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اخبار

روند تولید سوخت جت کاهشی میشود

پاالیشگران در پی کاهش تقاضای سوخت جت از
سوی شرکتهای هوایی در پی شیوع ویروس کرونا ،مقدار
تولید سوخت جت خود را کاهش میدهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور ،در حالی
که ارزش سوخت جت نسبت به گازوئیل پس از اعالم
ممنوعیت پروازهای اروپایی به آمریکا برای جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا سقوط کرده است ،احتمال میرود
پاالیشگران بخشی از تولید سوخت جت را کاهش دهند.
تفاوت قیمت بین سوخت جت و گازوئیل روز پنجشنبه
(  ۲۲اسفندماه) به سه دالر و  ۸۶سنت رسید که پایینترین
حد ممکن از  ۱۳اوت سال  ۲۰۱۵است.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه
سفر از  ۲۶کشور اروپایی به ایاالت متحده را بهمدت  ۳۰روز
ممنوع اعالم کرد .در همان روز ،هند اعالم کرد اعطای ویزا
برای سفر به این کشور را متوقف خواهد کرد.
مارک ویلیامز ،تحلیلگر ارشد مؤسسه مشاوره
وودمکنزی اظهار کرد :در نتیجه ممنوعیت ایاالت متحده،
تقاضای سوخت جت ممکن است  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار بشکه
در روز کاهش یابد که در این  ۳۰روز این رقم کاهش بین
بازارهای ایاالت متحده و اروپا تقسیم میشود.
این احتمال وجود دارد که پاالیشگاهها برای مقابله
با کاهش قیمت سوخت جت ،با قطع فرآیند پاالیشی که
بهطور معمول در مراحل اولیه تقطیر نفت خام صورت
میگیرد ،سوخت جت کمتری تولید کنند.
کارشناسان چینی:

واردات نفت چین از ایران تحت تاثیر
کرونا قطع نمیشود

دو تن از کارشناسان چینی با اشاره به تاثیر کرونا بر
بازارهای انرژی جهان اظهار کردند واردات نفت چین از
ایران به دلیل شیوع کرونا متوقف نخواهد شد.
روزنامه گلوبال تایمز ارگان حزب حاکم چین روز
شنبه از قول این تحلیلگران آورده است اگرچه شیوع کرونا
در ایران جدی است اما این تاثیری بر واردات نفت چین
نخواهد داشت و شرکت ها و موسسات چینی در ایران
کماکان فعال هستند.
«چو شینرونگ» محقق موسسه تبادالت گاز و نفت
شهر شانگهای در شرق چین گفت :اپیدمی کرونا در ایران
تاثیر چندانی بر خریدهای نفتی چین ندارد.
وی افزود :البته پس از شیوع کرونا در مجموع خرید
موسسات نفتی چین کاهش یافته است و این وضعیت
در ماه مارس نیز ادامه خواهد یافت زیرا تقاضا برای این
فراورده کم شده است.
چین در سال  ۲۰۱۹میالدی  ۱۰میلیون و  ۱۲۰هزار
بشکه نفت در روز خریداری کرد اما این رقم در ماه های
ژانویه و فوریه امسال به زیر  ۷میلیون بشکه در روز کاهش
یافت.
چو گفت :واردات نفت از ایران پس از تحریم های
سرسختانه آمریکا علیه تهران با مشکل مواجه شده و
خریدهای شرکت های چینی را تحت تاثیر قرار داده است.
آمارها نشان می دهد که چین در سال گذشته میالدی
 ۱۴میلیون و  ۷۷۰هزار تن نفت از ایران وارد کرده است.

ساعت کاری نوبتکاران شرکتهای
بهرهبردار نفتخیز جنوب تغییر کرد

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
از تغییر ساعت کاری نوبتکاران شاغل در تأسیسات
عملیاتی این شرکت خبر داد .به گزارش شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،سعید کوتی گفت :ساعت کاری
نوبتکاران در شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز گچساران،
کارون ،مارون و آغاجاری تا پایان فروردینماه سال  ۹۹به
صورت دو روز صبحکاری  ۱۲ساعته ،دو روز شبکاری ۱۲
ساعته و چهار روز استراحت تغییر یافت .وی افزود :این
تصمیم بهمنظور حضور بیشتر کارکنان در منزل اتخاذ شده
و ریسک ابتال به ویروس کرونا در واحدهای عملیاتی مناطق
روستای مجاور تاسیسات را نیز کاهش میدهد .مدیر تولید
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود :اقدامهای الزم
برای مقابله با این ویروس در همه مناطق عملیاتی روزانه
انجام میشود .به گفته وی ،تغییر ساعت کاری نوبتکاران
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان نیز در حال
بررسی است.

