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گزارش
ایران به دریافت مطالبات خود از عراق
نزدیک شد

مدتی اســت که دریافت مطالبات ایران از عراق
خبرساز شده به همین دلیل رئیس جمهوری در
تازه ترین مذاکرات خــود با طرف عراقی بر این
موضوع تاکید کرد؛ عمده تأکید رئیسجمهوری به پرداخت
مطالبات مالی عراق به حوزه انرژی و بدهیهای این کشور به
ایران مربوط بود ،هرچند کــه این موضوع در ماههای اخیر از
سوی دولت جمهوری اسالمی دنبال میشود اما عراق هنوز
بدهیهای خود را به طور کامل پرداخت نکرده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد از ایسنا ،تحریمهای نفتی ایران از
ســوی آمریکا چالش جدی در زمینه تعامالت ایران و عراق
ایجاد کــرد و آن پرداخت پــول گاز و برق ایــران بود .طبق
قرارداد ،عراقیها موظف هســتند پول گاز را با یورو و پول
برق را با دالر به ایران پرداخت کنند اما زمانی که پای آمریکا به
میان آمد ،عراقیها اعالم کردند امکان پرداخت دالر ندارند و
پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند.
پیشــنهادی که ظاهرا ً به مذاق ایران خوش نیامد و دو کشور
مدتها بر ســر آن مذاکره کردند .درنهایت دو حساب برای
عراقیها در بانک مرکزی ایران بازگشایی شد تا اگر عراقیها
توانســتند ،پول برق و گاز را با یورو و در غیر این صورت با
دینار پرداخت کنند .در نهایت در تاریخ  ۲۰اسفند سال ۱۳۹۸
اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی
کشورمان واریز شد.
پس از آن اما عراق اقدامی برای پرداخت مطالبات ایران انجام
نداد و در نهایت در دی ماه سال گذشته شرکت گاز ایران پس
از اخطارهای چندباره به آن کشــور به کاهش صادرات گاز
اقدام کرد تــا جایی که میزان صادرات روزانــه از  ۵۰میلیون
مترمکعب گاز را به روزانه حدود  ۴میلیون مترمکعب کاهش
داد .در آن زمان شــرکت گاز ایران اعالم کرد که وزارت برق
عراق بابــت واردات گاز ،بیش از معادل  ۵میلیــارد دالر به
شرکت ملی گاز ایران بدهکار اســت که مبلغ  ۳میلیارد دالر
آن در بانک عراقی  TBIمســدود و غیرقابل استفاده مانده
و بیش از  ۲میلیارد دالر از بدهی سررسیدشــده وزارت برق
نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده
است .افزون بر اینها ،طرف عراقی ،طبق قرارداد فی مابین ،بیش
از یک میلیارد دالر نیز به شــرکت ملی گاز ایران بابت جرائم
قراردادی بدهکاری دارد.
بر این اســاس طرف ایرانی با بســتانکاری بیش از  ۶میلیارد
دالری از طرف عراقی ،از هیچ منفعتی برخوردار نشد ،در حالی
که هدف از صادرات درآمد است و این پول برای غذا و دارو
مصرف میشود ،از این رو این شرکت پس از اخطارهای مکرر
قراردادی که با بیتوجهی طرف عراقی روبهرو شــده ،طبق
مفاد قرارداد ،نسبت به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرد.
همین مساله موجب دیدارهای متعددی میان دو کشور شد و
در نهایت چهارم بهمنماه ،منتظرتربتی -مدیرعامل شرکت
گاز اعالم کرد که بخشــی از مطالبات ایران از عراق پرداخت
شده و بخشــی از آن باید در ادامه گفتوگوها منتقل شود .با
توجه به توافقهایی که بانک مرکزی در نشستهایی با طرف
عراقی انجام داد ،مقدار انتقال گاز به این کشور کمی افزایش
یافت ،زیرا امیدواریهایی برای پرداخت مطالبات ایران ایجاد
و روزانه حدود  ۱۵تا  ۲۰میلیــون مترمکعب صادرات گاز به
عراق برقرار شد.
