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نفت و انرژی

انرژی

جهش قیمت نفت در پی انفجار لبنان

پنجشنبه16مرداد - 1399شماره847

گزارش
چرا ایران باید جای پای خود را
در دمشق محکمتر کند؟
امریــکا در حــوزه خلیجفــارس ،قفقاز،
آســیایمرکزی و ترکیه حضــور نظامی
دارد ،ترکیه علیرغم مشکالت اقتصادی هزینه زیاد
نظامی را متحمل میشود تا منافع خود را در سوریه،
لیبی ،دریایمدیترانه ،قبرس ،لبنان و غزه حفظ کند،
همه این اتفاقات به خاطر نفت و گاز است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در روزهای اخیر اخباری
مبنی بر انعقاد توافقنامهای بین کردهای ســوری و
شــرکت آمریکایی Delta Crescent Energy
درباره توسعه میادین نفتی در شمال شرقی سوریه،
منعقد شده است.
وزارت امور خارجه سوریه این توافق را تهدیدی برای
حاکمیت ملی این کشور ارزیابی کرده است ،دمشق
تأکید کرد که این معامله که با دور زدن دولت مرکزی
منعقد شده ،کام ً
ال غیرقانونی است.
این در حالی است که تحریمهای آمریکا داد و ستد
محصوالت نفتی با سوریه را منع کرده است .جدای
مباحث مربوط به سوریه و مسائل منطقهای و داخلی
این کشــور ،آیا میتوان این قرارداد را خطری برای
منافع ایران در ســوریه و برنامههــای نفتی و گازی
تلقی کرد؟
محمود خاقانی درباره تاثیر قرارداد شرکتهای نفتی
امریکا در منطقه کردنشین سوریه و تاثیر آن بر برنامه
ایران برای عبور خط لوله گاز تا مدیترانه اظهار داشت:
حضور شــرکتهای نفتی امریــکا در میادین نفتی
منطقه کردنشــین ســوریه با ماجرای لیبی مرتبط
اســت ،کما اینکه اخبار حاکی از این بــود  9فروند
هواپیما نیروهای روسی وارد بخش تحت نفوذ ژنرال
حفتر شدهاند ،اکنون مصر ،روسیه ،امارات ،امریکا و
فرانسه از او و ایتالیا ،ترکیه و ســازمان ملل از دولت
مستقر در طرابلس حمایت میکنند ،وقتی لیبی را
با سوریه مقایسه میکنیم میبینیم که سازمان ملل
هنوز دولت حاکم بر دمشق را برسمیت میشناسد که
با روسیه مراوده دارند و کشورهای عرب متحد امریکا
مراودهای با سوریه ندارند.
وی افزود :اکنون این قرارداد مورد اعتراض رســمی
دولت سوریه قرار گرفته که نمایانگر این است امریکا
در منطقه دنبال تصرف منابع نفتی و گازی اســت،
بنابراین مزدورانی را در منطقه مستقر کرده است .از
سوی دیگر حضور روسیه در لیبی و سوریه هم نشان
میدهد این کشــور هم دنبال منافع خودش است.
یعنی به همــان میزان که روســیه از حفتر حمایت
میکند امریکا و مصر و امارات نیز با او توافقاتی دارند،
از دیگر سو ترکیه و ایتالیا هم منافع دیگری را دنبال
میکنند.این کارشناس بینالملل انرژی تصریح کرد:
عدهای ســوال میکنند چرا ایران به ســوریه کمک
میکند؟ چرا امریکا تحریم خــود را بر ایران افزایش
میدهد؟ پاســخ اینکه ایران منافع نفتی امریکا را در
ســوریه تهدید میکند چرا که یکی از اهداف ایران
بوده که از مسیر سوریه و عراق به اروپا گاز صادر کند
و امریکا به هر شکلی ســعی در کنترل این موضوع و
جلوگیری از صادرات گاز ایران دارد.
وی گفت :اکنون امریکا در حوزه خلیجفارس ،قفقاز،
آســیایمرکزی و ترکیه حضور نظامی دارد ،ترکیه
علیرغم مشــکالت اقتصادی هزینه زیــاد نظامی را
متحمل میشــود تا منافع خود را در سوریه ،لیبی،
ی مدیترانه ،قبرس ،لبنان و غزه حفظ کند ،همه
دریا 
این اتفاقات به خاطر نفت و گاز است.
خاقانی ادامه داد :تمام فشارهایی که به ایران و ونزوئال
وارد میشود به خاطر منابع نفت و گاز غنی دو کشور
است ،همانقدر که کنترل ایران و ونزوئال برای امریکا
اهمیت دارد حفظ این دو کشور برای چین و روسیه
هم اهمیت دارد ،بنابراین آنچه در داخل کشور مهم
است وفاق و حفظ منافع ملی است.
وی تاکید کرد :ضرورت دارد تمام نیروهای سیاسی که
دلسوزند و منافع ملی نظام برایشان مهم است دست به
دست هم دهند ،ما فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری
و توسعه میادین نفتی را زمانی که قراردادهای جدید
نفتی تدوین شد ،به دلیل کارشکنیهای مجلس وقت
و برخی کاســبان تحریم از دســت دادیم ،اکنون به
موازات اینکه باید در منطقه حضور مستشاری نظامی
داشته باشیم و مانفع ملی را حفظ کنیم باید رضایت
اکثریت مردم را نیز جلب کنیم.
این کارشــناس حوزه انرژی گفت :در شــرایطی که
امریکا در منطقه شمشیر را از رو بسته اگر در داخل
کشور اتحاد نباشــد فرصتهای منطقهایمان را به
کشورهای آنسوی دنیا واگذار میکنیم و منافعمان
را در لیبی ،عراق و سوریه به خطر میاندازیم .ترامپ
بدنبال این است که دولتهای منطقهای دستنشانده
ایجاد کند ،وقتی قرارداد منعقد میکند یعنی آنها را به
عنوان حاکم بر کشور به رسمیت میشناسد ،او بدنبال
دیکتاتورپروردی در منطقه اســت و اگر ما مســائل
حاشیهای شویم در واقع فرصتهای نفتی ،گازی خود
را سوزاندهایم/.ایلنا

