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اخبار

تعمیرات اساسی واحد تقطیر جنوبی
پاالیشگاه تهران آغاز شد

تعمیرات اساسی واحد تقطیر جنوبی شرکت پاالیش
نفت تهران مطابق برنامه با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی آغاز شد .به گزارش شرکت پاالیش نفت تهران،
از مهمترین اقدامات این مرحله از تعمیرات اساسی میتوان
به تعویض پکینگ ( )Packingتعدادی از بسترهای
برجهای  ۱۵۱و  ،۱۰۲تعویض  ۵۰درصد بدنه و سقف کوره
(۱۰۱که مسیر بحرانی این تعمیرات اساسی است) ،تعویض
تیوب نمونه در قسمت تشعشع و جابجایی کورههای ۱۰۱
و  ۱۵۱و  ۱۰۲تعویض ظرف  ،۱۵۲-Vنوسازی مسیر آب
کولینگ شمال و غرب واحد ،نصب مبدل جدید ۶۱۵-E
وتعمیر  ۷۵دستگاه مبدل حرارتی در واحد تقطیر اشاره
کرد .همچنین انجام تعداد  ۲۰۰دستور کار عملیاتی عالوه
بر درخواست و دستور کارهای بازرسی فنی ،زیر نظر
مهندسین خدمات فنی و مهندسی و بهرهبرداری را میتوان
از دیگر اقدامات مهم این تعمیرات اساسی برشمرد.
واحد تقطیر وظیفه پاالیش روزانه  ۱۲۵هزار بشکه
نفت خام را جهت ادامه فعالیتهای پاالیش واحدهای
پایین دستی بر عهده دارد که محصوالت آن شامل ،LPG
بنزین سبک و سنگین ،نفتا ،نفت سفید و دیزل ،تهمانده
اتمسفریک ،خوراک واحد آیزوماکس ،خوراک روغن
سازیها و وکیوم باتوم است .تعمیرات اساسی واحد تقطیر
شرکت پاالیش نفت تهران پیشتر هر سه سال یکبار انجام
میشد ،اما هماکنون به دلیل روزآمدی تجهیزات فنی و
پاالیشگاهی آن هر چهار سال یکبار انجام میشود.
یک مقام مسئول:

نخستین واحد گازی
نیروگاه کالس  Fهنگام افتتاح شد

هرمزگان نخستین واحد گازی نیروگاه سیکلترکیبی
کالس ( Fراندمان باال) هنگام بندرعباس به ظرفیت ۳۰۷
مگاوات با دستور رئیسجمهور افتتاح شده و راهاندازی
واحد دوم گازی این نیروگاه آغاز شد .مجری طرح
نیروگاههای سیکلترکیبی شرکت برق حرارتی با اعالم این
خبر افزود :در راستای توسعه تولید نیروی برق در منطقه
جنوب کشور ،احداث نیروگاه سیکلترکیبی  ۹۰۶مگاواتی
هنگام به عنوان نخستین نیروگاه کالس  Fدولتی ایران
با دو واحد گازی  ۳۰۷مگاواتی و یک واحد بخار ۲۹۲
مگاواتی در دستور کار شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی قرار گرفته است .علیرضا نصراللهی افزود:
انتقال دانش فنی و ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای
سیکلترکیبی راندمان باال و توربینهای گازی کالس اف،
اشتغالزایی ،استفاده از قابلیتهای پیمانکاران و سازندگان
تجهیزات و مشاوران داخلی ،افزایش متوسط راندمان
نیروگاههای حرارتی و بهبود پایداری شبکه برق در مناطق
جنوبی و مرکزی کشور و عمر مفید طوالنی نیروگاه از
جمله اهداف و مزیتهای اجرای این پروژه است .نصراللهی
تاکید کرد :برای احداث دو واحد گازی این نیروگاه تاکنون
 ۳۰۰میلیون یورو سرمایهگذاری شده و با تکمیل واحدهای
گازی مجموعه ،پروسه ساخت واحد بخار نیروگاه نیز در
دستور کار قرار گرفته است.
عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق؛

