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اخبار
اردکانیان:

همکاریهای ایران و افغانستان در حوزه
برق سرعت میگیرد

وزیر نیرو با اشاره به توافقهای اخیری که بین ایران و
افغانستان در حوزه تولید و انتقال برق صورت گرفته ،گفت:
با تشکیل کمیته همکاری مشترک ،توافقهای حاصل شده
با سرعت بیشتری اجرایی میشود.
«رضا اردکانیان» افزود :تشکیل این کارگروه مشترک
در حضور رئیس جمهوری افغانستان و با موافقت وی
توصیه شده است و اکنون منتظر هستیم تا این کمیته
هرچه زودتر تشکیل شود.
وی ادامه داد :در این کمیته درباره تاریخ برگزاری
اجالس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی رایزنی
خواهد شد و بعد از آن برای برگزاری این اجالس اقدام های
الزم صورت خواهد گرفت.
وزیر نیرو درباره توافق ایران و افغانستان برای تعمیر
توربینها و ترانسهای برق افغان هم گفت :این کارها در
حال اجرا شدن هستند.
«همایون حائری» معاون برق و انرژی وزیر نیرو به
همراه «محمد حسن متولی زاده» ،مدیرعامل شرکت
توانیر ۲۶مرداد امسال برای گفت و گو با مقام های وزارت
آب و انرژی افغانستان سفری چند روزه به کابل داشتند.
این سفر منتهی به امضای یاداشت تفاهمی بین مقامهای
ایرانی و افغان شد که امکان تبادل برق بین دو کشور را
میسر خواهد کرد.
از دیگر نتایج این سفر تمدید قرارداد صادرات برق
ایران به افغانستان ،امضای توافق همکاریهای برقی،
همکاری ایران برای کاهش تلفات شبکه برق افغانستان،
توسعه شبکه برق افغانستان توسط ایران ،احداث خط
انتقال زرنج ،توافق برای ترانزیت برق ،نوسازی شبکه برق
افغانستان توسط ایران و بازسازی تعدادی از ترانسها و
توربینهای برق افغانستان بود.

ظرفیت تولیدی صنعت پتروشیمی کشور
به ۱۰۰میلیون تن افزایش مییابد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر
نفت در امور پتروشیمی گفت :با افتتاح  ۲۷طرح پتروشیمی
در حال اجرا در کشور تا پایان سال  ۱۴۰۰ظرفیت تولید
صنعت پتروشیمی به  ۱۰۰میلیون تن خواهد رسید.
بهزاد محمدی در جریان بازدید از طرح پتروشیمی
آرتا انرژی اردبیل با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی زنده و
رو به جلوست ،افزود :ظرفیت فعلی این صنعت  ۶۶میلیون
تن است.
وی با بیان اینکه ارزش محصوالت پتروشیمی (ارزی و
ریالی) کشور از  ۱۷میلیارد دالر کنونی به مرز  ۲۴میلیارد
دالر در سال  ۱۴۰۰میرسد ،اظهار کرد :با بهرهبرداری از
دیگر طرحهای پتروشیمی تا پایان سال  ۱۴۰۴ارزش این
محصوالت به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رسید.
محمدی با اشاره به اینکه ظرفیت متانول در
پتروشیمی آرتا انرژی اردبیل روزانه  ۴۰۰تن است ،گفت:
این طرح با پیشرفت خوبی که دارد در سال آینده افتتاح
میشود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد
متخصصان حرفهای خود را در صورت نیاز برای کمک به
اجرای طرح به آن ملحق کند.
استاندار اردبیل هم در این بازدید گفت :پیشرفت طرح
پتروشیمی آرتا انرژی به مرز  ۶۵درصد رسیده و تست
دستگاهها در فاز اول امسال انجام شده است و پروژه در
سال  ۹۹به بهرهبرداری میرسد.
اکبربهنامجو افزود :.این طرح در زمینی به مساحت
هشت هکتار از سال  ۹۶شروع شده و هماکنون در طرح
احداث آن  ۵۰۰نفر اشتغال داشته و هزار نفر هم بطور
غیرمستقیم در اجرای طرح همکاری دارند.
وی بیان کرد :پس از تکمیل این پروژه برای  ۲۵۰نفر
شغل مستقیم و  ۵۰۰نفر نیز به صورت غیرمستقیم زمینه
اشتغال فراهم میشود.
بهنامجو با اشاره به اینکه پتروشیمی آرتا انرژی هیچ
گونه آلودگی زیست محیطی نخواهد داشت ،گفت :این
واحد صنعتی ساالنه  ۱۶۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی
نیاز دارد و با همکاری شرکت گاز استان اردبیل تامین
خواهد شد.
پتروشیمی آرتا انرژی (بخش خصوصی) در زمینی به
مساحت هشت هکتار و با صرف  ۲۹۵میلیارد تومان و ۱۱۲
میلیون یورو در حال اجراست.
مجری طرح انتقال آب خزر:

مطالعات مرحله اول انتقال آب خزر
انجام شد

مجری طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزی گفت:
مطالعات مرحله اول طرح ملی انتقال آب خزر به فالت
مرکزی کامل شده است.
محمد کهریزی روز شنبه در ششمین نشست ستاد
راهبردی آب استان در سالن غدیر استانداری سمنان افزود:
اخذ مجوزهای قانونی برای انتقال آب خزر در حال پیگیری
است .مجری طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزی تصریح
کرد :مرحله بعد برای اجرای طرح ملی انتقال آب خزر به
فالت مرکزی فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران
است.
تهیه پیش نویس نامه به معاون اول رئیس جمهوری،
پیگیری و درخواست از مجری طرح برای ارسال گزارش،
ارسال نامه حفاظت محیط زیست درباره پاسخ کارگروههای
ارزیابی زیستمحیطی از جمله اقدامات انجام شده در
راستای مصوبههای تصویب شده در نشست قبلی ستاد
راهبردی آب استان سمنان بود و در این نشست درباره
مسائل مختلفی مانند پیگیری مصوبههای نشست قبلی و
گزارش معماری تامین منابع مالی طرح شیرینسازی آب
خزر توسط مجری طرح در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست علیرضا آشناگر استاندار سمنان ،احمد
همتی نماینده مردم سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس
شورای اسالمی ،و جمعی از مسووالن حوزه آب ،صنعت،
کشاورزی استان سمنان حضور داشتند.
طرح انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی ایران
در بودجه  ۹۸کشور ردیف اعتباری گرفت .این ردیف
بودجه مربوط به مطالعه و اجرای انتقال آب دریای خزر به
فالت مرکزی است که با رأی قاطع نمایندگان مجلس در
سال  ۹۷تصویب شده بود.
هدف از اجرای این طرح تأمین بخشی از کمبود آب
آشامیدنی و صنعت استان سمنان به میزان  ۲۰۰میلیون
متر مکعب در سال است که در افق  ۱۴۲۵حدود ۵۰
میلیون متر مکعب برای بخش آشامیدنی و  ۱۵۰میلیون
متر مکعب برای صنعت در نظر گرفته شده است.