قیمتهای نفت در پی انفجار شدید در بندر بیروت لبنان به میزان چشمگیری صعود کرد و به باالترین حد در دو هفته اخیر رسید .به گزارش اقتصادسرآمد ،شاخص قیمت نفت
آمریکا در پی انتشار خبر انفجار شدید در بندر بیروت حداکثر  ۲.۵درصد صعود کرد .تصاویر منتشره دود عظیمی که آسمان بندر بیروت را پوشانده بود و همچنین خسارات
شدید به ساختمانها و فروشگاههای واقع در منطقه را نشان می داد.قیمت نفت همچنین همسو با بازارهای سهام آمریکا صعود کرد که از سیگنالهای اقتصادی مثبت تقویت
شدند .شاخص اس اند پی  ۵۰۰با انتظار سرمایه گذاران برای تصویب بسته نجات مالی جدید از سوی کنگره آمریکا ،برای سومین روز صعود کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،در
بازارهای فیزیکی ،نفت بیکن یک دالر و  ۷۰سنت در هر بشکه در معامالت نفت بازار نایمکس افزایش یافت .هفته جاری بهای نفت مارس که یک گرید نفتی حاوی سولفور باال
است ،در معامالت نایمکس یک دالر و  ۳۰سنت باالتر از بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت شد که باالترین پریمیوم در حدود یک ماه گذشته بود.