صادرات به عراق افت کرد

عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
گفت :در ۲ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته صادرات ایران به عراق از نظر ارزشی ۱۳درصد
کاهش را نشان میدهد .سید حمید حسینی در مورد
وضعیت تجارت ایران و عراق در دو ماهه ابتدای سال
جاری ،گفت :به دلیل کاهش صادرات گاز و فرآورده های
نفتی به عراق در دو ماهه ابتدای سال جاری با افت صادرات
به عراق مواجه شدیم .عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران
و عراق ،افزود :لذا در  2ماهه ابتدای سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  18درصد و از نظر
ارزشی  13درصد افت صادرات به عراق داشتیم .وی با بیان
اینکه در دو ماهه سال جاری ارزش صادرات ایران به عراق
حدود  950میلیون دالر بوده است ،گفت :اگر مساله بدهی
های عراق به ایران حل شود صادرات گاز به این کشور نیز
روند قبلی خود را می یابد و می توان با صادرات گاز ماهانه
 200تا  300میلیون دالر درآمد کسب کرد .حسینی بیان
داشت :البته به غیر از موضوع کاهش صادرات گاز ،سایر
محدودیت ها و ممنوعیت ها نیز در کاهش صادرات به عراق
موثر بوده است .وی گفت :نگرانی از کاهش قیمت دالر
در ایران و افزایش قیمت دالر در عراق هم بر روی روابط
تجاری دو کشور تاثیرگذار بوده است.
روند افزایشی دمای هوا موجب شد؛

عبور مصرف برق مجددا
از مرز  ۵۷هزار مگاوات

روند افزایشی مصرف برق که در تعطیالت اخیر کمی
کندتر شده بود ،روز گذشته مجددا سرعت گرفت و از مرز
 ۵۷هزار مگاوات گذشت.
روند افزایشی دمای هوا گرچه در روزهای اخیر
کاهشی نداشت ،اما به واسطه تعطیالت چندروزه ،مصرف
برق فقط اندکی کمتر شده بود.
این روند دوام نیاورد و از روز گذشته مصرف به روال
ماه اخیر که افزایشی بود برگشت و انتظار می رود بیشتر نیز
شود .براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق
ایران روز گذشته در ساعت  ۱۲و  ۴۸دقیقه میزان مصرف
به رقم  ۵۷هزار و  ۵۶۶مگاوات رسید.
این میزان مصرف برق درحالی روزگذشته رقم خورد
که در مدت مشابه آن در سال قبل  ۵۱هزار  ۴۴۲مگاوات
مصرف شده بود.
رشد حدود هفت هزارمگاواتی برق در امسال نشان از
آن دارد که تابستانی سخت تر از سال های قبل در انتظار
صنعت برق است.
بخش صنعت نیز روز گذشته  ۵هزار و  ۴۴۵مگاوات
برق مصرف کرد تا نشان دهد این بخش نیز تالش دارد
عقب ماندگی خود را در سال گذشته به دلیل شیوع
گسترده بیماری کرونا جبران کند.
روز گذشته میزان ذخیره برق کشور  ۹۷۴مگاوات بود
و نیز  ۶هزار و  ۶۵۱مگاوات برق از محل انرژی های تجدید
پذیر تامین شده بود.
چندی پیش به دلیل افزایش مصرف برق خاموشی بر
بخشی هایی از کشور حاکم شد.
روز گذشته وزیر نیرو درباره علت بروز خاموشیهای
اخیر گفت :گرمای زودرس ،کاهش تولید نیروگاههای
برق آبی ،استخراج رمز ارزها و تاخیر در برنامه تعمیرات
نیروگاهی ،عمده علتهای خاموشیها بود.

