6

نفت

نگاه نو

افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف در ماههای گرم سال

دو شنبه 26آذر - 1397شماره387

خبر

ابالغ خطمشی اچاسیی
شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران ،خطمشی سیســتم مدیریت
بهداشــت ،ایمنی و محیط زیســت
شــرکت ملی نفت ایران را به مدیران
شرکتهای فرعی و تابعه ،مدیریتها
و واحدهای ستادی ابالغ کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از
شانا  ،در ابالغیه مســعود کرباسیان
آمده است:
شــرکت ملی نفت ایران بــه عنوان
یکی از بزرگتریــن دارندگان ذخایر
هیدروکربــوری در جهــان ،اهداف
راهبــردی خــود را در فعالیتهای
باالدستی صنعت نفت بنا نهاده است.
توسعه پایدار ،از اصول بنیادی شرکت
تلقی شــده و بر کلیه اهداف ،حاکم
خواهد بود؛ تمامــی فعالیتها نیز بر
پایه ارزشهای سازمانی که برگرفته
از نظام مدیریت بهداشــت ،ایمنی و
محیط زیست است ،مدیریت خواهند
شد.
طرحریزی و اســتقرار نظام مدیریت
بهداشــت ،ایمنی و محیط زیســت
در تمــام فرایندهــای شــرکت اعم
از اکتشــاف ،اســتخراج ،انتقــال،
بهرهبرداری ،ذخیرهسازی و صادرات
از تعهدات اساســی ما محسوب شده
و مدیران شرکتهای فرعی و تابعه،
مدیریتها و واحدهای ستادی ملزم
به بکارگیری و رعایت ترتیبات اتخاذ
شده در این نظام خواهند بود.
سیاســتهای ذیل به عنوان اصول
و چارچــوب این نظام تلقی شــده و
تمام اهداف ،برنامهها و فعالیتهای
ســازمان باید منطبق بر آن تعریف و
اجرا شوند:
حفظ ســامت نیروی انســانی به
عنوان باالترین ســرمایه سازمانی و
ملی
حفاظــت از محیــط زیســت و
جلوگیری از اتالف منابع و تخریب آن
ناشی از فعالیتهای شرکت
حذف ،کاهش و کنترل ریسکها در
تمام فعالیتها با هدف دســتیابی به
تولید ایمن و پایدار
توجه به اصــول پدافند غیرعامل و
مدیریت بحران در راستای حفاظت از
تاسیسات و سرمایههای ملی
ارتقــاء فرهنــگ  HSEو بهبود
عملکــرد بــا تمرکــز بــر توســعه
صالحیتهای حرفه ای
مدیریت بــر مبنــای فرایندها در
تمامی ســطوح بــا رویکــرد نگرش
سیستمی
انطباق با قوانیــن و مقررات ملی و
بینالمللی و توجه به مسئولیتهای
اجتماعی
بهبود عملکرد پیمانکاران با نظارت
مســتمر بــر شناســایی ،انتخاب و
بکارگیری آنها
اینجانب با اعتقاد راســخ به مفاد این
بیانیــه ،از کلیه مدیــران و کارکنان
انتظار دارم ضمن پایبندی ،با جدیت
زمینه دستیابی به آن را فراهم آورند.
همچنین مدیریت بهداشــت ،ایمنی
و محیط زیســت با اختیارات کامل،
مسئولیت طرحریزی ،توسعه و بهبود
نظام مدیریت  HSEشــرکت ملی
نفت را عهدهدار بوده و موظف خواهد
بود کلیه فرآیندهــا را تحت نظارت و
کنترل داشته و نتایج و پیشرفتهای
صورت گرفته را به طورمســتمر به
اینجانب گزارش نماید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

وزیر نیرو گفت :طرح افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف برای ماههای گرم سال اجرایی خواهد شد .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)« ،رضا اردکانیان» در حاشیه مراسم جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو
در جمع خبرنگاران درباره افزایش تعرفه آب و برق اظهار داشت :ما طرح را آماده کردیم ،در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و در نوبت طرح در هیئت وزیران است .اردکانیان افزود :با توجه به اینکه قرار است طرح برای تعرفه
برق در ماههای گرم اجرا شود ،چند ماه زمان گذاشتیم که بعد از تصویب فرصت داشته باشیم به مردم اطالعرسانی کرده و توجیه شوند تا بدانند هزینههای مصرفشان در ماههای گرم به چه صورت است و چگونه میتوانند مصرف
را کاهش دهند .وی تاکید کرد :طرح در زمان مناسب تصویب میشود و ما فرصت کافی برای اطالعرسانی خواهیم داشت وی از طراحی نرمافزاری جدید برای کاهش مصرف انرژی در منازل خبر داد و گفت :نرمافزار مناسبی
تهیه شده که مردم خودشان میتوانند انتخاب کنند دستگاه مصرفیشان چه ساعتی روشن شود ،چه میزان برق مصرف کرده و چقدر هزینه برایشان داشته باشد .وزیر نیرو درباره بارورسازی ابرها نیز بیان کرد :این روش ،روشی
غیرمتعارف برای بارا نزایی است؛ ما با استفاده از تجربیات سالهای اخیر و امکانات خوبی که داریم این طرح را اجرا میکنیم.

