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اخبار شرکتها

آغاز فصل جدید در روابط تهران  -مسکو

یکشنبه 8خرداد  - 1401شماره1365

گزارش
هزینه ساخت نیروگاه حرارتی
یک کیلوواتی؛ ۴۰۰یورو

ســاخت یک کیلووات ظرفیــت نیروگاه
حرارتی  ۴۰۰یــورو هزینــه دارد و این در
حالی است که برنامه ارتقای  ۱۱۱۵مگاواتی
نیروگاههای حرارتی با هزینه بسیار کمتری زمینه افزایش
تولید برق را مهیا میکند؛ تاجاییکه طبق گفتههای وزیر
نیرو متوســط ارتقای توان برای هر کیلووات ساعت،
 ۳۰یورو هزینه دارد که بیانگر هزینه بســیار کم ارتقای
توان است.
بهگزارش اقتصادسرآمد ،ایران در تابستان سال گذشته
با  ۱۵هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق رو به رو بود
و با فرض رشد  ۴.۵تا  ۵درصدی اوج مصرف برق ،این
عدد در ســال جاری به  ۱۹هزار مگاوات میرسید که
معادل  ۲۵درصد تولید برق کشــور است .وزارت نیرو
برای مقابله با این ناترازی و جلوگیری از افزایش مصرف
در ابتدا برنامه توســعه ۳۰هزار مگاواتی صنعت برق را
در دستور کار قرار داد اما به دلیل اینکه با توجه به روند
روبهرشد مصرف ،تولید در این میزان پاسخگوی تقاضا
در سالهای آتی نبود ،میزان برنامه برای چهار سال آتی
و افزایش ظرفیت به  ۳۵هزار مگاوات شامل سه بخش
یعنی  ۱۵هزار مگاوات نیروگاههــای حرارتی مرتبط با
وزارت نیرو ۱۰ ،هزار مــگاوات نیروگاههای صنایع و
 ۱۰هزار مگاوات نیروگاههای تجدید پذیر تبدیل شد.
آنطور که علیاکبر محرابیان  -وزیــر نیرو  -گفته ،هم
اکنون از  ۱۰هزار مگاوات نیروگاه صنعتی  ۵۴۰۰مگاوات
عملیات شروع شده و اولین نیروگاه صنایع ما در تابستان
ســال جاری به مدار میآید و بر این اساس امیدواریم
نیروگاههای صنایع ما به بیش از  ۱۰هزار مگاوات برسد.
به گفته وی در مرحله بعد از ارتقای راندمان ما به سراغ
واحدهای ســیکل ترکیبی رفتیم تا با ایجاد واحدهای
بخار به میزان یک سوم ظرفیت نیروگاهها بدون سوخت
نســبت به تولید برق اقــدام کنیم وافزایــش راندمان
نیروگاهها را شاهد باشیم .بدین ترتیب امسال  ۱۲واحد
بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی به بهرهبرداری میرسد.
به گفته وزیر نیرو  ۱۹هزار مگاوات ناترازی ما با فرض
این اســت که ما هیچ حرکتی نکنیم .بر این اســاس با
افزایش توان اتفاق افتاده تا پایان دوره گرما باالی ۶۰۰۰
مگاوات از ناترازی کاسته میشــود اما بازهم رهایی از
خاموشی بستگی به مصرف مشترکان دارد.
 ۶۵۰هزار مشترک بدمصرف برق داریم
در این بین حدود  ۶۵۰هزار مشترک بدمصرف در ایران
وجود دارد که وزارت نیرو برای ایــن موضوع پاداش
درنظر گرفته تا مشترکان تشویق به کاهش مصرف شوند؛
بهگونهای که قرار شده تا پنج برابر خرید قیمت برق به
مشترکانی که اقدام به صرفهجوییکنند پاداش داده شود.
الگوی مصرف در مناطق عادی  ۳۰۰کیلووات است که
این عدد در مناطق گرم تا  ۱۰برابر افزایش پیدا میکند.
اگر مشترکی سال گذشته  ۳۰۰کیلووات مصرف میکرده
و هماکنون با کاهش  ۵۰کیلوواتی به عدد  ۲۵۰کیلووات
برسد ،به ازای هر کیلووات ســاعت صرفهجویی ۵۰۰
تومان پاداش گرفته که معادل  ۲۵هزار تومان میشــود.
هزینه قبض این مشــترک برای مصرف  ۲۵۰کیلووات
نیز  ۲۵هزار تومان اســت که معنای رایگان شدن قبض
را میدهد .حال اگر این مشترک به جای  ۲۵۰کیلووات
 ۲۰۰کیلووات مصرف کند  ۳۰هزار تومان پاداش خواهد
گرفت و در قالب بستانکاری یا به صورت نقدی میتواند
پاداش خود را دریافت کند.
این پاداشها از اول خردادماه در سیســتم دیسپاچینگ
لحاظ شــده و اعمال میشود و مشــترکان میتوانند به
ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف  ۵۰۰تومان
پاداش بگیرد.
در تالشیم امسال را با حداقل محدودیتها
پشت سر بگذاریم
مصطفی رجبی مشــهدی ،ســخنگوی صنعت برق نیز
در خصوص آخرین وضعیــت مصرف و تامین برق در
کشور به ایسنا گفت :از هفته گذشته  ۹درصد به مصرف
برق کشور اضافه شده؛ یعنی حدود  ۴۵۰۰مگاوات نیاز
مصرف برق کشور افزایش داشته اما با این حال در شرایط
فعلی شرایط مساعد اســت .با توجه به نیروگاههایی که
در مدار تولید قرار گرفتهاند و تعمیراتی که زودتر انجام
شده ،وضعیت تامین برق حرارتی نیز بهتر از قبل است
و علیرغم اینکه امسال به دلیل خشکسالی با کاهش پنج
درصدی ذخایر آبی نسبت به ســال گذشته مواجهیم،
تعمیرات نیروگاههای برقابی بــه صورت  ۱۰۰درصد
اتمام یافته و همه واحدها آماده تولید هستند.
وی در پاســخ بــه اینکــه احتمــال انتشــار جداول
خاموشی برای تابســتان وجود دارد؟ توضیح داد :تمام
برنامهریزیها به این شکل است که امسال را با حداقل
محدودیتها پشت ســر بگذاریم و بر اساس تدابیری
که پیشبینی شــده ،عالوه بر ارتقــای وضعیت تولید
نیروگاههای موجود ،نیروگاههــای تازه احداث هم در
مدار تولید قرار خواهند گرفت که ظرفیت آنها بســیار
خوب است .با اضافه شــدن نیروگاههای جدید حدود
 ۱۵۰۰مگاوات نیروگاه وارد مدار خواهد شد و همچنین
برق مازاد نیروگاههایی که در اختیار صنایع هســتند را
هم به نرخ خوبی از آنها خریــداری میکنیم .عالوه بر
این ،قیمت خرید بــرق از نیروگاههای تولید پراکنده را
نیز افزایش دادهایم تا بتوانند تولید بیشتری داشته باشند.

معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت گفت :روسها بهدنبال همکاریهای بلندمدت با ایران هســتند و مفهوم آن آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی درباره روابط ایران و روسیه گفت«:نشست هیئتهای عالی اقتصادی و تجاری ایران و روسیه نقطه عطفی در روابط
ل و نقل ،کشاورزی ،صنعت و تجارت اتخاذ شد..معاون
اقتصادی ایران و روسیه بود .در این نشست ،تصمیمهای مهمی در زمینه همکاریهای دو کشور در بخشهای انرژی ،حم 
وزیر نفت در زمینه همکاریهای تهران و مسکو برای توسعه روابط در زمینه انرژی نیز اشــاره کرد و گفت :تصمیمهای مهمی در زمینه همافزایی دو کشور در بخش نفت و گاز
گرفته شد .همانطور که وزیر نفت اشاره کردند ،توافقهای این بخش در بحث توسعه میدانهای مشترک ،میدانهای مستقل نفت و گاز و سرمایهگذاریهای مشترک و در حوزه
پتروشیمی ،دانش فنی ،صدور کاتالیستها و بحث سوآپ گاز ،سوآپ فرآوردههای نفتی و حتی نفت خام در قالب کارگروهی مشترک تعریف میشود .در بخش پتروشیمی نیز
تفاهمنامهای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اتحادیه صنایع پتروشیمی منعقد شد .دو کشور ظرفیتهای باالیی در بخش پتروشیمی دارند که میتواند مکمل یکدیگر باشد».

