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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

کاهش قیمت نفت با افزایش احتمال توافق در وین

چهارشنبه19مرداد  - 1401شماره1422

با افزایش احتمال توافق احیای برجام در وین و رشــد صادرات نفت ایران ،قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش همراه شــد.به گزارش اقتصادسرآمد ،قیمت نفت امروز در
بازارهای جهانی با کاهش همراه شد .کاهش قیمتی که بعد از نشست اوپک پالس در هفته گذشــته و با تصمیم برای افزایش  ۱۰۰هزار بشکهای تولید نفت آغاز شده بود .با این
حال ،ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام و افزایش احتمال رســیدن به توافق در روزهای آینده بر این افت قیمت موثر بود .با احیای برجام ،تولید و صادرات نفت ایران به
میزان پیش از تحریمها باز میگردد .صادراتی که بخشی از کمبود عرضه در بازارها را جبران خواهد کرد و بر قیمتها اثرگذار است .اتحادیه اروپا اواخر روز دوشنبه متن «نهایی»
احیای توافق هستهای  ۲۰۱۵ایران را ارائه کرد و در انتظار تأیید آن از سوی تهران و واشینگتن است .یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا گفت که انتظار میرود تصمیم نهایی درباره این
پیشنهاد ظرف چند هفته مشخص شود.ایران پیش از این نیز ثابت کرده که در صورت برداشتشدن تحریمها ،به سرعت میتواند سهم خود را از بازارهای جهانی نفت پس بگیرد.

