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اخبار کوتاه

طرح سامانه اطالعات امالک و اسناد نفت
اجرامیشود

طرح سامانه اطالعات مکانی امالک و اسناد شرکت ملی نفت ایران (سامانا)
از سوی مدیریت اکتشاف این شرکت اجرایی و وارد مرحله ممیزی شد.
به گزارش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،محمدرضا نوری ،مدیر پروژه سامانا در این
باره گفت :پس از سپرده شدن مأموریت ایجاد این بانک اطالعاتی به مدیریت اکتشاف ،تهیه
نقشه راه طرح و خوداظهاری امالک از سوی شرکتها و نیز رفع نواقص دادهها انجام شد و
هماکنون فاز بعدی یعنی ممیزی اسناد شروع شده است.
وی افزود :طرح ایجاد بانک اطالعات مکانمحور از اطالعات امالک و اراضی تحت تملک
شــرکت ملی نفت ایران ب هدلیل وجود کادر فنی مجرب و سوابق مدیریت اکتشاف در زمینه
نقشهبرداری و  GISبه این مدیریت محول شده است.
مدیرپروژهسامانهاطالعاتمکانیامالکواسنادشرکتملینفتایراندرتوضیحعملکردها
برای اجرای این طرح اظهار کرد :مدیریت اکتشاف پس از بررسی مستندات و مکاتبات قبلی،
نقشه راه طرح مشتمل بر مأموریت ،هدف ،گستره ،مراحل و فرأیند کاری و دیگر ملزومات طرح
را تدوین و با برگزاری نشستها ،سمینار و نیز دعوت از نمایندگان حقوقی شرکتهای تابع،
آغاز طرح را اعالم کرد.
نوری ادامه داد :در گام نخست اجرای پروژه ،با طراحی یک سامانه پشتیبانی تحت شبکه داخلی
شرکت ملی نفت ،بارگذاری دادههای اولیه امالک ایجاد شد و شرکتها براساس خوداظهاری،
اطالعات اسناد و امالک خود را وارد کردند و هماکنون اطالعات خوداظهاری شرکتهای تابع
بهصورت تخصصی تکمیل شده و در پایگاه داده مکانمند قرار گرفته است تا نواقص دادهها رفع
و نیز در صورت لزوم ،برای برداشت میدانی و نقشهبرداری اقدام شود.
وی افزود :بنابراین شــرکتهای تابع مکلف به برگزاری مناقصــه و راهاندازی و مدیریت
پروژههایبرداشتمختصات UTMامالکفاقدمختصاتهستند.دراینمرحلهکهممیزی
امالک نام دارد از طریق تشکیل یک پایگاه داده مکانی جامع از اطالعات موجود ،نواقص دادهها
رفع و نیز در صورت لزوم پروندهها برای برداشت میدانی و نقشهبرداری مشخص میشود .در
مرحله نهایی ،دادههای شرکتهای تابع به پایگاه داده مکانی مرکزی با مالکیت امور حقوقی
شرکت ملی نفت ایران تزریق و با دادههای موجود یکپارچهسازی میشود.
مدیر پروژه سامانه اطالعات مکانی امالک و اسناد شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد :تدوین
شــیوهنامه تحصیل اراضی از طریق فرآیند تحصیل و تملک اراضی و نیز اطالعات امالک
جدیدالتحصیل در این پایگاه بازتاب داده میشود.
طبق ماده  ۹قانون جامع حدنگار ،همه دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد بانک اطالعات
مکانمحور از اطالعات امالک و اراضی تحت تملک و تصرفشان شدهاند که باید در قالب بانک،
اطالعات خود را به سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور ارائه کنند.

