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تریبون         

همزمانبادههفجرانجاممیشود؛

بهرهبرداریوکلنگزنی۸پروژهگازرسانی
درسیستانوبلوچستان

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان اعالم کرد که همزمان 
با دهه فجر امس��ال، چهار پروژه گازرس��انی در این اس��تان ب��ه بهره برداری 

می رسد و عملیات اجرایی چهار پروژه دیگر نیز آغاز می شود.
به گزارش ش��انا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا میرشکاری 
در این باره گفت: پروژه های گازرس��انی به ش��هر زابل در ادامه روند توسعه 
گازرسانی و خدمات رسانی در استان سیستان و بلوچستان، با هدف بهره مندی 
بیش از ۳۵ هزار و ۴۰۰ خانوار ش��هری، گازرس��انی به ش��هر اس��ماعیل آباد 
 ب��رای بهره من��دی حدود ی��ک هزار و ۲۰۰ خانوار ش��هری و گازرس��انی به
  ۱۲۰ روس��تای مح��دوده شهرس��تان خاش به منظور بهره من��دی ۹ هزار و

 ۲۰۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی به بهره برداری می رسد.
وی ادام��ه داد: در بخ��ش صنای��ع و مصرف کنندگان عم��ده نیز پروژه 
گازرسانی به ش��هرک های کامبوزیا و کارگاهی شهر زاهدان به منظور تامین 
س��وخت ۷۴۰ واحد تولیدی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک های یادشده، به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان سیستان و بلوچس��تان درباره پروژه های 
کلنگ زنی در این اس��تان تصریح کرد: با حمایت از س��وی شرکت ملی گاز 
ایران و همت کارکنان ش��رکت گاز استان سیس��تان و بلوچستان، عملیات 
اجرایی چهار پروژه گازرس��انی ش��امل گازرس��انی به فاز یک ش��هر چابهار، 
گازرسانی به شهر علی اکبر، گازرسانی به شهر قصر قند و عملیات گازرسانی 
به ۴۷ روس��تای شهرستان نیمروز واقع در منطقه سیستان آغاز خواهد شد 
ک��ه تحقق این اقدام ها، در مجموع زمینه بهره مندی بیش از ۳۵ هزار خانوار 

را به ارمغان می آورد.
میرشکاری تاکید کرد: گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان 
و بلوچس��تان در صدر برنامه های س��ال ۱۴۰۱ ش��رکت ملی گاز ایران است 
و ش��رکت های گاز اس��تانی خراس��ان رضوی، فارس، یزد و خراسان جنوبی 
به منظور تس��ریع در انجام عملیات اجرایی با عنوان استان های معین در این 

استان مشغول فعالیت هستند.

موافقتاتحادیهاروپاباسقفقیمت۱۰۰دالر
برایدیزلروسیه

رئیس س��وئدی اتحادیه اروپا اعالم کرد کشورهای این بلوک روز جمعه 
با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تعیین سقف قیمت برای فرآورده های نفتی 

پاالیش شده روسیه، موافقت کردند.
به گزارش ایس��نا، دیپلماتهای اتحادیه اروپا اظهار کردند: سقف قیمتی 
 که مورد موافقت س��فیران ۲۷ کش��ور عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اس��ت، 
۱۰۰ دالر در هر بش��که برای فرآورده های نفتی گران قیمت روس��یه مانند 
دیزل و س��قف قیمت ۴۵ دالر در هر بشکه برای فرآورده های ارزان تر مانند 
نفت کوره است. پیش��نهاد این است که مکانیزم های سقف قیمت مذکور از 

روز یکشنبه اجرایی شوند.
به گفته دیپلماتهای اروپایی، لهستان و کشورهای منطقه بالتیک شامل 
لتونی، لیتوانی و اس��تونی خواستار تعیین س��قف قیمت پایین تر به منظور 
محدود کردن درآمد روس��یه از فروش سوخت بودند و باعث شدند مذاکرات 