اقدامات شرکت ملی نفت
برای مقابله با بحران کرونا

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت:
شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران عالوه بر
اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کرونا ،خدمات رسانی
بهداشتی به مردم مناطق عملیاتی نیز داشتهاند.
کریم زبیدی دیروز (یکشنبه) با اشاره به اینکه مدیریت
بحران زیر نظر معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
امور تولید ایجاد شده است ،ادامه داد :این مدیریت مسائل
و مشکالت مربوط به کرونا در صنعت نفت را پیگیری می
کند.
وی افزود :همچنین تجهیزات مورد نیاز کارکنان
صنعت نفت برای مقابله با کرونا مانند ماسک ،دستکش و یا
لباس های مخصوص تهیه شده است.
زبیدی تاکید کرد :به دستور وزیر نفت نیز افراد
مختلف به ویژه خانم ها امکان استفاده از مرخصی را در
این روزها داشته اند.
به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت،
در مناطق مختلف عملیاتی مانند خارک ،رئیس بحران
منطقه شناسایی شده و پیگیری های الزم در جریان است.
وی با بیان اینکه موارد محدودی از ابتالی کارکنان
صنعت نفت به ویروس کرونا به بهداشت و درمان نفت
گزارش شده ،افزود :به طور مثال موردی در جزیره خارک
بوده که یکی از بازنشستگان بعد از سفر به شمال کشور و
بازگشت به جزیره ،جواب تست کرونایش مثبت بوده است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد :عالوه بر این اقدامات ،شرکت های نفتی در
مناطق عملیاتی خود ،به اهالی بومی منطقه در قالب انجام
مسوولیت های اجتماعی ،خدمات بهداشتی ارائه می کنند.
کمپین «سهم من در بحران کرونا» را خبرگزاری
جمهوری اسالمی(ایرنا) از دیروز آغاز کرده تا هر شهروند
با توجه به مسوولیت اجتماعی خود اقدامات الزم برای
جلوگیری از شیوع این ویروس را انجام دهد .تست ویروس
کرونا تا کنون برای  ۱۲هزار و  ۷۲۹ایرانی مثبت بوده که
از این تعداد  ۴۳۳۹نفر بهبود پیدا کرده اند .همچنین ۶۱۱
نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

فرماندهی واحد برای مقابله با کرونا در شرکت ملی نفت ایران

کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح
 ۳شرکت ملی نفت ایران در هفت جلسهای
که تاکنون برگزار کرده ،ساماندهیهای
الزم برای پیشگیری حداکثری و مقابله با
انتشار ویروس کرونا را در سه بخش اصلی
شامل مراکز درمانی ،شرکتهای عملیاتی و
واحدهای ستادی انجام داده و تصمیمهای
مقتضی را اتخاذ کرده است.
فرخ علیخانی ،جانشین رئیس کمیته
مدیریت شرایط اضطراری سطح  ۳شرکت
ملی نفت ایران با بیان این مطلب گفت:
در جریان بررسیها و تصمیمگیریهای
انجامشده ،وضع همه مناطق زیر پوشش
شرکت ملی نفت ایران مدنظر قرار گرفته و
بعضی از مناطق همچون عسلویه در کانون
توجه واقع شده است.
به گفته وی ،عسلویه از حیث تأمین
انرژی کشور نقشی راهبردی دارد و از سوی
دیگر ،هزاران نفر با قومیتهای مختلف
در پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی این
شهرستان در حال فعالت هستند که با تدابیر
انجام شده ،فعالیتها به نحوی ساماندهی
شده است که در شرایط حاضر ،ترددها به
حداقل ممکن کاهش یابد و تنها تمرکز در
این منطقه بر تأمین پایدار انرژی کشور باشد.
علیخانی با اشاره به سه مؤلفه اصلی
مشتمل بر رویداد (ابتال به بیماری) ،شدت