 ۷اقدام برای عبور از پیک تابستانه مصرف برق
در تهران

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای تهران هفت اقدام این مجموعه
برای عبور از پیک مصرف برق تابســتان را که با انجام آنها می توانیم از
تابستان ۱۴۰۰بدون خاموشی عبور کنیم را تشریح کرد.
رسول قسمت در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه با توجه به در پیش بودن روزهای گرم سال،
چه اقداماتی برای کاهش تلفات شــبکه و مدیریت مصرف برق در دست انجام دارید ،گفت:
هر ساله با شروع تابستان و گرم شدن هوا و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی ،بار مصرفی
افزایش قابل توجهی مییابد .اگر تجهیزات شبکه برای این مقدار بار آمادگی و ظرفیت الزم را
نداشته باشد ،به طور قطع برق رسانی به مشترکین دچار مشکل شده و گاهی میتواند منجر به
خاموشیهای گسترده در شبکه شود .بنابراین به جهت حفظ پایداری شبکه و تجهیزات برق
رسانی ،شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع ناچار به اعمال خاموشی در بخشی از
شبکه هستند.وی افزود :در همین ارتباط برای حفظ آمادگی شبکه در روزهای اوج مصرف،
شرکت برق منطقهای تهران از مدتها قبل اقدامات مؤثری را اجرا میکند .این اقدامات در دو
بخش توسعه شبکه شامل توسعه خطوط و پستهای برق فشار قوی و همچنین آماده سازی
شبکه شامل بهینه سازی ،سرویس ،برطرف کردن عیوب و رفع نقاط ضعف شبکه هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در بخش اول هر ساله و پیرو مطالعات فنی شبکه پروژههای
زیادی براساس اولویت تعریف و اجرا میشود ،ادامه داد :اجرای این طرحها منجر به افزایش
ظرفیت شبکه و همچنین افزایش قابلیت اطمینان شبکه و سهولت در جابجایی و انتقال بار در
شبکههای برق رسانی میشود.
به گفته این مقام مسئول ،در رابطه با بخش دوم در طول سال و قبل از شروع ماههای گرم
سال فعالیتهای گسترده ای از جمله بازدید خطوط و تجهیزات شبکه به صورت چشمی و
ظاهری یا با استفاده از دستگاههای حرارت یاب ،تعمیر و رفع عیوب تجهیزات ،برطرف کردن
نقاط ضعف شبکه ،شاخه زنی و ســربرداری درختان در حریمهای خطوط برق فشار قوی،
آماده سازی سیستمهای خنک کنندگی ترانسفورماتورها و تجهیزات حفاظتی و کنترلی تست
و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات ،تهیه سناریوهای رفع خاموشی در اثر وقوع حوادث
ناخواسته در شبکه انجام میگیرد.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقهای تهران با اشاره به اینکه این اقدامات هر ساله توسط
پرسنل شرکتهای برق منطقهای و پیمانکاران زیر مجموعه انجام میشود تا مشترکین با
حداقل مشکل و خاموشی شرایط پیک بار و تابستان را پشت سر بگذارند ،اظهار داشت :با توجه
به محدودیتهای مالی صنعت برق کشور و همچنین محدودیتهای فنی شبکههای برق
رسانی ،همکاری مردم عزیز و مدیریت مصرف و جلوگیری از مصرف بی رویه تا حد بسیار
زیادی میتواند در کاهش خاموشیهای ناخواسته و افزایش کیفیت برق تحویلی به مشترکین
مؤثر باشد.این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقدامات جدیدی برای
باال رفتن بهره وری در پستها به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم انجام شده است ،توضیح
داد :در خصوص افزایش بهره وری در شبکههای برق رسانی در حوزه تحت پوشش شرکت
برق منطقهای تهران اقدامات مؤثری انجام یا در حال انجام است؛ اصالح سیستمهای خنک
کنندگی ترانسفورماتورها و در نتیجه افزایش میزان بارگیری از آنها ،بازسازی و به روزآوری برخی
از تجهیزات مستعمل و استفاده مجدد آنها در شبکههای برق رسانی ،افزایش ظرفیت برخی از
خطوطموجودشبکهبجایاحداثخطوطجدید،بازیابیوتصفیهفیزیکیوشیمیاییروغنهای
مستعمل و بکارگیری مجدد آنها در چرخه بهره برداری از تجهیزات ،استفاده از تجهیزات دپو
شده در محل انبارها در رفع عیوب تجهیزات و طرحهای توسعه شبکه ،ساده سازی و کوچک
سازی ابعاد پستهای فشار قوی در جهت کاهش قیمت تمام شده و بدون کاهش کیفیت و
در نهایت استفاده از روشهای نوین در بهره برداری از شبکههای برق رسانی مانند استفاده از
پهپاد با سیستم پردازش تصویر در بررسی و بازدید خطوط برق فشار قوی و تجهیزات پستهای
برق ،هوشمند سازی برنامههای سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه استفاده از انواع سنسورها
و نرم افزارهای مربوطه به منظور مانیتورینگ تجهیزات از جمله این اقدامات به شمار میرود.
قسمت تاکید کرد :با توجه به شرایط ویژه کشور در حال حاضر امیدوارم مردم عزیزمان مثل
همیشه پرسنل خدوم صنعت برق را در عبور مطمئن از پیک بار سال جاری کمک کنند.