گفتوگوهای ایران و عراق در ســال جاری هم ادامه یافت
و  ۱۱اردیبهشتماه امسال ماجد مهدی حنتوش  -وزیر برق
عراق در رأس هیئتی تجاری به ایران آمد تا درباره راهحلهای
دریافت مطالبات گازی تهران از بغداد با بیژن زنگنه گفتوگو
کند .وزیر نفت ایران در این دیدار با اشاره به اینکه دو قرارداد
مهم در زمینه صادرات گاز ایران به عراق در سالهای گذشته
با وزارت برق این کشور امضا شده است ،گفت که تاکنون ۲۷
میلیارد مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است.
در این سو ،رضا اردکانیان  -وزیر نیروی دولت دوازدهم نیز
در همان زمان در دیدار با طرف عراقی اعالم کرد که در مقایسه
با بخش گاز ،مطالبات بخش برق بســیار عدد کمتری است
اما در حال پیگیری هســتیم و وزیر برق عراق وعده دادند که
با سرعت بیشــتری در هر دو بخش برق و گاز پرداختهای
خود را انجام دهند.
او این راهم گفت که به دلیل این مسئولیت در کمیسیونهای
مشترک با عراق و فدراســیون روسیه این کار را دنبال میکند
و تصمیم بر این شــده که از این محل ،منابع ارزی الزم برای
سبد کواکس هم پرداختشود تا آن میزان واکسنی که وزارت
بهداشــت نیاز دارد و برنامهریزی کردهاند زودتر وارد کشور
شود.
موضوع تا آنجا پیش رفت که هشتم خردادماه جاری در حالی
که کمتر از یک ماه از دیدار قبل میگذشــت ،علی عبداالمیر
عالوی -وزیر دارایی عراق به ایران آمد و در نشستی با زنگنه،
چگونگی پرداخت بدهیها بررسی شد.
با این حال بهتازگی هم خبــری مبنی بر کاهش صادرات گاز
طبیعی به عراق منتشــر و اعالم شــد :هرچند بخشی از این
بدهیها همچنان پابرجاست اما کاهش صادرات به دلیل بدهی
عراق به ایران نبوده و طبق توافقنامه با آنها انجام شده است.
صادرات گاز طبیعی به کشور عراق  ۳۸میلیون مترمکعب در
روز کاهش یافته که این کاهش صادرات طبق توافقنامهای ۶
ماهه با طرف عراقی انجام شده است.
همچنین طبق توضیحات حســن منتظرتربتــی -مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ،ایران پیــش از این روزانه حــدود  ۴۰تا
 ۴۵میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عــراق صادر میکرد که
بدهیهای این کشــور به ایران ســبب کاهش صادرات گاز
طبیعی به عراق در دیماه پارسال شد.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته اندکی کاهش پیدا کرد.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،قیمت نفت سنگین ایران در اوت به ۷۰
دالر و  ۳۴سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با  ۷۲دالر و  ۹۸سنت در ژوییه ،دو دالر و  ۶۴سنت معادل  ۳.۶درصد پایینتر بود .میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال
 ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و  ۷۰سنت در مقایسه با  ۳۹دالر و  ۳۴سنت در مدت مشابه سال  ۲۰۲۰بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک پس از بهبود به مدت سه ماه متوالی ،در اوت سه
دالر و  ۲۰سنت کاهش یافت و به  ۷۰دالر و  ۳۳سنت در هر بشکه رسید .این به منزله  ۴.۴درصد کاهش ماه به ماه بود که بزرگترین کاهش ماهانه از سپتامبر سال  ۲۰۲۰بود .با این
حال میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و  ۹۳سنت در هر بشکه بوده که  ۲۵دالر و  ۴۲سنت معادل  ۶۲.۸درصد افزایش در مقایسه با  ۴۰دالر و
 ۵۰سنت در مدت مشابه سال  ۲۰۲۰نشان می دهد.