سرمقاله
ّ
برنفوذجلل دربرخی شرکتهای
نقدی
وزارت نیرو

ادامه از صفحه 2
مکتوب در پرونده وجود نداشت ما را کام ً
ال سردرگم
و متحیر نمود که آیا اشتباهی رخداده و یا الیه حمایتی
و تشکیالتی تا این حد گســترده شدهاند که حتی قادر
به حذف گــزارش تخلفات مالی پرســنل متخلف و
پاکسازی پرونده حراستی افرادهستند؟! قطع ًا برسی و
پاسخ به آن میتواند منتج به برخورد و برچیدن ّ
جللها
درساختار مدیریتی می باشد .
با گذشت زمان عمق الیه های حمایتی برایمان بیشتر
آشــکار شــد؟و فهمیدیم آرتیســت قصه ما نهتنها،
تنها نیست بلکه شــبکهای گســترده از حقالمشاوره
بگیران از ترس و احســاس خطرتمام قد به حمایت
از شــومن ماجراپرداختند و چون ابزار و جایگاه الزم
در اختیارشان هست محرمانه و غیر محرمانه مکتوب
و شفاهی حضوری و تلفنی تمامقد برای تبرئه شومن
قصه و در اصل بقای خودشــان که جالل شده بودند
به میدان آمدند حتی ردهای باالتراز ســازمان نیز فعال
شــدنند با توهین و تحقیر و تهدید وســو استفاده از
مقام و رفتار خارج از عرف اداری ســعی درسکوت
ما ووادار نمودن ما و عقبنشــینی و عــدم پیگیری
ماجراشدنند البته چون اعتقاد راسخ داشته و داریم که
راهی بهجز برچیدن بســاط این ّ
جللها بنا به رهنورد
رهبر انقــاب و وجهــاد تبیین وبرگشــت اعتماد به
جامعه نیســت از تهدید و توهیــن و تحقیر خوفی به
دل را ندادیم این بار با شــناخت کاملتروشناســایی
الیههای حمایتی این تشــکیالت ،ناامیــد ازمدیران
ریاکار ومشکوک به جالل!؟؟ برای دفاع از حق مردم به
عدلیه متوسل شدیم ؛اینباربا دست پر ما ازطریق عدلیه
خواستار ارسال سوابق شومن قصه شدیم،الیه نفوذی
و حامی درحراست که عرصه را تنگ دیدند از ارسال
گزارشات خودداری مینمود و باکمال وقاحت گفتند
این تخلفات چون مربوطه به سال  ۸۸است و آن زمان
سیستم نبوده ما نداریم اما ما که با ترفندهای این شبکه
آشنا شده بودیم علیرغم مقاومت در ارسال مستندات
با دادن ادرس دقیق تخلفات بــه کمک عدلیه موفق به
وادار کردن اسناد مکاتبات و تخلفات گدشته شومن
قصه جهت ثبت در پرونده شدیم وتشت رسوایی این
تشــکیالت به زمین خورد القصه شــومن قصه ما که
عرصه را تنگ دید متو جه شــدآخرین الیه حفاظتی
بیشتر از این نمیتواند برایش هزینه کند با پیغاموپسغام
و اعزام پیاده نظام یکچشم و دو چشم سعی درگرفتن
رضایت داشت و جمعکردن ماجرا داشت ماجرایی که
هرچه جلوتر میرود الیههای و اسناد بیشتری ازجالل
پروری و نفوذ در ساختار سازمان درآن برمال میشود
با حضور دردادگاه با چون مظلومنمایی و گريه و زاری
نزد قاضی ،قســم دادن جان دخترانش چنان نقشــی
ایفا نمود که دل هر رهگــذری از اینهمه ظلمی مه به
این شومن در  27سال گذشته امده بدرد می امد !! بعد
از چند لحطه با پاک کردن اشک اینار در نقشی حق به
جانب نزد قاضی بیان کرد حقالمشاوره جرم نیست!؟؟
و درست می گفت!!1
چگونه و به چه نحوی گزارشــات تخلــف که تنطیم
کنندگان آن هنوزدر سازمان حضوردارند معدوم و به
مراجع نظارتی باالدستی گزارش نشده!؟
چگونه علیرغم تخلفات محرز و مســتند و مکتوب
شــومن قصه ما این اســناد به ادارت نظارتی و امنیتی
ارســال نشــده برای پســتی مهمتر تأیید صالحیت
صادرشده ؟!
دستگاههای امنیتی برســی کنند مسببان معدوم کردن
پرونده و تالش گسترده و سازمانیافته جهت بیگناه
جلوه دادن شــومن قصه ما بخصوص بخش حراست
که باید چشم و گوش ســازمان و امین مردم باشد چه
کسانی هستند که موجب تداوم  ۲۷سال مدیریت چنین
افرادی را فراهم نموده اند ؟!
آیا این افــراد نفوذی با گزارشهــای خالف بهعنوان
حلقه آخر حمايتي گروه متخلف باید مورد پیگرد قرار
گیرند یا دراتول سازی و شرکت مهمتر سازمان ارتقاء
مقام یابند؟!
مدیران ارشد شــرکتی که در جریان ریز این تخلفات
گســترده بودند ونقــش حمایتی ایفــا نمودنند باید
محاکمه شوند یا در پست خود ابقا؟!
دســتگاه نظارتی برســی نمایند چگونــه برای یک
کارمندان معمولی چندین مــاه برای تأیید صالحیت
زمان الزم دارند ولی متخلفیــن اینچنین در کمترین
زمان ممکــن بــا تأییــد صالحیت در پســتهای
باالتروحساس مالی سازمان با گردش هزاران میلیاردی
ارتقاء میابند.
بررسی و بازنگری در ارزیابی تأیید صالحیت مدیران
دستگاهها از طریق چند کانال مطمئن وعدم اتکا صرف
به گزارشهای برخی حراســتها برای جلوگیری از
نفوذ ّ
جلل ها که دغدغه صریح رهبری و خطری جدی
برای نظام است ،امری الزم و حیاتی است چراکه در غیر
این صورت و عدم برخورد با متخلفین شــناخته شده
وباند حامی وسلب اعتماد کارمندان شاهد همه گیری
جالل ها ورتکرار آن در ابعاد گستردهتر باشیم
درایــن ماجرا شــاهد امکانات و ابــزار اغواگری در
شــرکتهای شــبه دولتــی و حمایت از جــال های
سازمان با امکانات گســترده بیت المال دراختیارچون
خانهســازمانی ویالیی چند صدمیلیاردی ولنجک و
زعفرانیه وواگذاری مجدد منازل سازمانی به برخی الیه
های این طیف بعد از  ۱۵سال اسکان  ،دروغگویی در
واگذاری امکانات ویژه بنام یک ارگان خاص وهزینه
کردن این دســتگاههای نطارتی برای انجام تخلفات
وتداوم ماندن درپست با حمایت خواسته یا ناخواسته
از ترس یا حب پست و مقام ازالیه حمایتی ّ
جلل ها
ســازمان ؟! برخی افراد این الیه های جالل (م ب (ح
ت( ع س( م ب( ح ب( رم اه
ادامه دارد ...

