
 مرکز فناوری توسعه انرژی در منطقه آزاد انزلی راه اندازی می شود

دور خوردن معامالت ارزی »نیما«

4انرژی

 بانک انگلیسی: 

تحریم  ایران، بهای نفت را به 100 دالر می رساند

مدیر بانک »استاندارد چارترد« انگلیس اعالم کرد: تحریم های آمریکا 
علیه صنعت نفت ایران می تواند قیمت نفت را به یکصد دالر برای هر بشکه 

برساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود فشارهای آمریکا برای محدودسازی و 
توقف صادرات نفت ایران، واکنش های منفی نسبت به این اقدام در حال افزایش 
است. برخی کارشناسان معتقدند آمریکا با این فشارها قادر به توقف کامل صادرات 
نفت ایران نیست و باعث نوسان بازار نفت و افزایش قیمت ها تا محدوده بشکه ای 
یکصد دالر می شود. به گزارش شنبه تارنمای وزارت نفت از نشریه »پالتس« انگلیس، 
»پال هورنسل« از مدیران بانک انگلیسی استاندارد چارترد اعالم کرد: تحریم های 
آمریکا ضد ایران می تواند در پایان سال جاری میالدی سبب خالء وحشتناک در 
بازار شود. وی گفت: ما اکنون با قیمت 82 دالر روبروییم و فاصله چندانی با یکصد 
دالر نداریم. با این همه، از دید این کارشناس، قیمت یکصد دالری نفت دوام چندانی 
نخواهد داشت. بانک استاندارد چارترد هفته گذشته با استناد به تحریم های آمریکا 
ضد ایران، برآورد خود را از میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت در سال آینده 
میالدی، سه دالر افزایش داد و به 78 دالر رساند. این بانک همچنین پیش بینی کرد 

میانگین قیمت نفت در سال 2020 میالدی 85 دالر برای هر بشکه خواهد بود.
ایران در فصل بهار امسال به طور میانگین روزانه 2 میلیون و 600 هزار بشکه نفت 
و میعانات گازی صادر کرد که حدود 40 درصد آن به اروپا و بقیه به آسیا صادر شد.

ادامه کاهش قیمت در بازار طال و سکه

در بازار امروز قیمت  انواع طال و سکه نسبت به روز گذشته کاهش یافته و به 
روند کاهشی خود که از روز گذشته آغاز شده، ادامه داد.

به گزارش ایسنا، در حالی که هفته  گذشته سکه تمام طرح جدید تا پنج میلیون و 
500 هزار تومان هم پیش رفته بود، از روز گذشته قیمت ها در بازار ارز و طال کاهشی 

شد و  امروز هم ادامه یافت.
بدین ترتیب سکه تمام طرح جدید که روز گذشته پنج میلیون و ۱42 هزار تومان 
بود، با کاهش ۳5 هزار تومانی قیمت، در بازار امروز پنج میلیون و ۱07 هزار تومان 
فروخته شد. سکه تمام طرح قدیم نیز دوباره به کانال پنج میلیون تومان برگشت و 

چهار میلیون و ۹5۱ تومان قیمت خورد.
نیم سکه و ربع سکه نیز هر کدام با اندکی کاهش قیمت، به ترتیب دو میلیون و 

57۱ هزار تومان و یک میلیون و 4۱۱ هزار تومان داد و ستد شدند.
همچنین طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر، هر اونس طالی جهانی با حفظ نسبی 

روند خود در مقایسه با روز گذشته، ۱۱۹۳ دالر و 20 سنت قیمت دارد.
هر گرم طالی ۱8 عیار نیز با 2۳00 تومان کاهش نسبت به روز گذشته 4۹۱ 
هزار و ۳00 تومان در طالفروشی ها معامله شد و هر مثقال طالی ۱7 عیار نیز دو 
میلیون و ۱28 هزار و 500 تومان فروخته می شود که نسبت به روز گذشته ۱0 

هزار تومان کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه  یک گرمی با حفظ قیمت نسبت به روز قبل، 

70۱ هزار تومان است.