بررسی« اقتصادسرآمد» ازضرورت آینده نگری به انرژی های نو در پساکرونا

چرا انرژیتجدیدپذیردرایرانتوسعه نمییابد

گروه نفت و انرژی  -کرونا بســیاری از
نهادها ،دستگاه ها ،ساختارهای اجتماعی
و روابط بین فردی و صنایع را تحت تاثیر
قرار داده است .گزارش به بررسی اجمالی تاثیر بیماری
کویید ۱۹ -بر وضعیت انرژی جهان و به طور ویژه روند
توسعه و تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،نقش انرژیهای
پاک در پاســخ به این بحران و ارزیابی آینده انرژیهای
تجدیدپذیر پس از این بیماری ،پرداخته اســت .کرونا،
ویروسی تاجدار و پدیدهای نوظهور که تمام جنبههای
زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده است .ویروسی که
جهان مدرن را که سرعت به یک قاعده در آن تبدیل شده
اســت به کاهش فعالیت ،بازنگری و بازسازی خویش
فراخوانده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،انرژیهــای تجدیدپذیر و
فعاالن این حوزه نیز از این قاعده مســتثنا نیســتند؛ لذا
اندیشیدن به دوران کرونا و دورنگاهی به عصر پساکرونا
از هم اکنون ضروری اســت .چرا که این تصور وجود
دارد که کرونا بسیاری از نهادها ،دستگاه ها ،ساختارهای
اجتماعی و روابط بین فردی و صنایع را دچار تغییرات
بنیادین کند .در مورد پدیدهای صحبت می کنیم که یکی
از مختصات آن ناشناخته بودن آن در سطح جهان است.
بر همین اساس گزارش حاضر با هدف بررسی اجمالی
تاثیر بیماری کویید  ۱۹بر وضعیت انرژی جهان و به طور
ویژه روند توسعه و تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،نقش
انرژیهای پاک در پاســخ به این بحران و ارزیابی آینده
انرژیهای تجدیدپذیر پس از این بیماری ،تهیه شــده
است.کرونا بیش از یکسال ونیم است امده ولی متاسفانه
بجای بررســی هرگونه عدم برنامه ریزی ؛مشــکالت
وموانع جدی در مسیر شــاخص های افزایش ظرفیت
تولید ویا بهبود واصالح تنوع محصوالت برق ویا صنعت
قرار باشد کارشناسی شود امروز کرونا هم به عنوان عامل
مطرح می شــود در حالی که اگر قصد بر توجیه شرایط
خاموشی های امسال باشــد واقعا برنامه توسعه وافق
تجدیدپذیرها و ...از ســال های گذشــته برنامه ریزی
وامروز محقق می شد بنظر می رسد عدم هماهنگی ها
در زمینه تولید مانع تحقق باشد چرا که بخشی از تولید
در وظایف برق حرارتی و بخشی در ساتبا و زباله سوزها

نیز در شهرداری ها می باشــد و جالب است که بدانیم
برق حرارتی تمرکز بر واحدهای گاز بیشــتر دارد واال
ذغال سنگ ســوز و یا انرژی زمین گرمایی وحتی یک
واحد بخار در این چند ســال به بهره برداری نرســیده
است اینکه چرا ؟.
کرونا مانع توسعه انرژی تجدیدپذیر شد
ایمان احمدی ،کارشــناس صنعت انرژی در گفتگو با
خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد در رابطه با تاثیر کرونا
بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به خبرنگار ما گفت:
در سالهای اخیر حرکت در مسیر تولید انرژی از منابع
تجدیدپذیر و پاک ادامه داشته و یک دلیل کندشدن رشد
مصرف نفت در جهان ،تمایل کشورها به باال بردن سهم
انرژیهای یاد شده در ســبد انرژی مصرفی خود بوده
است .بحران کرونا بر تالشها برای توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر اثرات منفی گذاشته اما تحلیل گران معتقدند
در آینده میزان باالتری از انرژی مورد نیاز جهان از منابع
پاک تامین خواهد شد.
وی تصریح کــرد :پس از همه گیــری کرونا و تعطیلی
بسیاری از مشاغل در سراسر جهان ،تقاضا و تولید برق
کاهش یافت .چین ،جایی که برای اولین بار کرونا در آن

مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی

آغاز شد ،بزرگ ترین مصرف کننده برق در جهان است.
در این کشــور میزان تولید برق از کارخانه ها به میزان
درخور توجهی کاهش یافت؛ زیرا بسیاری از کارکنان
صنعت برق قادر به حضور در محل کار خود نبودند.
به گفته احمدی ،در اروپا مصرف برق کاهش یافت .در
ایتالیا ،اسپانیا و انگلیس با تعطیلی رستورانها ،دفترهای
کار و کارخانهها و اجرای فاصلهگذاری اجتماعی بهطور
متوسط  ۱۰درصد کاهش مصرف انرژی تجربه شد .منابع
الکتریکی مبتنی بر سوخت فسیلی زغال سنگ که معموال
یکی از ارزان ترین گزینه هاســت ،در برابر گزینه های
ارزان گاز طبیعی ،به گران ترین ســوخت جهان تبدیل
شده است .درعین حال منابع انرژی تجدیدپذیر افزایش
غیرمنتظرهای داشتهاند.
به اعتقاد این کارشــناس صنعت انرژی کشورمان ،در
نتیجه اختالالت عمده در سفر ،تجارت و فعالیتهای
اقتصادی با این همهگیری ایجاد شــده اســت .البته با
کاهش فعالیتهای صنعتی ،انتشار کربن کاهش یافت،
اما این دلیل نمیشود که جشن بگیریم؛ زیرا این بحران
بین المللی کووید ۱۹در سالمت ،آسیبهای اقتصادی
گستردهای ایجاد کرده است .آن چه بعدا اتفاق می افتد،