اروپاییها به فکر زمستان امسال باشند

غربدرمسیرتحققامنیتانرژیجهان،رفتاریمنطقیدرپیشگیرند

گروه نفــت و انــرژی  -ثبات و
تدوام همــکاری اوپــک پالس در
شــرایط کنونی را کمک بــزرگ به
مصرفکنندگان اســت امیدواریــم دولتهای
بزرگ غربی درک درســتی از این حساسیتها
داشته باشند و در مسیر تحقق امنیت انرژی جهان،
رفتاری منطقی در پیش بگیرند .زمســتان امسال
برای اروپاییها و برای همه جهان بســیار مهم
است و باید از هماکنون به فکر باشند.
به گــزارش اقتصادســرآمد ،جــواد اوجی در
حاشیه سیویکمین نشست سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به
ائتالف اوپکپالس در گفتوگو با شــانا اظهار
کرد :این نشســت در شــرایطی برگزار شد که
بر اســاس روند تصمیمهای ماههای پیشــین،
روی کاغذ مقدار کاهش تولید کشورهای عضو
اوپکپالس در چارچوب توافق ژوئیه  ،۲۰۲۱در
انتهای ماه اوت سال  ۲۰۲۲در عمل صفر میشود.
وی با بیان اینکه اوپکپالس بهصورت ماهانه و
بهتدریج تصمیم به افزایش عرضه نفت خود به
بازار گرفت و بر اساس برنامهریزی در چارچوب
توافق ،سطح تولید کشــورهای اوپکپالس به
ســطح پیش از آغاز توافق در ژوئیه سال ۲۰۲۱
بازگشته است ،تصریح کرد :با این حال ،مطابق
آنچه که پیشتر تصمیمگیری شــده بود ،توافق
اوپکپالس تا پایان سال  ۲۰۲۲تمدید شده است
و تولیدکننــدگان حاضر در ایــن توافق ،بهطور
جدی خواهان ادامه همــکاری برای حمایت از
ثبات بازار نفت و حفاظت از دستاوردهای این
توافق هســتند .وزیر نفت گفــت :آنچه در این
نشست از سوی همه کشورهای عضو مورد تأکید
قرار گرفت ،تداوم همکاری اوپک و غیراوپک
در زمینه حفظ و ارتقای ثبات بازار نفت است و
جمهوری اسالمی ایران نیز در عالیترین سطح،
بر ادامه همــکاری بین تولیدکننــدگان اوپک و
غیراوپک تأکید دارد و از آن حمایت میکند.
اوپکپالس با دقت بازار را رصد میکند
اوجی تصریح کرد :با توجه به کاهش تولید بعضی

تولیدکنندگان اوپکپالس و تحقق نیافتن سطوح
تولید تعهدشده و کاهش سطح ذخیرهسازیهای
تجاری نفت خام و فرآوردههای نفتی در بعضی
کشــورهای بزرگ مصرفکننده ،سیویکمین
نشست وزارتی اوپک و غیراوپک ضمن حمایت
دوبــاره از تصمیم نوزدهمین نشســت وزارتی
اوپک و غیراوپــک (ژوئیه  ،)۲۰۲۱بر اســاس
اجماع تصمیم گرفت برای ماه ســپتامبر ۲۰۲۲
مجموع تولید کشــورهای اوپک و غیراوپک به
مقدار  ۱۰۰هزار بشــکه در روز افزایش یابد و
اوپکپالس در قالب نشستهای کارشناسی و
وزارتی ماهانه به رصد و نظارت خود بر تحوالت
بازار و انجام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات
حاکم بر بازار نفت ادامه خواهد داد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس اعالم كرد

وی با اشــاره به اینکه بر اســاس تازهترین آمار
و گزارشهای منتشرشــده ،پایبندی مناســب
کشورهای عضو اوپکپالس در ماه ژوئن سال
 ۲۰۲۲به سطح  ۳۲۰درصد رســید ،افزود :دلیل
اصلی افزایش ســطح پایبندی ،تولید نشدن به
مقدار تعهد شــده از ســوی بعضی از کشورها
بوده است ،بازار نفت ،با وجود برخی نگرانیها
از پیامدهای تنشهای ژئوپلیتیکی برای رشــد
اقتصادی جهــان و آســیبهای احتمالی برای
تقاضا ،در مســیر توازن و ثبات در حال حرکت
است.
وزیر نفت اظهار کرد :در نشســت امروز باز هم
تأکید شد که کشورهای عضو ائتالف اوپکپالس
به دقت شرایط بازار جهانی نفت و توازن عرضه