افت  ١٣درصدی مخازن نفت؛

زنگ خطر برای ظرفیت تولید به صدا درآمد

پیشبینیها حاکی از آن است که میزان
تولید نفت و گاز کشور با توجه به کندی
پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی
 ۶سال اخیر و ادامه آن تا سال  ،۱۴۰۰در
آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.
سال  ۹۲بیژن زنگنه قراردادهای نفتی
بیع متقابل را با تشکیل کمیتهای مورد
بازنگری قرار داد و پس از سه سال چالش
و اصالح مداوم ،قراردادهای نسل جدید یا
 IPCنهایی شد و نخستین قرارداد مبتنی
بر آن میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت
توتال فرانسه امضا شد.
وزیر نفت این وعده را داد که در سال
 ۹۷قراردادهای دیگری نیز در قالب IPC
امضا شود؛ وی گفت طبق برنامه ریزیهای
انجام شده  ۱۰قرارداد  IPCدر سال ۱۳۹۷
امضا میشود .به جز زنگنه ،علی کاردر،
مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ،غالمرضا
منوچهری ،معاون وقت توسعه شرکت ملی
نفت و امیرحسین زمانی نیا ،معاون وقت
امور بینالملل وزارت نفت این وعده را تکرار
کردند.
غالمرضا منوچهری در تیر ماه  ۹۶در
یک نشست خبری گفت :وزارت نفت براساس
مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده
 ۱۰قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند
که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت
موازی پیش میرود.
این در حالی است که وزیرنفت هم در
تاریخ  ۶شهریور  ۹۶گفته بود :پیش بینی
میشود بر اساس مذاکرات با طرفهای
مختلف ۱۰ ،قرارداد جدید نفتی تا پایان
امسال امضا شود.
در همان ایام حبیب اهلل بیطرف ،معاون
وقت امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نفت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در
سال  ۹۶را تالش برای امضای  ۱۰قرارداد
بهمنظور توسعه میدانهای نفت و گاز و
افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.
امیرحسین زمانی نیا هم در تاریخ ۲۵
مهر  ۹۶به رویترز گفته بود که تا پایان
امسال  ۱۰قرارداد جدید نفت و گاز بین ایران
و شرکتهای خارجی نهایی میشود.
به این ترتیب انتظار میرفت با توجه
به یکپارچگی گفته وزیر نفت و معاونان وی،
ثمره این قراردادها سال گذشته دیده شود.

قراردادی امضا شد؟
با وجود اینکه وزارت نفت به جز
قراردادهای  IPCمیتوانست از سایر
قراردادهای رایج نیز بهره ببرد ،اما همه
توان خود را برای بهرهگیری حداکثری از
نوع جدید قراردادهای نفتی متمرکز کرد که
قرار بود پس از امضای قرارداد با توتال ،سایر
شرکتها نیز قراردادهای خود را با شرکت
ملی نفت امضا کنند .این در حالی است که
تبیین شکل جدید قراردادهای نفتی برای
شرکتهای خارجی به دلیل تازگی زمان بر
بود و به عقیده کارشناسان امکان استفاده از
مدلهای رایج قبلی قراردادهای نفتی (بیع
متقابل) با اعمال اصالحات جزئی ،وجود
داشت و میتوانست روند انعقاد قرارداد را
تسریع بخشد.
با این وجود ،تعدد مذاکرات و طوالنی
شدن روند نهایی شدن مذاکرات به حدی
فرصت سوز بود که با بازگشت تحریمها،
هیچیک از وعدههای گفته شده محقق نشد
و حتی توتال نیز به واسطه قرارداد ضعیف
 IPCکه آن را امضا کرده بود ،بدون پرداخت
یک سنت جریمه ایران را برای همیشه ترک
کرد.
پس از این فرصت سوزی  ۵ساله وزارت
نفت در امضای قراردادهای جدید نفتی،
رویکرد وزارت نفت به سوی شرکتهای
داخلی تغییر یافت تا با استفاده از توان
داخلی ،به وضعیت تولید و توسعه سامانی
داده شود .اما قراردادهایی که در قالب
قراردادهای  IPCبا دو شرکت داخلی امضا

 ۲۰شهریورماه ؛

شد نیز متوقف شدند و عم ً
ال همه چیز قفل
شد.
در این میان ،وزارت نفت به سمت
انعقاد قراردادهای نگهداشت و افزایش
تولید از میادین توسعه یافته حرکت کرد و
قراردادهایی را به ارزش یک میلیارد دالر با
شرکتهای ایرانی امضا کرد که منابع آن ،از
سوی صندوق توسعه ملی تأمین میشد .با
این وجود این قراردادها نیز به حال خود رها
شده و زنگ خطر برای سال  ۱۴۰۰به بعد به
صدا درآمده است.
چه خطری در راه است؟
بر اساس رسم رایج در صنعت نفت،
دولتها در توسعه میادین نفت و گاز ،برای
دولت بعد کار میکنند؛ از آنجا که توسعه
یک میدان نفتی در ایران بین  ۶تا  ۸سال
به طول میانجامد ،آغاز بهره برداری از
میادین به دولت بعدی میرسد؛ مانند پارس
جنوبی و میادین غرب کارون که توسعه آن
در دولت قبل کلید خورد و در این دولت
به بهرهبرداری رسید .به گفته متخصصین
صنعت نفت ،با توجه به کندی پیشبرد برنامه
توسعه میادین نفت و گاز طی  ۶سال اخیر و
ادامه آن تا سال  ،۱۴۰۰پیش بینی میشود
میزان تولید نفت و گاز در آینده با کاهش
شدید مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارشهایی که در برنامهریزی
تلفیقی شرکت ملی نفت وجود دارد مخازن
نفتی کشور ساالنه با افت  ۵درصدی در
مخازن خشکی و  ۸درصد در مخازن دریایی
مواجه هستند که در صورت اجرایی نشدن