ماجرای نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی ها چیست؟
نرخ خوراک پتروشیمی ها که همواره یکی از موضوع های مورد مناقشه 
بوده، در ماه های اخیر و با توجه به سیاست های ارزی دولت دستخوش 
تغییراتی شده است. نرخ خوراک پتروشیمی ها که پیرو دستورالعمل جدید 
ارزی کاهش یافته بود، با تغییر سیاست ها افزایش نیافت اما به تازگی 

اخباری مبنی بر افزایش آن به گوش می رسد.
به گزارش ایسنا، بعد از دستورالعمل ارزی جدید که شرکت های پتروشیمی را 
متعهد کرد ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند، 
صدای اعتراض این شرکت ها درآمد و آنان از دولت خواستند اگر قرار است ارز 
صادراتی خود را به  سامانه نیما بیاورند، باید خوراک را با نرخ کم تری دریافت کنند. 
در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ ها با 
جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری، قرار شد خوراک با نرخ ۳800 تومانی به 

پتروشیمی ها اختصاص داده شود.
چندی بعد نرخ ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی با رونمایی از بسته جدید 
ارزی افزایش یافت، اما قیمت خوراک آن ها تغییری نکرد و برخی از کارشناسان 
اعالم کردند که این شرکت ها خوراک خود را با نرخ ۳800 تومانی دریافت می کنند 
و محصول آن ها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می رسد. بر این 
اساس این پتروشیمی ها باید ارز به دست آمده از صادرات محصوالت خود را در بازار 

ثانویه به نرخ ارز حدود 8000 تومانی بفروشند.
نکته نهفته در اظهارات کارشناسان این بود که این شرکت ها خوراک خود را با ارز 
۳800 تومانی از دولت می گیرند و ارز به دست آمده از صادرات را با نرخ 8000 تومان 
به بازار ثانویه می فروشند. برخی از آن ها حتی اعالم کردند شرکت های پتروشیمی 
از اختالف نرخ خوراک و ارز صادراتی رانت ۳0 هزار میلیارد تومانی کسب می کنند.

این درحالی است که به گفته رضا نوروز زاده - مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، نسبت قیمت خوراک به فروش یک به یک نیست و ممکن است با یک 
واحد خوراک، یک محصول تولید نشود. با این حال هفته گذشته بیژن زنگنه - وزیر 
نفت، در حاشیه افتتاح نمایشگاه ایران پالست درمورد نرخ خوراک گفت: قرار است 
خوراک واحدهای پتروشیمی هم متناسب با تغییراتی که در نرخ ارز حاصل شد 

تغییر کند.

رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران:اخبار

به جای حباب، بالن ارزی داریم!
شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز، گالیه فعاالن اقتصادی 
کسب وکار  ادامه  و  بازار  دورنمای  چون  کرده  بیشتر  را 
برایشان دشوار شده است؛ به گونه ای رییس فدراسیون 
واردات اتاق بازرگانی ایران می گوید افزایش نرخ ارز فاقد 
منطق اقتصادی است و حباب ارز به بالن ارز تبدیل شده 
که عمده آن تابع جو روانی است بیش از آنکه تابع مسائل 

بین المللی باشد.
به گزارش ایسنا، نرخ دالر در هفته گذشته عمدتا صعودی بود 
و همان طور که پیش بینی می شد پس از گذشت مجمع عمومی 
سازمان ملل به روند صعودی خود ادامه داد و بازار ارز را بار دیگر 
دگرگون شد که به گفته فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی، 
افزایش نرخ ارز، بخشی مربوط به سیاست های اقتصاد کالن، 
بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و 
با تدبیر  امنیتی است که ضرورت دارد  بخشی هم بحث های 

حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود.
البته بازار ارز این هفته را با کاهش قیمت شروع کرد و کمتر 
از ۱7 هزار تومان داد و ستد شد اما شرایط به گونه ای نیست که 
بازار قابل پیش بینی باشد و مشخص نیست قیمت ها به سمت 

صعود می روند یا نزول.
در همین رابطه فرهاد احتشام زاده - رییس فدراسیون واردات 
اتاق بازرگانی ایران - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتفاقات 
از  بیش  است  روانی  جو  تابع  ارز  نرخ  نوسانات  و  حاضر  حال 
آنکه تابع فضای بین المللی باشد؛ لذا ایجاد اعتماد در شرایط 
و جو روانی جامعه می تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، چراکه 
تصمیمات نادرست باعث می شود عدم امنیت روانی تشدید شود.

وی افزود: در وهله اول کشور به امنیت روانی نیاز دارد. از 
در  کنیم،  اجرا  خوبی  به  را  روانی  امنیت  نتوانسته ایم  آنجاکه 
بخش هایی از بازار رفتارهای هیجان زده  بوجود می آید که در 
بخش های مختلف منجر به التهابات می شود و این التهابات روی 

کل جامعه تاثیرگذار شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه 
موضوعات اقتصادی در حال توسعه هستند، تصریح کرد: مسایل 
اقتصادی، موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر 

قرار داده است که مدام همدیگر را تشدید می کنند.
نایب رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: 
اگر بخواهیم یک عامل برای بیان و توجیه آشفتگی های اقتصادی 
در نظر بگیریم، طبیعتاً تصمیم غلطی گرفته ایم؛ چراکه باید به 
صورت جامع همه عوامل در نظر گرفته شود. همچنین نکته 
مهم که بارها هم در اتاق بازرگانی تکرار شده این است که نیاز 
به اتاق جنگ داریم. اکنون در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم که 

این جنگ بدون آنکه منتظر آژیر قرمزش باشیم شروع شده و ما 
هیچ زره ای به تن نکرده ایم و هر روزی که می گذرد این جنگ 

شدت بیشتری پیدا می کند اما ما هنوز آمادگی الزم را نداریم.
تا زمانی که این اتاق جنگ که  احتشام زاده افزود: طبیعتاً 
باید تلفیقی از خبرگان واقعی و نه خبرگان نمادین باشد، در 
حوزه های مختلف شکل نگیرد، اتفاق خاصی در جهت بهبود 
سیاسی،  حوزه های  از  جنگ  اتاق  این  در  نمی افتد.  شرایط 
اقتصادی و اجتماعی نیز نیاز است تا کنارهم باشند. تخصص ما 
در اتاق بازرگانی فقط در حوزه اقتصاد است و تخصص سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی نداریم.
بازرگانی  اتاق  از  ایران تاکید کرد:  رییس فدراسیون واردات 
فقط کارشناسان اقتصادی و خبره های اقتصادی می توانند در 
اتاق جنگ حضور داشته باشند. در کنار اینها نیاز است نفرات 
دیگر هم باشند تا با هم به صورت جامع تصمیم گیری شود. 
همچنین تصمیمات مقطعی نیز نمی توانند تاثیر گذار باشند و 
هر چه دیرتر به این موضوع توجه شود )اولین بار این موضوع در 

اردیبهشت ماه امسال در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران مطرح  و وجود اتاق جنگ اعالم نیاز شدید شد. اکنون پنج 
ماه از این موضوع گذشته اما هنوز اتاق جنگی در سطح کالن 

شکل نگرفته است( دچار التهابات بیشتر در بازار می شویم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید براینکه بازار 
بسیار حساس شده است، اظهار کرد: امنیت روانی جامعه بسیار 
است.  گرفته  قرار  مختلف  تلنگرهای  کوچکترین  تاثیر  تحت 
کمااینکه شدت این تلنگرها به نحوی نیست که بخواهد اثرات 