(عوارض ناشی از بیماری) و شناسایی
که باید در مواجهه با بحران بیماریهای
واگیردار مدنظر قرار گیرد و بهطور مستمر
پایش شود ،گفت :برای پیشگیری از ابتال
یعنی مؤلفه نخست ،کاهش ترددها ،رعایت
بهداشت فردی و کم کردن تماسها مورد
تأکید قرار گرفته و به این منظور تمهیداتی
اندیشیده شده است .در زمینه مؤلفههای
دوم و سوم (شدت و شناسایی) نیز تجهیز
مراکز درمانی صنعت نفت و تأمین داروهای
مورد نیاز در این مراکز ،همچنین تأمین
دستکش ،مواد ضدعفونیکننده ،ماسک و

پاالیشگاه آبادان با ظرفیت کامل در مدار است

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به هدفگذاری پروژه فاز دوم
پاالیشگاه آبادان یادآور شد :این پروژه تاثیری بر ظرفیت پاالیشگاه آبادان ندارد و پاالیشگاه
با ظرفیت کامل در مدار است.
روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران پیرو درج خبری با
عنوان «پروژه فاز دوم بهبود کیفیت فرآورده های پاالیشگاه آبادان متوقف شد» ،توضیحاتی
به شرح زیر ارائه داد:
متاسفانه در برخی رسانه ها از خبر مذکور این طور برداشت شده که بخشی از
فعالیتهای تولیدی پاالیشگاه آبادان متوقف شده و پاالیشگاه مذکور کاهش تولید داشته
است؛ در حالی که پروژه فاز دوم پاالیشگاه شامل پروژه ارتقای کیفیت و بهبود فرآوردههای
نفتی است که هنوز به بهره برداری نرسیده و همچون روال سال های گذشته ،با فرا رسیدن
پایان سال عملیات اجرایی آن متوقف شده و پس از پایان تعطیالت نوروزی فعالیت آن از
سرگرفته خواهد شد.
توقف این طرح تاثیری بر ظرفیت پاالیشگاه آبادان نداشته و این پاالیشگاه با ظرفیت
کامل در مدار قرار دارد.

 ...پیگیری شده است.
وی با اشاره به ضرورت درک کافی
شرایط کشور از حیث تأمین تجهیزات
بهداشتی گفت :ما در شرکت ملی نفت
ایران تالش کردیم در فضایی منطقی ،نسبت
به رفع حداکثری نیازها از طریق تأمین
تجهیزات مرغوب اقدام کنیم.
به گفته جانشین رئیس کمیته
مدیریت شرایط اضطراری سطح  ،۳با در
نظر گرفتن این مؤلفهها ،ماتریسهای
مختلفی برای مواجهه با شرایط گوناگون
طراحی شده و همه عملکردها مبتنی بر

برنامهریزیها پیش میرود.
علیخانی بر الزامهای دیگری از جمله
رعایت اصول بهداشتی در طبخ غذا ،توجه
به بهداشت روان همگانی و مواردی از این
دست نیز تأکید و ابراز امیدواری کرد که
با فعالیتهای پیشگیرانهای که در سطح
صنعت نفت مدنظر قرار دارد و همکاری
همه کارکنان بهویژه در زمینه رعایت اصول
بهداشتی ،این بحران با تحمل کمترین آسیب
پشت سر گذاشته شود.
وی از زحمات ویژه کادر درمانی در
بخشهای مختلف که بهطور شبانهروزی و
بیوقفه در حال تالش هستند قدردانی کرد و
گفت :شرکت ملی نفت ایران در این شرایط از
مسئولیتهای اجتماعی خود نیز غافل نشده
است و ما همچنان در کنار جوامع پیرامونی
و مردم بومی هستیم و امید داریم با همدلی،
همراهی و امید ،ضمن تأمین پایدار انرژی
کشور از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح
 ۳شرکت ملی نفت ایران در زمان مواجهه
کشور با بحرانهایی در سطح ملی تشکیل
جلسه میدهد .ریاست این کمیته بهعهده
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است و
هدف از شکلگیری آن ،ایجاد فرماندهی واحد
و اتخاذ تصمیمهای یکپارچه و هماهنگ برای
مقابله با بحران در این شرکت است.