برگزیدهانرژی
توانير اعالم کرد

اتاقفکرکارشناسانصنعتپاالیش
مرکزتصمیمسازیمیشود

پاداش3ميليارد تومانی
به گزارش دهندگان برق دزدی

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران با اشــاره به ضرورت شکلگیری اتاق
فکری متشکل از کارشناســان در ساختار شرکت
گفت :باید در روند کارها و بررسی طرحهای مجموعه پاالیش
و پخش سیاستگذاری کالنی انجام شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،جلیل ساالری ،در نشستی صمیمانه
با کارکنان و مدیریتهای ســتادی ضمن تأکید بر مداومت
نظارت بر عملیات پاالیشگاهها افزود :طرحها باید غربالگری
شــوند و روند بهگونهای پیش رود کــه مطالعات فقط روی
کاغذ باقی نماند و پس از تجزیه و تحلیل و بررسی براساس
شاخصهای تعریفشــده نتیجه آن بهصورت عینی مشاهده
شــود.وی با تأکید بر لزوم پیشــگیری از آزمــون و خطا در
طرحهای تعریفشده ،تأکید کرد :بهمنظور صیانت از تولید نیز
باید سیاستهای کالنی تعریف و مدون شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با
اشاره به دغدغه تأمین سوخت زمســتانی گفت :برای تأمین
سوخت زمســتانی با همکاری مدیریت هماهنگی و نظارت
بر عملیات با واحد برنامهریزی و تأمیــن و توزیع بهگونهای
چالش پیش رو راهبری شود که دغدغه تأمین سوخت برای
 ۶ماه دوم سال برطرف شود.ساالری اظهار کرد :به این منظور
به موازات بهکارگیری نگاه کارشناسانه ،نیاز است تا همافزایی
شود .مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران با اشاره به انتظارهایی که از مدیریت هماهنگی و نظارت
بر عملیات میرود ،ادامه داد :در زمینــه نظارت بر پروژهها،
یکی از وظایف اجرای رگوالتوری است که باید لحاظ شود و
مجموعه باید ساختاری چابک داشته باشد.
ســاالری با توجه به اهمیت کار واحــد مدیریت هماهنگی
و نظارت بــر عملیات تصریح کــرد :نیاز اســت که بخش
هماهنگی و نظارت بر تولید ،هم به تولید کمک و هم طرحها
را مدیریت کند .به گفته وی ،با این ساختاری که در مجموعه
با عنوان راهاندازی پروژهها و بازرســی شــکل گرفته است،
انتظار میرود روزانــه دادهها و اطالعات تولید بررســی و
ارزیابی شود تا درباره انحراف برنامهها واکنش مقتضی نشان
داده شــود و تنها به جابهجایی اطالعات بســنده نشود ،بلکه
نظارت عالیه در پاالیشگاهها انجام شــود .شایان ذکر است،
در این نشســتها پس از ارائه گزارشی از عملکرد هریک از
مدیریتهای ستادی ،کارکنان دیدگاهها و دغدغههای خود را
مطرح میکنند.