برگزیدهانرژی
حوزه حکمرانی صنعت آب ،برق و گاز نیازمند اصالح

و تقاضا را زیر نظر دارنــد و این آمادگی وجود
دارد تا به اقتضای شــرایط بازار نفت ،بهسرعت
تصمیمگیــری و اقدا مهــای الزم از ســوی
اوپکپالس انجام شود.
آمادگی داریم در سریعترین زمان
به بازار نفت برگردیم
اوجی با تأکید بر اینکه اوپکپالس در باالترین
ســطح همکاری خود قــرار دارد و فکر میکنم
تقریب ًا همــه اعضــای اوپکپــاس در زمینه
دســتاوردهای این همکاری بــرای ثبات بازار
دیدگاههایی یکسان دارند ،افزود :ثبات و تداوم
همکاری اوپکپالس میتواند در شرایط بحرانی
کنونی کمک زیــادی به مصرفکننــدگان دنیا
کند .امیدوارم دولتهای بزرگ غربی نیز درکی
صحیح از این حساسیتها داشــته باشند و در
مسیر تحقق امنیت انرژی جهان ،رفتاری منطقی
در پیش گیرند .زمســتان امسال برای اروپاییها
و برای همه جهان بســیار مهم اســت و باید از
هماکنون به فکر باشند.
وی با یادآوری اینکــه همانطور که بارها اعالم
کردهام سیاستزدایی از مقوله امنیت انرژی باید
بهعنوان ضرورتی جهانی مورد توجه قرار گیرد،
گفت :وضع بازار جهانی نفت بهگونهای است که
بازگشت نفت ایران به بازار میتواند پاسخگوی
بخشی از مشتریان و کمککننده به ایجاد تعادل
و آرامش در بازارهای جهانی باشــد.وزیر نفت
تصریح کرد :جمهوری اســامی ایران همواره
بر این مسئله تأکید دارد که بر هم خوردن امنیت
انرژی و شدت گرفتن نوسانهای بازار یک بازی
باخت  -باخت برای همــه بازیگران این عرصه
است ،ما بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت
و گاز جهان آمادگی داریم در ســریعترین زمان
ممکن تولید نفت خام خود را به ســطح پیش از
تحریمها افزایش دهیم.اوجــی تأکید کرد :بازار
جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت و گاز
طبیعی از سوی ایران است ،با این حال ،استفاده از
این ظرفیت ،نیازمند اراده سیاسی و تصمیمگیری
کشورهای مصرفکننده است.