بهرهبرداری از یک هزار و  ۵۷۰میلیارد ریال
پروژه صنعت آب در  ۵استان

هفت پروژه بزرگ صنعت آب با سرمایهگذاری یک هزار و  ۵۷۰میلیارد ریال
در اســتانهای زنجان ،اصفهان ،بوشهر ،کرمان و خراسان جنوبی فردا با
حضور وزیر نیرو در قالب هفته پنجم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در
سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایرنا ،سومین مرحله از پویش #هر هفته الف_ب_ایران از ابتدای امسال کلیدخورد
و هفته به هفته طرح های مختلفی برای نقاط مختلف کشورمان به همراه آورد.
پویش #هرهفته الف_ب_ایران از نیمه دوم سال  ۱۳۹۸شروع شد تا در قالب آن طرح های
مهم صنعت آب و برق در سراسر کشور به بهره برداری برسد.این پویش که مرحله نخست آن
سال  ۹۸شروع شده بود در سال گذشته نیز تداوم یافت و امسال و در آخرین سال فعالیت تدبیر
و امید با به بهره برداری رساندن طرح های در نظر گرفته شده به کار خود پایان خواهد داد.
پنجمین هفته از مرحله سوم پویش فردا برگزار خواهد شد و با افتتاح هفت پروژه که در قالب
شش طرح و با سرمایهگذاری ۱۵۷میلیارد تومان آماده شده ،پویش #هرهفته_الف_ب_ایران
وارد پنجمین هفته خود از ابتدای سالجاری میشود.
از  ۶طرح آماده افتتاح ،دو طرح در زنجان ،دو طرح در اصفهان و در استانهای بوشهر ،کرمان
و خراسان جنوبی نیز هر کدام یک طرح به بهرهبرداری خواهد رسید.در استان زنجان دو طرح
«ایجاد تاسیســات جمعآوری و تصفیهخانه فاضالب شهر زرین آباد در شهرستان ایجرود با
ظرفیت یک هزار متر مکعب در شبانهروز» و «آبرسانی به  ۳۱روستا با جمعیت تحت پوشش
 ۲۲هزار و ۸۵۴نفر» با اعتبار ۵۰.۶میلیارد تومان با هدف جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی
و سطحی و افزایش سطح بهداشت جامعه افتتاح میشود.همچنین دو طرح «پکیج تصفیهخانه
فاضالب قمصر و خط انتقال فاضالب» و «مخزن ذخیره بتنی جوشقان قالی به ظرفیت یک
هزار متر مکعب به همراه تاسیسات وابسته» با سرمایهگذاری ۱۲.۴میلیارد تومان در شهرستان
کاشان استان اصفهان با هدف جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی و پایداری
شبکه و تامین آب پایدار آماده بهرهبرداری است.
این گزارش میافزاید ،طرحهای آبرسانی روستایی در سه استان کشور شامل «آبرسانی به
 ۲۴روستا با جمعیت زیرپوشش  ۱۸هزار و  ۳۴۶نفر» در استان بوشهر« ،آبرسانی به  ۲۴روستا با
جمعیت ۴هزار ۹۴۶نفر» در استان کرمان« ،آبرسانی به ۱۲روستا در خراسان جنوبی با جمعیت
زیرپوشش  ۹هزار و  ۶۳۲نفر» نیز فردا به بهرهبرداری میرسد.
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وزیر نیرو اعالم کرد:

وعده عراق برای پرداخت سریع مطالبات ایران

وزیــر نیرو در خصوص مطالبات ایران از عراق در بخش انرژی
گفت :در مقایسه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق بسیار عدد
کمتری است و در حال پیگیری هستیم و وزیر برق عراق امروز
وعده کردند که با ســرعت بیشتری در هر دو بخش برق و گاز
پرداختهای خود را انجام دهند.
رضا اردکانیان در نشست خبری مشترک با وزیر برق عراق در خصوص مطالبات
ایران از عراق در بخش انرژی گفت :با توجه به این که از حدود یک ماه پیش،
رئیس جمهوری به من دستور داد برای تامین ارز مورد نیاز واردات واکسن از نقاط
مختلف جهان با تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیگیر باشم ،در
نشست امروز هم مذاکرات خوبی در این خصوص داشتیم ،البته تماسهای من
به طور مستقیم با بانک تجارت عراق است و تقریبا روزانه با رئیس این بانک در
تماسهستم.
وی خاطرنشان کرد :ترتیبهایی باید در تهران ،بخشی در بغداد و بخشی در
مسکو داده میشد و خوشبختانه همه ترتیبهای قراردادی مهیا شده و انتظار ما
این است که نخستین پرداختها(از سوی عراق) ظرف روزهای آتی انجام شود
و بتوانیم مسائل مالی قراردادهای خرید دو میلیون دوز و  ۶۰میلیون دوز واکسن
را هم بموقع حل کنیم که هیچگونه وقفه و اختاللی برای ورود برنامهریزی شده
واکسنهای مورد تایید وزارت بهداشت پیش نیاید.
وزیر نیرو گفت :عالوه بر مسکو ،نقاط و مسیرهای دیگری هم هست که در
حال دنبال شدن است اما مانند هر کار دیگری این اولین مورد کمی وقت گیرتر
است تا مســیر باز شود و همه چیز مهیا باشد که انشاءاهلل در آخرین گامهای
خودش قرار دارد.
اردکانیان گفت :در بخش واکسن هم دیروز رئیس جمهوری اسالمی ایران اعالم
کردند که دولت جمهوری اسالمی ایران یک و نیم میلیون دالر برای واکسن در
نظر گرفته و با تایید وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی اقدامهای الزم
از طرف بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و روسای کمیسیونهای مشترک
همکاری های اقتصادی در جاهایی که منابع مالی داریم پیگیری تامین این منابع
را خواهند کرد.
وی اظهار کرد :بنده به دلیل این مسئولیت در کمیسیونهای مشترک با عراق و
فدراسیون روسیه این کار را دنبال میکنم و جزو اولویتهای کاری من به عنوان
وزیر نیرو است .یک پیگیری مستمر روزانه است در عین حالی که تصمیم داریم

