
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
نفت و انرژی 4

شنبه 20 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3227 

  برداشت ۹ میلیارد متر مکعب گاز 
از میدان گازی پارس جنوبی

تفاهم- گ��روه نفت وان��رژی: در هفت ماه 
ابتدای سال جاری، بیش از ۹ میلیارد متر مکعب 
گاز از پارس جنوبی برداش��ت شده و رقمی بیش 
از ۷ میلیارد مترمکعب گاز نیز، شیرین سازی شده 
اس��ت. جانشین رئیس دیس��پچینگ مجتمع گاز 
پارس جنوب��ی گفت: در هفت ماه ابتدایی س��ال 
جاری، مجتمع گاز پارس جنوبی حدود ۷ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین تولید کرده 
است. عبدالرحمن صالحی با بیان اینکه این افزایش 
تولید با توجه به توس��عه فازهای جدید و افزایش 
کیفی��ت تولی��د در پاالیش��گاه های مجتمع اتفاق 
افت��اده، افزود: در این م��دت نزدیک به ۹ میلیارد 
و ۴۰۰ میلی��ون متر مکع��ب گاز از مخزن پارس 
جنوبی برداشت شده است؛ این در حالی است که 
با سرعت گرفتن پروژه ها در سال های اخیر، شاهد 
افزایش سهم برداشت ایران از مخزن پارس جنوبی 
بودیم که به زودی با تکمی��ل فازها این میزان نیز 
رشد چش��مگیری خواهد داشت. جانشین رئیس 
دیسپچینگ مجتمع گاز پارس جنوبی در خصوص 
حجم س��ایر تولیدات مجتمع، گفت: در این مدت 
فازهای پارس جنوبی موفق به تولید یک میلیون و 
۳۳۶ هزار و ۳۵۸ تن LPG )پروپان و بوتان( نیز 
شده اند. صالحی، میزان میعانات گازی تولید شده 
مجتمع در ۷ ماه ابتدای سال جاری را ۱۱۴ میلیون 
و ۸۰ هزار بشکه عنوان کرد و افزود: پارس جنوبی 
در تولید عمده محصوالت خود، رشد چشمگیری 
را شاهد بوده، همچنین امسال بیش از یک میلیون 
و ۳۰۳ هزار تن اتان تحویل پتروشیمی های جم، 
کاویان و مروارید ش��ده است. وی اتان را یکی از 
مهم ترین محصوالت مجتمع دانست و گفت: ارسال 
این محصول به پتروشیمی ها عالوه بر ایجاد اشتغال 
در منطقه با توجه به تولید محصوالت ارزش��مند 
باعث رشد و ش��کوفایی صنایع مختلف در تمام 

کشور می شود. 

 مصرف ساالنه ۷۰ میلیارد لیتر
 نفت و گاز در صنعت برق

تفاهم- گروه انرژی: مدیرعامل شرکت توانیر 
با بیان اینکه با برقی کردن چاه های کشاورزی هزینه 
کشاورزان تا یک چهارم میزان کنونی کاهش می یابد، 
گفت: ساالنه حدود ۷۰میلیارد لیتر نفت و ۷۰میلیارد 
مترمکعب گاز در صنعت برق مصرف می شود. آرش 
 کردی در آئین آغاز عملیات اجرایی پس��ت بیضا 
 2 در اس��تان فارس با اشاره به اینکه قبل از انقالب

2 هزار حلقه چاه کش��اورزی وجود داشت که این 
تعداد ۴.۷ میلیارد لیتردر سال سوخت مصرف می 
کردند، تاکید کرد: این درحالی است که اکنون سیاست 
 دول��ت و مجلس برای برقی ک��ردن همه چاه های 
کشاورزی اس��توار شده اس��ت. مدیرعامل توانیر 
خاطرنشان کرد: براساس این سیاست، ساالنه باید 
۷ تا ۸ هزار حلقه چاه کش��اورزی برقدار ش��وند. 
ک��ردی با بی��ان این که ب��ا برقی ک��ردن چاه های 
کش��اورزی، رونق کار کشاورزان افزایش می یابد، 
اظهارامیدواری کرد: در آینده ای نزدیک، چاه بدون 
برقی در کشور باقی نماند وهمه چاه های کشاورزی 
برقدار شوند. مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه 
در ای��ران مصرف ان��رژی در هیچ یک از بخش ها 
بهینه نیست، گفت: اکنون مدیریت تقاضا در صنایع 

آب و برق مد نظر وزیر نیرو نیز قرار گرفته است. 