انرژی هستهای یا تجدیدپذیر ،مقایسهای با پیشفرضهای اشتباه « ،اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد

ارزانشدنانرژیپاک ،توهمیا فریب؟

گروه نفــت و انــرژی  -در قضیه
درگیری روسیه و اوکراین کشورهای
اروپایی قصد داشــتند با تحریم گاز
روسیه به این کشور فشــار سیاسی وارد کنند .اما
آلمان به عنوان یک کشــور اروپایــی ،که از قضا
در ایران به عنــوان نماد گذار بــه انرژیهای نو
مطرح میشود ،نه تنها قدرت تحریم گاز روسیه را
نداشت بلکه صراحتا مجبور شد با سایر کشورهای
اروپایی در این زمینــه مخالفت کند .عجیب آنکه
سیاســتمداران آلمانی حتی بــه خاطر مصلحت
سیاسی حاضر نیســتند برنامه اعالمی خود برای
تعطیلی همه نیروگاههای هستهای را متوقف کنند.
منیت انرژی و تبع آن امنیت کشــورها مستقیما به
تصمیمهایی که سیاستمداران کشورها میگیرند
وابسته است.
به گــزارش اقتصادســرآمد ،در ایــران به عنوان
کشوری در حال توسعه و تشــنه انرژی که بیش
از  ۹۰درصد از انرژی برق خــود را از حوزههای
گازی خلیج فارس میگیرد ،درک این موضع بسیار
مهمتر میشود .در حدود یک دهه گذشته ،انگاره
بیاساس و مبهم کنار گذاشته شدن انرژی هستهای
توسط کشورهای پیشرفته ذهن غالب تحلیلگران
ایرانی را اشباع کرده است .در واقع فرانسه ،ژاپن
و کره جنوبی ،از موضع پیشــین خود درباره کنار
گذاشتن انرژی هســتهای پشیمان شدهاند و اتفاقا
بنا دارند به سمت ساخت نیروگاههای اتمی جدید
حرکت کنند .برنامه کشور چین نیز گسترش انرژی
هستهای با نرخی بی سابقه در مقیاس جهانی است.
رشد ظرفیت انرژی هستهای در گذشته و آینده در
چین در شکل زیر نشان داده شده است.
در شرایطی که بسیاری از کشورها از جمله فرانسه،
چین و برخی از کشورهای منطقه ،در مسیر احداث
نیروگاههای هستهای متعدد هستند ،بررسیها نشان
میدهد توسعه این انرژی در ایران میتواند هزینه
تولید برق مورد نیاز کشــور را تا چندین میلیارد
دالر کاهش دهد .کشورهای مهم همسایه کشور،
امارات ،ترکیه ،پاکســتان در حال افرایش تعداد
نیروگاههای هســتهای جدید هستند .عربستان و

عراق نیز تمایل برای ساخت اولین نیروگاه خود
را اعالم کردهاند.
توان انرژی هستهای برای آزادسازی دهها
میلیارد دالر سرمایه کشور
مصطفی عباســی کارشــناس صنعت انرژی در
اینباره به خبرنگارروزنامه اقتصادسرآمد؛ گفت:
درسالهای گذشته در کشــور تنها در خصوص
تولید برق حدودا  ۱۲.۵میلیارد دالر یارانه انرژی
پرداخت شده است .از آنجا که بخش اعظم تولید
برق در کشور از گاز می باشد ،این رقم قابل توجه
در این حوزه هزینه می شود .اگر تنها خود سوخت
مصرفی را برای تولید برق بدون هزینه های دیگر
برای تولیــد هر کیلووات ســاعت انرژی مدنظر
داشته باشــیم هر مترمکعب گاز حدود  ۲۴سنت
قیمت دارد.
او ادامه داد :اگر همه هزینه ها ی تولید برق لحاظ

