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خبر كوتاه
پایان عملیات تعویض قطعه در ایستگاه
تقلیل فشار گاز شماره  3با موفقیت

عملیات تعویض یک قطعه (شیرسوزنی) در
ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره سه در ابتدای
خیابان میرزای شیرازی با موفقیت به پایان
رسید.
به گزارش شانا ،عملیات تعویض یک قطعه
(شیر سوزنی) در ایستگاه تقلیل فشار گاز در
تهران که در محدوده ساعت  10و  30و 11
و  30دقیقه صبح دیروز ( 10تیرماه) با موفقیت
انجام شد .این عملیات سبب استشمام بوی
گاز در اطراف این خیابان و به دنبال آن سبب
نگرانی ساکنان این منطقه شده بود ،اما اکنون
دیگر جای نگرانی وجود ندارد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای:

کامیونهای فرسوده ساالنه
بیش از  80هزار لیتر سوخت از دولت
دریافت میکنند

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای گفت :کامیونهای فرسوده ساالنه
بیش از  80هزار لیتر سوخت از دولت دریافت
میکنند ،این درحالی است که اگر  50میلیون
تومان به کامیون قدیمی داده شود کنار میرود
و کسی که در مجموعه باقی میماند میتواند کار
کند و بهرهبرداری مناسبی داشته باشد.
به گزارش شانا ،داود کشاورزیان با اشاره به
فعالیت کامیونهایی با عمر باالی  35سال در
کشور گفت :عرضه مازاد در حمل و نقل داخلی
باعث شده که سرمایهگذاری برای کامیون
غیراقتصادی باشد ،همچنین هم اکنون بهرهوری
کامیون نیز به شدت کاهش یافته است.
وی درباره رقابتیکردن نرخ حمل و نقل
بار در ایران و بهرهوری از کامیون ،افزود :نبود
واردات کامیون بر این مشکل دامن زده است،
نرخ کامیونی که در دنیا  250میلیون تومان
است در ایران حدود  450میلیون تومان بوده
و درحالی از غیر رقابتیبودن کرایهها صحبت
میشود که به دلیل ارزانی سوخت ،کرایه
کامیونهای ایرانی از کامیونهای خارجی کمتر
است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای با بیان اینکه کامیونهای فرسوده
ساالنه بیش از  80هزار لیتر سوخت از دولت
دریافت میکنند ،تصریح کرد :این درحالی است
که اگر نصف این مبلغ ،یعنی  50میلیون تومان
به کامیون قدیمی داده شود کنار میرود و کسی
که در مجموعه باقی میماند میتواند کار کند و
بهرهبرداری مناسبی داشته باشد.
بر اساس آمار اعالمی سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای ،بیش از  120هزار دستگاه
کامیون با عمر باالی  35سال در کشور فعالیت
میکنند که با توجه به مصرف بسیار باالی
سوخت آنها ،میزان بهرهوری این ناوگان بسیار
پایین است.

انرژی
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محیط زیست هورالعظیم در کانون توجه متن قرار دارد

انتقال دانش اچاسیی در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی

سرویس انرژی -سرپرست ایمنی،
بهداشت و محیط زیست ( )HSEشرکت
متن گفت :ذات اچاسیی انتقال تجربه
است و از این رو ،همکاری پیمانکاران
بزرگ ایرانی با شرکتهای بینالمللی
در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی
میتواند تجربههای زیادی را به فضای
کسب و کار توسعه صنعت نفت ایران
انتقال دهد.
به گزارش امتیاز و به نقل از شرکت
مهندسی و توسعه نفت (متن) ،کوروش
رضازاده گفت :شرکتهای بینالمللی
فرهنگ نهادینه شدهای در حوزه ایمنی،
بهداشت و محیط زیست ( )HSEدارند
و در این زمینه صاحب دانش هستند.
وی برخی کوتاهیها در حوزه
اچاسیی را ناشی از ضعف در
فرهنگسازی میان پیمانکاران عنوان
کرد و گفت :بهتر است در زمان بررسی
اسناد مناقصه ،عملکرد پیمانکار در این
زمینه با دقت مورد توجه قرار گیرد و یا
حتی نسبت به تدوین بانک اطالعاتی
جامع پیمانکاران در این بخش اقدام و از
سپردن کار به و پیمانکارانی که ساختار
الزم در این زمینه را ندارند ممانعت
شود.
سرپرست ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست ( )HSEشرکت متن
افزود :شرکت متن روی این موضوع
بسیار سختگیری میکند و هیچ تعارفی
ندارد ،زیرا اعتقاد داریم اچاسیی با جان
انسانها و با محیط زیست به عنوان یک
سرمایه ملی مشترک سروکار دارد و
از این رو با هر نوع قصوری به شدت