این چنینی بر کشور بگذارد.
وی افزود: در حال حاضر بجای واژه حباب از بالن، بادکنک 
و غیره استفاده می شود که درست هم هست، چراکه وقتی از 
منظر اقتصادی شرایط بررسی می شود، افزایش و نوسانات ارز 

فاقد منطق الزم است.
احتشام زاده تصریح کرد: محاسبه قیمت واقعی دالر چیزی 
نیست که ما بتوانیم به عنوان بنگاه های اقتصادی بیان کنیم. 
بیان احساس در یک  این  بیان کنیم که  را  ما احساس خود 

فعالیت اقتصادی به هیچ وجه درست نیست، چرا که فعالیت های 
اقتصادی دارای الگوهای مختلف است که اطالعات آن فقط در 
اختیار بانک مرکزی که تامین کننده عمده ارز در بازار است، 

وجود دارد.
کامال  ارز  بازار  افزود:  ایران  واردات  کمیسیون  رییس  نایب 
در  بخواهیم  اگر  دارد.  قرار  دولت  و  مرکزی  بانک  اختیار  در 
قیمت گذاری واقعی تحلیل درست به دور از فضای حسی داشته 
باشیم، باید تحلیل های تکنیکال داشته باشیم و اینطور نباشد 
که رقم هایی تعیین شود که چند ماه  بعد مجدد نیاز باشد که 
آنها را تغییر دهیم و فقط منابع ارزی کشور را به حراج بگذاریم.
و  ارز  واقعی  نرخ  اعالم  برای  که  کرد  تاکید  مجدد  وی 
اتاق جنگ نیاز است که کارشناسان فنی  کنترل آن، قطعاً 
تصمیم  ارکان  نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  مرکزی  بانک 
ساز اقتصاد کشور هستند، حضور داشته باشند. نمی توان یک 
چراکه  کرد،  تحلیل  تنهایی  به  صرفاً  را  پازل  این  از  بخش 

تصویر صحیحی نمی دهند.

واشنگتن، روسیه را به »محاصره دریایی« تهدید کرد
وزیر کشور آمریکا گفته است که محاصره دریایی را می توان به عنوان گزینه بازدارنده در سیطره روسیه بر تامین انرژی برای خاورمیانه و جلوگیری از اوضاعی که در اروپا شاهدش هستیم، در نظر داشته باشیم. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 

اسپوتنیک، این اظهارات از سوی رایان زینکی، وزیر کشور آمریکا در حالی مطرح شده که تامین کننده انرژی اروپا در دستان روسیه قرار دارد و حاال وی گفته است که با محاصره دریایی می توان جلوی تامین نفت خاورمیانه را از سوی روسیه 
گرفت. وی در این باره گفت: آمریکا با نیروی دریایی خود توانایی این را دارد تا اطمینان حاصل کند که بستر دریاها باز می مانند و اگر الزم باشد برای تضمین پیدا کردن از اینکه انرژی روسیه به بازار وارد نشود، آن را محاصره کند. دوشنبه / 9 مهر 1397 / شماره 243

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف ایجاد و راه اندازی مرکز فناوری توسعه 
انرژی و ساماندهی شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی در منطقه آزاد انزلی 

تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند.
به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
این تفاهمنامه به امضای کامبیز مهدی زاده فرساد دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه 
انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رضا مسرور مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی رسید.
بر اساس این گزارش، ایجاد و راه اندازی مرکز فناوری توسعه انرژی در منطقه آزاد 
انزلی، راهبری دوره های آموزشی حرفه ای برای تقویت ظرفیت حرفه ای شرکت 
های دانش بنیان و حمایت از فعالیت انجمن ها و تشکل های مردم نهاد برای ترویج 
و فرهنگ سازی در حوزه انرژی های تجدید پذیر برخی از اهداف امضای این تفاهم 