رئیس صنف جایگاهداران :حق العمل جایگاه داران تعیین تکلیف شود

انتقاد از عدم پرداخت حق العمل
متناسب برای جایگاه داران

رئیس صنف جایگاهداران کشــور با انتقــاد از عدم
پرداخت حق العمل متناســب برای جایــگاه داران،
گفت :علی رغــم رتبه دوازدهم جهــان از نظر میزان
توزیع ســوخت ،به لحاظ ســوددهی رتبه صدم را دارا هستندبه
گزارش اقتصادسرآمد ،اسداهلل قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران
کشور گفت :جایگاههای سوخت در ایران متناسب با تالشهای
شــبانه روزی ،ســرمایه گذاری و هزینههای خــود حق العمل
دریافت نمیکنند و علی رغم رتبــه دوازدهم جهان از نظر میزان
توزیع سوخت ،به لحاظ ســوددهی رتبه صدم را دارا هستند که
این وضعیت برازنده کشوری که نامش با نفت عجین شده است
نمیباشد.قلیزاده گفت :طی ســالیان قبل و خصوص ًا هشت سال
گذشــته نگاه یکطرفــه و ظالمانه به جایگاههای ســوخت ،این
بنگاههای اقتصادی را هرروز بیشتر از دیروز با زیان و فرسودگی
مواجه کرد و این نگرش معیشت بیش از  ۶۷۰۰جایگاهدار و ۷۰
هزار نفر از کارکنان ایشــان و خانوادههایشان را نشانه رفته است
و امروز بسیاری از جایگاهها خواهان تغییرکاربری و تغییرشغل
هســتند.وی ادامه داد :در ســالهای اخیر ما برای حق طبیعی که
تمــام بخشهای خصوصــی در جهان دارا هســتند باید تالش
مضاعف میکردیم و در نهایت با اعمال نفوذ و ظلم شرایط به زیان
جایگاههای سوخت تغییر میکرد که اعتراضات زیادی را در پی
داشت.رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و
عرضه فراوردههای نفتی کشور اظهار کرد :با نگاهی به آمارهای
بین المللی به راحتی قابل مشاهده است که جایگاههای سوخت
ایران علی رغم اینکه به لحاظ توزیع انواع سوخت رتبه دوازدهم
جهان را در اختیار دارند ولی در بحث سوددهی رتبه صدم را دارا
هستند که واقع ًا زیبنده کشــوری که نامش با نفت و فراوردههای
نفتی عجین شــده اســت نمیباشــد.وی ادامه داد :مشخص ًا در
خصوص حق العمل جایگاههای سوخت ما پذیرفتیم که با ورود
سازمان محاسبه گر نرخهای خدمات و آنالیز هزینههای جایگاهها
میزان حق العمل مشــخص شود ولی متأســفانه با گره زدن این
موضوع به قیمت سوخت از افزایشهای منطقی تاکنون جلوگیری
شده است و سازمان برنامه و بودجه علی رغم تأیید وزارت نفت
و ســازمان حمایت در افزایش واقعی حق العمــل برای بنزین و
گازوئیل و  cngمقاومت میکند و انتظار دارد جایگاهها هزینههای
خود را با بودجه در نظر گرفته شــده تطبیق دهند .سیاستهای
دولت درمورد بهای سوخت به جایگاهداران ارتباطی ندارد ولی
مجاری عرضه حق دارند که بهای خدمات خود را دریافت کنند
حتی اگر سوخت رایگان به مردم تحویل شود.

شــود به مراتب رقم نرخ برق افزایــش می یابد.
دولت نمی توانــد صرفا با آزادســازی یارانهها
مشکالت اقتصاد صنعت انرژی را حل نماید .باید
عالوه بر سیاســت های هدفمندی یارانهها بهای
تمام شده انرژی تولیدی را نیز کاهش دهد .برای
همین باید به ســمت منابع ارزان انرژی حرکت
نماید تا یارانه پرداختی انرژی کاهش یابد.
انرژی هستهای یا تجدیدپذیر ،مقایسهای با
پیشفرضهای اشتباه
در مقایســه انــرژی هســتهای و انرژیهــای
تجدیدپذیر ،مشخصا بادی و خورشیدی ،معموال
یک نکته کلیدی فراموش میشود و آن این است
که شــبکههای برق باالخره بــه حداقل یک منبع
دائمی و پیوسته نیاز دارند .انرژیهای خورشیدی
و بادی ذاتا قابلیت تامین انرژی در همه ســاعات
شــبانهروز به طور پیوســته و منظم و طبق نیاز را