 کاهش صادرات نفت عربستان 
به همه مناطق جهان 

عربس��تان اعالم کرد قص��د دارد صادرات 
نف��ت خود به تمام مناطقی که به آنها نفت عرضه 
می کند را در م��اه آینده کاهش دهد. به گزارش 
بلومبرگ، این اقدام در راستای تالش های اوپک 
و متحدانش برای کاس��تن از مازاد عرضه جهانی 
صورت می گیرد. وزارت انرژی عربس��تان بدون 
اش��اره به می��زان دقیق نفتی ک��ه عرضه خواهد 
ش��د اعالم کرد، صادرات نفت عربس��تان در ماه 
دس��امبر ۱2۰ هزار بش��که در روز نسبت به ماه 
نوامبر کاهش خواهد یافت. محاسبات انجام شده 
نشان می دهد که صادرات نفت عربستان در ماه 
اکتبر ۶.۹۸۹ میلیون بش��که در روز بوده اس��ت. 
عربستان معموال آمار دقیق میزان صادرات خود 

را اعالم نمی کند. 

خبرنامه

 عراق و ایران در حال مذاکره
 برای ارسال نفت کرکوک به کرمانشاه 

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا به نقل از 
رئیس س��ازمان بازاریابی نفت عراق اعالم کرد: 
وزی��ران انرژی ع��راق و ایران در ح��ال مذاکره 
برای ارس��ال نفت از میدان های نفتی کرکوک به 
پاالیشگاه کرمانشاه ایران هستند. به گزارش ایرنا 
عالء الموسوی افزود: عراق می تواند روزانه ۱۵ 
هزار بش��که نفت با تریلر به پاالیشگاه کرمانشاه 
ایران بفرستد و حداکثر این رقم، ظرفیت 2۵ هزار 
بشکه در روز پاالیشگاه یاد شده است. به نوشته 
اویل پرایس، تا همین اواخر نفت میدان های نفتی 
کرکوک از طریق خط لوله ای از کردستان عراق 
به بندر جیحان ترکیه ارس��ال می شد اما پس از 
همه پرسی استقالل کردستان عراق که در سپتامبر 
)شهریور-مهر( گذشته برگزار شد، سربازان عراقی 
 کنترل منطقه مورد مناقشه کرکوک و میدان های 
نفتی اطراف آن، واقع در خارج از مرز کردستان 
عراق را به دست گرفتند. اویل پرایس ادامه داد: 
با این ح��ال، اظهار نظر دبی��رکل اتاق بازرگانی 
ایران و عراق بیانگر این اس��ت که ممکن اس��ت 
مذاکرات برای ارس��ال نف��ت از میدان های نفتی 
کرکوک به پاالیش��گاه کرمانشاه تنها یک هشدار 

به مسئوالن کردستان عراق باشد. 

نفس های آخر نیروگاه های اسقاطی
مدیرعام��ل ش��رکت مادر تخصص��ی تولید 
نیروی برق حرارتی، گفت: در حال حاضر ۳۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه فرسوده و قدیمی در کشور وجود 
دارد که باید از مدار خارج ش��وند؛ به همین دلیل 
تدابیر زیادی برای این مهم اندیش��یده شده است. 
محس��ن ط��رز طل��ب در گفت وگو با ایس��نا، در 
خصوص آخرین وضعیت نیروگاه های فرس��وده، 
اظهار کرد: طب��ق برنامه ریزی صورت گرفته باید 
کنار و ی��ا اطراف هر نیروگاهی که از مدار خارج 
می ش��ود یک نیروگاه جدید احداث کنیم؛ در غیر 
ای��ن صورت نمی توان نیروگاه ها را از مدار خارج 
کرد لذا برنامه های متعددی برای این مساله در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. به گفته وی، از هم اکنون این 
کار برای تهران و زاهدان آغاز ش��ده به طوری که 
عملی��ات اجرایی ۱۶۰ مگاوات نیروگاه جدید در 
زاهدان و ۱۰۳۴ مگاوات در تهران استارت خورده 
اس��ت. ش��رکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی با بیان اینکه باید به تدریج در س��ال های 
متمادی به ش��رط تامین منابع نیروگاه های جدید 
را احداث کنیم، عنوان کرد: این مساله تاثیر بسیار 
مثبتی همچون کاهش تلفات برای ش��بکه دارد به 
همین دلیل الزم است که نگاه ویژه و خاصی به این 
موضوع داشته باشیم. طرز طلب زمان تعریف شده 
برای اجرای این طرح را ۵ س��ال دانست و افزود: 
بای��د در این زمان ۳۰۰۰ ه��زار مگاوات نیروگاه 
فرس��وده موجود در سراسر کشور از مدار خارج 

و نیروگاه های جدید جایگزین شوند. 