از این محل ،منابع ارزی الزم برای سبد کواکس را هم پرداختکنیم تا آن میزان
واکسنی که وزارت بهداشت نیاز دارد و برنامهریزی کردهاند زودتر وارد کشور شود.
اردکانیان با اشــاره به ســفر وزیر برق عراق به تهران و دیدار وی با وزیر نفت
جمهوری اسالمی ایران و بازدیدهایی که از بخش صنعت برق و گاز کشورمان
خواهند داشــت ،از میزبانی تهران از وزیر برق عراق تا فــردا خبر داد و گفت:
کمیســیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و عراق بعد از سالها ،سال
گذشته در تهران برگزار شد و از طرف ایران ،وزارت نیرو و از طرف عراق ،وزارت
تجارت این کشور مسئول این کمیسیون هستند ،اما همکاریهای وزارت برق
عراق با وزارت نیرو و وزارت نفت وسعت زیادی دارد.
وی افزود :این ســفر عمدتا در راستای تنظیم ترتیبهای مالی برای پرداخت
بدهیهای عراق به طور عمده به شرکت ملی گاز ایران و مقداری هم به شرکت
توانیر است و البته به قرار اطالع ،چارچوب خوبی را با وزیر نفت کشورمان توافق
کردهاند.
اردکانیان در پاســخ به سوالی در خصوص کمبودهای احتمالی آب و گاز برای
صادرات انرژی به عراق از سوی ایران اظهار داشت :ما امسال حدودا  ۵۰درصد

سبدمحصوالتپتروشیمیبا

اجرای طرحهای پیشران متنوع میشود

سرپرســت دفتــر توســعه صنایع
پاییندســتی شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمی گفت :با هدف تکمیل زنجیره
ارزش ،مجموعهای از طرحهای پیشران
با تمرکز بر توسعه صنایع تکمیلی تعریف
شده است که بیشتر محصوالت تولیدی
این طرحها جدید خواهد بود.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی« ،محمد
متقی» با تاکید بر نقش مهم صنایع پاییندستی
پتروشیمی در تامین نیازهای بعضی از واحدهای
بزرگ صنعتی کشور اظهار داشت :تکمیل زنجیره
ارزش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ،از پیامدهای مهمی است که از طریق تامین خوراک ظرفیتهای خالی
نصبشده و توسعه محصوالت جدید در بخش صنایع تکمیلی حاصل خواهد شد.وی ادام هداد :رشد و توسعه
صنایع تکمیلی ســبب ایجاد رونق در اقتصاد ،اشتغال ،توسعه صنعتی و توسعه منطقهای در کشور خواهد
شــد و شرکت ملی صنایع پتروشــیمی پس از تحقق طرحهای جهش دوم و سوم ،با هدف تداوم توسعه
هوشمند صنعت و تکمیل زنجیره ارزش ،کاهش مقدار واردات و تنوعبخشی سبد محصوالت و حمایت صنایع
پاییندستی طرحهای پیشران را در دستور کار خود دارد.سرپرست دفتر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی
صنایعپتروشیمیبابیاناینکهصنعتپتروشیمیایراندرسال«تولید،پشتیبانیهاومانعزداییها»باهمکاری
وزارت صنعت و نیز بخش خصوصی میتواند مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند ،گفت :تأمین نیاز داخلی
از سوی مجتمعهای پتروشیمی بهعنوان اولویت اصلی همواره مورد توجه است و کمیته تخصصی پتروشیمی
ستاد تأمین بازار با پایش مستمر خود ،نظارت مطلوبی بر روند تولید و عرضه محصوالت مختلف پتروشیمی
برایرفعنیازصنایعپاییندستیدارد.متقیتصریحکرد:همکاریبینهمهارکانصنعتسببشکوفاییونیز
تحققبرنامهریزیهایانجامشدهدرمسیرتوسعهصنعتپتروشیمیخواهدشدوبدونتردیدنقشهلدینگها
و بخش خصوصی در این روند اثربخش است.

باتوجه به اینکه نیروگاه های برق آبی امسال به دلیل کاهش
بارش ها کمک رســان صنعت برق نیستند ،مسووالن برقی
دســت به دامان مدیریت مصرف از سوی مشترکان شدند تا
جایی که طبق اعالم ســخنگوی صنعت برق در صورت ادامه
روند کنونی مصرف برق ،ناچار به استفاده از ذخایر آبی سدها
برای تولید برق هستیم و این موضوع می تواند ما را در تابستان
به شدت دچار مشکل کند.
افزایش قابل مالحظه و زودهنگام دمای هوا سبب افزایش بی سابقه مصرف
برق به میزان  ۲۲درصد در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته
شــده و این در شرایطی است که کم بارشی نیز موجب کاهش  ۳۴درصدی
حجم آب مخازن نیروگاه های برق آبی و متناسب با آن ،کاهش ظرفیت تولید
برق این نیروگاه ها و ایجاد عدم توازن تولید و مصرف برق در کشور شده است.