چند روز  طول بکشد.
این دو س��قف قیمت به هم��راه ممنوعیت اتحادیه اروپ��ا علیه واردات 
فرآورده های نفتی روس��یه، بخشی از توافق گس��ترده میان کشورهای گروه 

هفت هستند.
اتحادیه اروپا پیش از این خرید و واردات نفت روس��یه که از طریق دریا 
حمل می شود را از پنجم دسامبر ممنوع کرد و به همراه متحدانش در گروه 
هفت و استرالیا، همزمان سقف قیمت برای نفت روسیه را به اجرا گذاشتند. 
تح��ت این مکانیزم، اس��تفاده از خدمات بیمه دریای��ی، فاینانس و خدمات 
دیگر غربی برای محموله های نفت روسیه ممنوع خواهد بود؛ مگر اینکه این 

محموله ها در قیمت ۶۰ دالر یا پایین تر از آن فروخته شوند.
 دیپلمات های اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند بازبینی سقف قیمت 
۶۰ دالر برای نفت خام روس��یه را تا مارس که بازبینی دو ماهه همه س��قف 

قیمت ها آغاز خواهند شد را به تاخیر بیندازند.
 تعیین س��قف قیمت مستلزم توافق جمعی میان اعضای اتحادیه اروپا و 
همچنین گروه هفت اس��ت. این دو س��قف قیمت با هماهنگی با گروه هفت 
ک��ه اعالم کرده بود می تواند قیمت ۱۰۰ دالر ب��رای دیزل را بپذیرد، مورد 
مذاکره قرار گرفته بودند. مقامات ابراز نگرانی کرده بودند که تعیین س��قف 
قیمت خیلی پایین ممکن اس��ت باعث افزایش قیم��ت یا اختالل عرضه در 

اروپا شود.
این تمهید ش��امل یک دوره مهلت تا آوریل برای محموله هایی است که 

پیش از تصویب سقف قیمت بارگیری شده اند.
قیمت پایه معامالت دیزل در شمال غربی اروپا در روزهای اخیر کاهش 
پیدا کرده و پنجش��نبه گذش��ته در ۸۴۵ دالر و ۵۰ سنت در هر تن معادل 
۱۱۳ دالر در هر بش��که بسته شد اما بس��یار باالتر از قیمت فصلی ماند. اما 
دی��زل روس��یه اوایل هفته با قیمت بس��یار ارزان تر ح��دود ۹۰ دالر قیمت 

گذاری شد.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، ش��رکت مش��اوره وود م��ک کنزی هفته 
گذش��ته اعالم کرد دو س��قف قیمت ۱۰۰ دالر و ۴۵ دالر، تاثیر ش��دیدی 
 روی پاالیشگاه های روس��یه نخواهد گذاشت. با این حال، تولید نفت روسیه

 ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماه جاری کمتر از سه ماهه پیش خواهد بود 
و صادرات دیزل این کشور تحت تاثیر ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا، حدود 

۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.

خبــر

ابرازتمایلوزیرنفتونزوئالنسبتبه
همکاریهاینفتینزدیکترباایران

وزی��ر امور خارجه ایران، با "طارق العیس��امی "مع��اون اقتصادی رئیس 
جمه��ور و وزیر نفت ونزوئال دیدار و در خص��وص موضوعات مورد عالقه دو 

کشور به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش ایس��نا ،حس��ین امیر عبداللهیان  در این دیدار بر توس��عه و 
تقویت همکاری ها با ونزوئال، خصوصا اجرای تفاهمات تاکید کرد و خواستار 

رفع موانع و چالش ها و سرعت بخشیدن به روند همکاربها  شد.
وی همچنین در ادامه ضمن اش��اره به س��فر نیک��والس مادورو رییس 
جمهور ونزوئال به تهران در س��ال ۱۴۰۱، این سفر را نقطه عطفی در روابط 

فیمابین عنوان کرد.
وزیر نفت ونزوئال ضمن اشاره به تجربیات فراوان ایران در حوزه انرژی و 
فنی، برای انتقال این تجربیات به ونزوئال و همکاری نزدیک تر در حوزه نفت 
ابراز تمایل کرد و همکاری در این زمینه را موجب ارتقای جایگاه دو کش��ور 

در سطح جهان عنوان کرد.
طرفین همچنین س��ند راهبردی امضا ش��ده در  سفر مادرو به تهران را 
به عنوان نقشه راه روابط ایران و ونزوئال معرفی کردند و به سرعت بخشیدن 

اجرای تفاهمات گذشته و استفاده از فرصت ها تاکید کردند.