افزایش  ۵درصدی تقاضای مصرف برق نسبت به سال گذشته

توسعهپتروپاالیشگاهها،سریعترینراهکار
خنثیسازیتحریمهاینفتی

هدررفت ساالنه 400میلیارد یورو
ثروت کشور در حوزه انرژی وآب

 ۴٠درصد مردم پاداش
صرفهجویی دریافت کردند

رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی
گفت:توســعه پتروپاالیشــگاه راهکار جدی دولت
برای کاهش خام فروشی و ســریعترین راهکارهای
خنثیسازی تحریمهای نفتی اســت.به گزارش اقتصادسرآمد،
فریدون حســنوند درباره ســرمایهگذاری  ۱۷میلیارد دالری در
پترو پاالیشــگاهها که در دستور کار دولت ســیزدهم قرار گرفته
است ،گفت :یکی از سیاســتهای جمهوری اسالمی ایران قطع
وابستگی به خارج از کشور در حوزه انرژی بوده و از طرف دیگر
هم رهبر معظم انقالب بارها به این موضوع تاکید داشــتند که از
خام فروشی منابع انرژی جلوگیری شود.رییس کمیسیون انرژی
مجلس شورای اســامی افزود :احداث پتروپاالیشگاهها که در
دستور کار دولت سیزدهم است ،از خام فروشی جلوگیری خواهد
کرد و موجب افزایش تولید فراوردهای نفتی و قطع وابستگی به
خارج از کشور در این حوزه خواهد شد.وی با بیان اینکه تحریمها
شرایط کشور را در واردات بخشــی از فراوردها از جمله بنزین
سخت کرده بود ،تصریح کرد :اگر به ســمت احداث پاالیشگاه
نرویم برای واردات فراوردهای نفتی باید میلیاردها دالر در سال
هزینه کنیم.نماینده مردم اندیمشــک در مجلس شورای اسالمی
یادآور شد :احداث پاالیشــگاه یکی از سیاستهای دولت است
که منجر به جلوگیری ازخام فروشی ،افزایش اشتغال ،ارز آوری
برای کشــور و کم اثر کردن تحریمها میشود.حسنوند ادامه داد:
برخی از کشورها به رغم عدم برخورداری از منابع نفتی و گازی
از بزرگترین فروشندگان فراوردهای نفتی هستند ،ایران نیز باید
به این ســمت حرکت کند که در عین برخورداری از منابع غنی
نفتی ،پاالیشگاههای داخل کشور را توســعه دهد.وی ادامه داد:
گسترش ســهامداری در پاالیشگاههای فراســرزمینی و صدور
خدمات فنی مهندسی در بیشتر کشورهای دنیا نیز باید همچنان در
سیاست دولت قرار داشته باشد که از جمله مهمترین و سریعترین
راهکارهای خنثیســازی تحریمهای نفتی محســوب میشود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره تفاهمنامه
مشــارکت و تأمین مالی ســاخت پتروپاالیشــگاه «شهید قاسم
سلیمانی» که درهفته گذشته توســط رییس جمهور امضاء شد،
افزود :این تفاهم نامه گواه بروز دیدگاهی جدید در دولت سیزدهم
است و نشــان از اهتمام دولت ،وزارت نفت و کمیسیون انرژی
مجلس در توسعه پتروپاالیشگاه دارد.حسنوند خاطرنشان کرد:
تامین خوراک مورد نیاز این پاالشگاهها هم از نکات بسیار مهم بود
که منابع مالی الزم برای آن در نظر گرفته شــده است و در نهایت
تمام این شرایط به بهبود اقتصاد و معیشت مردم منجر خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت:
اگرچه هزینههای تولید انرژی بیشتر از آنچه است
که در قبوض از مردم گرفته میشود به همین دلیل
ناترازی مالی ایجاد شده اما اکنون با توجه به دلیل وضعیت
نامناسب معیشت مردم ،زمان مناسبی برای قطع یارانههای
انرژی نیست.
به گزارش اقتصادســرآمد ،حســین حســین زاده با اشاره به
هدررفت ســاالنه  400میلیارد یورو ثروت کشــور در حوزه
انرژی و آب به دلیل عدم مصرف درســت ،گفــت :در حالی
تولید ناخالص داخلی  ))GDPایــران با حدود  83میلیون نفر
جمعیت 440 ،میلیارد دالر است که این عدد برای کشور ترکیه
با تقریبا همین جمعیت 950 ،میلیارد دالر است و شدت مصرف
انرژی در کشور ترکیه  1/1است و همین عدد در کشور ما 4/4
و میانگین استاندارد شدت مصرف انرژی دنیا  26/1است بطور
مثال یعنی در ایران به ازای هر  1000دالر تولید باید  4/4بشکه
نفت فروخت و ترکیه  1/1دهم بشکه نفت بفروشد بنابراین این
اعداد و ارقام نشــان میدهد؛ اصالح الگوی مصرف انرژی در
ایران به دلیل مصرف باالی انرژی ضرورت دارد که یکی از این
اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی است.
نماینده مردم الرستان ،خنج ،گراش و اوز در مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه سیاســتگذاری وزارت نفت برای
جلوگیری از کمبود انرژی براســاس افزایش تولید است،
افزود :از آنجــا که افزایش تولید هزینههای بســیاری دارد
سالها است بهینهسازی مصرف انرژی پیشنهاد شده است
ضمن آنکه حوزه حکمرانی صنعــت آب و برق و گاز نیاز
به اصالح دارد.
عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی مجلس شــورای
اسالمی افزود :امروزه هزینه تولید یک کیلووات برق یا یک
مترمکعب آب با آنچه در قبــوض آب و برق از مردم گرفته
میشود تفاوت بسیاری دارد و شاید تنها یک دهم آن هزینه
باشد به همین دلیل ناترازی مالی ایجاد شده و شرکتهای
خصوصی انگیزه کافی برای ســرمایه گــذاری در حوزه
انرژی را ندارند ،هرچند اکنون با توجه وضعیت نامناسب
معیشت مردم ،زمان مناســبی برای قطع یارانههای انرژی و
افزایش قیمت آنها نیست به همین دلیل باید با بهینهسازی
دستگاههای سرمایشی و گرمایشی ،اورهال کردن نیروگاهها
و اصالح شبکه توزیع در مسیر بهینهسازی قدم برداشت.