پرداختمطالباتنیروگاههایتجدیدپذیر

فزایش تولید نفت روسیه

مدیرکل دفتر بودجه ،تسهیل ســرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از جذب
 ۱۵۰میلیارد تومان بهصورت ردیف درآمدی و همچنین  ۲۵۰۰میلیارد تومان در قانون
بودجه  ۱۴۰۰بهعنوان منابع مالی جدید خبر داد.
به گزارش وزارت نیرو ،سجاد انجمشــعاع ،گفت :تا پیش از این صورتحسابهای سرمایهگذاران حوزه
نیروگاههای تجدیدپذیر تنها از محل عوارض موضوع ماده  ۵قانون حمایت از صنعت برق پرداخت میشده
اســت که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم در سالهای اخیر باعث بروز مشکالت زیادی برای آنها شده
اســت.مدیرکل دفتر بودجه ،تسهیل سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا با اشاره به پیشبینی سایر
منابع مالی مورد اشــاره در ماده  ۶۱قانون اصالح الگوی مصرف در راســتای عقد قرارداد خرید تضمینی
بلندمدت با سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر ،ادامه داد :در تبصرههای  ۲و  ۳این ماده ،از ارزش سوخت
صرفهجوییشده ،فروش برق و همچنین تولید نکردن آالیندههای زیستمحیطی بهعنوان این منابع مالی
یاد شده است.
وی از جذب منابع مالی این قانون برای اولین بار و پس از  ۱۰سال از تصویب آن خبر داد و اظهار داشت:
خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه منابع مالی تبصره  ۲به میزان
 ۱۵۰میلیارد تومان بهصورت ردیف درآمدی برای ساتبا و همچنین منابع مالی تبصره  ۳در قانون بودجه سال
 ۱۴۰۰تا سقف  ۲,۵۰۰میلیارد تومان بهصورت مستقیم به سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر تعلق میگیرد.
انجمشعاع در تشریح اقدامات سازمان ساتبا در راستای استفاده مناسب از ظرفیت ایجاد شده ،توضیح داد :با
الهام از تجارب موفق بی نالمللی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ،وزارت نفت و شرکت بورس انرژی،
طراحی حوالههای سوخت صرفهجوییشده در دست اقدام است.
این مقام مســئول با اشــاره به قابلیت فروش این حوالهها در رینگ داخلی و بی نالمللی بورس انرژی،
گفت :هدف از طراحی این حوالهها افزایش درجه نقدشوندگی است که برای اولین بار در صنعت برق به
سرمایهگذارانحوزهتجدیدپذیرتعلقمیگیرد.مدیرکلدفتربودجه،تسهیلسرمایهگذاریوتجهیزمنابعمالی
ساتبا از طراحی و اجراییکردن گواهی سبز انتشار نداشتن آالیندگی بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای جدید
مالی تجربهشده در سایر کشورها یاد کرد و هدف از آن را استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در راستای
تنوعبخشی منابع مالی صنعت برق دانست.

تولید نفت و میعانات روسیه در آوریل با
دو درصد افزایش نسبت به مارس ،به
 ۱۰.۴۶میلیون بشکه در روز رسید.
تحت توافقی که در مارس میان تولیدکنندگان
بزرگ گروه اوپک پالس صورت گرفت ،با افزایش
سهمیه تولید روسیه به میزان  ۱۳۰هزار بشکه در
روز از آوریل به  ۹.۳۷۹میلیون بشکه در روز بدون
در نظر گرفتن میعانات موافقت شد.
خبرگزاری اینترفکس گزارش کرد تولید نفت و
میعانات روسیه در آوریل به  ۴۲.۸۱میلیون تن در
مقایسه با  ۴۳.۳۴میلیون تن در مارس بالغ شد.
وزارت انرژی روسیه آمار تولید نفت را به تنهایی اعالم نمی کند .روسیه معموال  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار بشکه
در روز میعانات گازی تولید می کند.
اینترفکس همچنین گزارش کرد صادرات نفت روسیه در فاصله ژانویه تا آوریل  ۲۰.۵درصد در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به  ۶۶.۶۵میلیون تن رسید .اوپک و متحدانش شامل روسیه
هفته گذشته تصمیم گرفتند برنامه تصویب شده در نشست اول آوریل برای افزایش تدریجی تولید از ماه
مه را اجرا کنند.
الکســاندر نواک ،معاون نخست وزیر روســیه پس از دیدار کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک
پالس گفت :این کمیته تصمیم گرفت به سیاســتهایی که در نشست اول آوریل تصویب شده بودند،
پایبند بماند .در نشســت اول آوریل وزیران اوپک پالس تصمیم گرفته شــد  ۲.۱میلیون بشکه در روز
از محدودیــت عرضه از ماه مه تا ژوئیه احیا شــود و محدودیت عرضه به  ۵.۸میلیون بشــکه در روز
تسهیلشود.
بر اساس نظرسنجی ماهانه رویترز ،تولید نفت اوپک در آوریل به دلیل تولید باالتر ایران که از مشارکت
در توافق کاهش تولید این گروه معاف است ،افزایش یافت.
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پس از توافق اوپک پالس