هندیهانفتروسیهرابهدرهمخریدند

پاالیشگاه های هندی به جای دالر آمریکا، پول عمده خرید نفت روسیه 
را به درهم امارات متحده عربی پرداخت کردند.

به گزارش ایسنا، اگرچه هند تحریمهای غربی علیه مسکو را به رسمیت 
نشناخته و خرید نفت روسیه، تحریمهای مذکور را نقض نمی کند اما بانک ها 
و موسسات مالی هندی درباره انجام مبادالت مربوط به این خریدها، محتاط 
هس��تند تا ناخواسته تحریمهایی که علیه روسیه بر سر جنگ اوکراین وضع 

شده اند را نقض نکنند.
پاالیشگاه ها و معامله گران هندی نگران آن هستند که شاید نتوانند به 
تس��ویه معامالت به دالر ادامه دهند؛ به خصوص اگر قیمت نفت روس��یه به 
باالتر از س��قف تعیین شده از سوی کشورهای گروه هفت و استرالیا افزایش 

پیدا کند.
این موضوع باعث ش��ده اس��ت که معامل��ه گران به دنبال اس��تفاده از 
روش��های پرداخت جایگزین باشند که به تالشهای روسیه برای دالرزدایی از 

اقتصادش در واکنش به تحریمهای غربی کمک می کند.
 تالش��های قبلی پاالیش��گاه های هندی برای پرداخت پول معامله گران 
برای نفت روسیه به درهم از طریق بانکهای دبی ناموفق بود و آنها را مجبور 
کرده بود دوباره از دالر آمریکا استفاده کنند. اما به گفته منابع آگاه، "استیت 

بانک ایندیا" اکنون این معامالت درهم را انجام می دهد.
تحت مکانیزم س��قف قیمت گروه هفت، فراهم ک��ردن خدمات بیمه و 
حمل برای محموله های نفت که باالتر از ۶۰ دالر در هر بشکه فروخته می 
شوند، برای شرکت های غربی ممنوع است.   این ممنوعیت حتی اگر نفت به 
مقصد کشورهایی مانند چین و هند باشد که از مکانیزم سقف قیمت حمایت 

نکرده اند، صدق می کند.
پاالیشگاه های هندی معموال نفت روسیه را از معامله گران به قیمتی که 

شامل هزینه تحویل است، خریداری می کنند.
چهار منبع آگاه اظهار کردند: پاالیش��گاه های هندی نفت روس��یه را بر 
مبنای تحویل در محل خریداری می کنند تا هرگونه ریسک مربوط به حمل 
محموله را خنثی کنند و تاکنون هزینه محاس��به ش��ده در محل بارگیری، 
پایین سقف قیمت بوده اس��ت. پاالیشگاه های هندی اکثرا نفت روسیه را از 

معامله گران مستقر در دبی خریداری می کنند.
بر اس��اس گزارش رویترز، مقامات هندی ماه گذشته اظهار کرده بودند: 
شرکتهای هندی در پرداخت پول نفت روسیه با هیچ مشکلی مواجه نیستند 
و اقدام��ات اخیر غرب و مکانیزم س��قف قیمت، بر تس��ویه معامالت تاثیری 

نگذاشته اند.