پروژههای نگهداشت مشکالت بسیاری برای
تولید به وجود میآید .در واقع اگر تولید از
میادین خشکی  ۲میلیون بشکه در روز باشد
در صورت اجرایی نشدن پروژههای نگهداشت
مانند تعمیر چاهها ،ساالنه بیش از  ۱۳۰هزار
بشکه در میادین خشکی و دریایی «کاهش
تولید بدون بازگشت» نصیب کشور میشود.
از سوی دیگر با توجه به عدم انعقاد
قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی
و گازی ،میزان تولید از چند سال آینده با
کاهش شدید مواجه خواهد شد و به زیر ۳.۵
میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
به عبارتی دیگر حتی اگر امروز
قراردادهای توسعه میادین امضا شود
بهرهبرداری از آنها در خوش بینانهترین
حالت  ۶سال زمان میبرد که با این توصیف
باید ظرفیت تولید نفت در سال  ۱۴۰۴را
کمتر از ظرفیت سال  ۴.۲ – ۹۱میلیون
بشکه در روز -بدانیم .این در شرایطی است
که هم اکنون در مخزن گازی پارس جنوبی
افت فشار دیده شده و به گفته کارشناسان
تا سال  ۱۴۰۴تولید از پارس جنوبی با افت
شدیدی مواجه خواهد شد.
برآیند اقدامات وزارت نفت در این راستا
نشان میدهد که اقدام عملیاتی چندانی برای
آینده میادین نفتی و گازی صورت نگرفته
است و حتی با توجه به برنامه جدید شرکت
ملی نفت برای اجرای پروژه  CTPغرب
کارون ،اتفاق خاصی تا  ۵سال آینده برای
تولید نفت کشور رخ نمیدهد.
تولید زیر  3/5میلیون بشکه
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم
وضعیت موجود ،ظرفیت تولید نفت و
میعانات گازی کشور به زیر  ۴میلیون بشکه
سقوط خواهد کرد که احیای آن بسیار سخت
خواهد بود؛ به عنوان نمونه بر اساس اطالع
منابع آگاه ،تولید نفت از میادین دریایی پیش
از تحریمها حدود  ۶۰۰هزار بشکه در روز بود
که با رفع تحریمها و هزینههای سنگین برای
احیای آن ۲۰۰ ،هزار بشکه آن احیا نشد که
به نظر میرسد ناشی از بی تفاوتی به موضوع
نگهداشت تولید بوده است.
چنین روندی با توجه حال و هوای این
روزهای وزارت نفت قطعاً ضربات جبران
ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ظرفیت
تولید را به زیر  ۳.۵میلیون خواهد رساند.