خاموشی یک قدم نزدیک شد

این در شــرایطی اســت که هرســاله  ۱۶تا  ۱۷درصد از برق مورد نیاز در
ساعت های پیک توسط نیروگاه های برق آبی تامین می شود اما امسال به

توافقات ایران و عراق برای تامین انرژی ،برق و گاز

وزیر بــرق جمهوری عــراق گفت :در
زمینه تامیــن انرژی بــرق و گاز برای
وزارت جمهوری عراق به توافقات خوبی
رسیدیم .همکاریهای بسیار خوب بین
جمهوری اسالمی ایران و عراق بر کسی
پوشیده نیست .جمهوری اسالمی ایران
در این زمینهها و همچنین در سالهای
گذشته برای تامین ســوخت مورد نیاز
نیروگاههای جمهوری عراق و صادرات
برق به این کشور کمکهای بسیاری کرده است.
ماجد مهدی حنتوش در نشست خبری مشترک با رضا اردکانیان -وزیر نیرو،
با اشاره به گفتوگوهای روز اول و دوم خود با وزرای نفت و نیروی ایران ،اظهار
کرد :در جلساتی که داشتیم در خصوص همه راهکارها و راهحلهای تامین انرژی
صحبت کردیم .قطعا همکاری ما همکاری مستمر و ادام هداری است؛ همچنین
در جلسات این سفر در رابطه با بازپرداخت بدهیهای مربوط به جمهوری اسالمی
ایران در دو بخش گاز و برق صحبت کردیم و حتما همکاریهای بین دو کشور
رو به گسترش است.وزیر برق جمهوری عراق خاطرنشان کرد :در کشور عراق
سه برابر درخواست برای واردات ،کمبود داریم و دولت عراق توانایی پاسخگویی
به این درخواستها را ندارد .نمیتواند با افزایش درخواستها همگام باشد بهخاطر
همین موضوع دولت عراق باید برای تامین انرژی مورد نیاز خود انرژی وارد کند
تا با کمبود سوخت برای نیروگاهها مواجه نشود.
حنتوش اضافه کرد :امسال توانستیم در کشور عراق  ۲۲هزار مگاوات را پوشش

نسبت به سال قبل دچار کم بارشی هستیم ،سال بسیار خشکی است و عالوه
بر مشکل در بخش آب که با آن مواجه هستیم ،این مسئله در تولید برق هم در
ایران اثرگذار است و حدود  ۳هزار مگاوات تولید برقآبیهای ما امسال نسبت به
سال گذشته کمتر خواهد بود.
به گفته وی در مقایسه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق بسیار عدد کمتری
است و در حال پیگیری هستیم و وزیر برق عراق امروز وعده کردند که با سرعت
بیشتری در هر دو بخش برق و گاز پرداختهای خود را انجام دهند.
وی در پاســخ به سوالی درباره میزان صادرات برق ایران در تابستان امسال به
عراق اظهار کرد :به دلیل ارتباطی که با همه کشورهای همسایه داریم امکان
تبادل انرژی وجود دارد ،یعنی از یک کشور همسایه برق میخریم و به کشور
دیگرهمسایهبرقمیفروشیم.
وی افزود :چون کشوری که به ما برق میفروشد وجه آن را نقدا مطالبه میکند،
کشوری هم که برق میخرد وجه آن را باید بموقع پرداخت کند .این از موضوعاتی
است که برادران عراقی ما هم در جریان آن هستند و م یدانند که همواره تالش
کردیم شرایط آنها را هم در نظر بگیریم اما این موضوع نسبی و طرفینی است.