موفقیت ایران زودتر از برنامه؛

داخلیسازی پرههای توربینهای
نیروگاهی

مدیرعاملشرکتمادرتخصصی
تولید نیروی بــرق حرارتی گفت :تحقق
ســاخت داخل نمودن پرههــای ثابت و
متحرک تمامی توربینهــای واحدهای
نیروگاهیکشورتاسال ۹۸ازاهدافشرکت
برقحرارتیبودهکهصددرصدمحققشده
است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد بــه نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،محسن طرزطلب
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی

تولید نیروی برق حرارتی در جشنواره
پژوهش و فنــاوری وزارت نیرو اظهار
داشــت :ارتقــای کمپرســور گازی
توربینهــای  9 GEFاز جملــه این
پروژهها بوده کــه موجب افزایش توان
تولیدی بلوک سیکل ترکیبی به میزان
 8مگاوات در نیروگاه شهید رجایی شده
است و برای انجام آن تنها نیاز به  2الی
 3روز توقف هر واحد است.
وی افزود :پــروژه طراحی و ســاخت
پایلوت پکیــج پرتال تصفیه پســاب

روغنی بر پایــه فناوری نانــو از دیگر
پروژههای مشــترک بــرق حرارتی و
وزارت نیــرو در این دوره بوده اســت
کــه نتیجه آن دســتیابی به روشــی
عملیاتی و اقتصادی برای تصفیه پساب
روغنی نیروگاههــای تولید برق بر پایه
نانوفناوری و ایجــاد امکان بازچرخانی
پساب در مقیاس پایلوت بوده است.
وی خاطرنشــان کرد :پروژه مشترک
دیگــر در زمینه توســعه وخودکفایی
صنعت برق ،توسعه دانش فنی فرایند

نگاهساختاریشرکتپژوهشوفناوریپتروشیمی
بایدبه تجاریسازیباشد

پوشش دهی با استفاده از مواد آلیاژی
نیتریدی نانوســاختار بر پایه تیتانیوم
بر روی پره توربین بخار با اســتفاده از
تکنولوژی رسوب گذاری فیزیکی از فاز
بخار باعث افزایش عمرکاری و کارایی
توربین بخار شده است.
طرزطلــب افــزود :از اتفاقهای مهم
دیگری که توسط همکاری پژوهشگاه
نیرو و همکاران شــرکت برق حرارتی
بــه نتیجــه رســیده اســت ،تدوین
دستورالعمل استفاده از فیلترهای نانو
در تهیه مشــخصات فنــی فیلترها در
زمان سفارش در نیروگاهها بوده است.
وی عنوان کرد :تدوین دســتورالعمل
ارزیابی صالحیت پیمانکاران تعمیرات
اساسی نیروگاهی حرارتی و راهاندازی
ســامانه مر تبط نیز از دیگــر اقدامات
شرکت برق حرارتی در سال اخیر بوده
است.
طزرطلب تاکید کرد :تحقق ســاخت
داخل نمودن پرههای ثابت و متحرک
تمامــی توربینهــای واحدهــای
نیروگاهی کشــور تا سال  98از اهداف
شرکت برق حرارتی بوده که صددرصد
محقق شده است.
مدیرعامل شــرکت برق حرارتی در
ارتباط با پروژ ههای تحقیقاتی تقاضا
محور نیروگاهی خاطرنشــان کرد :از
میان  160اولویت ســامانه سیب به
 75پــروژه اولویت اصلی داده شــده
است و در این رابطه 5میلیارد تومان
تخصیــص منابع نیز صــورت گرفته
است.
وی افزود :حمایت از پروژههای فناوری
و انعقاد قرارداد و تحویل پیشپرداخت
به ســازندگان محصوالتــی که دارای
قابلیت اســتفاده در نیروگاههاست ،از
دیگر تصمیمات بــرق حرارتی در یک
سال اخیر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :شرکت
پژوهش و فناوری پتروشیمی قراردادهای خوبی با صنعت امضا کرده و در
حوزهدانشفنیتولیدکاتالیستبهسمتتجاریسازیحرکتکردهاست.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از نفت نیوز  ،بهزاد محمدی در بازدید از
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واحد اراک و پتروشیمی شازند به
مناسبت روز پژوهش گفت :در بازدید از مجموعه های پتروشیمی استان
مرکزی با اقدامها و پیشرفتهای مناسبی روبهرو شدم و شرکت پتروشیمی
شازند با تنوع محصوالت می تواند الگوی مناسبی برای احداث واحدهای
آیندهدرصنعتپتروشیمیباشدواینتنوعمیتواندبهپایداریبازارشرکت
های پتروشیمی کمک کند و ما قصد داریم از خوراک های متنوع به سوی
محصوالتمتنوعحرکتکنیم.
وی افزود :در واقع واحد تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یک
واحد آزمایشگاهی و واحد اراک یک واحد پایلوت و دمو پلنت است ،کارهای
بسیار ارزشمندی در زمینه علمی و پژوهشی در چندین سال انجام شده
است و به نظر میرسد که امروز باید شاهد به ثمر رسیدن آن باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد :شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی قراردادهای خوبی با صنعت امضا کرده و در حوزه دانش
فنی تولید کاتالیست به سمت تجاریسازی حرکت کرده است ،همچنین
در بخش دانش فنی فرآیندها و مواد شیمیایی نیز اقدامهای ارزندهای انجام
شده و امیدواریم در ســالهای آینده بخش قابل مالحظهای از نیاز های
صنعت را از طریق همین شرکت برطرف کنیم و کمک حال صنعت باشیم.
محمدی یادآور شد :اقدامهای انجام شده در شرکت پژوهش وفناوری باالتر
از تصور ذهنی من بود و زحمات زیادی کشیده شده و همکاران فعال در
صنعتبهدستاوردهایارزشمندیدستیافتهاند،همکاراندربخشتامین
کاتالیست ،دانش فنی آن ،بازیابی کاتالیست مصرفی و تبدیل به کاتالیست
جدید کار بسیاری انجام داده اند و امیدوارم در ماههای آینده بخش عمده ای
از آن به صنعت انتقال داده شود.
وی در پایان بازدید خود در جمع مهندســان شرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی گفت :تامین دانش فنی فرآیند و کاتالیستهای مرتبط با حلقه
 GTTPیعنی تبدیل گاز طبیعی به متانول و پروپیلین و سپس تولید پلی
پروپیلندرسهگام،حلقهبزرگیاستکهدرصنعتپتروشیمیکشوربسیار
مهم است و ما از این فضا حمایت می کنیم.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :قدر کارهای ارزشمندی
را که انجام میدهید بدانید زیرا شما با یک برند تولیدی خیلی تفاوت دارید،
کاردراینجالذتخاصیداردوشما تغییررااحساسمیکنید،روحیهتحول
گرایی در این سیستم باید جاری باشد و هیچوقت متوقف نشوید تا شاهد
گامهای بزرگ در صنعت باشیم.
محمدی ادامه داد :ما بهشدت از پژوهش پشتیبانی میکنیم و باید گام آخر
تجاری سازی را محکم برداریم .باید نگاه ساختاری در شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی گام تجاری سازی باشد ،شاید ماحصل این مجموعه
عالی باشد اما هنوز در صنعت نمود نیافته است.