برگزیدهانرژی
معاون راهبری شرکت تولید برق حرارتی

ندارند .این عدم پیوســتگی چالش بزرگی است
که در عمل تنها به وسیله پشتیبانی دائمی نیروگاه
گازی یا برقآبی مرتفع میشود.
بارها در رسانهها عنوان میشود که انرژی بادی و
خورشیدی از سدی مهم عبور کردهاند و قابلیت
رقابت با سایر انرژیها را پیدا کردهاند .منبع اصلی
ادعای رقابتپذیر شدن انرژی بادی و خورشیدی
دادههای تئوریک و دســتچین شــده موسســه
 Lazardاست .در این مقایسه هزینه سرمایه الزم
برای ساخت راکتور چندین برابر میانگین دهههای
اخیر در نظر گرفته است.
امنیت انرژی با امنیت تامین پایدار انرژی متفاوت
است .از نقطهنظر امنیت انرژی ،وابستگی بیش از
حد به گاز و نفت کشور را آســیبپذیر می کند.
بدین منظور باید برای تامین انرژی ســبد انرژی
گســترش پیدا کند .از دید شــبکه تامین نیاز پایه
شــبکه تنها با انرژیهای پایدار امکانپذیر است.
انرژی های فســیلی آبی زمینگرمایی و هستهای
تنها گونههای غیرشــلخته هســتند که در کشور
پتانســیل تولید دارند .با توجه به کمبود منابع آبی
طی سالیانه گذشته و ضرورت سیاست مهار آب و
از طرفی با توجه به لزوم فاصله گرفتن از گونه های
فسیلی به سبب وابستگی بیش از حد ،تنها گزینه
در دسترس انرژی هســتهای می باشد .از طرفی
سوخت نیروگاههای هســتهای قابلیت ذخیره به
شکل بلندمدت به اشکال مختلف دارد و این خود
به پایداری تامین انرژی کمک شــایانی میکند.
این تصور که در اقلیم بیابانی ایران میتوان مزیت
خاصی برای انرژی خورشیدی ایجاد کرد نیز مانند
سایر ادعاهای پیرامون انرژی تجدیدپذیر نشانی
از صحت ندارد.
در همه کشورها به منظور توجیهپذیر نگه داشتن
انرژی بــادی و خورشــیدی یارانه سرشــاری
تخصیص یافته اســت .بــرای مثال در کشــور
آمریکا در بازه سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۹به انرژی
خورشیدی حدود  ۴۳برابر و به انرژی بادی حدود
 ۱۰برابر بــه ازای واحد برق تولیدی ،نســبت به
انرژی هستهای یارانه داده شده است.

مدیرعامل پتروشیمی گچساران تاکید کرد

خروج اضطراری نیروگاهها
حداکثر ۳درصد خواهد بود

قلبپتروشیمیگچسارانتمام ًا
ساخت داخل است

معاون راهبری شرکت تولید برق حرارتی گفت:
خروج اضطراری در دنیا برای  ۲تا  ۵درصد و در
ایران ،برای کمتر از  ۵درصد نیروگاهها رخ میدهد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،آقای ناصر اســکندری گفت :با
انسجام ایجاد شــده در فضاهای مختلف صنعت برق کشور،
یقین دارم که در صورت همکاری مردم ،تابســتان امســال
با خاموشــیها مواجه نخواهیم بود .این صنعت متشــکل از
نیروگاههای متعدد با تکنولوژیهــای مختلف مثل گازی و
بخاری اســت که تحت مالکیت دولت یا بخش خصوصی با
مدیریت دولتی ،خدمت ارائه میدهند.به گفته معاون راهبری
تولید شــرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشــور،
تعمیرات اساسی نیروگاهها از مهر هر سال تا خرداد سال بعد
ادامه دارد که برای آمادگی تابستانی امسال ،پیش بینی شده بود
باید  ۶۶۱مورد تعمیرات نیروگاهــی برای  ۹۴هزار مگاوات
تولید برق ،انجام شود؛ بخشی از این تعمیرات ،اساسی بودند
که اصوالً بین  ۹۰تا  ۱۲۰روز زمان نیاز دارند.
آقای اســکندری گفت :برخی از نیروگاهها عمر باال حتی تا
 ۵۰ســال دارند و فقط  ۹مورد تعمیرات اساســی باقی مانده
که طی روزهای آینده به اتمام میرســد .خروج اضطراری
در شــرایط حاد پیش میآید که در دنیا بــرای  ۲تا  ۵درصد
نیروگاهها رخ میدهد؛ در ایران ،کمتر از  ۵درصد است و برای
تابستان امسال ،پیش بینی میشود که کمتر از  ۳درصد خروج
اضطراری نیروگاههای کشــور را داشته باشیم .این اطالعات
را سیســتمهای کنترلی که دادههای نیروگاهها را جمع آوری
میکنند ،در اختیار قرار میدهنــد.او میگوید :پیک مصرف
جنوب کشور تقریبا آغاز شــده و پیش بینی میشود از نیمه
دوم خرداد ،به سمت اوج مصرف برق در مناطق شمال کشور
نیز برویم .اولویت اصلی تامین برق ،حفظ رفاه مردم است و
صنایع نیز که ارزش افزوده ایجــاد میکنند ،در اولویت دوم
هستند .صنایع میتوانند تعمیرات ساالنه خود را در زمان اوج
مصرف تابســتانی انجام دهند و همچنین میتوان ،یک روز
تعطیلی هفتگی را بین گروههای مختلف شــغلی به صورت
شناور تقسیم کرد تا مصرف برق در طول هفته کنترل شود.بر
اساس اعالم شرکت تولید برق حرارتی کشور ،تابستان امسال
باالی  ۳هزار مگاوات ظرفیت جدید بــه ظرفیتهای تولید
برق کشور اضافه میشود و طی  ۴ســال دولت سیزدهم نیز،
نیروگاههای حرارتی باالی  ۱۵هزار مگاوات افزایش ظرفیت
خواهند داشت.