برخورد میکنیم.
وی یادآور شد :هماکنون  14طرح
فعال در دستور کار شرکت متن است
که اصول اچاسیی در آنها به دقت
اعمال و دنبال میشود.
آبگیری  88درصد هورالعظیم
سرپرست ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست شرکت متن ،در ادامه به موضوع
محیط زیست در منطقه هورالعظیم
اشاره کرد و گفت :بحران زیستمحیطی
این منطقه ،ارتباط مستقیمی با توسعه
میادین نفتی ندارد و شرایط اکوسیستم
آبی هور تا حد زیادی تحت تاثیر
وضعیت آبهای مرزی میان ایران و
عراق و نیز خشکسالیهاست.
وی با بیان اینکه عملیات نفتی
با اخذ مجوز و در زمانبندی مشخصی

در این منطقه صورت گرفته است ،ادامه
داد :در حال حاضر نزدیک به  ۸۸درصد
از این منطقه آبگیری شده است.
به گفته رضازاده ،تاالب هورالعظیم
از نظر شرایط زیستمحیطی و
تاثیرگذاری بر اقلیم جنوب غرب ایران
بسیار حساس و راهبردی است؛ این
منطقه حدود  ۶۵۰هزار هکتار وسعت
دارد و طرحهای توسعه میدانهای نفت
و گاز ایران حدود  ۱۲۵هزار هکتار از
این وسعت را به خود اختصاص داده
است.
وی با اشاره به رعایت دقیق
الزامهای زیستمحیطی در منطقه
هورالعظیم گفت :به طور مثال با توجه
به عملیات تحتاالرضی ،با انبوهی از
کندههای حفاری مواجهیم و از آنجا که

در حوزه تاالبی ملزم هستیم کندههای
حفاری را حتما به خارج از محدوده
تاالب منتقل کنیم ،چهار منطقه
استاندارد را برای تجمیع و انباشت
این کندهها احداث و حتی از تیمهای
آموزشدیده استفاده کردهایم تا روی
عملیات انتقال و انباشت این کندهها به
خارج از محدوده تاالبی نظارت و پایش
مستمر داشته باشند.
رضازاده ادامه داد :منطقه هور یک
سرمایه ملی است و ما تمام تالش خود
را برای برهم نخوردن اکوسیستم این
منطقه بکار میگیریم.
ابالغیه وزیر نفت ،حوزه
اچاسیی را متحول کرد
سرپرست ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست شرکت متن با بیان اینکه پس از

معاون وزیر نفت:

آغاز به کار دولت یازدهم و با اختیاراتی
که وزیر نفت ابالغ کرد ،تحولی بزرگ در
حوزه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
ایجاد شد ،افزود :این ابالغیه متکی به
مفاد قانون جدید نفت مصوب سال ۹۰
مجلس شورای اسالمی است که تا آن
زمان ابالغ نشده بود و به تحول در حوزه
اچاسیی منتهی شد.
رضازاده گفت :روال کار ما اینگونه
است که نخست با تذکر کتبی و شفاهی
و جلسههایی که برگزار میکنیم،
مغایرتهای احتمالی در حوزه ایمنی،
بهداشت و محیط زیست را تذکر
میدهیم و در صورت ادامه روند ،از طریق
اختیارات مصوب ابالغیه وزیرنفت ،کسر
مبالغی از صورتوضعیتهای پیمانکار
امکانپذیر است.

سیاسی کردن قراردادهای نفتی به زیان کشور است

سرویس انرژی -معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت
گفت« :باید نشان دهیم ایران محیطی سالم ،ایمن و امن برای سرمایه
گذاری خارجی است و بحثهای سیاسی و جناحی درباره اجرا شدن
یا نشدن قراردادهای نفتی ،به زیان منافع ملی کشور تمام می شود».
به گزارش امتیاز ،امیرحسین زمانی نیا درباره اجرای قراردادهای
جدید نفتی اظهار کرد :بحثهای سیاسی درباره اینکه آیا این منابع
را توسعه دهیم یا نه ،به نوعی مشغول کردن و فریب دادن خود
محسوب می شود.
وی افزود :البته اکنون ،تصمیمهای الزم برای پیگیری این
قراردادها ،گرفته شده است تا قراردادها امضا و اجرا شود و کارهای
اجرایی این قراردادها به زودی و به تدریج آغاز می شود.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی با بیان این که