نامه همکاری است.
همچنین بر اساس امضای این تفاهم نامه، همکاری در جذب صنایع 'های تک' 
مربوط به حوزه انرژی، برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تخصصی حوزه انرژی 
و محیط زیست در منطقه آزاد انزلی، هم افزایی در تقویت کریدور چین، قزاقستان، 

ایران جهت انتقال کاالهای انرژی محور تسهیل می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در این مراسم با اشاره به بازدید 
خود از منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: مقرر شد سازمان منطقه آزاد انزلی فضایی را برای 
استقرار شرکت های دانش بنیان در نظر گیرد تا شرکت های فناور به صورت متمرکز 

در این منطقه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد راه اندازی مرکز نوآوری حوزه انرژی با این 
سازمان مطرح شد تا عالوه بر ساماندهی شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه انرژی 
شاهد فعالیت آنها در این منطقه باشیم. البته قرار است عالوه بر این شاهد فعالیت 

شرکت های دانش بنیان حوزه شیالت و کشاورزی در این منطقه باشیم.
مهدی زاده همچنین بیان کرد: بنابراین با انعقاد این تفاهمنامه، ظرفیت های 
همکاری بسیاری میان ستاد و سازمان ایجاد می شود تا شاهد بهره برداری بیشتر 
از پتانسیل نیروی متخصص کشور و ایجاد اشتغال در منطقه باشیم. چرا که در این 

منطقه عالوه بر واردات محصوالت شاهد صادرات نیز هستیم.
رضا مسرور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در مراسم امضاء تفاهمنامه با 
بیان اینکه به زودی شاهد نقش آفرینی بیشتر منطقه آزاد انزلی در اقتصاد ملی کشور 
خواهیم بود، گفت: امضای این تفاهم نامه و همکاری با معاونت علمی بر فعالیت های 
منطقه آزاد انزلی تاثیرگذار است چرا که تمام زیرساخت ها برای فعالیت استارتاپ ها 

و شرکت های دانش بنیان در این منطقه فراهم است.

برپایه این گزارش، دبیرخانه ای جهت اجرای تفاهم نامه در ستاد توسعه فناوری 
حوزه انرژی معاونت علمی راه اندازی می شود تا هدایت و معرفی طرح های فناورانه 
و پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی از طریق بخش خصوصی، موسسات پژوهشی و 

تحقیقاتی دانشگاهی و دولتی پیگیری شود.

عرضه ارز ناشی از صادرات توسط صادرکنندگان در سامانه نیما همچنان 
پرحاشیه بوده و هر بار ماجرای تازه ای دارد. برخی صرافان و خریداران ارز 
در این سامانه می گویند در مواردی با صادرکنندگانی مواجه هستند که نرخ 
فروش آن ها گاها تا دو برابر نرخ نیمایی است و باید مابه التفاوت را خارج از 

معامله به حساب آنها واریز کنند.
به گزارش ایسنا، حدود شش ماه از راه اندازی سامانه نظام یکپارچه مبادالت ارزی 
)نیما( و نزدیک به دو ماه از الزام صادرکننندگان غیرنفتی برای عرضه ارز ناشی 
از صادرات در این سامانه گذشته است، اما مسائل خاص مبادالت آن پابرجاست. 
در ابتدای امر عمدتا ارز نفتی وارد سامانه شده و با نرخ 4200 تومان در اختیار 
واردکنندگان قرار می گرفت، اما در ادامه قرار بر این شد تا با تعمیق بازار ثانویه، 
تمامی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی وارد نیما شده و با نرخ توافقی بین صادرکننده 
و واردکننده مبادله شود. در این بین البته صرافان نیز حضور داشته و در کنار نقش 

واسطه بین دو گروه خود اقدام به خرید کرده و این مجوز را دارند که ارز خریداری 
شده را به صورت اسکناس وارد کشور کرده و به فروش برسانند.