گــزارش توانير نشــان میدهد ،افزايش ســهم
گزارشهای مردمي در شناســايي و جمعآوري
مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز از  11درصد در
ســال  1399به حدود  20درصد در بهار سال  1400رسیده
است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،جمعبندي گزارشهاي ارسالي
نشانگر آن است که استفاده غيرقانوني از تعرفه برق خانگي
يا از طريق انشــعاب مســتقيم (برق دزدي) براي استخراج
رمز ارز ،به ترتيب از  6و  5درصد در سال  1399به  12و 10
درصد در بهار سال  1400افزايش يافته است.
ارائه اين آمــار از آن جهت نگران كننده اســت كه افزايش
استفاده غيرمجاز از دستگاههاي استخراج رمز ارز در خانهها
يا به صورت انشعاب پشــت كنتور احتمال آسيب رساندن
به دســتگاههاي الكتريكي همســايگان (شــامل يخچال،
كولر ،تلويزيون و  )...را به شــدت افزايش ميدهد.گزارش
توانير همچنين بيانگر افزايش سهم گزارشهای مردمي در
شناسايي و جمعآوري مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز از
 11درصد در ســال  1399به حدود  20درصد در بهار سال
 1400رسیده است.
وزارت نيرو به گزارشهاي مردمي كه منجر به كشف مراكز
غيرمجاز شوند تا سقف  10ميليون تومان پاداش ارائه ميدهد
و در صورتي كه مركز غيرمجاز در يكي از نهادهاي دولتي و
يا نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده ميکنند باشد ،مبلغ
پاداش دو برابر شده و سقف آن به  20ميليون تومان افزايش
خواهد يافت .در اين راســتا ،تاكنون نزديك به سه ميليارد
تومان به عنوان پاداش به عامالن شناسايي مردمي پرداخت
شده است.
هموطنــان ميتوانند گزارشهای شناســايي خــود را از
طريق سامانه سمات توانير ،سامانه تلفني  121و يا مراجعه
حضوري به دفاتر حراست شــركتهاي توزيع نيروي برق
ثبت کنند.از آنجايي كه مالحظات مربوط به حفظ محرمانگي
هويت عامالن شناسايي براي شــركتهاي برق ضروري
اســت ،تمامی مكاتبات مربوط به پيگيــري گزارشها به
صورت محرمانه انجام ميشــود ،بنابراین فرآيند بررســي
گزارشها زمانبرتر از حالت عادي است و هموطنان عزيز
ميبايســت تا اعالم نتيجه نهايي از طرف شركتهاي برق
صبور بوده و از ثبت كردن گزارشهاي تكراري خودداري
کنند.

برای آینده انرژی ما بسیار مهم است .بازگشت آالینده ها
که با سرعت گرفتن فعالیت های صنعتی پس از بحران
مالی جهانی  ۲۰۰۸به وجود آمد ،دولــت ها را ملزم به
پیشگامی در پیگیری کاهش ســاختاری تولید گازهای
گلخانهای کــرد .با وجود کاهش شــدید فعالیت های
ســاختمانی ،هند  ۱۱٫۳گیگاوات انرژی خورشــیدی
و تقریبا یک گیــگاوات ظرفیت بــاد را در حراج های
کشــوری و ایالتی ارائه کرد و روند نزولی را که از نیمه
دوم سال  ۲۰۱۹آغاز شده بود ،معکوس کرد .در اروپا،
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و پرتغال هر یک مزایده صفحه های
خورشیدی را از ژانویه تا ژوئن  ۲۰۲۰به پایان رساندند.
یونان ،هلند و ایرلند نیز حــراج هایی برگزار کردند که
البته با تاخیرهای زیاد به دلیــل کووید ۱۹-همراه بود.
در آمریکای التین ،رکــورد چهار گیگاوات ظرفیت در
سال  ،۲۰۱۹عمدتا از طریق مناقصات در کلمبیا ،برزیل
و آرژانتین عرضه شد .با این وجود ،در سال  ،۲۰۲۰همه
گیری کرونا باعث شد کشورهایی مانند برزیل ،آرژانتین
و شــیلی مزایده های برنامه ریزی شــده را به تعویق
بیندازند ،در نتیجه در نیمه اول سال  ۲۰۲۰این منطقه هیچ
ظرفیت انرژی تجدیدپذیر جدیدی ارائه نکرد.
از زمان شروع شیوع همه گیری ویروس کرونا ،انرژی
های تجدیدپذیر سهم رکوردی از تولید برق جهانی را
به خود اختصاص داده اند که نشــان مــی دهد تولید و
انتقال انرژی های پاک و به دور از سوخت های فسیلی
آلوده می تواند در سال های آینده تسریع شود .مدافعان
انرژی سنتی مدت ها اســتدالل می کردند که نمی توان
به منابع پــاک انرژی ،مانند مزارع خورشــیدی و بادی
که به آب وهوای متغیر بســتگی دارنــد ،اطمینان کرد؛
چراکه تامین کننده های انــرژی باید بتوانند برق مداوم
را برای شبکه های ملی تامین کنند که به طور هم زمان
با تولیدکننده های قابل اعتماد زغال سنگ و گاز کار می
کنند .اما امروزه انرژی تجدیدپذیر بیشتر قابل اعتماد شده
و به گفته کارشناسان بیش از نیمی از تولید را در برخی
از کشــورهای اروپایی به خود اختصاص داده اســت؛
درحالی که اپراتورهای شبکه ثابت کرده اند که می توانند
با موفقیت ،میزان های بیشتری از نوسانات جریان انرژی
را مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان

روغن موتور ایرانی تاییدیه
بنزآلمان را گرفت

عبور تولید نیروگاههای مقیاس کوچک
از مرز  ۱۱۰۰مگاوات

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت :برای اولین بار در کشور
تولید نیروگاههای مقیاس کوچک از مرز  ١١٠٠مگاوات عبور کرد.به گزارش
اقتصاد سرآمد  ،در سال گذشــته تولید نیروگاه های مقیاس کوچک ،بیش
از دو درصد برق کشــور را تأمین و کمک خوبی به گذر از پیک تابستان و
شرایط دشوار زمستان در سال  ۱۳۹۹داشــت .از ابتدای سال جاری تا تیر
ماه این نیروگاه ها بیش از  ۱۷۰۰گیگاوات ساعت انرژی تولید کرده اند که
رشدی  ۹.۵درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد .با
ادامه روند توسعه و احداث این نیروگاه ها ،پیش بینی می شود نسبت تولید
به ظرفیت فعال این نیروگاه ها در تابستان جاری به  ۶۵درصد افزایش یابد.
این نیروگاه ها با دارابودن راندمان باالتــر از میانگین راندمان نیروگاه های
حرارتی شبکه و نزدیک بودن به محل مصرف عالوه برتامین برق ،مزایایی از
جمله کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان را دارند.مصطفی رجبی مشهدی در
این باره اظهار کرد :متوسط تولید نیروگاههای مقیاس کوچک در شبانه روز
گذشته به  ۱۰۶۹مگاوات رسید که رکورد جدید و قابل توجهی محسوب
میشــود.به گفته وی در شــبانه روز گذشــته حداکثر تولید نیروگاههای
تجدیدپذیر در کشور  ۴۲۱مگاوات و متوســط تولید این نیروگاهها ۲۱۲
مگاوات بوده است.با توجه به ظرفیت های جدید در دست احداث در سال
جاری ،پیش بینی شده که ســهم انرژی تولیدی نیروگاه های مولد مقیاس
کوچک به  ۲.۵درصد از کل تولید نیروگاهی کشور برسد.

هرگونه افزایش قیمت برق در شرایط کنونی
قابلقبولنیست

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :کمیسیون
انرژی موضوع افزایش قیمت قبوض برق خانگی را تا روشــن شدن علت
دنبال خواهد کرد .به گزارش اقتصاد سرآمد  ،احمد مرادی  ،با بیان اینکه بر
اساس گزارشات واصله مدتی است که قیمت قبوض برق خانگی افزایش
یافته است و در جلسه علنی مجلس نیز چندین نماینده به این موضوع اشاره
داشتند ،اظهار داشــت :هر گونه افزایش قیمت برق در شرایط کنونی کار
درستی نبوده و کمیسیون انرژی مجلس پیگیری این موضوع را آغاز کرده
است.وی در ادامه اظهار کرد :ما این موضوع را تا روشن شدن علت اصلی
این امر دنبال خواهیم کرد ،اما فعال گمانه زنی ها بر این است که مشترکینی
که باالتر از سقف الگوی مصرف ،استفاده داشــته اند با این افزایش قیمت
روبرو شده اند .اما ما موضوع را دنبال کرده و نتیجه نهایی را اعالم خواهیم
کرد.بنا بر این گزارش از چندی پیش گزارشــات مردمی حاکی از افزایش
قیمت قبوض برق مصارف خانگی در مقایسه با بازه مشابه در سالیان گذشته
بوده و موجب نارضایتی مردم شده است .چندین نماینده مجلس شورای
اسالمی نیز این افزایش قیمت را حدود  ۵برابر تخمین زده و خواستار ورود
کمیسیون انرژی مجلس به منظور پیگیری این موضوع شدند.

