسایه مصمم است. با وجود 
این ش��اهد بودیم که بیشتر ش��رکت های ایرانی پشت 
دروازه های عراق متوقف شدند و نتوانستند آن گونه که 
شایسته است استعداد و توان خود را در توسعه صنعتی 

کشور همجوار به کار گیرند.
نوش��ادی حضور تعداد کنونی ش��رکت های توانای 

ایران��ی در صنعت نفت و گاز ع��راق را ناکافی توصیف 
و اظهار کرد: همان طور که در عرصه س��اخت نیروگاه و 
بیمارستان در عراق توفیق های خوبی داشته ایم، انتظار 
می رود پیش��رفت های مش��ابه در زمینه نفت و گاز نیز 

عینیت بخشیده شود.
وی ضمن تأکید ب��ر اعالم آمادگی داوطلبانه ایران 
ب��رای اجرای پروژه های نفت و گاز در عراق، خواس��تار 
فراهم شدن زمینه های تحقق این امر از سوی مسئوالن 
عراقی ش��د و گفت: صنع��ت نفت به تنهای��ی می تواند 
حجم تجارت ای��ران و عراق را به دو برابر مقدار کنونی 

برساند.
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه گاز ایران در 
پایان از دس��ت اندرکاران صنعت نفت عراق برای بازدید 
از پروژه ه��ای صنعت گاز ایران و آش��نایی با تازه ترین 

توانمندی سازندگان این عرصه راهبردی دعوت کرد.

اعالم آمادگی ایران برای حضور در پروژه های 
نفت و گاز عراق