با توجه به اختالف نرخی که بین بازار ثانویه و بازار آزاد ارز وجود دارد این موضوع به 
یکی از  دالیل نارضایتی صادرکنندگان از جریان عرضه ارز در نیما تبدیل شد و عدم 
استقبال آنها را به همراه داشت. به  هر حال تا پیش از این صادرکنندگان، ارز خود را در 
بازار و به نرخ آزاد می فروختند و سود خوبی هم دریافت می کردند، ولی اکنون باید ارز 
را در سامانه نیما با متوسط نرخ ۹500 تومان برای هر یورو بفروشند، در حالی که این 
ارز در بازار آزاد تا بیش از 20 هزار تومان هم قیمت می خورد. آمارها نشان از آن دارد 
که صادرکنندگان غیرنفتی به میزان ارز دریافتی، در سامانه نیما و برای پاسخگویی 
به نیاز واردکنندگان ارزی عرضه  نمی کنند. گفت وگو با برخی صرافان فعال در سامانه 
نیما با گله هایی در این زمینه همراه بوده و عنوان می کنند شرایط موجود خالی از رانت 
نیست. آنها می گویند برخی صادرکنندگان اصال راضی به فروش ارز خود در بازار ثانویه 

نیستند و در مواردی هم اقدام به این کار می کنند. آنها در زمان معامله نرخ هایی تا 
دو برابر سامانه اعالم کرده که در صورت پذیرش باید مابه التفاوت را خارج از معامله به 
حساب آنها واریز کنند. دریافت اختالف نرخ تنها مشکل نیست، بلکه طرف های معامله 
صادرکنندگان از اینکه برخی از آنها ارز خریداری شده را با وجود دریافت پول، نزد خود 
نگه می دارند گله دارند و عنوان می کنند که پیش می آید که صادرکننده تا دو هفته و 
بیشتر پول فروش را نزد خود دارد، در حالی که تحویل ارز طول می کشد و در این بین 
در کنار سود فروش ارز از سود خواب پول خریدار هم بهره  می برد. در کنار این موضوع 
واردکنندگان عنوان می کنند که در برخی روزها پیش می آید که برای تامین ارز مورد 
نیاز خود در نیما با مشکل مواجه می شوند حال یا به دلیل نرخ های باال و غیرمتعارف 
اعالمی صادرکنندگان و یا کمبود عرضه. کم کاری صادرکنندگان برای عرضه ارز برای 
تامین نیازهای وارداتی محدود به گفته های صرافان و وارکنندگان نیست و آمارهای 

اعالمی از سوی بانک مرکزی این موضوع را تائید می کند.

کاهش  از  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ریسک و افزایش پایداری تولید گاز در پارس جنوبی خبر 
داد و گفت: تا پایان امسال یک هزار کیلومترخط لوله 

جدید گاز ساخته شده و به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، سهم گاز در سبد انرژی کشور به 70 درصد 
رسیده و همچنان در حال افزایش است به طوری که اکنون 
به بیش از 22 میلیون و ۳56 هزار و 665 مشترک معادل 70 

میلیون نفر در کشور گازرسانی شده است.
میلیون   850 روزانه  به  کشور  گاز  تولید  کنونی  ظرفیت 
مترمکعب رسیده است که تا پایان برنامه ششم توسعه، به یک 

میلیارد و 200 میلیون مکعب در روز افزایش می یابد.
بخش عمده توسعه گازرسانی در کشور به پشتوانه توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی تحقق یافته، با راه اندازی فازهای 
برای  نیاز داخل، زمینه  تامین  بر  پارس جنوبی، عالوه  جدید 

افزایش صادرات فراهم شده است.
برای انتقال گاز تولیدی در پارس جنوبی و سایر میدان های 