وزیر نیرو با اشــاره به افزایش  ۵درصدی تقاضای
مصرف برق نسبت به سال گذشــته ،گفت :محور
برنامههای مختلف وزارت نیرو برای عبور موفق از
تابستان ،بر اساس اقدامات صنعت برق و همکاری
و صرفهجویی مردم است که ضرورت دارد این همکاری ادامه
یابد.به گزارش اقتصادســرآمد ،علیاکبر محرابیان با اشاره به
وضعیت مصرف برق در کشــور ،اظهار کــرد :صنعت برق در
ابتدای تحویل دولت سیزدهم با مشــکالت فراوانی در حوزه
تامین برق مــردم و رضایتمندی مواجه بود کــه در این رابطه
یک برنامه  ١٠٠اقدامی را با حمایــت دولت و مجلس تدوین
و با همکاری و مشــارکت مردم این برنامه را اجرایی کردیم.
وی افزود :مهمتریــن محورهای این برنامــه افزایش ظرفیت
نیروگاهی ،بکارگیری و تعمیرات اساســی تمام نیروگاههای
موجود و مدیریت مصرف بود.وزیر نیرو ادامــه داد :تا امروز
دو سوم از مسیر اوج مصرف تابستان را پشت سر گذاشتیم و با
کمترین مشکل توانسیم این دوره را سپری کنیم.محرابیان با بیان
اینکه خوشبختانه  ۴٠درصد مردم در مصرف خود صرفهجویی
کردند ،گفت :این  40درصد پاداش صرفهجویی در مصرف برق
خود را دریافت کردند.وی با اشاره به شرایط سخت صنعت برق
در وضعیت کنونی آب و هوایی کشــور ،افزود :متوسط دمایی
کشور نسبت به ساگذشته یک درجه بیشتر شده و در برخی نقاط
مانند استانهای خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و حتی شمالغرب
کشور  ۴الی  ۵درجه افزایش دما را شاهد هستیم.محرابیان ادامه
داد :برای هفته آینده هم پیشبینی میشود که شهرهای شمالی
کشور شاهد افزایش دما باشند و در این صورت باعث افزایش
مصرف برق خواهد شــد.وزیر نیرو با اشــاره بــه لزوم تداوم
همکاری مردم در زمینه صرفهجویی مصرف برق خاطرنشــان
کرد :اگر همکاری و صرفهجویــی مردم مانند روزهای ابتدایی
تابستان امسال تداوم داشته باشد ،از روزهای باقیمانده تابستان
نیز با کمترین مشکل عبور خواهیم کرد چرا که در حال حاضر
نیازمند همکاری مردم و صرفهجویی آنها هستیم.وزیر نیرو با
بیان اینکه بارشها ممکن است به صورت نقطهای باعث کاهش
دما شود ،افزود :زمانی که رطوبت در کشور باال میرود ،باعث
افزایش مصرف برق شده و در این شرایط نیاز به صرفهجویی
بیشتری داریم.وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در تابستان
امسال ،گفت :اوج مصرف برق کشــور در تابستانی که پشت
سرگذاشــتیم حدود  ۶٩هزار و  ٢٧٨مگاوات بود ،در حالی که
تقاضای مصرف در سال گذشته  ۶٧هزار مگاوات بوده است.

