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اخبار
ششمین نشست مدیران حراست دانشگاه های منطقه ۶
کشور در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

شهرکرد خبرنگار ابتکار :ششمین نشست مدیران حراست دانشگاه
های منطقه  ۶کشور در دانشگاه شهرکرد با حضور معاون حفاظت فنآوری
اطالعات مرکز حراست وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ،حجت االسالم
سعید صفی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد ،شجاع قربانی
معاون اموراداری -مالی دانشگاه شهرکرد ،علی حیدرپور مدیر حراست
دانشگاه شهرکرد و مدیران حراست منطقه 6کشور در دانشگاه شهرکرد
برگزار شد.
حجت االسالم سعید صفی در این نشست ضمن خیر مقدم به میهمانان ،حراست
را چشم تیزبین نظام دانست و گفت :تقوا و صبر دو عنصر مهم در مدیران حراست
است و اين دو عنصر را رمز موفقیت حراست در ارتباط با خود و با دانشگاهیان
دانست و در ادامه افزود :ایجاد ارتباط با محبت ،زمینه اعتماد بین دانشگاهیان و
حراست است و عاملي براي همکاری می شود .شجاع قربانی نيز در این نشست
گفت :نشست های منطقه ای فرصتی برای تبادل تجربیات دانشگاه ها در راستای
پیشبرد و ارتقاء جایگاه حراست است و افزود :حراست زيربناي تامین امنیت و
سنگ صبور دانشگاهیان است  .قرباني در ادامه گفت :حراست دانشگاه بايد مراقب
اولين برخورد خود با ارباب رجوع كه همان دانشگاهيان است ،باشد ،چراكه برخورد
مثبت يا منفي اثرات ماندگاري بر ذهن برجاي مي گذارد .معاون حفاظت فنآوری
اطالعات مرکز حراست وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ،نيز در اين نشست گفت:
نوع زندگی به سمتی می رود که تمام امورات زندگی از طریق سیستم كامپيوتر
است و حفاظت و اطالعات هم از این امر مستثنی نیست و ما نيز اکنون نباید
تنها دیدگاه فیزیکی داشته باشیم چراكه همه اطالعات در فضای مجازی هستند
و اکنون رقابت بر سر اطالعات است و حراست ،وظیفه نظارت بر امنیت و تبادل
اطالعات را برعهده دارد.

اولین کیوسک از مجموعه کیوسک های هوشمند
پاالیشگاه آبادان نصب و راه اندازی شد
با راه اندازی این کیوسک ها امکانات فراوانی در اختیار مراجعه کنندگان و
کارکنانی که به شبکه رایانه ای شرکت پاالیش نفت آبادان دسترسی ندارند
فراهم شد.
از خدماتی که در این کیوسک ها ارائه می شود می توان موارد زیر را نام برد:
ایجاد نقطه دسترسی سخت افزاری برای همه کارکنان و مراجعه کنندگان ،دسترسی
همکاران فاقد رایانه به سرویس هایی نظیر؛ نظام حقوق و دستمزد ،سامانه جامع
پرسنلی ،سیستم رزرو غذای باشگاه ،نظام پیشنهادها ،دسترسی به درگاه فن آوری
اطالعات و برنامه های غذایی رستوران های پاالیشگاه ،دسترسی به وبگاه روابط عمومی
و اطالع از آخرین رویدادهای پاالیشگاه و نیز دسترسی به وبگاه های دیگر ادارات.
همچنین تکریم ارباب رجوع ،ارائه نظام رهگیری مکاتبات با خدمات دهی اختصاصی
برای ارباب رجوع و شرکت های طرف قرارداد پاالیشگاه به منظور رهگیری مکاتبات
با پاالیشگاه است ارائه بیش از  22سرویس و سامانه اطالعاتی که به مرور بر شمار آنها
افزوده خواهد شد .هم اکنون نمونه آزمایشی این طرح در دفتر مرکزی و ساختمان امور
اداری (دروازه  )13پاالیشگاه نصب شده است .دیگر کیوسک های هوشمند با کوشش
کارکنان فناوری اطالعات و پشتیبانی و همکاری روابط عمومی شرکت پاالیش نفت
آبادان در دست راه اندازی است.