گازی، شبکه سراسری انتقال گاز با سرعت زیادی گسترش یافته 
بر ۳6 هزار  افزون  از  برخورداری  با  ایران  به طوری که  است، 
پایانه  لوله و 8۱ ایستگاه تقویت فشار گاز و ۹  کیلومتر خط 
صادرات و واردات گاز، در رتبه نخست شبکه گازرسانی خاورمیانه 

و جایگاه چهارم جهان پس از آمریکا، روسیه و کانادا قرار دارد.
برای تضمین تولید پایدار گاز از پارس جنوبی و انتقال گاز، 
چند طرح توسعه خطوط لوله و ایجاد تاسیسات پشتیبانی در 
دست ساخت است که با راه اندازی آنها، ریسک تولید و انتقال 

گاز از پارس جنوبی کاهش می یابد.
تربتی«  منتظر  »حسن  ایران،  گاز  ملی  شرکت  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تشریح جزئیات 
پروژه های در دست اجرا برای توسعه گازرسانی و تامین گاز 
فصل زمستان، گفت: با راه اندازی ایستگاه برق پشتیبان فازهای 
یک تا سه پارس جنوبی، برق مطمئن با ولتاژ و فرکانس پایدار 
برای تولید گاز در اختیار پاالیشگاه های اول و دوم قرار گرفته 

است.

وی با اعالم اینکه با بهره برداری از این طرح جدید، پایداری 
تولید گاز در پارس جنوبی افزایش می یابد، افزود: تاکنون برای 
تامین برق مورد نیاز پاالیشگاه های پارس جنوبی از نیروگاه های 
موجود در سطح منطقه استفاده می شد که مشکالت فراوان این 
نیروگاه ها، شرکت نفت را بر آن داشت تا با ساخت نیروگاهی 
متمرکز، به گونه ای مطمئن تر، اقتصادی تر و آسان تر نیاز برق 

پاالیشگاه ها را تامین کند.
این مقام مسئول یکی از مشکالت اجرای پروژه را هماهنگی 
با سازمان های مختلف بیان کرد و افزود: در زمان اجرای پروژه، 
عالوه بر تعامل با شرکت نفت و گاز پارس که تامین برق ورودی 
پست برق را برعهده داشت، با پاالیشگاه های مختلف مجتمع 
گاز پارس جنوبی به عنوان بهره بردار در ارتباط بودیم که ایجاد 
رویه های  تفاوت  به  توجه  با  مجموعه ها  این  میان  هماهنگی 

اداری، بسیار دشوار و زمان بر بود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه کاهش هزینه تولید یکی 
دیگر از مزیت های بهره برداری از این طرح برقی در عسلویه 

است، بیان کرد:  با راه اندازی پست پشتیبان، می توان بخشی از 
توربین های قدیمی فازهای یک تا سه را که هزینه های نگهداری 
و مشکالت زیادی را به سیستم تحمیل می کنند از مدار خارج 
کرده و ظرفیت تولید و تامین برق مطمئن  برای افزایش پایداری 
تولید گاز در اختیار پاالیشگاه های اول و دوم پارس جنوبی قرار 

داد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با یادآوری اینکه 
در یک سال گذشته به طور میانگین ماهانه یک تا پنج پروژه در 
صنعت گاز ایران در مدار بهره برداری قرار گرفته است، اظهار 
داشت: پارسال در مجموع ۱7 پروژه از سوی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز به پایان رسید و به شرکت ملی گاز ایران تحویل شد.
از  کاال  تأمین  مالی،  انضباط  برقراری  یادآورشد:  تربتی 
رویکردهای  فرآیندها،  تسهیل  پروژه ها،  پیشین  موجودی های 
از سازندگان  پروژه ها، حمایت  کنترل  و  اجرا  در حوزه  جدید 
داخلی و تمرکز بر پروژه هایی که اولویت بیشتری دارند، از عوامل 

مهم دستیابی به اهداف صنعت گاز کشور است.

 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

1000 کیلومتر خط لوله جدید انتقال گاز امسال ساخته می شود