میزان تولید منابع نفت و گاز نسبت به ذخایر هیدروکربوری کشور،
پایین است ،تصریح کرد :این موضوع نشان می دهد آنگونه که باید،
نتوانسته ایم منابع نفت و گاز خود را توسعه دهیم.
وی با یادآوری این که اوج مصرف انرژی فسیلی در جهان
حداکثر تا  20سال آینده است و از آن زمان به بعد ،میزان مصرف
انرژی فسیلی ،کاهش می یابد ،تصریح کرد :با توجه به تغییر اقلیم،
مسائل زیست محیطی و کاهش انتشار کربن ،منابع هیدروکربنی در
 20یا  25سال آینده ارزش کنونی را نخواهد داشت.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت :ما  20تا 25
سال فرصت داریم از این ذخایر استفاده کنیم و پس از آن ،ذخایر
هیدروکربوری جایگاه و ارزش خود را در سبد انرژی جهانی به تدریج
از دست میدهد.

اخبار
طرح پیمایش برای ناوگان دیزلی
درونشهری اجرایی میشود

طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش که
از سال  94برای ناوگان حمل و نقل عمومی
برونشهری عملیاتی شده بود ،اینبار برای ناوگان
باری و مسافری درونشهری در حال اجراست و بر
اساس مصوبه مربوطه ،این طرح با اضافه شدن ناوگان
دیزلی درونشهری تکمیل میشود .امیر جعفرپور،
مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری
سازمان شهرداریها گفت :مالکان ناوگان حمل و
نقل دیزلی تا پایان شهریورماه فرصت دارند در یکی
از مجموعههای درونشهری و برونشهری ثبتنام
کنند تا از سهمیه سوخت محروم نشوند.وی افزود:
سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی که تا پایان
شهریورماه در این طرح شناسایی نشده باشند به طور
کلی قطع میشود و برای اجرای فاز بعدی این طرح
اقدام خواهد شد.شهرام آدمنژاد ،معاون برنامهریزی
سازمان راهداری نیز در این مورد گفت :در مرحله
نخست ،شناسایی ناوگان در دستورکار قرار گرفت
و مالکان ناوگان گازوئیل سوز که در درون شهرها
بار حمل میکنند ،با مراجعه به سایت www.
 utcms.irباید اطالعات خود را ثبت کنند .تاکنون
در فروردینماه  5درصد ،در اردیبهشتماه  10درصد
و در خردادماه  25درصد از سهمیه سوخت ناوگانی
که مالکانشان از ثبتنام در سامانه وزارت کشور
خودداری کردهاند ،کسر شده است.طرح توزیع
سوخت بر اساس پیمایش که از سال  94برای ناوگان
حمل و نقل عمومی برونشهری عملیاتی شده بود،
اینبار برای ناوگان باری و مسافری درونشهری در
حال اجراست و بر اساس مصوبه مربوطه طرح کلی
توزیع سوخت بر اساس پیمایش با اضافه شدن ناوگان
دیزلی درونشهری تکمیل میشود.شناسایی ناوگان
دیزلی که مخصوص حمل بار و مسافر در داخل
شهرها هستند ،گام نخست ساماندهی به منظور
تخصیص سوخت است.

تولید نفت اوپک به باالترین حد
امسال رسید

افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی سبب شد
مجموع تولید نفت اوپک در ماه ژوئن امسال به
باالترین حد خود از سال  2017میالدی برسد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن،
نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد که در
ماه گذشته میالدی ،مجموع تولید روزانه نفت
کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک)  280هزار بشکه افزایش یابد.توجه به کاهش
تولید نفت عربستان و کویت ،میزان پایبندی اعضای
اوپک به توافق کاهش تولید ،در ماه ژوئن امسال 92
درصد بود ،اما افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی که
از توافق یاد شده معاف بودند ،سبب شد مجموع
تولید نفت اوپک افزایش یابد .بر اساس نظرسنجی
یاد شده ،میانگین تولید نفت اوپک در ماه ژوئن
امسال  32میلیون و  570هزار بشکه در روز بود ،در
حالی که هدف تولید این سازمان  32میلیون و 500
هزار بشکه در روز تعیین شده است.