اردکانیان گفت:وی گفت :طبیعی است که از مدتی قبل برنامهریزی را در این زمینه
ت بندیهایی که داریم بتوانیم
شروع کردیم و امیدواریم به ترتیب با توجه به اولوی 
آب و برق را تامین کنیم .شرایط کرونایی ،حساسیت تامین بموقع و کافی آب و
برق در داخل کشور را بیشتر میکند و ما متعهدیم آب و برق مورد نیاز مصرف
داخلی را بتوانیم تامین کنیم .البته مردم هم در جریان هستند و انشاءاهلل همکاری
خواهند داشت که امسال مصرف معقولی داشته باشیم.
اردکانیان در پاسخ به سوال دیگری درباره ظرفیت تولید برق در کشور تصریح
کرد :ظرفیت نصب شده ما به پشتوانه تالشهایی که در  ۴۰سال گذشته صورت
گرفته از حدود  ۷هزار مــگاوات در ابتدای پیروزی انقالب به  ۸۵هزار مگاوات
رسیده است .قراردادی که با وزارت برق عراق برای صادرات داریم حداکثر حدود
 ۱۳۰۰مگاوات است.
وی افزود :قرارداد ما با وزارت برق عراق بر اساس فرمولی است که قیمت انرژی،
نهایتا به یورو میبایست به شرکت توانیر پرداخت شود .در سفر قبلی من به بغداد با
توافقی که با وزارت برق عراق و بانک تجارت این کشور انجام شد حساب یورویی
برای هر دو شرکت توانیر و ملی گاز در بانک تجارت عراق افتتاح شد و اگر قرارداد
محترم بماند هر دو سمت آن محترم خواهد ماند .یعنی پرداختها یورویی صورت
گیرد ،صادرات برق و گاز هم طبق قرارداد انجام خواهد شد.
طبق اعالم وزارت نیرو ،اردکانیان در خصوص نیاز برق عراق اظهار داشت :ما
هم متوجه مشکل تامین و مصرف برق در عراق هستیم .مصرف سرانه برق در
عراق بسیار باالست؛ بخشی به خاطر شرایط اقلیمی و بخش بزرگتر آن به خاطر
تلفات وسیع برق در شبکه توزیع است .تلفات انرژی در شبکه توزیع ایران حدود ۹
درصد و این رقم در عراق حدود  ۵۰درصد است.
وی یادآوری کرد :از دو سال پیش پیشنهاد مکتوبی را در قالب یک قرارداد به
وزارت برق عراق دادیم که شرکتهای ایرانی آمادگی دارند ظرف مدت حداکثر
دو سال تلفات شبکه توزیع برق عراق را از حدود  ۵۰درصد به حدود  ۲۰درصد
کاهش دهند و این یعنی افزایش ظرفیت انرژی در عراق به میزان  ۳۰درصد که
بسیار بیش از انرژی وارداتی از ایران است ،اما متاسفانه این قرارداد در حالی که از
سمت شرکتهای ایرانی امضا شده و رقم آن هم باال نیست و حتی پرداخت آن
هم میتواند در طول زمان صورت گیرد هنوز از سمت عراق امضا نشده است.
اردکانیان تاکید کرد :ما آمادگی داریم که از همه توان فنی و مهندسی برای کمک
به خواهران و برادران عراقی استفاده کنیم.

بدهیم .این در حالی است که در ساعات اوج مصرف
برق این میزان نیاز باید تامین شــود و این رقم از
 ۲۲هزار مگاوات به  ۲۸هزار مگاوات میرسد.
وی تصریح کرد :اگر مقایسهای بین اساس سرانه
و مصرف هر فرد در دو کشور ایران و عراق داشته
باشیم ،شهروندان عراقی  ۶برابر مردم ایران برق
مصــرف میکنند و این موضوع بــه دلیل درجه
حرارت باالی کشــور عراق اســت .وزارت برق
جمهوری عراق در این رابطه و تفاوتهایی که بین
میزان مصرف انرژی در تهران و بغداد وجود دارد مقایسهای را با وزارت نیروی
جمهوری اسالمی ایران انجام داده است.
وزیر برق جمهوری عراق یادآور شد :در حال حاضر شرکتهای ایرانی در عراق
در همه زمینهها از جمله تامین و راهاندازی نیروگاهها در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه شاید الزم نباشد که تفاهمنامه جدیدی را امضا کنیم ،گفت:
همانطور که م یدانید تفاهمنامه الزام آور نیست ولی قراردادها الزام آور است که این
قراردادها بین شرکتهای ایرانی و جمهوری عراق در حال انجام است.
به گفته حنتوش ،هم اکنون شرکتهای ایرانی در نیروگاههای عراق در حال
فعالیت هستند و همکاریهای گستردهای در این زمینه بین دو کشور وجود دارد.
وزیــر برق جمهوری عراق در پایان تاکید کرد :تامین انرژی از ســوی ایران
هماکنون به صورت مســتمر ادامه دارد .مشکلی که ما داشتیم در زمینه تامین
سوخت نیروگاهها است .البته در این سفر در رابطه با این موضوع و روشهای
پرداخت به توافقات خوبی رسیدیم.

دلیل بارش کم نزوالت جوی ۳۴ ،درصد از مخازن ســدهای نیروگاه های
برق آبی را در اختیار نداریم که منجر به کسری حدود  ۴۰۰۰مگاواتی تولید برق
در ساعات اوج مصر ف می شود.مصطفی رجبی مشهدی -سخنگوی صنعت
برق کشور در این باره گفت :وزارت نیرو تمام تالش خود را برای جبران این
میزان کمبود برق بکار بسته است ،در همین خصوص برنامه ای با  ۴۵محور
اصلی برای جلوگیری از بروز خاموشی تدوین شده است که البته وزارت نیرو
اجرای این برنامه ها را ابتدا از خود شروع و بکارگیری کولرهای گازی و وسایل
سرمایشی را از ماه جاری در شرکت های زیرمجموعه خود ممنوع کرده است.
شرط اعمال نشدن خاموشی همکاری همه مشترکان است
وی شرط اعمال نشدن خاموشی های برنامه ریزی شده را همکاری همه
مشترکان دانست و تصریح کرد :تنها با همکاری مشترکان و رعایت سقف
مصرف استانی می توانیم از خاموشی برنامه ریزی شده رهایی یابیم .به همین