برگزاری جلسه مشکالت ترخیص بیماران دارای شرایط
خاص اجتماعی از مراکز آموزشی و درمانی کرمان
جلسه مشکالت ترخیص بیمارانی که دارای شرایط خاص اجتماعی هستند
با حضور جمعی از مدیران بیمارستان های کرمان در محل معاونت امور
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،شنبه  21مرداد برگزار شد.
در این جلسه در خصوص ساماندهی و حمایت از بیماران مجهول الهویه ،افاغنه،
کارتن خواب ها و  ...که با مساله ترخیص در مراکز اموزشی و درمانی کرمان روبرو می
باشند بحث و تبادل نظر شد.

کاهش چشمگیر بیماری مشمشه در شهرکرد
شهرکرد -خبرنگار« ابتکار»  :از ابتدای سال جاری تا کنون سیصد و هشتاد و هفت راس اسب در استان چهارمحال و بختیاری تست مشمشه شده است .مدیرکل دامپزشکی استان با اعالم این خبر
افزود :بیماری مشمشه از بیماری های باکتریایی مشترک بین انسان و دام است که بیشتر باشگاه های سوارکاری ،دالالن خرید و فروش اسب و تک سمیان و نیز کسانی که اسب نگهداری می کنند در
معرض خطر آلودگی هستند .عبدالمحمد نجاتی گفت  :خوشبختانه از تعداد  387تست انجام شده فقط  1راس آلوده بوده که اسب های آلوده به صورت کام ً
ال بهداشتی معدوم شدند نجاتی گفت :در
چهار ماهه سال گذشته تعداد  5راس اسب آلوده شناسایی شد این در حالی بود که  120راس اسب تست مشمشه شده بود .وی از کسانی که با اسب و سایر تک سمیان در ارتباط هستند خواست با
مراجعه به شبکه های دامپزشکی نسبت به تست کردن اسب های خود اقدام کنند که مبادا بر اثر بی احتیاطی ،خود و خانواده خود را در معرض خطر آلودگی قرار دهند.

نمایشگاه اصفهان ،نماینده انحصاری عمان اکسپو است

تالش دستگاه ها برای حفظ شأن پاویون ایران در نمایشگاهی جهانی
نشست هم اندیشی هفتمین نمایشگاه و کنفرانس
تجهیزات و خدمات پزشکی عمان با حضور عضو هیأت
رییسه اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون حمایت از
سرمایه گذاری و توسعه روابط بین الملل اتاق بازرگانی،
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
اصفهان ،مدیرعامل شهرک سالمت ،مدیرعامل شرکت
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و برخی از فعاالن
صنعت پزشکی و گردشگری در محل شهرک سالمت
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار « ابتکار » از اصفهان ،مدیرعامل شرکت
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز گفت :برگزاری
پاویون های جمهوری اسالمی ایران در برخی نمایشگاه های مهم
جهان در رسته ها و شاخه های مختلف ،همواره بخش مهمی از
فعالیت شرکت نمایشگاه های اصفهان بوده و این شرکت در سال
جاری نیز برای چهارمین سال متوالی ،به عنوان نماینده انحصاری
مرکز نمایشگاهی عمان اکسپو و با مجوز رسمی سازمان توسعه
تجارت ،پاویون ایران را در هفتمین نمایشگاه و کنفرانس
تجهیزات و خدمات پزشکی عمان ،برگزار می کند .وی اظهار
داشت :کشور عمان از نظر ارتباطات سیاسی و اقتصادی با ایران
در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و نگاه دولت جمهوری اسالمی
ایران نیز بر توسعه این روابط است؛ از این رو حضور در نمایشگاه
های این کشور فرصت مناسبی است تا فرصت های تجاری ایران
شناسانده شده و دستاوردهای کشور به عمان که دروازه ورود به
بازار شمال و شرق آفریقا ،هند و بسیاری از کشورهای خاورمیانه
است ،وارد شود.
ناهماهنگی بین دستگاهی ،زمینه رقابت نا سالم
محققیان تصریح کرد :نمایشگاه اصفهان اولین شرکتی است
که به بازار عمان ورود کرده اما متأسفانه زمانی که یک بازار
جدید ایجاد می شود ،رقبا به جای تالش برای تقویت و حفظ
آن ،با برخی رفتارهای غیر حرفه ای ،این بازار را تخریب کرده

و به منافع ملی آسیب می زنند .وی ادامه داد :مجوز انحصاری
برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه پزشکی عمان متعلق به شرکت
نمایشگاه اصفهان است و این شرکت حاضر نیست برای منافع
مالی ،مجموعه هایی را در این نمایشگاه ثبت نام کند که در شأن
جایگاه و منزلت جمهوری اسالمی ایران نیستند و به وجهه و
اعتبار ملی ،ضربه می زنند .این در حالی است که برخی رانت ها
و ارتباطات ناصواب ،راه ورود ایران به بازار عمان و همچنین اعتبار