 CNG اخذ مجوز برای صادرات 
از شرکت ملی گاز

مش��اور مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفت��ی از اخذ مجوزهای 
الزم از ش��رکت ملی گاز ایران ب��رای صادرات 
CNG خب��ر داد و گفت: ب��ازار هدف صادرات 
"CNG کش��ورهای حاشیه خلیج فارس هستند. 
منصور ریاح��ی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید 
بر اینکه CNG گاز فش��رده ای اس��ت که باید 
در محل مورد اس��تفاده قرار بگی��رد، اظهار کرد: 
CNG می تواند توسط ایستگاه های مادر فشرده 
سازی شده در مخازنی قرار بگیرد و این مخازن 
در کانتینرهای مخصوص برای حمل قرار بگیرد 
تا بتوان آن را صادر کرد. وی افزود: روش مذکور 
یکی از س��ناریوهای صادرات CNG است که 
توسط یک شرکت داخلی کمپرسورسازی مطرح 
ش��ده اما هنوز به روش متقن نرس��یده ایم. البته 
مجوزهای الزم از ش��رکت ملی گاز اخذ و بازار 
هدف نیز مش��خص شده اس��ت که احتماال یک 
یا دو کشور از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
خواهد بود. بر اس��اس این گزارش، به طور کلی 
ظرفیت سی ان جی در 2۴۰۰ جایگاه در کشور 
۴۴ میلیون مترمکعب در روز است که 2۱ میلیون 

مترمکعب آن مورد استفاده قرار نمی گیرد. 

خبرنامه

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸2۸۸۵2۰۰۵۷۳ شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 

اسالمشهر تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷2۸۸۵2۰۱۴۳۸ 
خواهان: خانم بگ طال حتمی چقائی فرزند ش��یرخان به نش��انی تهران- اسالمشهر خ 

طالقانی ک ۳۱ مداحی پ ۱2۰ 
خوان��دگان: ۱- آق��ای یزدان بخش رحیم��ی فرزند صفرخان به نش��انی مجهول مکان 
2- خانم ش��هناز کاکاوندی نادری فرزند کس��ه خان به نش��انی تهران - اسالمش��هر خ 

طالقانی ک ۳۱  پ ۱2۰ 
خواسته: حضانت 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواس��ت خانم بگ طال حتمی چغائی فرزند ش��یرخان به طرفیت آقای 
یزدان بخش رحیمی فرزند صفرخان و خانم ش��هناز کاکاوندی نادری فرزند کس��ر خان 
به خواس��ته صدور حکم بر حضانت خواهان در شرح خواسته بیان داشته است خوانده 
ردیف اول که داماد س��ابقم بوده و حدود ۴ س��ال پیش دخترم را )خوانده ردیف دوم( 
طالق داده اس��ت و تنها یک فرزند مش��ترک داشتند بنام علیرضا که در حال حاضر ۱۶ 
س��اله می باش��د و خوانده ردیف )دخترم( حدود دو سال اس��ت که ازدواج کرده شرط 
ازدواج همس��رش این بوده که فرزند همس��ر س��ابقش را قبول نکند و عمال فرزند فوق 
با من زندگی می کند و چون پدرش مجهول مکان و متواری می باش��د و از طرفی این 
فرزند از س��ن حضانت خارج ش��ده اس��ت من حاضرم در صورت تمایل با من زندگی 
کند و درجلس��ه حضور دارد دادگاه با توجه به محتویات و در مقام تعیین تکلیف فرزند 
موضوع دعوی که از س��ن حضانت خارج ش��ده و در جلس��ه م��ورخ ۹۶/۷/۳۰ پس 
از اح��راز هوی��ت تمایلش را با زندگ��ی با مادربزرگش )خواهان( اع��الم نمود و اینکه 
خوان��ده ردیف دوم )مادر( موافقت خودش را اعالم و اینکه خوانده ردیف اول )پدرش( 
مجهول مکان می باش��د دادگاه دعوی را وارد و مس��تندا به مفهوم مخالف ماده ۱۱۶۸ و 
نظریه های ۴۶۴۱/۷- ۱۳۷۷/۷/2 و ۱۴۸۷/۷- ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضائیه 
خواه��ان م��ی تواند تنها نوه دخت��ری خود بنام علیرضا را نزد خ��ود نگهداری و با وی 
زندگی کند. رای صادره نس��بت به خوانده ردیف اول غیابی بوده و طی بیس��ت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن طی بیست روز دیگر قابل تجدید 
نظر خواهی درمرجع محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د. و اما نس��بت به خانده 
ردیف دوم حضوری بوده و طی بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
شریفی- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اسالمشهر 
م الف 7070

دادنامه 
پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۳۸۴۵2۰۰۰۶۷ شورای حل اختالف شماره ۱2 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۴۵2۰۰۳۵۱ 
خواه��ان: آقای علی رضا جهانب��ازی گوجانی فرزند علی به نش��انی چهارمحال و 
بختیاری -ش��هرکرد- روستای هرچگان - کوی ش��هید ترکی- خیابان شهید باهنر 

خیابان شهید بهشتی کوچه شهید اسداهلل بیگی پالک ۶ 
خوانده: آقای پیام نجفی به نشانی تهران- صندوق کارآفرین مهر امید 