رفع تصرفات غيرقانوني اراضي شركت آب منطقهای
تهران در روستاي واريان

مجری طرح جابهجایی اهالی باقی مانده روستای واریان از رفع تصرفات
غير قانوني در اراضي و امالك شركت آب منطقهای تهران واقع در روستاي
واريان خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،خلیل اردشیر تنها با اعالم این
خبر اظهار کرد :در راستای اجرای دستور دادستان ویژه امور جنایی و جرایم
خاص شهرستان کرج ،مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع
تصرف اراضی دولتی (شــرکت آب منطقهای تهران) در روستای واریان،
در معیت نماینده دادســتانی کرج و با هماهنگی عوامل اجرایی فرماندهی
انتظامی اســتان البرز ،یگان امداد شهرســتان کرج ،کالنتــری  28ادران و
نمایندگان شــرکت آب منطقهای تهران و نیروهای حراســت و بسیج این
شرکت ،عملیات مورد نظر انجام شد.اردشــیرتنها با بیان اینکه موارد رفع
تصرف شده در روستای واریان شامل اراضی و امالکی بود که در سالهای
گذشته تحت تملک شــرکت آب منطقهای تهران بوده و توسط متصرفان
تحت مالکیت عدوانــی قرار گرفته بودند ،تصریح کرد :طی این ســالها،
ساخت و سازهای غیرمجاز توسط متصرفان در مناطق مذکور صورت گرفته
بود که در اکثر موارد ،جهت اجرای دستور دادستانی کرج ،نسبت به تخریب
این ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام و در سایر موارد نیز مقرر شد که در
مهلت یک ماهه ،اشخاص متصرف نسبت به رفع تصرف اقدام نمایند.وی در
ادامه خاطرنشان کرد :بهرغم عدم وجود راه دسترسی جهت استفاده از ماشین
آالت مورد نیاز جهت تخریب بناهای غیرمجاز ،اجرای عملیات رفع تصرف
اراضی با نظارت دقیق ماموران اعزامی و تالش و همت کارگران حاضر در
محل به انجام رسید؛ همچنین اجرای رفع تصرف مابقی اراضی ،با هماهنگی
مجدد نماینده دادستان در وقت مقرر اجرا خواهد شد.

 9۰درصد پساب تولیدی تصفیهخانههای تهران
به شهرداری واگذار میشود

مدیرعامل شــرکت نفت ســپاهان اظهار داشت:
پاالیشــگاهها به سمت خوراک ســنتزی شیفت
کردهانــد بنابرایــن قابلیت اســتحصال لوپکات
را ندارند که منجــر به بروز مشــکالتی برای ما

شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمد حسین رزاقی گفت :در یک
ماه گذشته شرکت نفت سپاهان موفق به اخذ تاییدیه بنز آلمان
برای محصول هایگرید برند مگلوب شده است ،اظهار داشت:
همزمان در حال مذاکره با سه خودروســاز بزرگ هستیم تا
مجموعه تاییدیهها را افزایش دهیم .تاییدیه خودروسازان به
این ترتیب است که عالوه بر فرموالسیون فرآیند تولید را نیز
تایید میکنند همچنین عملکرد روغن نیز با توجه به ویژگی
موتور باید تایید شود .بنابراین روغن موتور تولیدی ما فراتر
از اســتانداردهای ای پی آی جهانی است و اتفاق بزرگی در
صنعت روغن موتور کشور محسوب میشود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم با تایید دیگر محصوالت
موتوری در بازار جهانی به لحاظ محصــوالت قابل رقابت
عرضه کنیم تصریح کرد :این محصول حاصل جوینت ونچر
با یک شرکت اتریشی اســت که با تکنولوژی پیشرفته قابل
گسترش است.مدیرعامل شرکت نفت سپاهان رشد فروش
حجمی شرکت را  10درصد و رشــد پنج ماهه را پنج درصد
عنوان کرد.وی با بیان اینکه ما اکنون با مشکل خوراک مواجه
هستیم خاطرنشان کرد :پاالیشگاهها به سمت خوراک سنتزی
شیفت کردهاند بنابراین قابلیت استحصال لوبکات را ندارند
که منجر به بروز مشــکالتی برای ما شده است.رزاقی گفت:
طبق آمار بورس کاال حجم لوبکات پاالیشــگاههای تهران و
اصفهان  130هزار تن (نزدیک  30درصد) کاهش یافته که رقم
قابل توجهی است.وی درباره دالیل کاهش تولید این خوراک
خاطرنشان کرد :پاالیشگاه اصفهان ســه برار اورهال بزرگ
داشته که منجر به کاهش دریافت خوراک شده و این در حالی
اســت که ما  30هزار تن از خوراک خود را از این پاالیشگاه
دریافت میکردیم اما به رغم این موانع با مدیریتی که اعمال
شــد لوبکات را از بندرعباس وارد کردیم و با وجود کاهش
دریافت خوراک توانستیم جهش تولید و فروش داشته باشیم.
رزاقی ابراز امیدواری کرد که پاالیشــگاههای آبادان و تبریز
لوبکات ســنگین را وارد مدار تولید کنند چرا که کمبود این
محصول روی صنعت روانکار از جمله حمل و نقل تاثیرگذار
است.