مدیرعامل پتروشیمی گچســاران ،پیشرفت طرح را
 ۹۱.۵درصد اعالم کرد و گفت :تعداد  ۶۶۸مشــعل یا
برنر کورهها که قلب الفین است را تمام ًا داخلیسازی
کردیم.به گزارش اقتصادســرآمد ،مصطفی حیدریان
گفت :بــا توجه به اینکه طــرح الفین گچســاران در برنامه تولید
ســال جاری گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس قــرار گرفته
است میبایســت تا پایان ســال به بهرهبرداری برســیم .در حال
حاضر بخشهای الفین طرح در مرحله پیــش راهاندازی و میزان
پیشــرفت طرح  ۹۱.۵درصد اســت که از این میزان  ۹۸.۳درصد
بخش مهندســی ۹۶.۸ ،درصد تدارکات و  ۸۹درصد ســاختمان
و نصب اســت .پایان تکمیل مکانیکی پروژه پایان شهریور ماه و
در بهمن ماه خوراک میگیریم تا بتوانیم انشاهلل پیش از پایان سال
تولید داشته باشیم .وی درباره جایگاه پتروشیمی گچساران اظهار
داشــت :گازهای ترش همراه نفت به پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج
فارس منتقل شده و بعد از شیرینسازی و جداسازی ،یک میلیون
و  ۲۵۰هزار تن اتان به سمت شرکت پتروشیمی گچساران ارسال
میشود ،سپس اتیلن تولیدی این شــرکت به پتروشیمی ممسنی،
کازرون ،بروجن ،پلیمر دهدشت و پلیمر گچساران منتقل میشود.
با راهاندازی پتروشیمی گچساران ،پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به
ظرفیت اسمی دست خواهد یافت .مدیرعامل پتروشیمی گچساران
تصریح کرد :تا راهاندازی طرحهای پایین دستی به خط لوله اتیلن
غرب متصل خواهیم شد و تهاتر و صادرات را از عسلویه خواهیم
داشــت .به غیر از صادرات در حال انعقاد قرارداد فروش اتیلن با
پتروشیمی اروند ،تبریز و پتروشیمی امیرکبیر هستیم .وی ظرفیت
تولید این طرح را یک میلیون تن اتیلن و  ۸۴هزار تن  cعنوان کرد
و گفت :پتروشیمی گچساران یکی از مهمترین حلقههای زنجیره
ارزش از گازهای همراه نفت تا تولید پلیمر است .در حال حاضر
بیش از  ۲۵۰۰نفر دست کم به مدت دو سال است که در این پروژه
مشغول به کار هستند و این پروژه از سال  ۸۳که اولین جلسه هیات
مدیره رسم ًا فعالیت خود را شروع کرده است ،در حال رسیدن به
نتیجه است .حیدریان ادامه داد :این طرح با سرمایهای بیش از یک
میلیارد یورو بــه بهرهبرداری خواهدرســید .وی درباره اقدامات
صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی ،گفت :ساخت سالن
ترازیت فرودگاه گچساران با دفاتر مربوطه ،نوسازی کامل پست
برق ساران متعلق به شهر گچســاران با بیش از  ۵۰سال طول عمر
و همچنین احداث حدود  ۱.۵کیلومتر خــط لوله  ۲۸اینچ جهت
آبرسانی به دشت مور از سد کوثر از جمله اقدامات این شرکت در
این حوزه بوده است.

تأکید بر تسریع گازرسانی به صنایع کشور

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :عملیات گازرسانی به صنایع با هدف رونق تولید
و اشتغالزایی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.به گزارش اقتصادسرآمد،
مجید چگنی در نشست کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی که به میزبانی
شرکت گاز استان فارس برگزار شد ،بر اهتمام ویژه برای اجراییسازی فرامین رهبر
معظم انقالب در تبیین شعار سال تأکید کرد.وی به نگاه ویژه دولت به مناطق محروم
اشاره کرد و افزود :با حمایتهای ریاستجمهوری و دستور مساعد وزیر نفت،
برخی محدودیتهایی که پیرامون سرانه خانوار وجود داشت برداشته شده است
که این موضوع زمینهساز گشایشهای خوبی در عرصه تسریع گازرسانی خواهد
بود.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود بهرهمندی
 ۹۹درصدی شهرها و  ۹۲درصدی روستاهای استان فارس از گاز طبیعی را گامی
بلند برای محرومیتزدایی ،گسترش عدالتمحور زیرساختها و خدمترسانی
به مردم دانست و تصریح کرد :وضع گازرسانی در فارس با تالشهایی که در این
زمینه انجام شده نسبت به بسیاری از اســتانها مطلوبتر است.چگنی ادامه داد:
عملیات گازرسانی به صنایع همسو با اجراییسازی شــعار سال مبنی بر «تولید،
دانشبنیان و اشــتغالآفرین» در دســتور کار ویژه قرار گرفته و از مجموع ۷۵۵۵
مرکز صنعتی در سطح استان ۵۸۰۱ ،صنعت به شبکه گاز کشور متصل شده است.
وی همچنین با اشــاره به رفع محدودیتها برای گازرسانی به نقاط کم جمعیت
یادآور شد :با این راهکار میتوان گامی بلند برای محرومیتزدایی و توزیع عادالنه
زیرساختها برداشت.