درآمدانرژیروسیهبهپایینترینرکوردازسال
۲۰۲۰رسید

آمار وزارت دارایی روس��یه نشان داد درآمد بودجه ماهانه روسیه از نفت 
و گاز در ژانوی��ه، تحت تاثیر تحریم ه��ای غربی به پایین ترین حد از ماه اوت 

سال ۲۰۲۰ نزول کرد.
به گزارش ایس��نا، آمار وزارت دارایی روسیه نشان داد درآمد گمرکی و 
مالی��ات ماهانه از فروش نفت در ژانویه بر مبنای س��االنه، ۴۶ درصد کاهش 
پیدا کرد که منعکس کننده این حقیقت اس��ت که اگرچه قیمت نفت برنت 
تغییر چندانی نداشت اما میانگین قیمت ماهانه نفت اورال روسیه، ۴۲ درصد 

کاهش یافت.
مس��کو به درآمد نفت و گاز که س��ال گذش��ته ح��دود ۱۱.۶ تریلیون 
روب��ل مع��ادل ۱۶۵ میلیارد دالر بود، برای تامین هزین��ه بودجه نیاز دارد و 
مجبور ش��ده است فروش ذخایر بین المللی را برای پوشش کسری ناشی از 
هزینه ه��ای جنگ در اوکراین آغاز کن��د. آمار ژانویه به ۴۲۵.۵ میلیارد روبل 

معادل ۶.۰۵ میلیارد دالر رسید.
وزارت دارایی روس��یه روز جمعه اعالم کرد فروش روزانه ارز خارجی را 
س��ه برابر کرده و به ۸.۹ میلیارد روبل معادل ۱۳۰ میلیون دالر در روز طی 

ماه آینده خواهد رساند تا کاهش درآمد نفت و گاز را جبران کند.
تحلیلگران در پرومسی واز بانک اظهار کردند: این فروش ممکن است در 
مارس دو برابر شود زیرا مسکو تالش می کند کسری مذکور را برطرف کند. 
غرب که پیش از این بازار انرژی اصلی روسیه بود، با هدف گرفتن درآمدهای 
انرژی مسکو از طریق تحریم های کم سابقه ای که برای محدود کردن فروش 
این کش��ور به کش��ورهای دیگر به اجرا گذاش��ته و قرار است تشدید شوند، 

واکنش نشان داده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ضمن تأکید بر 
ض��رورت صرفه جویی در مص��رف گاز طبیعی در فصل 
سرد سال، از انتقال بیش از ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز 

از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت ملی گاز ایران، 
غالمعباس حسینی با تبریک فرارسیدن چهل وچهارمین 
سالگرد پیروزی انقالب اس��المی، گفت: شرکت انتقال 
گاز ایران مسئولیت حفظ، نگهداری، تعمیرات و راهبری 
۳۸ هزار و ۵۸۰ کیلومتر خط لوله و ۸۹ ایستگاه تقویت 
فش��ار گاز را بر عهده دارد ک��ه انجام به موقع تعمیرات 
خط��وط و تأسیس��ات و آمادگی کامل آن ه��ا پیش از 
زمان تعیین شده از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
 ای��ران، از مهم ترین برنامه ه��ای عملیاتی بوده که بطور 

۱۰۰ درصدی انجام شده است.
وی با اش��اره به انتقال ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز  
به شبکه انتقال گاز کشور، تصریح کرد: رکورد بیشترین 
انتق��ال روزانه گاز با ۸۵۵ میلیون مترمکعب گاز در روز 

۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ ثبت شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت انتق��ال گاز ای��ران درب��اره 
اقدام ه��ای انجام ش��ده برای انتقال پایدار گاز در س��ال 
۱۴۰۱، تصری��ح ک��رد: در تأسیس��ات تقوی��ت فش��ار 

گاز ت��ا پایان آذرم��اه بیش از ۱۴۴ م��ورد از تعمیرات 
 توربین/ الکت��رو/ انجین و کمپرس��ور گاز انجام و همه

 فعالیت  های نگهداری و تعمیرات تاسیس��ات و خطوط 
لوله در نرم افزار IPCMMS ثبت شده است.