تشریح نهضت گازرسانی ایران در گزارش «اقتصادسرآمد»

«گاز» برای خدمت وعدالت

گروه انرژی -بیژن زنگنه در تازهترین مطلب خود
در توئیتر نوشت« :نهضت گازرسانی را با مطالعات
اقتصادی در سال  ۹۲با جدیت آغاز کردیم و با تالش بیوقفه
کارکنان فداکار صنعت نفت تعداد روســتاهای گازدار را از
 ۱۴هزار در ابتدای دولت یازدهم به  ۳۰هزار در ســال ۹۹
رســاندیم و  ۲۰۰۰روســتای دیگر هم تا پایان سال از این
نعمت بهرهمند خواهند شــد .به گزارش اقتصادسرآمد ،بر
این باورم که با نهضت گازرسانی بینظیر ایران در دنیا و به
لطف توسعه میدان گازی پارسجنوبی هم مردم عزیز ایران
طعم عدالت و رفاه توامان را چشیدهاند ،هم اشتغال مرتبط
رونق گرفته ،هم محیطزیست بیشتر حفظ شده و هم میزان
صادرات فرآوردههای نفتی باالتر رفته است».
به گزارش اقتصادســرآمد ،بیژن نامدار زنگنــه وزیر نفت
همچنین در گفتگو با خانه ملت در پاســخ به سوالی مبنی
بر اینکه وضعیت صنعت نفت و گاز در بورس چطور است و
آیا سرمایه گذاری در این بخش را به مردم توصیه میکند یا
خیر؟ ،توضیح داد :شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس
فعال هســتند و خیلی خوب ســهام آنها عرضه میشود،
درواقع وضعیت خوب و قابل تاملی دارند.
نوشتههای تاریخ نویسان کهن نشــان میدهد که ایرانیان
در استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر دیگر اقوام جهان
پیشی داشتهاند ،به عنوان مثال وجود بقایای آتشکدهها و
معابد نظیر آتش جاودانی نزدیک کرکوک که به مشــعل
بخت النصر معروف بود در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی
قرار داشت.
شرکت ملی نفت ایران از بدو تشــکیل همواره به فکر چاره
جویی و استفاده از گاز طبیعی بود که به علت بعد مسافت
بین منابع تولید و نقاط مصرف و ســنگینی سرمایه گذاری
و کمی مصرف داخلی که تنها محــدود به بعضی از مناطق
نفتخیز جنوب میشــد این امر به تعویق افتاد و همچنان
گازهای استحصالی ســوخته و به هدر میرفت ،به تدریج

که منابع نفت یکی پس از دیگری احداث و به بهره برداری
میرســید ،اســتفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و
محرکههای کمپرســور و مولدهای برق ،مصارف داخلی،
منازل سازمانی در مناطق نفتخیز از جمله مسجد سلیمان،
آغاجاری ،هفتگل و آبادان مورد توجه قرار گرفت و در کنار
فعالیتهای اصلی تولید ،انتقال و پاالیش نفت خام در نواحی
جنوبی ایران ،فعالیتهای محــدودی برای تهیه و به عمل
آوردن گاز طبیعی توسط شرکتهای عامل در حوزه قرارداد
به عمل میآمد.
اولین استفاده از گاز طبیعی ،خارج از مناطق نفتخیز برای
تغذیه کارخانه تازه تاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بود
که در سال  1344واحد مذکور احداث و بهره برداری از آن
آغاز شد و برای خوراک اولیه آن نیاز به گاز طبیعی بود ،برای