وزیر نیرو مطرح کرد؛

دسترسی ۹میلیون نفر جمعیت روستایی به آب پایدار
در دولت تدبیر و امید

وزیر نیرو گفت :درحالی که در بخش
آب روستایی پیش از فعالیت دولت تدبیر
و امید فقط یک میلیون نفر به آب پایدار
دسترسی داشتند ،در این دولت  ۹میلیون
نفر به این جمعیت اضافه شد.
«رضا اردکانیان» در دهمین پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران و افتتاح چهار
پروژه صنعت آب و برق در سه استان
هرمزگان ،ایالم و کرمانشاه با حضور
رییسجمهوری افزود :از ابتدای فعالیت دولت
تدبیر و امید ،بهطور متوسط هر هفته ۳۰
روستا به شبکه آب سالم و پایدار متصل شد.
وی بیان داشت :در این دولت بهطور
متوسط هر  ۲ماه یک بار یک تصفیهخانه
آب و هر ماه یک تصفیهخانه فاضالب به بهره
برداری رسید.
اردکانیان ادامه داد :در  ۴۲سال پس از
پیروزی انقالب ۵۶ ،سد مخزنی در مناطق
مرزی کشور روی رودخانه یا در حوضه آبریز
مشترک به بهره برداری رسید که از این
تعداد ،نیمی در دولت تدبیر و امید مورد بهره
برداری قرار گرفت.
وی خاطرنشانکرد :در روز جاری ۶
هزار و  ۸۰۰هکتار شبکه آبیاری و زهکشی
در منطق گرمسیری در استانهای ایالم و
کرمانشاه به بهره برداری میرسد و در این
دولت تاکنون  ۳۴۵هزار هکتار شبکه اصلی
آبیاری و زهکشی (متوسط هر ماه سه هزار
و  ۵۰۰هکتار) به بهرهبرداری رسیده است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به برنامههای
افتتاحی در بخش برق ،گفت :امروز نیروگاه
گازی کالس « Fهنگام» در بندرعباس به
ظرفیت  ۳۰۷مگاوات به بهرهبرداری میرسد،
این نوع نیروگاه گازی از جمله با راندمانترین
نیروگاههاست که در سیکلترکیبی میتواند

بازدهی را به  ۵۸درصد برساند.
وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات
اجرایی پروژه بزرگ نیروگاه سیریک،
بیانداشت :در این دولت  ۲۰هزار مگاوات به
ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.
اردکانیان ادامهداد :در طول برنامه ششم
توسعه از سال  ۹۶تاکنون  ۳۱واحد نیروگاهی
به ظرفیت  ۱۵هزار مگاوات آغاز به کار کرد
که سههزار و  ۱۸۵مگاوات آن در این دولت
به بهرهبرداری رسید.
وی اظهار داشت ۱۲ :واحد دیگر به
ظرفیت چهار هزار و  ۸۳۵مگاوات ،مرحله
آمادهسازی سایت را میگذرانند.
این عضو کابینه دولت ،همچنین از
برنامهریزی برای در اختیار قرار دادن ۲۰
هزار مولد خورشیدی به عشایر کوچنده
تا پایان سال خبر داد و گفت :بر اساس
تسهیالت قانون بودجه ،برنامه بهسازی شبکه
برق روستایی در دستور کار است که امسال
شبکه برق  ۱۰هزار روستا در رهمین راستا
بهسازی میشود.

آغاز تعمیرات اساسی پاالیشگاه تهران
بعد از آتش سوزی اخیر

تعمیرات اساسی واحد تقطیر جنوبی شرکت پاالیش نفت تهران مطابق برنامه با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی آغاز شد.
از مهمترین اقدامات این مرحله از تعمیرات اساسی میتوان به تعویض پکینگ
( )Pack-ingتعدادی از بسترهای برجهای  ۱۵۱و  ،۱۰۲تعویض  ۵۰درصد بدنه و سقف
کوره ( ۱۰۱که مسیر بحرانی این تعمیرات اساسی است) ،تعویض تیوب نمونه در قسمت
تشعشع و جابجایی کورههای  ۱۰۱و  ۱۵۱و  ۱۰۲تعویض ظرف  ،۱۵۲-Vنوسازی مسیر
آب کولینگ شمال و غرب واحد ،نصب مبدل جدید  ۶۱۵-Eو تعمیر  ۷۵دستگاه مبدل
حرارتی در واحد تقطیر اشاره کرد.
همچنین انجام تعداد  ۲۰۰دستور کار عملیاتی عالوه بر درخواست و دستور کارهای
بازرسی فنی ،زیر نظر مهندسین خدمات فنی و مهندسی و بهرهبرداری را میتوان از دیگر
اقدامات مهم این تعمیرات اساسی برشمرد.
واحد تقطیر وظیفه پاالیش روزانه  ۱۲۵هزار بشکه نفت خام را جهت ادامه فعالیتهای
پاالیش واحدهای پایین دستی بر عهده دارد که محصوالت آن شامل  ،LPGبنزین سبک
و سنگین ،نفتا ،نفت سفید و دیزل ،تهمانده اتمسفریک ،خوراک واحد آیزوماکس ،خوراک
روغن سازیها و وکیوم باتوم است.
تعمیرات اساسی واحد تقطیر شرکت پاالیش نفت تهران پیشتر هر سه سال یکبار
انجام میشد ،اما هماکنون به دلیل روزآمدی تجهیزات فنی و پاالیشگاهی آن هر چهار
سال یکبار انجام میشود.