خواسته: مطالبه مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
گردشکار- خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی دروقت مقرر حوزه 
بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه 
کتبی اعضای ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 

رای شورا 
در خصوص دعوای آقای علیرضا جهانبازی فرزند علی به طرفیت آقای پیام نجفی 
فرزن��د مهدی به خواس��ته مطالبه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ض��رر و زیان وارده به 
استناد پرونده کالسه ۹۵۴۱۰۳ اجرای احکام شورای حل اختالف شهرکرد به انضمام 
هزینه دادرس��ی با توجه به محتویات پرونده و ادله ارائه شده توسط خواهان شامل 
گواهی صادره توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰2 شهرکرد و عوارض خودرو 
صادره از ش��هرداری کیان و هزینه نش��ر آگهی، و با عنایت به عدم حضور خوانده 
در جلس��ه رسیدگی علی رغم نش��ر آگهی، شورا باتوجه به نظریه مشورتی اعضا به 
ش��رح صورت جلسه مورخ ۹۶/۵/2۳ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
این امر مس��تندا به ماده ۹ قانون ش��وراهای حل اختالف و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون 
آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدن��ی مصوب ۱۳۷۹ حکم 
ب��ه محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ ۴/۹۷۵/۹۵۰ ریال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ 2۸۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. در خصوص دع��وای خواهان مازاد بر میزان محکومیت مذکور به لحاظ 
عدم ارائه دلیل توس��ط خواهان حکم به بی حقی خواه��ان صادر و اعالم میگردد. 
رای صادره غیابی و طی مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و س��پس طی مدت بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی 

حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف شهرکرد- شایان فاضلی فارسانی

تفاهم- گ��روه نفت و ان��رژی: رئیس دفتر 
توس��عه صنایع پایین دس��تی پتروشیمی از توافق 
ایران و ترکیه برای صادرات محصوالت پتروشیمی 
 خب��ر داد و گفت: امید اس��ت که ب��ا توافق های 
آتی ش��اهد رش��د صادرات به این کشور باشیم. 
 رضا محتش��می پور درباره تازه ترین توافق های 
ص��ورت گرفته میان ای��ران و ترکیه برای کاهش 
و بهب��ود تعرف��ه محص��والت صادرات��ی صنایع 
پتروش��یمی ای��ران ب��ه ای��ن کش��ور، اظهارکرد: 
خوش��بختانه در سفری که به تازگی به این کشور 
همس��ایه داش��تیم، مقام های ترکیه برای کاهش 
تعرفه ها اعالم آمادگی کردند. وی افزود: پیش��تر 
۱۰ قل��م از محصوالت برای کاه��ش تعرفه ارائه 
ش��ده بود و ۵ محصول دیگر نیز که در فهرس��ت 
اولی��ه نبود در جریان مذاکره ب��ا مقام های ترکیه 
اضافه ش��د و در مجم��وع ۱۵ محصول می تواند 

شاهد کاهش تعرفه باشند.
رئی��س دفت��ر توس��عه صنایع پایین دس��تی 
پتروش��یمی ادام��ه داد: محص��والت پ��ت بطری 

)PET(، پ��ت الیاف )PET(، ت��ی.دی.آی، پلی 
پروپیلن کوپلیمر و نیز پلی استایرن به این فهرست 

اف��زوده ش��د و این محصول با توج��ه به افزایش 
تولید در کش��ور در این فهرس��ت ق��رار گرفت. 

محتشمی پور با بیان اینکه محصوالتی مانند پلی 
اتیلن، متانول و اوره پیش��تر در این فهرست قرار 
گرفته ب��ود، افزود: مذاکره میان دو کش��ور ادامه 
دارد. گفتن��ی اس��ت؛ در ماه های گذش��ته، ترکیه 
برای صادرات برخی محصوالت پتروشیمی ایران 
مانع تراشی کرده و بر اساس قوانین ضد دامپینگ، 
تعرفه های س��نگینی را برای آنها وضع کرده بود. 
حدود 2۷ میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه 
نخست امسال تولید شد که نسبت به مدت مشابه 

پارسال بیش از ۵ درصد رشد کرد. 
مق��دار فروش داخلی در این مدت، از لحاظ 
ارزش ۱2 درصد بیشتر شد. همچنین در صادرات 
محصوالت پتروش��یمی در ۶ ماه نخس��ت امسال 
رشد ۱2 درصدی از نظر مقدار و ۸ درصدی از نظر 
ارزش نسبت به زمان مشابه پارسال تحقق یافت. 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی اکنون حدود 
 ۶2 میلیون تن در س��ال اس��ت که با بهره برداری 
 از ط��رح های جدید تا پایان امس��ال به بیش از

۷۰ میلیون تن افزایش می یابد.