برای نخستین بار در کشور ؛

 ۲میلیون بشکه میعانات گازی در بورس انرژی عرضه میشود

طرحاحیاوبازسازیزیستبومهایمرجانیجزیرهخارکآغازشد

 ۲میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی با قیمت
پایه  ۵۶دالر و  ۹سنت برای هر بشکه عرضه میشود.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،اطالعیه عرضه  ۲میلیون بشکه میعانات گازی پارس
جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی با قیمت پایه  ۵۶دالر و  ۹سنت برای هر بشکه
برای  ۲۰شهریورماه ،منتشر شد.
بر اساس قانون بودجه کل کشور در سال  ،۹۸وزارت نفت مکلف است ماهانه حداقل ۲
میلیون بشکه نفت خام سبک ۲ ،میلیون بشکه نفت خام سنگین و  ۲میلیون بشکه میعانات
گازی عرضه کند که عرضههای امسال از جمله عرضه این هفته بر اساس این قانون است.
این دهمین عرضه میعانات گازی در رینگ بینالملل از سال  ۹۷و پنجمین عرضه در
رینگ بینالملل بر اساس شیوهنامه ابالغی از سوی وزیر نفت در سال  ۹۸است.
حداقل میزان بارگیری برای حمل زمینی هزار بشکه معادل  ۱۱۰تن است .خریداران
میتوانند تا سه ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر
مناطق منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران امکانپذیر است.
بر اساس این گزارش ،عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی ایران ،برای
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روشهای فروش و استفاده از
ظرفیتهای بخش غیردولتی بهمنظور صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

پروژه احیا و بازسازی زیستبومهای مرجانی برای نخستین بار در کشور با مشارکت
سازمان حفاظت محیط زیست ایران در منطقه عملیاتی خارک آغاز بهکار کرد.
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران ،این شرکت با همکاری و مشارکت پژوهشکده
محیط زیست و توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور ،پروژه احیا و بازسازی
زیستبومهای مرجانی بهصورت پایلوت را در منطقه عملیاتی خارک و بهمنظور احیای
بخشی از زیستگاههای مرجانی تخریب شده در دست اجرا دارد.
بر این اساس ،بخشی از اهداف این پروژه شامل احیای ریفهای مرجانی آسیبدیده،
ایجاد زیستگاه جدید مرجانی ،تعیین و معرفی روش مناسب بومی برای توسعه زیستگاههای
مرجانی و توسعه و الگوبرداری از تکنیکهای موفق و عملیاتیشده بهمنظور بازسازی دیگر
پهنههای مرجانی در دیگر نقاط خلیج فارس و دریای عمان است.
مدت اجرای این پروژه سه سال و از سه فاز اصلی تشکیل شده است .شرکت نفت
فالت قاره ایران به عنوان مجموعه پیشرو در استفاده از دانش فنی و فناوریهای روزآمد
بهمنظور حفاظت از محیط زیست برای نخستینبار در سطح کشور و به عنوان نخستین
مجموعه از خانواده بزرگ شرکتهای تابع وزارت نفت نسبت به سرمایهگذاری مشترک با
سازمان حفاظت محیط زیست ایران بهمنظور احیای بسترهای مرجانی آسیبدیده اقدام
کرده است تا به مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه بهدرستی عمل کند.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد:

صادرات بنزین با ثبت یک رکورد جدید از مرز  ۷۲میلیون دالر گذشت

صادرات بنزین از طریق بورس انرژی در
هفته گذشته رکورد زد و از مرز  ۷۲میلیون
دالر گذشت.
سیدعلی حسینی گفت :در هفته گذشته
 ۱۱۰هزار تن بنزین از طریق رینگ صادراتی
بورس انرژی به ارزش  ۷۲میلیون دالر معامله
شد و مقصد صادرات این فرآوردههای نفتی.
با توجه به تمهیدات اندیشیده شده شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی به
دنبال توسعه صادرات فرآوردههای صادراتی
است و اعالم آمادگی کرده که فرآوردههای
با کیفیت باال و با قیمت رقابتی را در سطح
خرده فروشی و عمده فروشی از طریق بورس
انرژی ساماندهی کند.
وی ادامه داد :ما هم از طرف شرکت
ملی پاالیش و پخش این آمادگی را داریم
که از مبادی مختلف و انبارهای مختلف که
در سطح کشور است این فرآوردههای نفتی
را تحویل گرفته و به تجار خارجی و صادر
کنندگان ارائه کنیم .با وجود  ۱۰پاالیشگاه