رونق کارخانه سیمان ایالم نیازمند جذب بازارهای فروش
جدید است
ایالم-خبرنگار ابتکار :معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
ایالم بر لزوم رفع مشکالت کارخانه سیمان ایالم به منظور رونق دوباره این
واحد صنعتی استان تاکید کرد.
حشمت اله عسگری در نشست اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با
محوریت مشکالت کارخانه سیمان ایالم برگزار شد ،اظهار کرد :همراهی دستگاه ها در
تداوم فعالیت کارخانه سیمان مهم و کلیدی است .وی از دستگاه های امور مالیاتی،
برق ،گاز و تامین اجتماعی و صنعت خواست تا با مساعدت در تمدید زمان برای
پرداخت مطالبات خود این کارخانه را کمک کنند تا تعطیل نشود .عسگری همچنین
از کارخانه سیمان ایالم خواست برنامه آتی برای پرداخت بدهی ،تعیین تکلیف و رونق
تولید و ایجاد بازارهای فروش جدید را ارائه کند تا این کارخانه همچنان به فعالیت
خود تداوم بخشد .مدیرعامل شرکت کارخانه سیمان ایالم گفت :کارخانه سیمان ایالم
با  20سال سابقه به دلیل برخورداری از کیفیت باالی مواد اولیه و ماشین آالت مجهز
تاکنون لوح های زرین تقدیر از اروپا دریافت کرده است .مجتبی فرونچی اظهار کرد:

ملی را خدشه دار خواهد کرد.
پروژه های کلیدی در شاهراه ارتباطی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان افزود :کشور عمان
به دلیل پروژه های متعدد از جمله شهرک پزشکی سلطان
قابوس به ارزش  5,1میلیارد دالر ،بیمارستان عمومی مسقط به
ارزش  364میلیون دالر ،بیمارستان اختصاصی روانپزشکی به
ارزش  130میلیون دالر ،پروژه های درمانی و بیمارستان های

جدید عمان به ارزش 260میلیون دالر و شهرک پزشکی بین
المللی به ارزش  1میلیارد دالر ،زمینه بسیار خوبی برای ورود
ایرانیان در حوزه پزشکی دارد و این نمایشگاه فرصت بسیار
مناسبی برای ورود به این حوزه است .محققیان اعالم داشت:
در بخش گردشگری سالمت نیز این نمایشگاه زمینه معرفی
ظرفیت های استان و همچنین بستری برای جذب گردشگران
سالمت به استان اصفهان است .وی تصریح کرد :اگر دیگر استان
ها و کشورها از ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی استان به
نفع خود استفاده کنند ،صادرات استان ضربه خواهد دید و دود آن
به چشم توسعه استان می رود؛ پس ضروری است که هم افزایی
دستگاه های استان ،فرصت این نمایشگاه را با حداکثر نتیجه و
بهره وری همراه سازد.
حضور و همراهی اتاق بازرگانی اصفهان
رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از توسعه
روابط بین الملل اتاق بازرگانی در این نشست گفت :با توجه به این
که استان اصفهان در زمینه تولیدات دارویی ،جزو سه استان اول
کشور است و همچنین از نظر تعداد کلینیک های درمانی ،سطح
پزشکی ،دانش و تجهیزات ،رتبه های بسیار خوبی در کشور دارد،
می تواند محور گردشگری سالمت بوده و همچنین در نمایشگاه
پزشکی عمان ،حضور ویژه ای داشته باشد .قاسمعلی جباری با
تأکید بر این که فعاالن صنعت گردشگری و پزشکی باید در
این نمایشگاه حضور و مشارکت داشته باشند ،اظهار داشت :اتاق
بازرگانی آمادگی دارد اطالع رسانی و حمایت های الزم را برای
تقویت حضور اصفهان و دیگر استان ها در این نمایشگاه انجام
دهد تا پاویون ایران در شأن توانمندی های این کشور برگزار شود.
وی افزود :حضور ایران در این رویداد باید با نتیجه و دستاوردهای
قابل توجهی همراه باشد به همین دلیل از تولیدکنندگان
تجهیزات پزشکی ،دارویی ،مراکز خدمات درمانی و به ویژه فعاالن
بخش گردشگری سالمت می خواهیم که توانمندی های خود را
در پاویون ایران ارائه دهند.