توافق ایران و ترکیه برای کاهش تعرفه محصوالت پتروشیمی

   رشد 7 درصدی مصرف برق 
در سال جاری

تفاهم- گروه انرژی: قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل با اش��اره به پیش بینی رشد 
۸ درصدی مصرف برق برای سال آینده، اظهار داشت: برای تامین برق مورد نیاز و جلوگیری 
از خاموش��ی ه��ا از هم اکنون باید به فکر ب��ود. علیرضا دائمی در مصاحب��ه با رادیو، ضمن 
اش��اره به رش��د ۷ درصدی مصرف برق طی سال جاری، افزود: بخشی از این رشد مربوط به 
توس��عه صنعتی و گس��ترش شبکه برق در مناطق روستایی بوده اس��ت. وی افزود: بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته مصرف برق کش��ور در س��ال آین��ده از مرز ۶۰ هزار مگاوات 
خواهد گذشت. دائمی اظهار داشت: برای تامین این میزان انرژی، ضمن راه اندازی واحدهای 
نیروگاهی جدید، باید به ارتقای ش��اخص بهره وری، کاهش تلفات ش��بکه برق و مواردی از 

این دست توجه ویژه شود. 
وی در ادامه المپ های فوق کم مصرف را جایگزین مناسبی برای المپ های رشته ای و کم 
مصرف سابق دانست و گفت: این المپ ها در کاهش مصرف انرژی برق بسیار نقش آفرین هستند. 
 قائم مقام وزیر نیرو درامور بین الملل ضمن اش��اره به کاهش مصرف برق به مدد پیشرفته ترین 
تکنول��وژی های روز دنیا در کش��ور، افزود: وزارت نیرو هم��واره به دنبال بهره گیری از دانش 
فنی کش��ورهای پیشرفته دنیا مانند ژاپن، کره و ممالک اروپایی در راستای اصالح ساختارهای 
مص��رف انرژی در جامعه اس��ت. وی با اعالم اینکه هم اکن��ون ۵۵ درصد واحدهای نیروگاهی 
کش��ور در اختیار بخش خصوصی است، اظهارداشت: خوشبختانه برنامه ریزی های خوبی در 
راستای ارتقای بهره وری، بهینه سازی تولید و ارتقای راندمان تمامی این واحدها اعم از دولتی 
و خصوصی در مملکت انجام شده است. دائمی گفت: صنعت برق امروزه به عنوان موتور رشد 
و توس��عه س��ایر بخش های اقتصادی، صنعتی و غیره در دنیا قلمداد می ش��ود. وی افزود: این 
صنع��ت به دلیل نقش زیر بنای��ی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رش��د اقتصادی صنعتی 
 پوی��ا و تاثیرگذار ب��وده و افزایش کارایی و بهره وری در این ح��وزه از اهمیت فوق العاده ای 
 برخ��وردار اس��ت. قائم مقام وزی��ر نیرو درامور بین المل��ل به رادیو اقتصاد یادآور می ش��ود: 
بهره برداری صحیح از انرژی برق نه تنها از نظر اقتصادی، حفظ و نگهداری مطلوب تاسیسات 
آثار مثبتی دارد، بلکه در مجموع می تواند فشار بر نیروگاه ها، خطوط انتقال و توزیع را نیز تا 

حد قابل مالحظه ای کاهش دهد. 

جای خالی رگوالتوری 
در کنترل بحران آب

دبیرکل فدراس��یون صادرات انرژی با اش��اره به 
نبود یک نهاد قدرتمند در حل بحران آب، از خش��ک 
ش��دن صدها دریاچه زیر زمینی به دلیل سوءمدیریت 
خبر داد. س��ید حمیدرضا صالحی در گفتگو با مهر با 
بیان اینکه  بحث  حفاظت از منابع طبیعی  باید تبدیل 
به یکی از مهم ترین اولویت های کش��ور در راستای 
اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی تبدیل ش��ود، 
گفت: با اولویت قرار دادن چنین سیاس��تی می توانیم 
داشته های خود را با ارزش افزوده بیشتر صادرکنیم. به 
همین منظور باید از منابع خود در بخش های مختلف 
ب��ه ویژه آب و برق صیانت کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
تاکنون در حوزه آب سیاست های نادرستی را در پیش 
گرفتیم، ادامه داد: به این ترتیب سطح ذخیره آب های 
زیرزمینی به شدت کاهش یافت. با وجود اینکه ایران 
به طور کلی کش��ور خش��ک و کم آبی است اما تا به 
ام��روز مهم ترین معضل در زمینه آب، فقدان مدیریت 
صحیح در حفظ و صیانت از منابع آبی بوده است. دبیر 
کل فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به فقدان وجود 
یک نهاد رگوالتوری در صنعت آب کش��ور، تصریح 
کرد: مجموعه های متفاوتی در مقوله مدیریت منابع آب 
کش��ور و نوع و نحوه مصرف آن دخالت دارند که این 
نهادها باید  در یک نهاد مش��ترک و ذی قدرت نسبت 
به روند رخدادهای موجود در این صنعت، گردهم آمده 
و در این زمینه سیاس��ت گذاری و اقدام کنند. به گفته 
 صالحی اگر این نهاد رگوالتوری تاسیس شود، می توان 

به مدیریت بحران آب در کشور امیدوار باشیم.