بزرگ در کشور و انبارهای متعدد نفت و
همچنین پشتیبانی خوبی که برای فروش
این فرآوردهها از طریق بورس انرژی انجام
میشود امیدواریم صادرات این فرآوردههای
نفتی از طریق بورس انرژی ایران رونق بگیرد.
حسینی افزود :ایران تنها کشور در
منطقه است که مازاد قابل صادرات در
فرآوردههای نفتی به ویژه بنزین با کیفیت
بسیار باال را دارد و این امر ظرفیت بسیار
خوبی را برای شرکت ملی پاالیش و پخش
و همچنین برای بورس انرژی فراهم کرده
است و با همکاری این دو مجموعه شاهد
گسترش این مازاد خواهیم بود .مدیرعامل
بورس انرژی به ذکر برخی از آمار معامالت
اشاره کرد و گفت :در هفته گذشته  ۳۰۵هزار
تن فرآورده را در بورس انرژی به ارزش هزار
و  ۵۲۰میلیارد تومان معامله کردیم که از
این میزان  ۱۱۰هزار تن بنزین به ارزش ۷۲
میلیون دالر ۱۰۶ ،هزار تن گاز مایع به ارزش
 ۳۰میلیون دالر معامله شده است.

عرضه  ۲۵۰هزار تن فرآوردههای
صادراتی در هفته آخر شهریور
به گفته این مقام مسؤول در هفته
جاری به دلیل تعطیالت عرضهای نخواهیم
داشت ،اما از هفته آینده عرضهها با ۲۵۰
هزار تن فرآوردههای صادراتی که شامل
بنزین ،گاز مایع ،گازوئیل و نفت سفید است
آغاز میشود که در نوع خود قابل توجه بوده
و من از همه تجار داخلی و خارجی که در
حوزه فرآوردههای نفتی فعال هستند دعوت
میکنم که در این عرضه مشارکت کرده و
کاالی با کیفیت را از منشأ اصلی یعنی
شرکت ملی پاالیش و پخش خریداری کند.
ادامه عرضه نفت خام سنگین و سبک
در بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی درباره عرضه
نفت خام سنگین و سبک گفت :براساس
قانون بودجه  ۹۸عرضه نفت خام سنگین و
سبک و میعانات گازی به میزان دو میلیون
بشکه در هر ماه از طریق شرکت ملی نفت

ایران ادامه خواهد داشت .به دلیل اینکه
صادرات زمینی از یک مزیت نسبی هم برای
ما و هم برای خریداران برخوردار است تالش
میشود این حوزه از صادرات تقویت شود.
عرضه دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
اوراق سلف نفت خام در هفته اول مهر
حسینی اظهار داشت :در شهریور  ۹۸دو
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اوراق سلف نفت
خام توسط دولت عرضه شد که خوشبختانه
با موفقیت همراه بود و براساس برنامه
ریزیهای انجام شده دو هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان اوراق سلف دیگر در هفته اول مهرماه
از طریق بورس انرژی عرضه میشود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران؛ تعرفه برق ماینرها عجوالنه تصویب شد ؛

رمزارزها راه نجات نیروگاههای کوچک برق

باتوجه به طلب سنگین نیروگاه های کوچک برق از وزارت
نیرو در خصوص خرید تضمینی برق و تمدید نشدن قرارداد
خرید از سوی وزارت نیرو ،فروش برق به ماینرها می تواند از
مرگ این نیروگاها جلوگیری کند.
با پایان یافتن فصل تابستان و عبور از پیک مصرف برق،

نیاز وزارت نیرو به نیروگاه های کوچک برق کاهش یافته که این
امر چرخه اقتصادی نیروگاه ها را از توجیه خارج کرده است .از
این رو شاهد هستیم که برخی نیروگاه ها برای ادامه حیات خود،
تقاضای فروش برق به ماینرها را عنوان می کنند .در این رابطه
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به خبرنگار
اقتصادآنالین گفت :باتوجه به اینکه برخی نیروگاه های کوچک
در وصول مطالباتشان از وزات نیرو دچار مشکل شده اند و یا
قرارداد خرید تضمیمن برق از سوی وزارت نیرو تمدید نشده،
به سمت ورشکستگی خواهند رفت .وی یکی از راه های برون
رفت از این مشکل را فروش برق به ماینرها و یا صادرات عنوان
کرد و گفت :فروش برق به ماینرها می تواند یک جایگزین برای
خرید تضمینی برق باشد اما مصوبه جدید دولت در تعیین نرخ
برق ماینرها ،توجیه اقتصادی این صنعت را پایین آورده است.