تقاضایجهانینفت ۸درصد
سقوطمیکند
ســقوط قیمتهای
نفت و کاهش تولید
پس از شیوع پاندمی ویروس
کرونــا ،به صــادرات نفت در
خاورمیانه و شــمال آفریقا به
شدت لطمهزده است و طبق
پیــش بینــی صنــدوق بین
المللی پول ،مجمــوع درآمد
نفتی این کشورها امسال ۲۷۰
میلیارد دالر در مقایسه با سال
 ۲۰۱۹کاهش پیــدا میکند.
آژانس بیــن المللی انرژی در
گزارش ماه گذشته خود پیش
بینی کرده بود تقاضای جهانی برای نفت امســال  ۷.۹میلیون بشکه در روزکاهش پیدا
میکند اما این پیش بینی اندکی خوش بینانه تــر از برآورد آژانس از کاهش  ۸.۱میلیون
بشکه ای تقاضای روزانه در ماهقبل از آن بود.
به گزارش اقتصادســرآمد ،صندوق بین المللی پول ( )IMFدر گزارش جدید خود اعالم
کرد که بحران ویروس کرونا موجب خواهد شد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰
حدود هشت درصد نسبت به سال  ۲۰۱۹سقوط کند.
صندوق بین المللی پول در گزارش "ناترازیهای جهانــی و بحران کووید  "۱۹اعالم کرد
قیمتهای نفت امسال  ۴۱درصد پایینتر از سال  ۲۰۱۹خواهند بود .تاثیر مستقیم قیمتهای
پایین نفــت روی توازن تجارت خارجــی در اقتصادهای مختلف متفــاوت خواهد بود و
وابستگی آنها به صادرات و واردات نفت را منعکس میکند.
پیش بینی صندوق بیــن المللی پول از تقاضــای جهانی برای نفت در ســال  ۲۰۲۰با
برآوردهای آژانس بین المللی انرژی و اوپک همخوانی دارد.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه گذشته خود پیش بینی کرده بود تقاضای جهانی
برای نفت امسال  ۷.۹میلیون بشکه در روز کاهش پیدا میکند اما این پیش بینی اندکی
خوش بینانه تر از برآورد آژانس از کاهش  ۸.۱میلیون بشکه ای تقاضای روزانه در ماه قبل
از آن بود.
با این حال آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان کرد که افزایش اخیر موارد ابتال به کووید
 ۱۹و احیای بخشــی از محدودیتهای قرنطینه در برخی از کشورها ،به ابهامات پیرامون
تقاضای جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۰دامن زده است.
طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی ،جهان امسال به طور میانگین  ۹۲.۱میلیون بشکه در
روز نفت مصرف خواهد کرد که کمتر از  ۱۰۰میلیون بشکه در روز در سال  ۲۰۱۹است.
اوپک به نوبه خود انتظــار دارد تقاضای جهانی برای نفت در ســال  ۲۰۲۰به میزان ۸.۹
میلیون بشــکه در روز در مقایسه با سال گذشــته کاهش پیدا کند اما در سال  ۲۰۲۰به
میزان هفت میلیون بشکه در روز رشد میکند که همچنان کمتر از تقاضای سال ۲۰۱۹
خواهد بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،سقوط قیمتهای نفت و کاهش تولید پس از شیوع پاندمی
ویروس کرونا ،به صادرات نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت لطمه زده است و طبق
پیش بینی صندوق بین المللی پول ،مجموع درآمد نفتی این کشورها امسال  ۲۷۰میلیارد
دالر در مقایسه با سال  ۲۰۱۹کاهش پیدا میکند.

این منظور خط لولهای به قطر 10اینچ و طول تقریبی 215
کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد.
در حدود  30تا  35سال قبل سیاستهای شرکت ملی نفت
ایران موجبات فنی و اقتصادی را برای مهار کردن گازهای
همراه ،جلوگیری از اتالف و ســوزاندن آنها ،جمع آوری و
پاالیش ،انتقال ،صدور و فروش فراهم آورد.
زمانی که تفکر فروش گاز به خارج مطرح شــد ،مطالعات
همه جانبهای انجام و سرانجام پروژه خط لوله سراسری اول
موسوم به  IGAT 1به مرحله اجرا و بهره برداری در آمد.
به سبب آن که باید کلیه امور مرتبط به گاز در یک سازمان
متشکل میشد تا پاســخگوی مســئولیتها و نیز اهداف
آینده باشــد و از طرف دیگر توافق کلی که زمینه توســعه
همکاریهای اقتصادی بین ایران و شوروی سابق در سال
 1344صورت گرفت و منجر بــه امضای پروتکلی در دیماه
همان سال شــد زمینه صدور گاز مطرح و تاسیس شرکت
ملی گاز ایران در اســفند ماه  1344برای تحقق هدفهای
ذکر شده تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
اکنون شرکت ملی گاز ایران یکی از ده شرکت بزرگ فعال
در عرصــه گاز در خاورمیانه و یکی از چهار شــرکت اصلی
وزارت نفت با سابقه بیش از  ۵۰سال است که وظیفه تامین
بیش از  ۷۵درصد از سوخت مورد نیاز کشور ایران را برعهده
دارد .از این نظر شــرکت ملی گاز ایران از جایگاه مهمی در
داخل و خارج کشور برخوردار اســت که به تناسب نیازها
و گســترش فعالیتهای خود در داخل و خارج از کشــور،
نسبت به تغییر ساختار خود اقدام نموده است .این شرکت
ضمن حفظ و تقویــت توان خود در ابعاد ســختافزاری و
نرمافزاری ،نسبت به جذب نیروهای متخصص یا با آموزش و
بهروزرسانی توان نیروهای مجرب اقدام نموده است .در حال
حاضر شرکت ملی گاز ایران دارای بیش از  ۱۸۰۰۰نیروی
شــاغل رســمی بوده و اندکی بیش از این تعداد نیروهای
غیررسمی در خدمت آن میباشند.