این کارخانه صادرات محور است و ساالنه یک میلیون و  700هزار تن سیمان تولید
می کند .وی ادامه داد :سال  94عراق بازار صادرات را برای فروش سیمان محدود
کرد که با مشکل مواجه شدیم چراکه میزان مصرف بازار ایالم و استان های همجوار
تنها  300هزار تن است و این کارخانه  80درصد درآمد خود را از دست داده است.
وی یادآور شد :هم اکنون ماهانه  25میلیارد ریال حقوق به  800نفر کارگر مستقیم
پرداخت می شود که در شرایط کنونی تعطیلی این کارخانه به یک معضل بزرگ
تبدیل می شود .فرونچی در خصوص ایجاد بازارهای جدید در جهان برای فروش
سیمان نیز گفت :امسال با کشور آفریقایی غنا قرارداد فروش یک میلیون تن سیمان
امضا شده اما به دلیل ضعف زیرساخت های حمل و نقل استان و افزایش  17درصد
کرایه حمل در ماه با مشکل مواجه هستیم .وی خواستار مساعدت و همراهی دستگاه
های مختلف ،همچون اداره مالیات ،گاز ،آب و  ...شد تا با اعطای مهلت زمانی بدهی
آنها در سال جاری پرداخت شود .وی تاکید کرد :کارخانه سیمان ایالم متعلق به استان
است و در این شرایط اقتصادی و رکود بازار فروش سیمان ،تعطیلی آن یک بحران
است .به گزارش خبرنگار ابتکار ،کارخانه سیمان در  15کیلومتری ایالم سال  68به
ثبت رسیده که بهره برداری از خط یک تولید آن در سال  77و خط دوم آن نیز در
سال  90آغاز شده است.

حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان در برنامه رادیویی روزنه
محمد هادی رحمتی اظهار کرد  :با توجه به اینکه ما در
سطح کشور هرساله با خشکسالی متوالی مواجه هستیم
و با تغییر اقلیم پیش می رویم ،هر ساله منابع آب بسیاری
هدر می رود که این خود نیاز به فرهنگسازی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب مردم استان متاسفانه
 220لیتر در شبانه روز است گفت  :استاندارد جهانی  130لیتر
است ولی ما تقریباً دو برابر استاندارد جهانی مصرف داریم و از
این مقدار سهم آشامیدن  3تا  4لیتر است و بقیه صرف نظافت
و استحمام و مستقیما فاضالب می شود .محمد هادی رحمتی
تاکید کرد  :قسمت اعظم هدر رفت آب مربوط به بحث های
فرهنگی و آموزشی است یعنی این آبی که از کیلومترها دورتر
با هزینه فراوان به ما رسیده خیلی راحت هدر می رود مثال از
فشار آب برای شستشوی حیاط و ماشین استفاده می کنیم در
حالی که در کشورهای پیشرفته در دستشویی یک پمپ دارند که
آب غیر شرب را پمپ می کند برای شستن دست و این کار در
چند شهر کشور ما در حال انجام است اما فراگیر نشده است  .وی
با بیان این مطلب که  95درصد منابع تامین آب استان وابسته
به آبهای زیرزمینی و چاهها و  5درصداز آبهای سطح االرضی
استفاده می شود افزود با توجه به اینکه استان گلستان منطقه
کشاورزی است در معرض آلودگی سموم قرار دارد تنها مدیریت
مصرف آب در بخش کشاورزی و خانگی می تواند به حفظ ذخایر