صالحی افزود :در حال حاضر چندین تعرفه برق در کشور وجود
دارد از جمله برق تجاری ،خانگی ،صنعتی و صادراتی که در این
میان باالترین تعرفه تجاری برابر با  420تومان در هر کیلووات
ساعت و تعرفه صادراتی در حدود  800تومان است .از این رو در
نظر گرفتن تعرفه برق صادراتی برای صنعت ماینر که صد در صد
صادراتی نیست تا حدود زیادی توجیه اقتصادی این صنعت را از
بین برده است .از سوی دیگر با توجه به تعرفه نسبتا ارزان برق
در کشورهایی نظیر ترکمنستان و گرجستان شاهد آن هستیم
که ماینرها از کشورمان به این مناطق کوچ کرده اند .به اعتقاد
صالحی این در حالی است که می توانستیم با تعرفه بندی دقیق
تری از مهاجرت این صنعت ارزآور به خارج کشور جلوگیری
کنیم .در نتیجه به نظر می رسد در تعیین تعرفه برای صنعت
ماینر دولت عجوالنه تصمیم گرفته است.

3

اخبار
یک مقام مسئول خبر داد :

تکمیل هزارمیلیارد تومان پروژه صنعت
برق طی  ۱۸ماه آینده

مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران گفت :در حال
حاضر حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان پروژه برای سه استان
تهران ،البرز و قم در دست اجرا است و درصد هستیم این
پروژهها تا  ۱۸ماه آینده به نتیجه برسد.
به گزارش وزارت نیرو ،غالمرضا خوشخلق ،با تاکید
بر اینکه تلفات شبکه انتقال برق استان تهران به حدود دو
درصد کاهش یافته است ،عنوان کرد :این میزان تلفات برابر
با استانداردهای جهانی و تلفات شبکه انتقال در کشورهای
پیشرفته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچگونه مشکلی
در بخش تلفات شبکه انتقال برق نداریم ،ادامه داد :پیک
تابستان سه استان تهران ،البرز و قم در حوزه مسئولیت این
شرکت به  ۱۱هزار مگاوات رسیده بود که با تدابیر انجام
شده توانستهایم اوج مصرف امسال را با کمترین میزان
حوادث شبکه و خاموشی سپری کنیم.
به گفته این مقام مسؤول با توجه به اینکه برق مرز
جغرافیایی ندارد و شبکه آن به هم پیوسته است از این رو
اقدامات صورت گرفته در هر بخش تأثیر خود را در تمام
شبکه نشان خواهد داد .بر این اساس در سه استان تهران،
البرز و قم حدود یک هزار میلیارد تومان پروژه برقی در
دست اجرا است و درصددیم این حجم از پروژه تا  ۱۸ماه
آینده به نتیجه برسد.
خوشخلق با اشاره به اینکه بهرهبرداری از تأسیسات
نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاه بیشه به این شرکت واگذار
شده است ،گفت :این نیروگاه هزار مگاواتی است در
زمانهای اوج مصرف برای تأمین برق و پایداری بیشتر
شبکه وارد مدار میشود و همچنین در ساعات کم باری
میتواند از برق شبکه استفاده کرده و آب پشت سد پایین
را به پشت سد باال پمپاژ کند چرا که در این پروژه دو سد
برای اجرای این کار تعبیه شده است.
یک مقام مسوول خبر داد