وی درخصوص نیروگاه سیریک گفت:
سیریک نخستین پروژه بزرگی است که با
استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه به
بهره برداری میرسد که استفاده از این وام
از چند سال پیش با مجوز مجلس در مسیر
استفاده قرار گرفت ،اما به دلیل بروکراسی
پیچیده در هر دو کشور با مشکالت فنی و
اجرایی مواجه شد.
اردکانیان خاطرنشانکرد :سال گذشته
در چارچوب فعالیت کمیسیون مشترک دو
کشور ،ضمانتنامه بانکی این پروژه صادر
شد که یکهزار و  ۴۰۰مگاوات برق را برای
کمک به پایداری شبکه برق در جنوب و
شرق کشور تولید میکند.
وی یبانداشت :از آنجایی که این
نیروگاه در مجاورت دریا قرار دارد ،امکان
استفاده از سوخت جایگزین را داراست ،یعنی
در صورت لزوم تا  ۲.۳میلیون مترمکعب
در مصرف گاز صرفهجویی به دنبال خواهد
داشت که از نظر رونق فعالیتهای اقتصادی
و اشتغالزایی دارای اهمیت است.

وزیر نیرو در خاتمه ابراز امیدواری کرد:
در فرصت  ۴۰ماه از امروز ،هر چهار واحد این
نیروگاه یکی پس از دیگری به بهره برداری
برسند.
سومین مرحله پویش هر هفته #الف
ب-ایران که از نیمه دوم سال  ۹۸مرحله
نخست آن آغاز شده بود امسال و در آخرین
سال کاری دولت تدبیر و امید پیگیری شد.
این مرحله از ابتدای امسال تاکنون
هر هفته شاهد افتتاح طرحهای متعدد در
صنعت آب و برق بوده است.
در نیمه دوم سال  ،۹۸تعداد  ۲۲۷پروژه
با سرمایهگذاری  ۳۳هزار میلیارد تومانی به
ثمر رسید که آخرین پروژهها در  ۲۰اسفند
همان سال افتتاح شد.
سال  ۹۹نیز این پویش با ابعاد بزرگتری
شروع و در ابتدای سال اعالم شد  ۲۵۰طرح
با سرمایه گذاری  ۵۰هزار میلیارد تومان
افتتاح میشود ،اما با استقبالی که به وجود
آمد و ظرفیتی که تا پایان سال وجود داشت،
تعداد  ۳۰۷طرح با سرمایهگذاری  ۸۱هزار
میلیارد تومان به ثمر رسید.
از جمله این طرحها  ۱۴سد
بزرگ مخزنی ۱۴ ،نیروگاه ۳۰ ،نیروگاه
مقیاسکوچک ۲۵ ،نیروگاه تجدیدپذیر۹ ،
تصفیهخانه آب ۱۳ ،تصفیهخانه فاضالب و
آبرسانی پایدار به یکهزار و  ۶۵۰روستای
کشور قابل اشاره است.
در هفتاد و یکمین هفته افتتاح طرح
های ملی و دهمین پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران ،چهار پروژه در سه استان
ایالم ،کرمانشاه و هرمزگان به بهره برداری
رسید.همچنین عملیات اجرایی ساخت
نیروگاه بخاری یکهزار و  ۴۰۰مگاواتی
سیریک در استان هرمزگان نیز آغاز شد.