رفت محدودیتهای گازرسانی به مناطق کمجمعیت

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت :عملیات گازرسانی به صنایع با هدف رونق تولید
و اشتغالزایی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.به گزارش اقتصادسرآمد،
مجید چگنی در نشست کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی که به میزبانی
شرکت گاز استان فارس برگزار شد ،بر اهتمام ویژه برای اجراییسازی فرامین رهبر
معظم انقالب در تبیین شعار سال تأکید کرد.وی به نگاه ویژه دولت به مناطق محروم
اشــاره کرد و افزود :با حمایتهای رئیسجمهوری و دستور مساعد وزیر نفت،
برخی محدودیتهایی که پیرامون سرانه خانوار وجود داشت برداشته شده است
که این موضوع زمینهساز گشایشهای خوبی در عرصه تسریع گازرسانی خواهد
بود.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود بهرهمندی
 ۹۹درصدی شهرها و  ۹۲درصدی روستاهای استان فارس از گاز طبیعی را گامی
بلند برای محرومیتزدایی ،گسترش عدالتمحور زیرساختها و خدمترسانی به
مردم دانست و تصریح کرد :وضع گازرسانی در فارس با تالشهایی که در این زمینه
انجام شده ،نسبت به بسیاری از استانها مطلوبتر است.چگنی ادامهداد :عملیات
گازرسانی به صنایع همسو با اجراییسازی شعار سال مبنی بر «تولید ،دانشبنیان و
اشتغالآفرین» در دستور کار ویژه قرار گرفته و از مجموع هفتهزار و  ۵۵۵مرکز
صنعتی در سطح استان ،پنجهزار و  ۸۰۱صنعت به شبکه گاز کشور متصل شده است.
وی همچنین با اشــاره به رفع محدودیتها برای گازرسانی به نقاط کم جمعیت،
یادآور شد :با این راهکار میتوان گامی بلند برای محرومیتزدایی و توزیع عادالنه
زیرساختها برداشت.