دولت تصمیمی برای افزایش تعرفه برق ندارد

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تعرفههای برق در سال جدید همانند تعرفههای سال
 98خواهد بود ،گفت :دولت هیچ تصمیمی برای افزایش تعرفه برق نگرفته است .مصطفی رجبی
مشهدی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برای تعرفه برق در سال آینده تصمیم جدیدی گرفته
است ،گفت :بعداز موضوع بنزین قرار بر این شد تا برای هر گونه تغییر و تحول قیمتی در تعرفه برق
دولت مجددا ً برای آن تصمیم جدیدی بگیرد .هرچند که امسال دولت مصوب کرده بود که سال 99
نیز تعرفه برق  7درصد افزایش داشته باشد .وی با تأکید براینکه رشد  7درصدی تعرفه برق از ابتدای
امسال عدد قابل مالحظهای بر قبوض برق مشترکان خانگی اضافه نکرده است ،گفت :این رشد 7
درصدی تعرفه برق در ابتدای سال  98به اندازهای نبود که سهمی در سبد هزینه خانوار داشته باشد،
بنابراین تصمیمی فع ً
ال برای افزایش تعرفه برق گرفته نشده است .به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،در ابتدای سال جاری دولت مصوب کرد که تعرفه برق مشترکان خوش مصرف
برق  7درصد و مشترکان پرمصرف که بیش از الگوی مصرف برق مصرف میکنند 16درصد افزایش
یابد .با این حساب تعرفه برق مشترکان پرمصرف از اردیبهشتماه امسال  23درصد افزایش داشت.
بنابراین گزارش از  29میلیون مشترک برق  24میلیون مشترک زیر الگوی مصرف برق مصرف
میکنند و  5میلیون مشترک پرمصرف داریم که باالتر از الگوی مصرف انرژی مصرف میکنند.

یک مقام مسئول خبر داد :

افزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام در سیری

ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام شرکت
نفت فالت قاره ایران ،با بهرهبرداری از مخزن
شماره  ۲منطقه سیری ،یک میلیون بشکه
افزایش مییابد.

به گزارش وزارت نفت ،ابراهیم عالیپور،
مجری پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی
مخزن یک میلیون بشکهای شماره  ۲منطقه
سیری اظهار داشت :مخزن شماره  ۲با ۱۱۰
متر قطر و  ۱۸متر ارتفاع از مخازن قدیمی
سیری است که شرکت ژاپنی  TKKدر سال
 ۱۳۵۵آن را ساخته است.
وی ادامه داد :پروژه بازسازی و تعمیرات
اساسی انجامشده روی آن شامل تعویض همه
ورقهای کف و سقف و دیگر متعلقات سقف
به میزان هزار و ۹۴۰تن ،تعویض Wind
 Girderها به میزان  ۴۴تن ،تعویض Stair
 Caseبه میزان  ۲۵تن ،تعویض رینگ و

رایزرهای مربوط به سیستم آتشنشانی و
فوم به میزان  ۱۹تن ،تعویض سیستم Oily
 Waterبه میزان  ۱۱تن ،سندبالست و
رنگآمیزی کامل مخزن به میزان تقریبی
 ۳۰هزار مترمربع ،تعویض سیستم ارت و
حفاظت کاتدیک ،تعویض خط لوله ۴۸
اینچ بارگیری و تخلیه مخزن حدفاصل
مخزن تا منیفولد منطقه به طول ۳۳۰
متر ،محوطهسازی ،همچنین تأمین و نصب
تجهیزات مخزن از قبیل Mechanical
Seal – Roof Drain- Breather
Valve – Gauge Hatch – Tank
 Gaugingو ...است که بهطور کامل از

سوی پیمانکاران داخلی انجامشده و تا پایان
سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مجری پروژه بازسازی و تعمیرات
اساسی مخزن یک میلیون بشکهای شماره
 ۲منطقه سیری عنوان کرد :با توجه به
شناور بودن ،همچنین ابعاد ،وزن و
حساسیت باالی آن از نظر حفظ تعادل
و کیفیت ساخت اجزای تشکیلدهنده،
همه مراحل ساخت ،تست و تأمین متریال
مخزن بهویژه سقف مطابق با استانداردهای
مربوطه صورت گرفته و زیر نظارت و
بازرسیهای مستمر عوامل اجرایی پروژه
قرار داشته است.