طبق گزارش ماهانه اوپک؛
نفت سنگین ایران گران شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران ماه
میالدی گذشته ۵.۹درصد رشد ماهانه داشته است.
قیمت نفت سنگین ایران در ماه مه به  ۶۶دالر و  ۷۲سنت در هر بشکه رسید
که در مقایسه با  ۶۳دالر در آوریل ،سه دالر و  ۷۲سنت معادل  ۵.۹درصد افزایش
نشان داد .میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون ۶۱
دالر و  ۹۴سنت در مقایسه با  ۳۷دالر و  ۹۸سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰
بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در مه به  ۶۶دالر و  ۹۱سنت در هر بشکه رسید که
باالترین میانگین ماهانه از ماه مه سال  ۲۰۱۹بود و در مقایسه با  ۶۳دالر و ۲۴
سنت در آوریل ،سه دالر و  ۶۷سنت معادل  ۵.۸درصد افزایش داشت .میانگین
ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۱تاکنون  ۶۲دالر و  ۱۶سنت در هر
بشکه بوده که  ۵۶.۸درصد افزایش در مقایسه با  ۳۹دالر و  ۶۵سنت در مدت
مشابه سال  ۲۰۲۰نشان می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک متشکل از  ۱۳کشور در مه به
 ۲۵.۴۶میلیون بشکه در روز رسید که  ۰.۳۹میلیون بشکه در روز در مقایسه
با آوریل افزایش داشت .تولید نفت عمدتا در عربستان سعودی ،ونزوئال و ایران
افزایش پیدا کرد اما در نیجریه و آنگوال کاهش داشت .تولید نفت ایران  ۴۲هزار
بشکه در روز افزایش داشت و به  ۲.۴۵۵میلیون بشکه در روز رسید.

مدیرعامل شرکت تولید برق خبر داد؛

شناسایی بیش از  ۲هزار مرکز غیرمجاز رمزارز

مدیرعامل شرکت تولید ،انتقال و توزیع
نیروی برق ایران گفت :از سال گذشته تاکنون
آمار مراکز استخراج غیرمجاز استخراج رمز
ارز شناسایی شده به  ۲هزار و  ۸۰۰مرکز
رسیده است .
« محمدحسن متولی زاده» افزود:تنها
در یک هفته گذشته  ۲۹مرکز استخراج
غیرمجاز رمز ارز شناسایی شده است.
وی ادامه داد :همه مراکز شناسایی شده
شخصی و متعلق به افراد بوده اند.
مدیرعامل توانیر درباره نحوه شناسایی
مرکزهای غیرمجاز استخراج رمز ارز
خاطرنشان کرد :ابعاد این دستگاه ها
کوچک است و در عین حال افراد از راه
های پیچیده ای به تامین برق غیرقانونی این
دستگاه ها مراکز یا دستگاه ها استفاده می

کنند که کار شناسایی را سختتر می کند .
متولی زاده گفت :بیشتر این مراکز از
برق غیرمجاز استفاده می کنند و باعث فشار
مضاعفی به شبکه می شوند.
وی نوسان های قیمتی رمزارزهارا یکی
از مهمترین دالیل سوق پیدا کردن افرد به
سمت رمزارزها برشمرد.
مدیرعامل توانیروی درباره اینکه میزان
استخراج رمزارزها در ایران چقدر است ادامه
داد  :ما براساس اطالعات مراکز بین المللی
که استخراج رمزارزها در جهان را رصد می
کنند ،صحبت می کنیم و برپایه آمارهای این
مراکز ۱۰ ،درصد از کل ماینینگ جهان در
ایران انجام و حدود  ۲هزار مگاوات را شامل
می شود.
متولی زاده با اشاره به این که امسال

شاهد رشد  ۲۰درصدی مصرف برق هستیم،
افزود :این میزان رشد در تاریخ صنعت برق
ایران و شاید جهان بی سابقه باشد.
وی با اشاره به این که در چندروزی که
خاموشی داشتیم ۹۵ ،درصد از برق کشور
تامین شد و تنها  ۵درصد قابل تامین نبود،
گفت :ما همه سعی خودرا برای جلوگیری
از قطعی برق انجام می دهیم ولی بدون
همکاری مردم این کار امکان پذیر نخواهد
بود.
مدیرعامل توانیربا اشاره به نقش سازنده
رسانه ها در آگاه سازی مردم گفت :اگر همه
در تنظیم درجه دمای کولرهای گازی روی
 ۲۵درجه یا استفاده از دور کندکولرهای آبی
با صنعت برق همکاری و حتی یک المپ
اضافی را خاموش کنیم ،مشکلی در تامین