معاون بهرهبرداری شــرکت فاضالب تهران از واگذاری  ۹۰درصد پساب
تولیدی تصفیهخانههای محلی به شــهرداریهای مناطق به منظور آبیاری
فضای سبز شهر تهران تا پایان امســال خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد،
سیدمرتضی احتشامی با اشاره به تفاهمنامه جامع ســازوکار تامین پایدار
آب فضای سبز تهران میان وزارت نیرو و شهرداری در سال گذشته گفت:
حدود  ۱۷میلیون متر مکعب پساب در سال توسط تصفیهخانههای فاضالب
محلی شهر تهران تولید میشود.احتشامی با بیان اینکه این واگذاری عالوه
بر جبران مخاطرات ناشی از کاهش بارندگی ،اثر بسیار زیادی در حفاظت
از ذخایر آب زیرزمینی دارد ،افزود :در گام نخست برای فروش این حجم
از پســاب ،بر اســاس موافقتنامه برای آبیاری فضای سبز و جنگلکاری
درون شهری و بیرون شهری در اختیار شهرداری قرار میگیرد.وی مراحل
واگذاری پســاب تصفیهخانههای فاضالب به شــهرداری را بر اســاس
مدلهای اقتصادی و مالی خواند و افزود :در حال حاضر پساب تصفیهخانه
فاضالب شــهرک غرب به شهرداری منطقه  ۲و بخشــی نیز به برج میالد
تحویل داده میشود.معاون بهرهبرداری شرکت فاضالب تهران ادامه داد:
برای فروش پساب سایر تصفیهخانههای محلی از جمله تصفیهخانه اکباتان
به شهرداری مناطق  ۵و  ۹نیز مذاکراتی صورت گرفته و خط انتقال پساب
توسط شهرداری در دست ساخت است.وی با اشاره به عملیاتی شدن کامل
تعرفه پساب افزود :امکان جایگزینی دســتکم  ۴۰میلیون متر مکعب از
روانابها و آبهای سطحی با استفاده از پساب تصفیهخانههای فاضالب
محقق خواهد شد.به گفته معاون بهرهبرداری شرکت فاضالب تهران ،برای
فروش پساب تصفیهخانههای فاضالب زرگنده و قیطریه با شهرداری منطقه
 3و پســاب تصفیهخانههای فاضالب محالتی برای انتقال به جنگلکاری
کمربند سبز شمال تهران و تصفیهخانه صاحبقرانیه با شهرداری منطقه یک
نیز مذاکره میشود.

نیروگاههای برقآبی ۷۳۰۰مگاوات برق تولید کردند

مدیرعامل شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران گفت :در نیمه نخست
امســال ،نیروگاههای برق آبی کشــور  ۷.۳گیگاوات ســاعت برق تولید
کردند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته  ۱۰.۷بوده است.به گزارش
اقتصاد سرآمد  ،به نقل از صدا و سیما ،سید حسن رضوی با اشاره به اینکه
نیروگاههای برق آبی در زمان اوج مصرف و برای حفظ پایداری شبکه به
مدار میآیند افزود :زمستان سال گذشته از معدود ســالهایی بود که این
نیروگاهها در مدار تولید قرار گرفتند و البته زمستان امسال نیز به دلیل کمبود
گاز برای نیروگاههای حرارتی ،نیروگاههای بــرق آبی تولید برق خواهند
داشت.مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود :طبق پیش
بینی هواشناسی دو ماه ابتدای پاییز امسال بارندگی کم خواهد بود ،اما پس
از آن بارشها نرمال و شاید بیشتر از نرمال باشــد که در این شر ایط تولید
در نیروگاههای برق آبی بهبود خواهد یافت.وی ادامه داد :در نیمه نخست
امسال ،نیروگاههای برق آبی کشور  ۷.۳گیگاوات ساعت برق تولید کردند
که این رقم در مدت مشابه سال گذشته  ۱۰.۷بوده است.