همکاریهای نفت خزر و مؤسسه مطالعات انرژی
توسعه مییابد

شرکت نفت خزر و مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی با محور گسترش ارتباطات
و همکاریها در موضوعهای علمی ،پژوهشــی و کاربردی در نشستی با حضور
مدیران ارشد دو مجموعه ،همکاری خود را آغاز کردند.به گزارش اقتصادسرآمد،
مراد کمالی ،مدیرعامل شــرکت نفت خزر در نشست مشــترک با محمدصادق
جوکار ،رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی ،با محوریت گسترش ارتباطات
و همکاریها در بخشهای علمی ،پژوهشی و کاربردی ،نقش دستیابی به دانش
و نقشهراه هدفمند در حوزه فعالیت آبهای عمیق را برای شرکت نفت خزر مهم
دانست و گفت :ارتباط و همکاری با مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی باید از مسیر
برگزاری نشستهای دوجانبه و مشترک افزایش یابد تا ضمن احصای اولویتهای
پژوهشی ،شاهد پیشــرفت در زمینههای فنی و تخصصی و فعالیتهای ویژه این
شرکت باشیم.وی برگزاری چنین نشستهای مشترکی را ضروری دانست و بر
لزوم تقویت همکاریهای بین دو مجموعــه در حوزههای علمی و آیندهپژوهی
تأکید کرد.مدیرعامل شرکت نفت خزر ضمن تشریح نیازهای آموزشی و پژوهشی
نفت خزر ،ابراز امیدواری کرد که در ســایه همکاریهای مشترک ،با استفاده از
ظرفیتهای علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی زمینه الزم برای همکاریهای
مشترک دوجانبه تقویت شود و توسعه یابد.کمالی اظهار کرد :شرکت نفت خزر
بهعنوان سکاندار فعالیتهای اکتشافی و توسعهای در شمال کشور و دریای خزر با
بسیاری از ناشناختهها روبهروست که هرکدام از این موارد نیازمند انجام مطالعات
پژوهشی گسترده و تبیین نقش ه راه صحیح است.محمدصادق جوکار ،رئیس مؤسسه
مطالعات بینالمللی انرژی نیز با بیان اینکه این مؤسسه اتاق فکر وزارت نفت است،
بهدلیل افزایش تحوالت منطقهای و جهانی ،نقش مؤسسه را پررنگ دانست و افزود:
در دولت ســیزدهم ارتباط تنگاتنگی بین مؤسسه مطالعات و بخشهای مختلف
صنعت نفت در حال شکل گرفتن اســت و همه تالش ما آن است تا برای پیشبرد
اهداف ،با دیگر بخشهای صنعت نفت همکاری اثربخش علمی و عملیاتی داشته
باشیم.وی با بیان اینکه دانش یک عامل کلیدی و دارایی راهبردی برای نوآوری،
بهبود و توسعه در صنعت نفت و گاز است ،گفت :همکاریهای مشترک میتواند
عاملی مؤثر و تعیینکننده در بهبود عملکردهای جاری و ترســیم نقشهراه برای
فعالیت در این منطقه راهبردی باشد.رئیس مؤسســه مطالعات بینالمللی انرژی
افزود :مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی با توجه به برخورداری از ظرفیتها و
ظرفیتهای قابلتوجه علمی میتواند پاسخگوی نیازهای در حال رشد نفت خزر
در حوزه «آموزش و بهسازی نیروی انسانی» و «مطالعات و پژوهشهای کاربردی»
و در مجموع همکاری برای تقویت این حوزه خطیر باشد.

تأکید بر رفع موانع صادراتی و توسعه تولید
در صنایع پتروشیمی

نشست فراکسیون صادرات و توسعه تولید در صنایع پتروشیمی با فعاالن حوزه
صنایع پتروشیمی و انرژی برگزار و در این نشست بر رفع موانع صادراتی و توسعه
تولید تأکید شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،جلسه فراکسیون تسهیل تجارت داخلی
و خارجی مجلس به ریاست رضا حاجی پور در محل شرکت تاپیکو و با حضور
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت تاپیکو برگزار شد.در این جلسه که با حضور مشاوران فراکسیون و مهمانان
ویژهای از صنعت پتروشیمی کشور برگزار شد به بررسی مشکالت مهم در مسیر
صادرات و توسعه تولید در صنایع پتروشیمی و انرژی پرداخته شد.بر این اساس
نکات مهمی از سوی ریاست کمیسیون انرژی برای رفع معضالت مطرح شد و رضا
حاجی پور رئیس فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس نیز بر اهمیت
اقدامات کارســاز در این زمینه تاکید کرد.در انتها قرار شد با حضور متخصصان و
کارشناسان صنعت ،جلسه در کمیسیون انرژی برای تمرکز بیشتر بر مشکالت در
آینده برگزار شو

کاهش  ۶درصدی ذخایر سدها نسبت به سال گذشته

با وجود ذخایر  ۲۷میلیارد و  ۶۰میلیون مترمکعبی آب در ســدهای کشور ،حدود
 ۵۳درصد ظرفیت ســدها پــر و  ۴۷درصد این ظرفیت خالی اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،آمار دفتر اطالعات و دادههای آب کشور نشان میدهد که با سپری
شدن  248روز از سال آبی ،تا  7خردادماه (سال آبی  )1400-1401میزان کل حجم
آب در مخازن سدهای کشــور حدود  27.06میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت
به مدت مشابه سال آبی گذشــته بیانگر  6درصد کاهش است.با وجود ذخایر 27
میلیارد و  60میلیون مترمکعبی آب در ســدهای کشور ،حدود  53درصد ظرفیت
سدها پر و حدود  47درصد این ظرفیت خالی است.فیروز قاسم زاده ،مدیرکل دفتر
اطالعات و دادههای آب کشور در این خصوص گفت :بررسی وضعیت ورودی
سدهای کشور نشــان می دهد که ورودی به مخازن در ســال آبی جاری 25.74
میلیاردمترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته  2درصد
افزایش نشان می دهد.وی افزود :میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان،
سدهای استان تهران ،سدهای استان خوزســتان و سدهای حوضه آبریز دریاچه
ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود  30درصد 33 ،درصد 57.3 ،درصد و 74
درصد است.