بده بستان سیاسی ترکیه با آب

عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب گفت :در ســالهای اخیر ترکیه از این
حربه برای بدهبستان سیاسی اســتفاده میکند ،یعنی همان حربهای که کشورهای
خاورمیانه سالها از نفت استفاده کردند .به صراحت موضوع استفاده از ابزار آب
را اعالم کرده به طوری که اردوغان سال  2013در یک سخنرانی اظهار کرد که اگر
کشورهای حاشیه خلیجفارس نفت دارند ،ما آب داریم.به گزارش اقتصادسرآمد،
رضا حاجیکریم در خصوص پروژه گاپ اظهار داشت :ترکیه در دهه  80میالدی
پروژه عظیم گاپ را تعریف کرده و در آن پروژه تعداد زیادی سد از جمله ایلیسو،
تعدادی شــهرک صنعتی 3 ،فرودگاه و یک نوع طرح آمایش سرزمینی در حوزه
تعریف کرد .رقم ســرمایهگذاری در این پروژه حدود  30میلیارد دالر اســت که
بخشی از آورده دولت و بخشی نیز از ســوی بخش خصوصی ترکیه تامین شده
است.وی افزود :تاثیر این پروژه روی کشور ما غیرمستقیم است چون عمدتا حوضه
تاثیرگذاری آن بر رودخانههای دجله و فرات است ،اما باتوجه به اینکه اگر آب این
رودها کم شود در پاییندست و جنوب عراق نیز باعث ریزگرد و تغییرات جمعیتی
و اقلیمی اساسی میشوند ،روی کشــور ما هم تاثیرگذار خواهد بود .عضو هیات
مدیره فدراسیون صنعت آب تصریح کرد :در سالهای اخیر ترکیه از این حربه برای
بدهبستان سیاسی اســتفاده میکند ،یعنی همان حربهای که کشورهای خاورمیانه
سالها از نفت استفاده کردند ،به صراحت موضوع استفاده از ابزار آب را اعالم کرده
به طوری که اردوغان سال  2013در یک ســخنرانی اظهار کرد که اگر کشورهای
حاشیه خلیجفارس نفت دارند ،ما آب داریم و این قدرتنمایی آبی و سرانه باالی
ترکیه در حوزه آب را به طور عیان به رخ بقیه منطقه میکشد ،در این راستا ما هم در
این سالها جز نگاه کاری نکرده و هیچ توان دیپلماتیکی را ارائه ندادیم.وی درباره
بهترین اقدام غیر از دیپلماسی برای متاثر نشدن از این پروژهها گفت :واقعیت اینکه
در این حوزه غیر از اقدام دیپلماتیک کار دیگری نمیتوان انجام داد ،دیپلماسی هم
موضعی نیست که فقط ایران و ترکیه در آن حضور داشته باشند عراق و سوریه هم
باید در مذاکرات حضور داشته باشند و منطقه را به صورت توسعه پایدار و نه توسعه
مستقل ببینند .حاجیکریم بیان داشــت :در حال حاضر فقط باید از رایزنیهای
دیپلماتیک استفاده کرد ،البته همین مسئله را عراق در پروژه زاب و مهار آبهای
مرزی حوزه گرمسیری با ما دارند .خود عراق و سوریه نیز با هم تعارضاتی دارند،
بنابراین همه اینها باید در قالب دیپلماســی منطقهای جامع دیده شود در غیر این
صورت هر کشوری راه خود را میرود.وی تاکید کرد :باید در نظر داشت که ترکیه
هم حتما از تغییرات اقلیمی ،جمعیتی ،اجتماعی و سیاسی که بواسطه سدسازیها
دارد متاثر خواهد شد.

قبض برق  ۱۲درصد مشترکان خانگی رایگان شد

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت :قبض  ۱۲درصد مشترکان
خانگی صنعت برق رایگان شــده است و این میزان تنها شــامل مشترکان تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیست و کل مشترکان را دربرمیگیرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،عبداالمیر یاقوتی  ،با اشاره به مشترکانی که مشمول تخفیف پاداش
صرفهجویی مصرف شدهاند ،اظهار کرد :مشترکانی که سقف الگو را رعایت کرده
و نسبت به دوره مشابه سال گذشــته کاهش مصرف داشتهاند ،مشمول این طرح
هستند و برای آنها مشوق هایی درنظر گرفته شده است ،بهگونهای که در صورت
یک کیلووات ســاعت صرفهجویی معادل پنج کیلووات ساعت پاداش دریافت
میکنند.وی با بیان اینکه مصر ف برق  ۸۰درصد مشترکان زیر الگو مصرف بوده و
این تعداد مشترکان میتوانند مشمول این طرح شوند ،گفت ۱۰ :درصد مشترکان
ک و نیم برابر الگو مصرف دارند ،این دسته از مشترکان نیز میتوانند با
بین الگو و ی 
رعایت بیشتر مشمول این طرح شوند.مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان
توانیر افزود :بنابراین برای  ۹۰درصد مشــترکان این فرصت که با کاهش مصرف
و رعایت سقف مصرف تا پایان شهریورماه مشمول پاداش صرفه جویی مصرف
شوند ،وجود دارد.به گفته یاقوتی تاکنون  ۴۰درصد مشترکان مشمول طرح دریافت
پاداش صرفهجویی مصرف شــدهاند و حدود  ۱۲درصد مشترکان نیز قبض برق
رایگان دریافت کردند و حتی تعدادی نیز بستانکار هستند.