توقف واردات بنزین 
از اسفند ماه 

تفاهم- گروه نفت وانرژی: مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی با اش��اره ب��ه ذخیره 
س��ازی مناسب س��وخت مایع در انبارها و نیروگاه ها 
برای سوخت رس��انی مناسب در ایام سرد سال، گفت: 
ص��ادرات گازوئیل از مهر متوقف ش��ده و تمام تولید 
کشور برای ذخیره سازی صرف خواهد شد. محمدرضا 
موسوی خواه در نشستی با اعضای هیئت مدیره ستاد 
و مدیران مناطق که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، با بیان اینکه ذخیره سازی بنزین برای ایام نوروز 
نیز با تمهیدات و هماهنگی ه��ای الزم با معاون وزیر 
و مدیر عامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش در دست 
 اقدام اس��ت، گفت: در حال حاضر پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس روزانه باالی ۱۰ میلیون لیتر بنزین تحویل 
می دهد که به زودی به  ۱2 میلیون لیتر خواهد رسید که 
ان شاءا... از اول اسفند واردات بنزین قطع خواهد شد و 

به یک موجودی مطلوب خواهیم رسید. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
افزود: با اجرای طرح جدیدی برای عرضه نفت سفید 
که به صورت آزمایشی از آبان امسال در قم اجرایی 
ش��ده، کاالبرگ حذف خواهد ش��د و سفارش نفت 
 سفید از طریق شبکه بانکی و در تمام فروشندگی ها 
با اس��تفاده از کدپس��تی و کد ملی انجام خواهد شد 
و پ��س از دریافت نتایج، این طرح در دیگر مناطق 
کش��ور نیز اجرایی خواهد شد و تا آخر سال حذف 

کاالبرگ را در دستور کار خواهیم داشت. 

افزایش 50 درصدی 
صادرات انواع 

ترانسفورماتور ها ی 
تمام ایرانی

تفاه��م- گ��روه گ��زارش: مدی��ر عامل 
جمه��وری  ترانسفورماتورس��ازی  ش��رکت 
اس��المی ایران از طراحی، تولید و بومی سازی 
پیشرفته ترین ترانسفورماتور های روز جهان در 
 داخل کش��ور خبر داد و گفت: همه ترانس های 
مورد نیاز کش��ور؛ از ترانس های فوق س��نگین 
حرارت��ی گرفت��ه ت��ا تران��س های م��ورد نیاز 
راکتورها؛ همه در داخل کشور طراحی و تولید 
می شود. به گزارش خبرنگار ما، ارسالن فتحی 
افزود: در حال حاضر جمهوری اس��المی ایران 
در تولید ترانس��فورماتور جزء ۱۰ کش��ور برتر 
جه��ان قرار گرفته اس��ت. مدیر عامل ش��رکت 
ایران ترانس��فو همچنین از افزایش ۵۰ درصدی 
ص��ادرات ترانس��فورماتورهای تولی��دی ای��ن 
ش��رکت به نقاط مختلف جهان طی سال گذشته 
خب��ر داد و گفت: طی ۹ ماهه امس��ال بیش از 
۱2۰ میلی��ون دالر انواع تران��س های تولیدی 
ش��رکت ایران ترانسفو به خارج از کشور صادر 
شده اس��ت که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد 

رش��د نش��ان می دهد. 
رئیس پیشین کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه ایران ۵۰ سال 

س��ابقه تولی��د ترانس��فورماتور های صنعت برق 
دارد، اف��زود: درحال حاضر ضم��ن تامین نیاز 
ب��ازار داخ��ل، بس��یاری از محص��والت ما به 

کش��ور های مختلف جهان صادر می ش��ود. 
مدیر عامل ش��رکت ایران ترانسفو با تاکید 
ترانسفورماتور ها  پیش��رفته ترین  تولید  اینکه  بر 
در داخل ایران بومی س��ازی شده است، گفت: 
درحال حاضر ترانس��فورماتور های ۶۰۰ ام. وا، 
۳۵۰ ام. وا، ترانس های خش��ک و ترانس های 
م��ورد اس��تفاده در نیروگاه های ب��ادی که از به 
این صنعت محس��وب  روز تری��ن محص��والت 
می ش��وند در داخ��ل کش��ور تولید می ش��ود و 
 دانش فنی تولید این محصوالت پیش��رفته کامال 

بومی س��ازی  ش��ده   اس��ت. 