پنج سرفصل برنامه وزارت نیرو

پایان تنش آبی تا سال 1400

سازمان توزیع
روزنامه اقتصادسرآمد
معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب کشــور با اشاره به برنامه
وزارت نیرو برای پایان تنش آبی شــهرهای کشــور تا ســال  ،1400گفت :این برنامه
دارای پنج سرفصل اجرای پروژههای اضطراری ،پایدارسازی خدمات از طریق تکمیل
پروژههای نیمه تمام ،مدیریت مصــرف ،کاهش هدررفت در شــبکهها و نیز اصالح و
بازسازی تاسیسات خواهد بود.
بهگزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از پاون« ،حمیدرضا کشــفی» در گفتوگو با پیک
بامدادی امروز رادیو ایران با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای پایان تنش آبی شهرهای
کشور تا سال  ،1400گفت :برنامه مدونی در این زمینه تدوین شده است و شامل پنج
سرفصل اجرای پروژههای اضطراری ،پایدارسازی خدمات از طریق تکمیل پروژههای
نیمه تمام ،مدیریــت مصرف ،کاهش هدررفت در شــبکهها و نیز اصالح و بازســازی
تاسیسات اعم از تصفیه خانهها ،شبکهها ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ خواهد بود.
وی تاکید کرد :امیدواریم در کنار اجرای این برنامههــا بتوانیم با اعمال صرفهجویی از
ســوی مردم و حمایت دولت و مجلس برای تامین اعتبار از طریق بودجههای ساالنه و
خاص بتوانیم این مهم را به نتیجه برسانیم.
کشفی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این پنج سرفصل چه خواهد بود ،گفت:
ما در بحث اجرایی مشکل خاصی نداریم و فعالیتهای مطالعاتی این برنامه کامال انجام
شده است .معاون نظارت بر بهرهبرداری شــرکت آب و فاضالب کشور تاکید کرد :یکی
از راهکارهای که میتواند برای ادامه روند پایداری خدمات ما کمک کننده باشــد این
اســت که مقداری قیمت آب را واقعیتر کنیم تا بتوانیم در زمان مقرر تاسیسات خود
را بازسازی کنیم .گفتنی است :چندی پیش وزیر نیرو با اشــاره به اینکه  334شهر با
جمعیت  34.5میلیون نفر تحت تنش آبی هستند ،تاکید کرده بود که در شورای عالی
آب طرحی با عنوان «دولت دوازدهم بدون تنش آب شــرب» تدوین و ارائه شده است
که بر اساس آن تا سال  1400شهر تحت تنش نخواهیم داشت .خوشبختانه در الیحه
بودجه سال  98چارچوبهای اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب
آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.

از مخاطبین محترم دعوت می نماید
مشکالت توزیع انتقادات و پیشنهادات خود را
در این خصوص با ما در میان بگذارید
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