سومینمرکزپتروشیمیکشور
در انتظار گازرسانی
از شرکت پتروشیمی
مکــران بــه عنــوان
ســومین هــاب (مرکــز)
پتروشــیمی کشــور پــس
از عســلویه و ماهشــهر یاد
میشــود ،اما این مرکز برای
یافتن جایــگاه واقعی خود و
نقشآفرینــی در تولیــد و
صادرات نیازمند گازرســانی
است.شــرکت توســعه
پتروشــیمی نگین مکران در
سال  ۹۱در راســتای مصوبه
هیات دولت بــه عنوان قطب
پتروشیمی به ثبت رسید.به گزارش اقتصادسرآمد،این مرکز در زمینی به مساحت یکهزار
و  ۲۰۰هکتار واقع شــده که در آن ساخت  ۱۸واحد باالدســتی و  ۳۰واحد پاییندستی
پتروشیمی پیشبینی شده است.
برای راهاندازی واحدهای یاد شده ،این مرکز نیازمند تزریق روزانه  ۳۰میلیون متر مکعب
گاز طبیعی متان و همچنین گاز اتان به عنوان خوراک است که طبق برنامهریزی قرار است
اولی ،از طریق خط لوله سراسری گاز از ایران ایرانشهر به چابهار و دومی با احداث یکهزار
و  ۶۰کیلومتر لوله گاز از عسلویه به چابهار تامین شود.
هدفگذاری انجام شــده در این مرکز تولید  ۲۶میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمی
است که  ۲۲میلیون تن آن صادر شــده و بقیه چهار میلیون تن به عنوان خوراک صنایع
پتروشیمی در بازارهای داخلی مصرف شود.
 ۱۲میلیارد دالر ســرمایهگذاری در این مرکز برای امور زیربنایی و احداث زیرساختها
پیشبینی شده است و انتظار میرود ارزش تولیدات آن سالیانه  ۱۴میلیارد دالر باشد؛ اما
آنچه این پروژه را مسکوت نگهداشته تامین نشــدن گاز طبیعی متان و همچنین اتان به
عنوان خوراک واحدها است.به گفته «علیرضا منیری ابیانه» مدیر عامل شهرک پتروشیمی
مکران ،در ابتدا در این مرکز به عنوان سومین هاب پتروشیمی کشور  ۱۸طرح پیشبینی
شده بود ،اما در ادامه با بروز برخی محدودیتها از جمله مسائل زیستمحیطی ،فاصله با
شهر ،موافقت نکردن وزارت نفت با میزان نیاز گازی آن و همچنین تحویل نشدن برخی
اسناد باالدستی ،با همکاری یک شرکت ژاپنی به  ۶طرح کاهش یافت.
وی افزود :اکنون  ۶واحد فرایندی شامل پنج واحد ساخت متانول و یک واحد تولید اوره
آمونیاک در این مجموعه پیشبینی شــده اســت.منیریابیانه خاطرنشانکرد :اگر چه
برخی شرکتها بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی نیز داشتهاند و حتی  ۲۰میلیون یورو
تجهیزات در پسابرجام وارد سایت کردهاند ،اما مشــکل اصلی راهاندازی نشدن واحدها،
تامین نشدن گاز است.
وی ادامه داد :در ابتدای کار ،شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران اجرای لولهگذاری گاز
طبیعی از ایرانشهر به چابهار را بر عهده گرفته بود و حتی  ۳۰کیلومتر لولهگذاری انجام داد،
اما در ادامه به دلیل تحریمها و افزایش یافتن قیمتها ،این شرکت قادر به ادامه کار نشد؛ در
نتیجه کار بین چهار شرکت دیگر تقسیم شد تا آن را به سرانجام برسانند.
منیریابیانه تاکیدکرد :اگر گازرسانی به مجمتع انجام نشود ،پتروشیمی معنی و مفهوم
نمییابد ،اما در صورت تامین گاز سرمایهگذاران به منطقه سرازیر خواهند شد.