فتحی پ��ور با اش��اره به اینکه ه��م اکنون 
ایران یکی از کش��ور های تولی��د و صادرکننده 
ان��واع قطع��ات صنعت برق اس��ت، گفت: پیش 
از ای��ن برخ��ی قطع��ات م��ورد نی��از در تولید 
ترانس های صنعت برق از خارج وارد می ش��د، 
ام��ا درحال حاضر این قطعات به طور کامل در 
داخ��ل کش��ور تولید و حتی برخ��ی از آن ها به 
کش��ور های صاحب صنعت نظیر ایتالیا و دیگر 
کشور های اروپایی صادر می شود. وی خدمات 
پ��س از ف��روش و ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندس��ی را یکی دیگ��ر از مزیت های ایران در 
صنعت برق دانست و افزود: با برخی کشور های 
منطقه درحال رایزنی هس��تیم تا با انتقال دانش 
فن��ی، تولید ترانس های صنع��ت برق را در این 

کشور ها به صورت مشترک آغاز کنیم. وی با 
بیان اینکه تمام ترانس هایی که در کش��ور تولید 
می ش��ود، قابل رقابت با ترانس ه��ای اروپایی 
اس��ت، افزود: ش��رکت ایران ترانس��فو یکی از 
قطب های تولید ترانس در کش��ور شناخته شده 
ب��ه ط��وری که ۸۰ درصد س��هم ب��ازار داخلی 

توس��ط این ش��رکت تامین می ش��ود. 
عضو س��ندیکای صنعت برق با بیان اینکه 
قراردادهای��ی با ش��رکت های عم��ان، آفریقای 
جنوب��ی، آذربایجان و عراق به منظور صادرات 
ترانس منعقد شده اس��ت، عنوان کرد: عالوه بر 
ص��ادرات کاال، صادرات دانش فن��ی نیز جزو 
اولویت ه��ای صنعت برق تبیین ش��ده به همین 
دلی��ل در این زمینه نی��ز فعالیت های گوناگونی 

انجام ش��ده اس��ت. 
فتحی پور ب��ا تاکید بر اینکه دولت از تولید 
داخلی حمایت می کند و به تازگی تعرفه واردات 
ای��ن تجهی��زات را افزای��ش داده اس��ت، افزود: 
همین مس��ئله باعث ش��ده تا برخی شرکت های 
خارج��ی ک��ه در پروژه های صنعت ب��رق ایران 
مش��ارکت دارند نیز قطعات مورد نیازخود را از 

تولیدکنندگان ایرانی خریداری کنند. 

تولید و خودکفایی

سونامی سقوط تیراژ کتاب!
ادامه از صفحه یک- براستی چرا دولت نتوانسته نقش شایسته ای داشته باشد و کتاب 
و کتابخوانی بعنوان  یک شو و نمایشی به وسیله مدیران فرهنگی مطرح شده است و یا مردم 
مطالعه گریز گردیده و دلخوش به تکنولوژی نوظهور و سرمست اینترنت و تماشای ماهواره 
 از کتاب  این یار مهربان فرار کرده اند؟ آیا  مسایل اقتصادی و درآمد پایین بر عدم مطالعه مر

دم  تاثیر گذار است وآیا  شرایط اقتصادی بر کیفیت نشر و روند این فرهنگی ترین شغل موثر می 
باشد ؟براستی  اگر مسووالن و سیاست گذاران صنعت نشر را جدی نگیرند در زمانی نه چندان 
دور و یا فردایی زود  کشوری که با ادب و هنر و فرهنگ خویش شهره جهان بود ،نشانی از 
 فرهنگ ودانایی نداشته باشد.! مگر غیر از این است که  می بایست ده ها برابر برای آسیب های 
اجتماعی هزینه  بپردازند و  مگر نه این است که 2۰۰ هزار زندانی در زندان های ایران به سر 
می بر ند و ده ها هزار نفر در جاده های  کش��ور می میرند که همه ی اینها ریش��ه در جهل و 
نادانی دارد، مگر نه این است که بدنه جامعه نیز همواره خواستار حفظ نظم ، اخالق حسنه و 
عفت عمومی می باشد. بر این اساس باید کارهایی برای تامین این خواسته همگانی طراحی 
شود و بدانیم که : کتاب رسانه ای راهبردی برای ساختن یک تمدن و مهم ترین ابزار برای کسب 

آگاهی و فضیلت برای مردمی است که سعادت دنیوی و اخروی را در کنار هم می خواهند.
چالش های فراروی تحقق فرهنگ کتابخوانی در کشور چیست؟

نبودن فر هنگ مناسب کتابخوانی  در جامعه:
طبق آمار سهم کتابخوانی هر ایرانی یک کتاب در سال است  و هر ایرانی از ۱۰ ثانیه تا 
۱۸ دقیقه در روز مطالعه می کند و در کتابخانه های کشور به ازای هر ۱۰ نفر ۱ کتاب وجود 
دارد. این ها واقعیت هایی است اسفبار، اما غیر قابل انکار !علت اصلی به وجود آمدن چنین 
وضع اسفناکی آن است که در جامعه ما کتابخوانی و مطالعه نه یک ضرورت اجتماعی بلکه 
یک امر تفننی و غیر ضروری به شمار می رود و در نتیجه بخش عظیمی از افراد جامعه به 
طور کلی با دنیای کتاب و مطالعه آن هیچ گونه رابطه ای ندارند و احسای بیگانگی می کنند.