دخانیات بیش از  1.5مگاوات بار شبکه برق پایتخت را
کاهش داد

در پی امضای تفاهمنامه همکاری کارخانه دخانیات ایران و شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ ،بیش از  1.5مگاوات از بار شبکه توزیع برق پایتخت در ساعات
اوج مصرف با استفاده از مولدهای خودتامین این کارخانه کاهش یافت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،در راســتای اجرای طرحهای کاهش بار شبکه برق شهر تهران در
تابستان  ،1401طی تفاهمنامه منطقه برق فارابی و کارخانه دخانیات ایران ،مقرر
شد مولدهای خودتامین این کارخانه در ساعات اوج بار در مدار تولید قرار گرفته و
بخشی از برق مصرفی این کارخانه به صورت مستقل از شبکه سراسری برق تامین
شود.بر اساس این گزارش ،پیرو امضای این تفاهمنامه ،تولید بیش از  1.5مگاوات
انرژی توسط مولدهای برق این کارخانه در ساعات اوج مصرف میان روز توانست
طی روزهای گذشــته ،تاثیر قابل مالحظهای در مدیریت بار شبکه برق پایتخت
داشته باشد.شایان ذکر است ،عالوه بر همراهی مشترکان خانگی ،تجاری و اداری،
واحدهای صنعتی شهر تهران نیز از ابتدای خردادماه با همکاری ارزنده خود ،همراه
و همیار شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در مدیریت بار شبکه توزیع برق
کالن شهر تهران بودهاند.

ایمنسازی از آسیب خطوط لوله نفت تهران در جریان سیل
اخیر جلوگیری کرد

مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت :خطوط لوله نفت
منطقه تهران شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در جریان سیل اخیر به دلیل
ایمنسازیهای انجام شده ،هیچگونه آسیبی ندید.به گزارش اقتصادسرآمد ،مجتبی
بشارتیان در این باره اظهار کرد :تمامی خطوط لوله نفت منطقه تهران شرکت خطوط
لوله و مخابرات نفت که در هشت استان گسترده شــده است ،از دو سال گذشته
ایمنسازی شده بود و خطوطی که در محل وقوع سیالبها در تقاطع با رودخانه
کن بود ،نیز از آن جمله بود که خوشبختانه به دلیل ایمنسازی در جریان سیل دچار
هیچگونه آسیب یا شکستگی نشد.وی افزود :با تمهیداتی که در هشت استان با توجه
به پیشبینیهای هواشناسی اندیشیده شده بود ،به هیچیک از خطوط لوله در این
مناطق آسیبی وارد نشد و هیچگونه مشکلی در زمینه انتقال نفت و مواد نفتی به وجود
نیامد.مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران تأکید کرد :در جریان
سیالبها ،تمامی نیروهای ما به صورت شــبانهروزی آمادهباش بودند و در طول
این مدت ،پایش مسیر خطوط به صورت کامل انجام میشد ،افزون بر آن گروههای
مربوط به خدمات فنی ،تعمیرات خطوط و خطبانها نیز  ۲۴ساعته در مسیر خطوط
حضور داشــتند و موارد مهم را از نزدیک پایش میکردند.بشارتیان تصریح کرد:
همسو با ایفای رسالتهای مسئولیتهای اجتماعی ،در جریان سیل اخیر نسبت به
امدادرسانی به مردم سیلزده روستاهای همجوار خطوط لوله منطقه تهران اقدام شد.

ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور به  ۷۲هزار
مگاوات رسید

سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی با اشاره به اتصال سومین
واحد گازی نیروگاه سمنان به شبکه برق کشور ،گفت :ظرفیت نیروگاههای حرارتی
کشور با اتصال این واحد به شــبکه ،از مرز  ۷۲هزار مگاوات عبور کرده است.به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمد رمضانی افزود :تاکنون  ۵۹۹واحد تولید برق حرارتی
در  ۱۳۲نیروگاه کشور احداث شده اســت.وی ادامه داد :با افتتاح پروژه نیروگاه
سمنان تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ
به  ۳۹۳واحد و ظرفیت نیروگاههــای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به
حدود  ۴۹هزار مگاوات رسیده است.سرپرســت معاونت توسعه طرحهای برق
حرارتی گفت ۶۸ :درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش
خصوصی است.رمضانی خاطرنشــان کرد :در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای
کشــور اعم از حرارتی ،برقابی ،تجدیدپذیر ،دیزلی ،مقیــاس کوچک و اتمی به
حدود  ۸۹هزار مگاوات رسیده که  ۸۱درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاههای
حرارتی است.وی افزود :هم اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت  ۳۴هزار و
 ۲۴۶مگاوات ،واحدهای گازی با ظرفیت  ۲۱هزار و  ۷۹۱مگاوات و نیروگاههای
بخاری با ظرفیت  ۱۵هــزار و  ۸۲۹مــگاوات ،نیروگاههای حرارتی کشــور را
تشکیل میدهند.