ماجرای آتش سوزی در نیروگاه سمنان چه بود؟
نیروگاه سمنان اکنون بدون اختالل ،در مدار بهره برداری است
و آتش سوزی روز گذشته این نیروگاه ،صرفا در قسمت مربوط
به مخازن سوخت که در محوطه باز نیروگاهی قرار دارد رخ داده
است که علت حادثه هنوز توسط کارشناسان نیروگاه و سازمان
آتش نشانی در دست بررسی اســت .به گزارش اقتصادسرآمد،
نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان دچار آتش سوزی شد .این آتش
ســوزی که با حضور به موقع نیروها آتش نشانی مهار شده بود،
محور شایعه های فضای مجازی و رسانههای معاند شد ،تا جایی
در که در خصوص علت وقوع آن ،گمانهزنی های عجیب مبتنی
بر تخیالت مطرح شد.پیگیری های تسنیم از هلدینگ پویا انرژی
و نیروگاه سمنان حاکی از این است که این حادثه آتش سوزی،
برخالف آنچه در برخی خبرها ذکر شــده بود ،در تأسیســات
نیروگاه رخ نداده و صرفا در قسمت مربوط به مخازن سوخت که
در محوطه باز نیروگاهی قرار دارد رخ داده است که علت حادثه
هنوز توسط کارشناسان نیروگاه و سازمان آتش نشانی در دست
بررسی است.
صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شد
صــادرات گاز به ترکیــه مجددا آغاز شــده اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا ،محمد عسگری اعالم کرد :صادرات
گاز بهترکیه از سر گرفته شد.ســخنگوی شرکت ملی گاز ایران
خاطرنشان کرد :از ساعاتی پیش صادرات گاز به این کشور مجددا
آغازشده است.ترکیه چهار روز پیش درخواست کرده بود واردات
گاز از ایران به این کشور برای انجام تعمیرات متوقف شود.قرارداد
صادرات گاز ایران به این کشور در سال  1996به امضای دو طرف
رســید و بر طبق این قرارداد ایران تا سال  2026باید روزانه27
میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر کند.
تعویق اعالم قیمت رسمی فروش نفت خام
آرامکوتا هفته آینده
شرکت نفت آرامکوی عربستان اعالم قیمت رسمی فروش نفت
خود در ماه سپتامبر را تا اوایل هفته آینده به تعویق می اندازد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،شرکت نفت آرامکوی عربستان اعالم
قیمت رســمی فروش نفت خود در ماه سپتامبر را تا اوایل هفته
آینده به تعویق می اندازد.تعطیلی مذهبی عید قربان مسلمانان
در روز شــنبه در عربســتان به پایان رسید.شــرکت آرامکوی
عربســتان معموالً قیمت رســمی فروش نفت خود را در پنجم
هر ماه میالدی اعالم مــی کند و به این ترتیــب قیمت فروش
نفت ایران ،کویت و عراق مشــخص میشود .قیمت رسمی نفت
عربستان بر بیش از  12میلیون بشــکه در روز نفتی که به آسیا
فرستاده میشود تاثیر می گذارد.
آغاز مطالعات برای چگونگی پیک برق سال آینده
براساس برنامه ریزی برای ایجاد زیرســاخت مطالعاتی و پیش
بینی وضعیت شبکه در پیک بار ســال آتی ،اطالعات مربوط به
طرح های قابل حصول تا افق ســال  ۱۴۰۰از شرکت های برق