ب��ه گفته حس��ینی، در بخ��ش خط��وط لوله نیز 
تعمیرات گس��ترده خط سوم و چهارم سراسری و خط 
س��رخس - نکا و ۱۴۰۰ اتصال تاسیس��ات نورآباد ۱۰، 
دوراهان و پل کله ۱۰ به خط دهم سراسری و آمادگی 
برای راه ان��دازی و بهره برداری، ازجمله ش��اخص ترین 

اقدام ها در این زمینه بوده است.
وی ب��ه تالش ش��بانه روزی کارکنان این مجموعه، 
اش��اره و اظهار کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون ۳ هزار و 
۱۳ کیلومتر پیگرانی هوشمند، ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر 
پیگرانی تمیزکننده، ۳۹ هزار و ۳۶۶ کیلومتر نشت یابی، 

 ی��ک هزار و ۹۱۱ مت��ر تعویض خط لول��ه، ۳۷ هزار و
 ۳۴۸ مترمرب��ع تعویض پوش��ش و ۲۳ مورد هات تب 

انجام شده است.
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز ای��ران با بیان اینکه 
داخلی س��ازی بی��ش از ۷۵۰ قل��م کاالی م��ورد نی��از 
 شرکت از طریق کمیته های خودکفایی انجام و ساخت

 ۴۴۰ قطع��ه و تجهی��ز در ای��ن کمیته ها در دس��تور 
کار قرار گرفته اس��ت، تصریح کرد: ش��رکت انتقال گاز 
ایران همس��و با اجرای ش��عار سال از طرف مقام معظم 
رهبری در حوزه خودکفایی و داخلی س��ازی قطعات، با 
هدف ایجاد فضای رقابتی در بخش تعمیرات اساس��ی 
توربین ها، اقدام به آگاه س��ازی، توانمندسازی و افزایش 

ظرفیت شرکت های داخلی کرده است.
حسینی یادآور ش��د: این مهم به گونه ای بوده که 
در س��ال های پیش، توربین های مختلف برای تعمیرات 
اساسی، به کشور س��ازنده ارسال می  شد، اما با برنامه -

ریزی م��دون در این ش��رکت، پیمانکارهای مس��تعد 
شناس��ایی و با بسترس��ازی مناس��ب به منظور افزایش 
توانمن��دی پیمان��کاران، تعداد قابل توجه��ی پیمانکار 
دارای توانمن��دی الزم، ب��رای انجام تعمیرات اساس��ی 

توربین ها آماده هستند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خبر داد:

انتقال بیش از ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور

رئیس جمهوری از نمایشگاه توانمندی های 
علمی و صنعتی تولید داخل بازدید کرد

رئیس جمه��وری ب��ا همراهی چند ت��ن از هیئت 
وزیران از نمایش��گاه توانمندی های تولید داخلی که در 

حوزه های مختلف برپا شده است دیدن کرد.
ب��ه گزارش ش��انا به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، س��ید ابراهیم رئیسی از بخش های 
مختلف نمایش��گاه توانمندی ه��ای تولید داخلی که به 
مناسبت شعار سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

نامگذاری و برگزار شده است، دیدن کرد.
در ای��ن بازدید که وزیران نف��ت، صنعت، معدن و 
تجارت، جهادکش��اورزی، راه و شهرس��ازی، ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، نیرو، معاون اداری و اس��تخدامی 

و رئی��س دفتر رئیس جمه��وری، رئیس��ی را همراهی 
می کردند، دست اندرکاران بخش های مختلف توضیحاتی 

درباره دستاوردها و توانمندی های بخش های مرتبط با 
حوزه فعالیت خود ارائه کردند.

در  داخل��ی  توانمندی ه��ای  نمایش��گاه  ای��ن  در 
حوزه ه��ای صنای��ع معدن��ی و اکتش��افی، الکترونیکی 
و مخاب��رات، هوافض��ا و ماهواره، خودرو، کش��اورزی و 
غذایی، حمل ونق��ل ریلی، ج��اده ای، دریایی و هوایی، 
بخ��ش مس��کن، نف��ت و پتروش��یمی، ل��وازم خانگی، 
نس��اجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق 
و نیروگاه��ی و سدس��ازی و طرح ه��ای مدیریت آب و 
 فناوری اطالعات و ارتباطات به نمایش گذاش��ته شده

 است.