ثبت اطالعات  ۹۰درصد مشترکان برق
برای حذف قبوض کاغذی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین توانیر
گفت :از میان  ۳۶میلیون مشترک برق کشور تاکنون
اطالعات حدود  ۳۲میلیون مشترک برای حذف قبوض
کاغذی جمعآوری شده است.
به گزارش وزارت نیرو ،هادی مدقق با اشاره به اینکه
تاکنون اطالعات حدود  ۹۰درصد مشترکان برق کشور به
منظور حذف قبوض کاغذی در سامانه ثبت شده است،
ادامه داد :براساس ارزیابی انجام شده این رقم تا پایان
شهریورماه به  ۹۸درصد میرسد.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای مهرماه دیگر هیچ قبض
کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد ،افزود :مشترکان
باقی مانده نیز هر چه سریعتر شناسه قبض خود را به
سرشماره  ۲۰۰۰۱۵۲۱ارسال کنند تا پس از این قبوض
خود را به صورت پیامکی دریافت کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین توانیر
با تاکید بر اینکه حذف قبوض کاغذی برق مانع از قطع
 ۱۲هزار درخت در سال میشود ،ادامه داد :بر اساس
برنامهریزی انجام شده مقرر شده است تا از محل کاغذی
که در این راستا صرفهجویی میشود ،برای  ۱۰۰هزار
دانشآموز مناطق محروم وسایل آموزشی تأمین شود.

نخستین پمپ درونچاهی شناور در
یاران شمالی راهاندازی شد

عملیات نصب و راهاندازی نخستین پمپ درونچاهی
شناور در میدان نفتی یاران شمالی موفقیتآمیز اعالم شد.
به گزارش شرکت مهندسی و توسعه نفت ،محمدعلی
اژدری ،سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی
گفت :در بخش فعالیتهای زیرسطحی این میدان ،عملیات
نصب و راهاندازی نخستین پمپ درونچاهی شناور
( )ESPدر چاه شماره  ۴این میدان در تاریخ ۲۰مردادماه
امسال با موفقیت انجام شد.
وی اظهار کرد :با توجه به برنامهریزیهای انجامشده
پیشبینی میشود از این چاه روزانه هزار بشکه نفت به
تولید میدان یاران شمالی افزوده شود.
بنا بر این گزارش ،کارهای تکمیلی این چاه هم اکنون
در حال انجام است.
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی
اظهار کرد :عملکرد این پمپ بهصورت شبانهروزی در حال
بررسی و پایش است تا در انتخاب و بهکارگیری روشهای
نگهداشت تولید و ازدیاد برداشت از چاهها و مخازن به
روش فرازآوری مصنوعی از دیگر چاهها ،نتایج مطلوبتری
حاصل شود.
طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی در ۱۳۰
کلیومتری جنوب غربی اهواز در منطقه هورالعظیم و در
امتداد مرز ایران و عراق قرار دارد.

میزان بارشهای کشور تا پانزدهم
شهریور از مرز  ۳۴۰میلیمتر گذشت

میزان بارشهای کشور در سال آبی جاری ( از مهر
 ۹۷تا نیمه اول شهریور) به  ۳۴۰.۲میلی متر رسید.با این
حال هنوز سایه سنگین خشکسالی منابع آبی را همچنان
تهدید می کند.
میزان بارشهای کشور براساس تازهترین گزارش
شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به مدت مشابه
پارسال با بارش  ۱۶۹.۵میلی متری از رشدی ۱۰۱درصدی
برخوردار شده و این میزان نسبت به مدت مشابه در
درازمدت  ۵۰ساله با بارش  ۲۴۵.۴میلی متر رشدی ۳۹
درصدی دارد .با این حال و به رغم این میزان بارش حجم
آب موجود در مخازن سدهای کشور تا  ۲۲مرداد با کاهش
 ۶۹درصدی مواجه شده که بیانگر تاثیر پایدارخشکسالی بر
کشورمان است .در چنین شرایطی مصرف بی رویه آب جز
ضربه زدن به منابع زیرزمینی حاصل دیگری در برندارد.
کشورمان دارای  ۶حوضه اصلی آبریز شامل دریای
خزر ،خلیج فارس و دریای عمان ،دریاچه ارومیه ،فالت
مرکزی ،مرزی شرق و قره قوم است.
میزان بارشها در دریای خرز تا  ۱۵شهریور ۵۵۳.۵
میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با
بارش  ۳۹۰.۴میلی متری رشدی  ۴۲درصدی داشته است.
میزان بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای
عمان به  ۵۳۵.۷میلی متر رسید .این در حالی است که
میزان بارشهای این حوضه نسبت به مدت مشابه پارسال با
بارش  ۲۱۱.۷میلی متری ۱۵۳درصد افزایش نشان میدهد.