دلیل از همه مشــترکان درخواست می کنیم از هم اکنون نسبت به کاهش
مصرف خود اقدام کنند.
او در خصوص مهمترین دلیل افزایش مصرف برق گفت :باالترین میزان
مصرف به وسایل سرمایشی تعلق دارد که در این میان سهم کولرهای گازی
بیشتر از کولرهای آبی است .افزایش بار سرمایشی به دلیل نبود آمادگی الزم
برای تحمل این افزایش ،ممکن است شبکه را با مشکل روبرو کند.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف وسایل سرمایشی از سوی کاربران تاکید کرد
و گفت :توصیه می شود مشترکان در ساعت های اوج مصرف که از ساعت ۱۳
تا  ۱۷است ،از به کار بردن وسایل پرمصرف تا آنجا که امکان دارد خودداری
کرده و درجه کولرگازی خود را بر روی  ۲۵درجه تنظیم کنند .این درحالی است
که شرکت های دولتی تنها در صورت تنظیم درجه دما روی  ۲۶درجه ،اجازه
استفاده از کولرهای گازی را خواهند داشت.

بهبود قیمت نفت سود شرکتهای بزرگ نفتی را رقم زد

بهبود قیمت نفت سبب شد شرکتهای
بزرگ نفتی در س ه ماه نخست امسال به
مسیرسوددهیبازگردند.
شــرکتهای بزرگ نفتی در روزهــای اخیر در
گزارش عملکرد ســه ماهه خود اعالم کردند که
در پی بهبود قیمت نفت در ماههای اخیر ،در ســه
ماه نخست امسال ســود بردهاند و زیان ناشی از
همهگیری ویروس کرونا را جبران کردهاند.
شرکتهایبیپیانگلیس،اکسونموبیلآمریکا،
توتال فرانسه ،ایمپریال اویل کانادا و ماراتن اویل آمریکا در گزارشهای سه ماه
نخست خود اعالم کردند که افزایش قیمت نفت در ماههای اخیر سبب بهبود
تجارت و سود این شرکتها شده است.
توتال روز پنجشنبه (نهم اردیبهشتماه) اعالم کرد که درآمد این شرکت در سه
ماه نخست امسال نزدیک به پیش از همهگیری ویروس کرونا بوده است ،زیرا
افزایش قیمت نفت و گاز سبب رونق تجارت و افزایش تولید برق شد.
توتال در گــزارش خود ،درآمد خالص ماههای ژانویــه تا مارس را  ۳میلیارد
دالر اعالم کرد که  ۶۹درصد نســبت به پارســال و  ۹درصد باالتر از سه ماه
نخست  ۲۰۱۹است.
گزارش سه ماه نخست امسال اکسون موبیل هم نشان داد کاهش هزینههای
این شرکت کمک کرده است زیان تاریخی پارسال و نیاز به جریان نقدی زیاد
برای کاهش بدهی را تغییر دهد.
درآمد خالص اکسون موبیل در سه ماه نخست امسال  ۲میلیارد و  ۷۳۰میلیون

دالر یا  ۶۴سنت به ازای هر سهم بود ،این در حالی
است که این شرکت پارسال  ۶۱۰میلیون دالر یا
 ۱۴سنت برای هر سهم ضرر کرد.
شــرکت امپریال اویل کانادا هم در گزارشی در
روز جمعه (دهم اردیبهشــتماه) اعالم کرد که
افزایش قیمت نفت و بهبود پاالیش و حاشیه سود
فرآوردههای شیمیایی سبب شده است این شرکت
در سه ماه نخست امسال سود کند.
امپریــال اعالم کرد که در ســه ماه منتهی به
 ۳۱مــارس ۳۹۲ ،میلیون دالر کانادا ( ۳۱۹میلیــون و  ۳۲۰هزار دالر) معادل
 ۵۳سنت به ازای هر سهم سود کسب کرده است ،در حالی که در سه ماه پیش
از آن یک میلیارد و  ۱۵۰هزار دالر کانادا یا  ۱دالر و  ۵۶ســنت کانادا برای هر
سهم ضرر کرده بود.
ماراتن اویل روز پنجشنبه (نهم اردیبهشتماه) بهعنوان آخرین تولیدکننده نفت
آمریکا سود سهام ســه ماهه خود را افزایش داد ،زیرا واکسن کرونا و افزایش
تقاضای سفر سبب افزایش قیمت نفت شد.
این شرکت سود سهام خود را با  ۳۳درصد افزایش ،چهار سنت برای هر سهم
اعالم کرد و مبلغ  ۵۰۰میلیون دالر بدهی خود را بازپرداخت کرد.
به گزارش شانا ،سود شرکت بریتیش پترولیوم هم در س ه ماه نخست امسال
در پی افزایش قیمت نفت و درآمد بیشتر از تجارت گاز طبیعی بیش از سه برابر
پارســال شــده و به  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر رسیده که فراتر از حد انتظار
بوده است.
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