آب کمک کند و گذر منطقه از بحران خشکسالی را آسانتر
کند  .مدیر عامل آب و فاضالب شهری استان گلستان
خاطرنشان کرد  :در گلستان از هیچ سدی برای تامین آب شرب
شهرها استفاده نمی کنیم و این یک مشکل حاد و اساسی است
و باعث شده تا در شهری چون گرگان که  420هزار نفر جمعیت
دارد و در آن از  84حلقه چاه آب و دو حلقه رودخانه زیارت و
الگندره  ،در تابستان آبدهی کم شود  .رحمتی تصریح کرد :این
کاهش شدید آبدهی منابع تامین باعث شده تا در گرگان از
سیستم مدیریت فشار استفاده کنیم یعنی شبها فشار آب برخی
قسمتها را کم کنیم و با آبگیری مجدد روز بعد جریان آب را
برقرار کنیم اما تا چند سال دیگر نمی توانیم از این روش برای
تامین آب استفاده نموده و عمال چاره ای نداریم تا در سالهای
آینده به سمت منابع آبی پایدار برویم چون تعداد جمعیت و
مشترکین ساالنه  15درصد در حال افزایش است .وی اضافه
کرد :تنها راه رسیدن به شرایط پایدار جایگزینی آب های سطح
االرضی به آبهای تحت االرضی بوده که این امر در شهر گرگان با
احداث سد شصت کالته امکان پذیر خواهد بود  ،در همین راستا
طراحی و مطالعاتش به پایان رسیده و در شرکت آب منطقه ای
تامین اعتبار شده و بزودی عملیات ارجایی آن آغاز می شود و
چاره ای نداریم برای تامین آب که به سمت سد سازی برویم
چون منابع آبی ما در حال نقصان است و باید همین امروز به فکر
باشیم .مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان با تاکید

بر اینکه تعرفه های آب وفاضالب توسط شورای اقتصاد مصوب
می شود خاطرنشان کرد با توجه به ابالغ مصوبات افزایش تعرفه
های آب وفاضالب از سوی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور
به شرکت های تابعه موضوع افزایش تعرفه فاضالب در حدود
اختیارات این شرکت نبوده و ما نیز فقط برای تسهیل در پرداخت
حق انشعاب فاضالب می توانیم بصورت تقسیط بلند مدت و بدون
بهره مشترکین را برای خرید انشعاب کمک نمائیم.معاون بهره
برداری شرکت آب وفاضالب استان گلستان در برنامه رادیویی
روزنه گفت طبق آمار جهانی  2تا از تابستان های رکورددار را
داریم سپری می کنیم ،قرار نیست همیشه به بارندگی ها و
وضعیت آب و هوایی سابق برگردیم ،لذا باید یادبگیریم چگونه
با این تغییر اقلیم و مسئله مصرف آب شرب کنار بیائیم و از
آب این مایه حیات که به عنوان مادر محیط زیست نام برده
میشود چگونه استفاده کنیم .مهیار خسروی خاطرنشان کرد :
در سالهای گذشته با بازسازی تاسیسات و چاه های حفر شده
قبلی  ،اسید شویی و پیستون زنی و در برخی مواقع دوجداره
کردن و تعویض پمپ ها میزان آبدهی را باال بردیم  ،بطور مثال
چاهی بوده که هشت لیتر بر ثانیه آب داشته اما با پیستون زنی
و اسید شویی به  20لیتر بر ثانیه رسیده و یا در گرمابدشت
چندین چاه وجود دارد که با جابجایی پمپ ها و منطبق کردن
بر شرایط فنی آبدهی چاهها  160لیتر بر ثانیه اضافه شد  ،این
موارد به همراه حفر چاه در سیاهتلو  ،اطراف گرگان  ،عیسی

اهدای هدیه مقام معظم رهبری به رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
پانزدهمین اجالس مجمع خیرین تامین سالمت فارس ،با برنامه ای ویژه همراه
بود.
در پانزدهمین اجالس مجمع خیرین تامین سالمت فارس که در شیراز ،برگزار
شد ،هدیه ای دیگر از جانب رهبر معظم انقالب ،به «محمدهادی ایمانیه» رییس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا شد .جمعی از دختران مناطق محروم استان فارس
که در طی مکاتبات خود به رییس دانشگاه ،خواستار توسعه خدمات بهداشتی و
درمانی به مردم منطقه و رفع مشکالت موردی خانواده ها در این خصوص شده