کارشناس بین الملل نفت تشریح کرد؛

بازنده اصلی جنگ جهانی نفت

درحالی نفت  ۳۰دالری نوید مرگ نیمی از فعالیتهای
صنعت شیل را می دهد که آمریکا برای حفظ مشتریان نفتی
خود باید هزینه سنگینی را در این رقابت به روسیه بپردازد.
یک هفته از آغاز رسمی جنگ تمام عیار نفت در
میان تولیدکنندگان اصلی این محصول میگذرد و خبری
از بازگشت قیمتها به رویه یک ماه قبل نیست .اما این تنش
و درگیری آسیب های متفاوتی را به صادرکنندگان طالی
سیاه وارد خواهد کرد .در این بین روسیه و عربستان (تولید
کنندگان متعارف) چندان اوضاع وخیمی برای تداوم سیر
نزولی قیمت نفت در پیش رو نخواهند داشت .چراکه هم
هزینه استخراج نفت در این کشورها به مراتب پایینتر است
و هم مسئولین نفتی هر دو کشور قیمت های پایین نفت را
آسیب جدی برای صنعت خود تلقی نکردهاند .این در حالی
است که به نظر می رسد پشت پرده این جنگ  ،کشور ثالثی
باید آسیب دیده و سهمش در بازار نفت کاهش یابد.
در این رابطه مرتضی فیروزی کارشناس مسایل
بین الملل نفت به خبرنگار اقتصادآنالین گفت :در جدال اخیر
نفتی ،دو سناریو قابل پیش بینی است .نخست اینکه پیش
بینی می شد برای کنترل قیمت ها در بازار جهانی نفت،
تولیدکنندگان اصلی این بازار سعی کردند تا توافقی برای
کاهش تولید برسند و مطابق با پیشنهاد سران عربستان،
اوپکی ها یک میلیون بشکه از تولید روزانه خود را کاهش
داده و در مقابل غیراوپکی ها نیز  500هزار بشکه کسر کنند
که روسیه این عقب نشینی از بازار تولید را نپذیرفت .در
نتیجه عربستان دست به یک اقدام متقابل برای برهم زدن
نظم بازار نفت زد.
وی افزود :درست است که نتیجه این افت شدید قیمت
نفت به زیان کشورهای تولید کننده تمام خواهد شد اما
کشوری که بیش از همه در این جنگ جهانی نفت آسیب
خواهد دید (البته با این شرط که قیمت نفت در محدوده 30
دالر تثبیت شود) آمریکا خواهد بود چرا که بخش عمدهای

از تولید نفت شیل که هزینه تمام شده تولید آن باالست،
متوقف خواهد شد.
فیروزی در ادامه گفت :ضمنا باید به این موضوع نیز
توجه داشت که وقتی یک پاالیشگاه بزرگ اقدام به خرید
نفت میکند اصطالحاً با آن مدل نفت می راند چرا که باید
تمام سیستم پاالیشگاه را با مشخصات نفت خریداری شده
تنظیم کند و تغییر این تنظیمات کار بسیار دشوار و هزینه
برداری است .این بدان معناست که پاالیشگاهی که خارج از
امریکا نفت شیل خریداری می کند و با مشخصات آن نفت
تطابق دارد در صورت توقف تولید شیل ،با هزینه های بسیار
باالیی برای تغییر فرایند به نفت دیگری روبرو خواهد بود .از
این رو آمریکا برای آنکه مشتریان شیل خود را از دست ندهد
باید جبران هزینه های استخراج این نفت را متحمل شود .یا
به عبارتی دیگر هزینه امنیت انرژی خود را بپذیرند.
سناریو دوم اینکه در صورت تداوم روند نزولی قیمت
نفت ،آمریکا سر دوراهی سختی قرار خواهد گرفت .باید دقت
داشت که تا پیش از شروع تحریم های ایران ،کره جنوبی
خریدار اصلی میعانات گازی ایران بود .اما پس از اعمال
تحریم ها ،آمریکا با نفت سبک خود سعی کرد جای ایران را
در پاالیشگاه های کره جنوبی بگیرد و حال با افت قیمت نفت
و باال رفتن هزینه های تولید نفت شیل ،آمریکا سر دوراهی
قرار گرفته است .گفتنی است به دلیل خصوصی بودن شرکت
های نفتی فعال در آمریکا ،هر زمان که سرمایه گذاری در
این صنعت به دلیل افت شدید قیمت ،کاهش یابد ،مالکان
این شرکت ها تصمیم به توقف تولید خواهند گرفت و دولت
نمی تواند اجبار خاصی برای تداوم روند تولید شیل داشته
باشد مگر با اعطای بسته های حمایتی (معافیت های خاص)
مالکان شرکت های شیل را تشویق به ادامه تولید کند.
این کارشناس نفت در پاسخ به سوالی در خصوص
استراتژی روسیه برای مخالفت با کاهش تولید نفت گفت:
روسیه قطعاً آثار عدم پذیرش توافق با اوپکی ها را می دانست