نارسایی نظام آموزش و پرورش:
متاسفانه سیستم آموزشی کشور ما بر اساس مدرک گرایی عمل می نماید،لذا در عمل 
معلومات دانش آموز به همان محفوظات است و همین اندک مطالعه برای موفقیت در کنکور 
می باش��د. ۳۵ درصد کتاب مختص کتاب های کمک آموزش��ی و تستی است و ۴۰ درآمد 
اقتصاد نشر در همین حوزه است که متاسفانه مثل خوره روح و روان صنعت نشر را می خورد.

بیگانگی غیر عادی و شگفت انگیز جامعه با کتاب
اکثر مردم جامعه نه تنها خود نس��بت به مطالعه کتاب عالقه ای نشان نمی دهند،بلکه 
 تحت تاثیر این گمان غلط که مطالعه کتاب های غیر درسی موجب کندی پیشرفت تحصیلی 
می شود،مانع از آن می شوند که فرزندشان به مطالعه این گونه کتاب ها روی آورند.از طرفی 
این افراد به اقتضای ضوابط فرهنگی مسلط بر خود سواد و تحصیل را فقط به خاطر مزایایی 
که از نظر مادی می تواند بر آن مترتب باشد،برای فرزندان خود می خواهند و نه به خاطر باال 
رفتن سطح فکر و گسترش شعاع دید اجتماعی آنها. مشخص نبودن سیاست های متولیان 
امر کتاب برای اصحاب فرهنگی و سیاست های فرهنگی از اموری است که مسوولیت نهایی 
 تدوین،تصویب،اجرا و نظارت آن با دولت است.در حوزه سیاست های خود؛برخی سیاست های 
تالیف زمانی به فرجام می رس��دکه اندیش��ه و طرحی هماهنگ در شمار بسیاری از نهادها 
فرهنگی به صورت هماهنگ اجرا گذاشته شود و این خود مستلزم تصمیم گیری های دقیق 
در سطحی وسیع است.دولت بدون داشتن سیاست مشخص و تدوین پاره ای از اصول اساسی 
نمی تواند به مطلوب خود برسد. دولت ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد آن کاال ایفا می کنند. 
بنابراین وقتی با صاحب نظران صحبت می ش��ود، عموما اقتصاد نش��ر را یک اقتصاد دولتی 
می دانند که در چنین شرایطی اقتصاد نشر گلخانه ای به وجود می آید.  مهم ترین مساله  در بازار 
نشر وکتاب ،فروش کتاب است؛ در این مرحله  نیز نقش دولت مشخص می شود که از چه نوع 
ناشری می خواهد حمایت کند و می خواهد چه خط فکری را دنبال کند؛ مگر نه این است که 
صنعت خودرو سازی ایران مدام از بخشش و حمایت دولتی ها برخوردار شده و افراد زیادی 
از دریافت یارانه در یکی دو ماهه ی اخیر  حذف شده و پول آن را به خودرو سازی بخشیده 
تا با حمایت  های بی دریغ،حیاتی بی تنش داشته باشد ،اما صنعت نشر با همین اقتصاد نحیف 

نه تنها یارانه ای و حمایتی دریافت نکرده بلکه با  افزایش تعرفه کاغذ روبرو است.
 چه باید کرد؟

 اگر مساله و مشکل را بشناسیم می توان این درد را درمان نمود. اگر آسیب را بشناسیم،
می توانیم چاره را پیدا نماییم و تحقق فرهنگ کتابخوانی و دانایی در حل مسایل و مشکالت است، 
 البته اگر بخواهیم و بدانیم که نامهربانی با یار مهربان و قدر ناشناسی اهالی کتاب درشتی هایی 
را برای جامعه و نظام اجتماعی در بر خواهد داشت. این ایام فقط فرصت تامل و تدبری در این 
راستاست که کتاب  این غذای روح جامعه را جدی بگیریم که  این غذای روح سود فراوانی 
از منظر اقتصادی برای اقتصاد بحران زده ایران خواهد داشت . و این امر را فرض بدانیم که 

اصالح اقتصاد ایران از مسیر فرهنگ و رونق صنعت چاپ و نشر می گذرد.

    

    

    

    