محله گرگان  ،گرمابدشت و  ...باعث شد تا از بحران عبور کنیم
که همه این اقدامات از محل درآمد و اعتبارات عمرانی شرکت
آب و فاضالب استان گلستان هزینه شده است  .وی با بیان این
مطلب که در تمام دنیا هزینه تصفیه فاضالب گران تر از هزینه
تصفیه آب است افزود :دولت و وزارت نیرو برای هر مترمکعب
مبلغ 1100تومان هزینه می کند اما به مردم مبلغ 250تومان
ارائه می دهند که این فاصله بسیار زیاد بوده و مشکالتی را برای
ارائه خدمات رسانی به شهروندان بوجود آورده  ،حال ببینید
ما چه منابعی را از دست می دهیم و قدرش را نمی دانیم و
تا زمانی که قیمت ها واقعی نشوند شاهد هدر رفت آب خواهیم
بود .وی تصریح کرد پیشنهاد ما این است در راستای فرهنگ
سازی و آموزش مصرف صحیح آب شرب با سازمان آموزش و
پرورش تفاهم نامه ای منعقد شود و باید در کتاب درسی مقاطع
پایه دبستان در خصوص آب و صرفه جویی در مصرف نکات
آموزشی دیده شود که امیدواریم مسئولین امر به این نکات توجه
ویژه ای داشته باشند .معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب
استان گلستان در ادامه با اشاره به آب گرگان از نظر کیفیت هیچ
مشکلی ندارد و با توجه به شاخصهای علمی بهترین آب است
وتمام آزمایشگاه ها در استان به صورت روزانه کیفیت آب را از
جهات مختلف کنترل میکنند و مردم میتوانند با اطمینان از
آب شرب شهری استفاده کنند.

بودند ،با تحقق درخواست های خود ،این موضوع را طی نامه ای به مقام معظم
رهبری اعالم کرده و خواستار تقدیر از دکتر ایمانیه می شوند .در پی این مکاتبه
و پیگیری صحت موضوع ،یک جلد قرآن کریم و یک جانماز از سوی مقام معظم
رهبری ،برای اهدا به نیابت از ایشان ،ارسال می شود.
این هدیه ارزشمند ،امروز ،در جمع نیک اندیشان عرصه سالمت استان فارس که
برای پانزدهمین مرتبه پس از تشکیل مجمع خیرین تامین سالمت فارس گرد هم
آمده اند ،به دست « فضه نصیری»  ،خواهر او « ام البنین نصیری» « ،زهرا تاجری» و
«ساجده قوی پنجه»  ،به « ایمانیه» رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،اهدا شد .پیش
از این نیز مقام معظم رهبری به پاس فعالیت های دکتر ایمانیه در ترویج نماز ،به او
یک انگشتری اهدا کرده بودند.

سرپرست پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی؛

افزایش  68درصدی ارسال گاز از سوی پاالیشگاه چهارم به سایر پاالیشگاههای مجتمع

ارسال گاز از فازهای  7، 6و  8از ابتدای سال  96تاکنون
به سایر پاالیشگاههای مجتمع نزدیک به  86درصد رشد
داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی
بهزاد ساالری ،سرپرست پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی با بیان
این مطلب گفت :این پاالیشگاه از ابتدای سال تا پایان تیرماه 13
میلیون و 107هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده که نسبت به

سال گذشته حدود  2درصد افزایش داشته است .وی خوراک
دریافتی از سکوهای فازهای 7 ،6و  8در این مدت را  355هزار و
 581میلیون فوت مکعب عنوان کرد و گفت :این عدد نسبت به
سال  95حدود  8.6درصد افزایش داشته است .ساالری افزود :از
سکوی سلمان نیز در سال  96تاکنون  4هزار و  357میلیون فوت
مکعب خوراک توسط پاالیشگاه چهارم دریافت شده است .وی
در ادامه با اشاره به سیاستهای مجتمع گاز پارس جنوبی برای

افزایش میزان تولید بوتان گفت :با ایجاد تغییرات فرآیندی ،تولید
این محصول با ارزش در سال  96با حدود  23درصد افزایش به
 79هزار تن رسیده است .سرپرست پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی
میزان تولید پروپان این پاالیشگاه را تا پایان تیرماه  103هزار تن
عنوان کرد و گفت :گاز ارسالی به خط لوله سراسری پنجم در این
مدت نیز  221هزار و  273میلیون فوت مکعب بوده است .وی
در ادامه با بیان اینکه پاالیشگاه چهارم تأمینکننده خوراک سایر

پاالیشگاههای پارس جنوبی است ،گفت :گاز ارسالی به سایر فازها
در  4ماهه ابتدایی سال جاری  123هزار و  224میلیون فوت
مکعب بوده که نسبت به سال گذشته حدود  86درصد افزایش
داشته است .گفتنی است ،فازهای 17و  18پارس جنوبی در سال
 96به جمع دریافتکنندگان گاز خام از پاالیشگاه چهارم افزوده
شده و از ابتدای سال تا انتهای تیرماه ،بیش از  26هزار و 547
میلیون فوت مکعب گاز به این پاالیشگاه ارسال شده است.