برق وجود نخواهد داشت.
روز گذشته در ساعت  ۱۲و  ۴۸دقیقه
میزان مصرف به رقم  ۵۷هزار و  ۵۶۶مگاوات
رسید.
این میزان مصرف برق درحالی
روزگذشته رقم خورد که در مدت مشابه آن
در سال قبل  ۵۱هزار  ۴۴۲مگاوات مصرف
شده بود.

آژانس بین المللی انرژی مطرح کرد؛

درخواست سرمایه گذاری ۱تریلیون دالری کشورهای فقیر در انرژی پاک

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد برای این که میزان
آالیندگیهای جهان تا سال  ۲۰۵۰صفر شود ،سرمایه گذاری
در انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید
هفت برابر شده و تا سال  ۲۰۳۰به بیش از یک تریلیون دالر
در سال برسد.
در گزارشی که به همراه بانک جهانی و مجمع جهانی
اقتصاد تهیه شد ،آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که
بدون اقدام قاطعتر ،انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که عمدتا در آسیا،
آفریقا و آمریکای جنوبی قرار دارند در دو دهه آینده به میزان
پنج میلیارد تن رشد می کند .در مقابل ،انتشار کربن در
اقتصادهای توسعه یافته به میزان دو میلیارد تن کاهش پیدا
می کند و در چین سیر یکنواختی خواهد داشت.

فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در
بیانیه ای اعالم کرد در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در
حال توسعه آلودگی سیر صعودی دارد در حالی که سرمایه
گذاریهای انرژی پاک رو به افول است و شکاف خطرناکی
در تالشهای جهانی برای رسیدن به اهداف اقلیمی و انرژی
پایدار ایجاد کرده است .بسیاری از کشورها به منابع مالی
الزم برای گذار سریع به یک آینده انرژی سالمتر و موفقتر
دسترسی ندارند و اثرات زیان آور بحران کووید  ۱۹در
بسیاری از نقاط جهان در حال توسعه تاثیر طوالنی تری بر
جای خواهد گذاشت.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی ،اگرچه اقتصادهای
نوظهور و در حال توسعه حدود دو سوم از جمعیت جهان را
تشکیل می دهند اما تنها یک پنجم از سرمایه گذاری در
انرژی پاک را دریافت می کنند.
سرمایه گذاریهای ساالنه در همه بخشهای صنعت
انرژی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سال ۲۰۱۶
حدود  ۲۰درصد کاهش پیدا کرده که بخشی از آن به دلیل
چالشهایی نظیر مقررات ضعیف و عدم اجرای پروژه های
انرژی پاک سودآور بوده است.
پاندمی ویروس کرونا هم توازن و توانایی مصرف
کنندگان برای پرداخت هزینه انرژی را برهم زده و فاینانس
دولتی را در مضیقه بیشتری قرار داده است.
سرمایه گذاریهای انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و

در حال توسعه در سال  ۲۰۲۰به میزان هشت درصد افت
کرد و به کمتر از  ۱۵۰میلیارد دالر رسید و انتظار می رود
تنها اندکی بهبود در سال  ۲۰۲۱داشته باشد.
افزایش سرمایه گذاری به بیش از یک تریلیون دالر در
سال در دهه جاری مزایای اقتصادی و اجتماعی بزرگی شامل
مشاغل جدید به همراه خواهد داشت .اما مستلزم تالش قابل
توجه برای بهبود فضای داخلی برای سرمایه گذاری انرژی
پاک به همراه تالشهای بین المللی برای تسریع روند ورود
سرمایه است.
فاینانس دولتی برای بازارها و بخشهایی که در مراحل
اولیه توسعه قرار دارند و در وضعیتهایی که مهار ریسکها
دشوار است مانند پروژه های دسترسی به انرژی در جوامع
آسیب پذیر و دورافتاده به جذب سرمایه گذاری خصوصی
نیاز دارد.
تیم گولد ،مدیر واحد دورنماهای تامین انرژی و
سرمایه گذاری آژانس بین المللی انرژی به خبرنگاران گفت:
کشورهای ثروتمندتر باید عمل به وعده خود برای بسیج
ساالنه  ۱۰۰میلیارد دالر فاینانس از سال  ۲۰۲۰را آغاز
کنند .بخشی از این فاینانس برای انرژی پاک در کشورهای
فقیرتر هزینه خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز ،وی تصریح کرد نیازهای
سرمایه گذاری بسیار باالتر هستند و هدف  ۱۰۰میلیارد دالر
باید به عنوان کف و نه سقف تامین مالی ضروری دیده شود.