اما تصمیم گرفت تا با تحریک عربستان برای کاهش قیمت
نفت ،در حقیقت انتقام سختی از آمریکا به دلیل تحریم
خط لوله نورد استریم بگیرد .چراکه طبق تحلیلهای باال،
بیشترین آسیب از کاهش قیمت نفت به صنعت شیل آمریکا
وارد خواهد آمد .از سوی دیگر با افزایش زیان تولید پُرهزینه
نفت شیل و خروج از بازار عرضه ،روسیه بهترین شانس را
برای تصاحب سهم از بازار رقیب خود را بدست خواهد آورد.
به گفته فیروزی وجه دیگر این کاهش قیمت نفت
می تواند تا حدی به نفع ترامپ برای انتخابات سال جاری
تمام شود چراکه افت قیمت نفت سبب کاهش شدید قیمت
سوخت و فرآوردههای نفتی شود که این دلیل خوبی برای
افزایش رضایتمندی جامعه امریکایی است .ولی باید دید که
آیا قیمت های کنونی نفت تا نوامبر و زمان انتخابات ادامه
خواهد یافت .اما باید توجه داشت که نقطه قوت ترامپ برای
پیروزی در انتخابات نوامبر آینده ،مسائل اقتصادی است.
این در حالیست که با ریزش قیمت نفت و همچنین شیوع
کرنا در جهان و آمریکا ،بازارهای بورس این کشور نیز تحت
تاثیر قرار گرفته و شاهد ریزش عمیق شاخص های بازارهای
مالی این کشور هستیم .در نتیجه اگر کرونا در ابعاد متفاوت
تاثیرش را بر اقتصاد جهانی منعکس کند ،شانس ترامپ برای
انتخاب مجدد کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل توانیر اعالم کرد:

فرصت پرداخت قبوض برق تا پایان اردیبهشت ۹۹

مدیر عامل شرکت توانیر گفت :برق
مشترکینی که برای پرداخت قبوض خود با
مشکل مواجه هستند ،قطع نمی شود.
محمدحسن متولی زاده با اشاره به
اینکه تا پایان اردیبهشت به افرادی که برای
پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه هستند،
فرصت داده میشود ،گفت :البته این رویه
برای مشترکین خوش حسابی است که پیش
از این قبوض برق خود را به موقع پرداخت
کرده اند .وی با بیان اینکه مشترکین

بدحسابی که بدهیهای پیشین داشتند
شامل این فرصت نخواهند شد ،افزود :ما از
مردم که برای پرداخت قبوض خود مشکلی
ندارند تقاضا میکنیم در زمان مقرر قبض
برق خود را پرداخت کنند تا صنعت برق
برای خدمات رسانی با مشکل مواجه نشود.
مدیر عامل شرکت توانیر ادامه داد :آن
دسته از افرادی که کسب و کارشان دچار
مشکل شده و خدمات خرد ارایه میدهند
و یا تعداد محدودی از مردم که درآمدشان