منطقه ای ،مــادر تخصصی برق حرارتــی و مدیریت منابع آب
ایران جمع آوری و مدل سازی شــد .به گزارش اقتصادسرآمد،
اقدام های اولیه برای مطالعات پیشبینی وضعیت پیک ســال
آتی با نگاه ملی ،در قالب طرح مطالعات جامع و هماهنگ کشور
با همکاری شرکت توانیر ،شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی
و کارگروههای مطالعــات جامع و هماهنگ شــرکتهای برق
منطقهای آغاز شد .این مطالعات با هدف بررسی وضعیت شبکه
در کل کشــور از دیدگاه انتقال و فوقتوزیع ،نحوه رفتار و پاسخ
نقاط مختلف شبکه به رشد بار ،مشخص کردن طرحهای مورد
نیاز و اولویتدار شبکه تا پیک سال آتی و تعیین طرحهای موثر
در رفع گلوگاههای شبکه در میان مدت ،هر ساله پس از عبور از
پیک این برنامه اجرا میشود.
اوکراین :از روسیه گاز نمیخریم
شرکت دولتی گاز اوکراین اعالم کرد که کییف برنامهای برای
از سرگیری خرید گاز روســیه ندارد .به گزارش اقتصادسرآمد،
شــرکت دولتی گاز اوکراین (نفتوگاز) اعالم کــرد :تا زمانی که
مســکو شــرایط و قیمتهای رقابتی در نظر نگیرد خرید گاز از
روسیه را که از اواخر سال  ۲۰۱۵به حالت تعلیق درآمده است،
ازســر نمیگیرد.اوکراین پیش از تیره شدن روابط دو جمهوری
پیشین اتحاد جماهیر شوروی در ســال  – ۲۰۱۴پس از الحاق
شبه جزیره کریمه به روســیه در جریان جنگ داخلی اوکراین
 یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز طبیعی روســیه بود.کییف در نوامبر  ۲۰۱۵خرید گاز از روسیه را متوقف کرد و در
عوض خرید از اروپا را افزایش داد.اوکرایــن اصالحات بازار گاز
طبیعی را با اقدامهایی از قبیل حذف قیمتهای دولتی گاز برای
مصرفکنندگان صنعتی آغاز کرده اســت .این اصالحات یکی
از پیشنیازهای تأمین اعتبار مورد نیاز این کشــور در صندوق
بینالمللی پول است.
کاهش بی سابقه ظرفیت پاالیشگاهی آمریکا
در یک دهه گذشته
ظرفیت پاالیشی ایاالت متحده آمریکا ممکن است برای نخستین
بار در طول یک دهه گذشته با کاهش قابل توجهای روبهرو شود.
به گزارش اقتصادســرآمد ،ظرفیت پاالیش نفت ایاالت متحده
آمریکا امسال میتواند بیشترین مقدار افت را در حدود یک دهه
اخیر داشته باشد ،زیرا محدودیتهای مسافرتی اعمالشده برای
مهار بیماری همهگیر کرونا و آتشســوزیای که در پی آن چند
پاالیشگاه بسته شد ،به معکوس شدن دستاوردهای کوچک چند
سال اخیر خواهد انجامید.بسیاری از پاالیشگاههای جهان در پی
همهگیری ویروس کرونا و کاهش  ۳۰درصدی تقاضای سوخت،
فعالیتهای خود را متوقف کردهاند .در ایــاالت متحده آمریکا،
شرکت ماراتن پترولیوم پاالیشگاهها خود در کالیفرنیا و نیومکزیکو
را در پاسخ به رکود تقاضا ،تعطیل خواهد کرد.شرکت فیالدلفیا
انرژی سولوشــنز پس از آنکه یک آتشســوزی و مجموعهای از
انفجارها به این مجموعه پاالیشی آسیب زدند ،تابستان گذشته
پاالیشگاه خود را به یک شرکت معامالت ملکی فروخت.