3

اخبار

تب بازار نفت
از تابستان داغ خاورمیانه

افزایش دمای هوا در خاورمیانه که یکی از بزرگترین
مناطق تولیدکننده انرژی جهان است ،ممکن است قیمتهای
سوخت را باالتر ببرد زیرا کشورهای این منطقه نفت و گاز
طبیعی بیشتری برای خنک کردن هوا می سوزانند.
پیش بینی می شود دمای هوا در عربستان سعودی،
امارات متحده عربی و کویت گرمتر از حد معمول باشد .این
وضعیت با کمبود عرضه در بازار نفت به دلیل محدودیت
عرضه میلیونها بشکه در روز نفت توسط اوپک و متحدانش
همزمان شده است.
احمد مهدی ،تحلیلگر خاورمیانه در موسسه مطالعات
انرژی آکسفورد در این باره گفت :تقاضا در تابستان جاری
قویتر از سال گذشته خواهد بود.
مصرف برق در کویت هفته جاری که موج گرما باعث
افزایش بیشتر استفاده از دستگاههای تهویه هوا شد ،از
پیک قبلی عبور کرد .عراق که با قطعی فلج کننده برق در
تابستان گذشته روبرو بود ،نفت خام و نفت کوره می سوزاند
تا فعالیت نیروگاههایش مختل نشود.
دمای هوا در کشورهای تولیدکننده نفت منطقه
خلیج فارس در ماههای گرم تابستان به  ۵۰درجه می
رسد .عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است ،سال
گذشته در نیروگاههایش  ۲۵درصد نفت بیشتری مصرف
و در آن زمان اعالم کرد ممکن است حداکثر یک میلیون
بشکه در روز برای تولید برق مصرف کند.
مصرف انرژی در سال  ۲۰۲۰که ساکنان در این
منطقه به دلیل پاندمی کووید  ۱۹در طول ماههای تابستان
در خانه ماندند در حالی که معموال به سفر می رفتند،
افزایش پیدا کرد.
نفت در حال حاضر که جهان در حال احیا از پاندمی
کووید  ۱۹بوده و اوپک پالس همچنان محدودیت عرضه
دواطلبانه خود را حفظ کرده است ،در حدود  ۷۰دالر در
هر بشکه است .تحلیل اوپک نشان می دهد مصرف نفت
سریعتر از عرضه رشد می کند و خریداران ناچارند از
ذخایرشان نفت برداشت کنند.
تولیدکنندگان خاورمیانه گاز طبیعی بیشتری برای
تولید نیرو مصرف می کنند و همزمان با تسهیل تدریجی
محدودیت عرضه توسط اوپک پالس ،کشورهایی مانند
عربستان سعودی و عراق گاز بیشتری به همراه نفت
استخراج می کنند.
کشورهای منطقه خلیج فارس برای آماده شدن در
برابر گرمای نفس گیر اقداماتی انجام داده اند و زیرساخت
انرژی خود را کارآمدتر و سودآورتر کرده اند .کویت هم قرار
است تاسیسات واردات گاز طبیعی مایع را استارت بزند
در حالی که امارات متحده عربی امسال نخستین نیروگاه
هسته ای خود را به شبکه برق ملی وصل کرد.
در حال حاضر اوپک پالس درباره افزایش بیشتر
تولید حرفی به میان نیاورده است .این گروه در نشست
ماه گذشته خود برنامه آوریل برای ادامه افزایش تدریجی
تولید تا پایان ژوییه را تایید کرد اما به سطح تولید در اوت
و پس از آن اشاره ای نکرد .این امر به عربستان سعودی و
همسایگانش اجازه می دهد نفت بیشتری از آنچه تولید می
کنند خریداری کرده و نفت بیشتری را به بازار روانه نکنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،کارول ناخله ،مدیر اجرایی
شرکت مشاوره کریستول انرژی در این باره گفت :اوپک
پالس همچنان روی بیش از پنج میلیون بشکه در روز
ظرفیت مازاد تولید نشسته که عمده آن در خلیج فارس
به خصوص عربستان سعودی است .سعودیها می توانند هر
کاری که دلشان می خواهد انجام دهند با این حال تولید
نفت بیشتر برای تولید نیرو بهترین گزینه آنها نیست.