کاهش یافته است مشمول این فرجه هستند
و تا پایان اردیبهشت فرصت پرداخت قبوض
به آنها داده شده است.
متولی زاده با بیان اینکه منابع صنعت
برق به همین پرداخت قبوض بستگی دارد،
گفت :هدف ما کمک به مردمی است که به
دلیل بروز بیماری کرونا کسب و کارشان
دچار مشکل شده و البته در این مسیر مردم
نیز باید به ما کمک کنند .تامین برق مستمر
اولویت فعالیت همکاران ما در صنعت برق

است که در این راستا برای فعالیت بهتر
ارایه خدمات غیرحضوری فعال شده است به
طوری که مردم بدون مراجعه به شرکتهای
برق نیاز خود را از جمله خرید انشعاب تامین
کنند از سوی دیگر دریافت این انشعابها به
صورت اقساطی خواهد بود.
مدیر عامل شرکت توانیر گفت :هم
اکنون  ۲۰هزار کارمند صنعت برق برای برق
رسانی پایدار به مردم در بخشهای مختلف
در محل کار خود حاضر هستند.
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اخبار

پیشبینی توسعه فعالیتهای ملی حفاری
در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت :انتظار میرود
با اجرایی شدن پروژههای تعریفشده در طرح توسعه ۲۸
مخزن و شتاب بخشیدن به پروژههای در حال اجرا ،سال
 ۹۹شاهد افزایش بازدهی کار و توسعه فعالیتها و در
نتیجه درآمدزایی مناسبتر شرکت باشیم.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران ،سیدعبداهلل
موسوی با بیان این مطلب افزود :اهتمام به تأمین خدمات
رفاهی کارکنان در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد و
تالش بر این بوده و هست که نسبت به تأمین و تخصیص
بهموقع مزایای تعریفشده برای کارکنان با توجه به
امکانات موجود اقدام شود .وی با بیان اینکه با پیگیریهای
مستمر انجامشده ،در آستانه سال نو معادل  ۵۵۰میلیارد
ریال نفت کارت (کارت خرید) کارکنان این شرکت تامین
اعتبار و به حساب آنان واریز شد ،گفت :پرداخت معوقات
سبب رضایتمندی کارکنان در روزهای پایانی سال شد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه مجموعه
همکاران بهطور کامل در جریان مسائل و مشکالت شرکت
ناشی از محدودیتهای ایجاد شده و تالش بیوقفه مدیریت
برای پرداخت بهموقع حقوق و مزایای قرار دارند ،گفت:
این شرکت بهصورت خودگردان اداره میشود و بدون
اتکا به بودجه دولت ،هزینههای جاری و سرمایهای را
از محل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در بخشهای
عملیات حفاری و خدمات یکپارچه فنی و تخصصی تأمین
میکند .موسوی ادامه داد :در روزهای اخیر  ۷۰۰میلیارد
ریال از مطالبات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز
پرداخت شده است .وی به موضوع روز جهان و از جمله
کشورمان در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا اشاره کرد
و افزود :با توجه به ماهیت و شرایط کار این شرکت ،نهایت
تالشها شده تا در همسویی و هماهنگی کامل با وزارت
نفت ،شرکت ملی نفت ایران ،سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،اقدامهای پیشگیرانه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط در استان خوزستان،
دستورعملهای مرتبط بهطور کامل در سطوح و بخشهای
مختلف ستادی و عملیاتی شرکت اجرا و نسبت به تامین
اقالم و امکانات مورد نیاز اعم از دارو ،ماسک ،دستکش و مواد
ضدعفونی و همچنین گندزدایی محیطهای سازمانی و عمل به
مسئولیتهای اجتماعی فعالیتهای الزم انجام شود.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی خبر داد:

تعمیر نیروگاههای برق کشورهای منطقه
توسط متخصصان ایرانی

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت:
براساس مذاکره صورت گرفته با برخی از کشورهای
منطقه برای بازسازی و تعمیرات نیروگاهها به زودی شاهد
تعمیرات نیروگاههای برق این کشورها توسط متخصصان
ایرانی خواهیم بود .به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری
شرکت مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق« ،عین
اهلل صالحی» افزود :مذاکراتی با برخی کشورهای منطقه
برای انجام تعمیرات نیروگاه های آنها توسط متخصصان
داخلی در حال انجام است ودر حال حاضر تعدادی از
این قراردادها نهایی شده است .وی در باره روند تعمیرات
نیروگاه های داخلی گفت:در حال حاضر بخش عمده
تجهیزات نیروگاهها از جمله توربینها در داخل کشور
تولید و بازسازی میشوند ،در سال  ۹۸افزایش تحریمها و
محدودیت ارتباطات بینالمللی امکان تامین برخی مواد و
تجهیزات موردنیاز این حوزه را از خارج کشور دچار مشکل
کرده بود؛ از همین رو امسال با تالش متخصصان داخلی
قطعات بسیار مهم و شاخصی در داخل کشور طراحی،
بازسازی و با مهندسی معکوس باز تولید شده است .وی
با تاکید بر اینکه در سال  ۹۸تعداد زیادی پره و تجهیزات
توربینهای بخار و گاز تولید و تحویل داده شده است ،ادامه
داد :در حال حاضر ساخت توربین در انحصار شرکتهای
بسیار محدودی است ولی با تالش متخصصان صنعت
برق هم اکنون قطعات و تجهیزات سه توربین در شرکت
تعمیرات نیروگاهی ایران در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ادامه داد:
شفتهای توربینهای بخار برای نخستین بار توسط این
شرکت باز طراحی و ساخته شده است ،در طی سه ماه
اخیر حدود  ۲۲روتور توربین بخار ،گاز و ژنراتورها بازسازی
و ارسال شده است و بخش دیگری از این تجهیزات نیز
در مرحله باالنس قرار گرفته است .صالحی با بیان اینکه
در حال حاضر ترانسفورماتورهای زیادی در حال بازسازی
هستند ،گفت :هم اکنون در  ۱۲سایت و نیروگاه تعمیرات
اساسی به صورت همزمان در حال انجام است؛ در حال
حاضر به صورت همزمان ،معادل چهار هزار مگاوات توربین
در دست تعمیرات است و در تالشیم تا پیش از شروع پیک
تابستان سال آینده ،تمامی این واحدها آماده بهرهبرداری
شوند .وی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را نخستین
مجموعه تخصصی تعمیرات و نگهداری نیروگاه در منطقه
برشمرد و افزود :بسیاری از فعالیتهای فنی و تعمیراتی در
این شرکت برای نخستین بار در کشور به انجام رسیده و
بومیسازی شده است و این مجوعه امروز توان تعمیرات
اساسی انواع توربینهای گازی و بخار و ساخت بسیاری از
قطعات و تجهیزات مهم و استراتژیک نیروگاهی را داراست.
سخنگوی صنعت برق:

تامین پایدار برق ،بدون هیچ مشکلی
در حال انجام است

سخنگوی صنعت برق گفت :برای تامین برق هیچ
گونه کمبود و مشکلی وجود ندارد و برق مورد نیاز همه
مشترکان تامین میشود .مصطفی رجبی مشهدی افزود:
گرچه رعایت مصرف از سوی مشترکان امر پسندیده است
اما به لحاظ تامین ،هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد .وی
ادامه داد :اکنون حدود بیش از  ۸۲هزار مگاوات ظرفیت
منصوبه نیروگاهی در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها
در دوره تعمیراتی خود قرار دارند .سخنگوی صنعت برق
با تاکید بر اینکه نیروگاه هایی که در دوره تعمیراتی قرار
دارند از این لحاظ هیچ گونه مشکلی ندارند ،گفت :نیروگاه
های زیادی هم اکنون در مدار قرار داشته و تامین برق می
کنند .رجبی مشهدی مصرف پیک شبانه در کشور را حدود
 ۳۸هزار مگاوات و پیک روزانه را حدود  ۳۵هزار مگاوات
برشمرد و خاطرنشان ساخت :تامین برق با قدرت تداوم
داشته و هیچ مشکلی در این بخش نیست .وی تامین برق
پایدار در این شرایط را از اولویت های صنعت برق دانست
و گفت :سالمتی در این روزها از اولویت باالیی برخودار
است بر همین اساس گروه های ویژه ای آماده شده اند تا
ضمن حفظ سالمت خود بتوانند خدمات مورد نیاز مردم
را ارائه دهند.