پروژه خط لوله نفتی
میان کانادا و آمریکا لغو شد

منابع خبری از لغو پروژه گسترش خط لوله
کیستون میان کانادا و آمریکا که مورد مخالفت شدید
گروهای مختلف بود ،خبر دادند.
گاردین در گزارشی از لغو پروژه گسترش خط لوله
«کیستون ایکس ال» میان کانادا و آمریکا خبر داد که
از سوی طرفداران محیط زیست مورد مخالفت بسیاری
قرار داشت ،اما نقطه عطفی در روابط دوجانبه میان دو
کشور تلقی میشد.
این پروژه بالغ بر  ۹میلیارد دالر برآورد شده و در
سال  )۱۳۸۷( ۲۰۰۸آغاز به کار کرده است .اما اکنون
به دلیل آنکه «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا ،مجوز
اصلی مورد نیاز برای  ۱۲۰۰مایل از این پروژه را لغو
کرد« ،ترانسکانادا» شرکت انرژی کانادایی ،اعالم کرده
است که این پروژه متوقف خواهد شد.
خطهای لوله نفت آمریکای شمالی به دلیل نگرانی
از نشت و خطرات ناشی از آن ،با مخالفتهای بسیاری
از سوی گروهای زیست محیطی رو به رو هستند .یک
وکیل ارشد در سازمانی محیط زیستی در باره خط لوله
کیستون ایکس ال گفت« :امیدواریم که دولت بایدن به
مخالفت با پروژههای سوخت فسیلی پرداخته و روش
این کشور را به مسیر درستی تغییر دهد».
انتظار میرفت با گسترش این خط لوله روزانه ۸۳۰
بشکه نفت از آلبرتا به نبراسکا حمل شود ،اما از ۱۲
سال گذشته به دلیل مخالفت هواداران محیط زیست،
صاحبان زمین ،و قبایل بومی کانادا این فرآیند به تعویق
افتاد.
شرکت ترانس کانادا اعالم کرد« :به هماهنگی
بیشتر با دینفعان و گروههای بومی ادامه خواهیم داد
تا تعهدات زیست محیطی و نظارتی در این باره انجام
شده و خاتمه این پروژه و خروج از آن با امنیت کامل
انجام شود».
بهمن ماه سال گذشته جو بایدن با «جاستین
ترودو» نخستوزیر کانادا ،تلفنی به رایزنی پرداخت و
گسترش خط لوله کیستون و مبارزه با همه گیری کرونا
از اصلیترین مسایل مطرح شده در این مذاکره بود.
در آن زمان گفته شد کانادا از گسترش خط لوله
کیستون حمایت میکند ،ولی جو بایدن قول داده است
به این طرح پایان دهد .طرح گسترش خط لوله کیستون
که بعد از گسترش کیستون ایکس ال نام میگیرد،
توانایی ارسال نفت کانادا به سوی پاالیشگاههای آمریکا
را افزایش میدهد ،اما مشکل اینجاست که باراک اوباما
با گسترش این خط لوله مخالف بود ،و بایدن نیز با این
طرح مخالف است.
کارشناسان مربوطه ،تولید نفت در داخل آمریکا را
دلیل اصلی این مخالفت اعالم کردند .نیمی از واردات
نفت به آمریکا از کانادا انجام میشود و به همین دلیل
آمریکا شریک مهمی برای ان کشور محسوب میشود.

