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ی ژ نر نفت و ا

وزیر نفت خبر داد،

ساخت دو پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای در کشور
وزیر نفت از در دستور کار بودن ساخت 
دو پتروپاالیش�گاه ۳۰۰ هزار بشکه ای در 
کش�ور خبر داد و گفت: تکمی�ل زنجیره 
ارزش و تامی�ن امنی�ت انرژی کش�ور،از 

اولویت های  وزارت نفت است.
به گزارش ایرنا، جواد اوجی در صفحه توییتر 
خود نوش��ت:  تکمیل زنجی��ره ارزش و تامین 
امنیت انرژی کشور،از اولویت های  وزارت نفت 
است. وی در ادامه تاکید کرده که بدین منظور 
س��اخت دو پتروپاالیشگاه سیصدهزار بشکه ای شهیدس��لیمانی و جاسک،با مشارکت بانک ها 
و هلدینگ ه��ای اقتصادی در دس��تور کار قرار دارد. وزیر نف��ت ادامه داد: این دو طرح میراث 

ماندگار دولت سیزدهم برای نسل های بعد خواهد بود.

  استقرار ٢٠ تانکر آب رسانی و ۱۴ تیم عملیاتی
در امام زاده داوود )ع(

رئیس مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
در مورد روند رسیدگی به وضعیت روستای سیل زده امام زاده داوود )ع( گفت: تعداد 
۲۰ تانکر آب رسانی و ۱۴ تیم عملیاتی در این منطقه و روستاهای مجاور برای تامین 

آب شرب ساکنان مستقر شده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهران سیدعلی لدنی نژاد ادامه 
داد: فعال ش��بکه توزیع آب روستا آب دار اس��ت و از ذخیره مخزن آب منطقه تغذیه می شود، 
ولی چش��مه ها، مخزن و خط انتقال آب روس��تا آسیب دیده اس��ت و پس از انجام اقدام های 
امدادی در روس��تا به سرعت تعمیرات الزم توس��ط تیم های عملیاتی آبفای منطقه ۳ تهران و 
تیم های اعزامی آبفای استان، انجام می شود و به همین لحاظ تانکرهای آب رسانی در منطقه 
مستقر هستند. وی افزود: مدیرعامل شرکت آبفای استان و نیروهای امدادی و مدیریت بحران 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران در منطقه حضور یافته اند، ولی تا تثبیت شرایط منطقه 
و بازش��دن مس��یرهای دسترسی برای حضور ماش��ین ها، تحهیزات و گروه های عملیاتی آبفا، 
امکان آغاز عملیات تعمیر و بازس��ازی خطوط آب رس��انی مقدور نیست. این مقام مسوول در 
خصوص وضعیت مناطق س��یل زده شرق استان تهران نیز گفت: ۱۲ دستگاه تانکر آب رسانی 
برای توزیع آب در منطقه دماوند مس��تقر ش��ده اند و برای چهار روستای رودبار قصران تانکر 
آب رس��انی ارسال شده اس��ت و در حال انجام فوری تعمیرات خطوط انتقال و تاسیسات آب 

منطقه هستیم.

احتمال بروز سیل تا روز یکشنبه با تداوم بارش ها

شهروندان از اتراق در بستر رودخانه خودداری کنند
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با توجه به اعالم 
وضع نارنجی از  س�وی سازمان هواشناس�ی و  تداوم سامانه بارشی تا روز یک شنبه 
نهم مرداد ماه، از شهروندان درخواست  می شود که از هر گونه تردد و اتراق در بستر 

 رودخانه ها و مسیل ها اکیداً خودداری کنند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، رضا کیایی پور افزود: با توجه 
به هش��دارهای سازمان هواشناسی، شاهد بارش ش��دید باران از اواخر شامگاه چهارشنبه در 
 استان تهران بودیم که این بارش ها در چند نقطه از استان، به ویژه در شهرستان های دماوند، 
رودهن و  کن موجب وقوع س��یل ش��د که عالوه بر آن نیز در منطقه کن ش��اهد رانش زمین 
بودیم.  وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای تهران، در کنار سایر ارگان های مربوط برای مهار 

 سیالب در حالت آماده باش است.
این مقام مس��وول افزود: بر اساس هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی، وقوع باران  های 
ش��دید، وزش باد ش��دید موقتی و رعد و برق تا چند روز آینده ادامه دارد که این امر احتمال 

 جاری شدن سیالب و رواناب ها را در پی خواهد داشت.  
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به رصد و پایش رودخانه 
های  اس��تان توس��ط اکیپ های گش��ت و بازرس��ی امورهای منابع آب تابعه و اطالع رسانی 
های مکرر این  ش��رکت به منظور آگاه سازی مردم از ش��رایط جوی و احتمال وقوع سیالب، 
خاطرنش��ان کرد: هشدار وقوع  سیالب کامال جدی است و شهروندان باید توجه داشته باشند 

که هر گونه تردد و اتراق در حاشیه  رودخانه و مسیل ها خطر آفرین و حتی مرگبار است.  
کیایی پور افزود: از گردشگران و همشهریان درخواست می شود که هشدارها را  جدی گرفته 
و جهت حفظ جان خود و عزیزانش��ان، طی روزهای آینده به هیچ عنوان در حاش��یه رودخانه 

ها  و مسیل ها تردد و یا اتراق نکنند.  

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در سفری یک 
روزه از صنایع شهرس�تان های المرد و مهر در 
حوزه باالدس�تی و پایین دستی بازدید کرد و از 
آمادگ�ی وزارت نفت در تامی�ن خوراک جهت 
استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در المرد 

و مهر خبر داد.
هوش��نگ فالحیان در س��فر به الم��رد و مهر و در 
جلسه جمع بندی این س��فر موضوع انتقال آب دریا 
به فارس را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزش انتقال 
آب دریا در آینده نمایان خواهد ش��د که چه خدمت 
بزرگی صورت گرفته اس��ت و آیندگان درک خواهند 
کرد و اگر بنا اس��ت  این منطقه توسعه پیدا کند نیاز 

مبرم به انتقال آب دریا به المرد وجود دارد.
معاون برنامه ریزی وزیر نفت در جلسه جمع بندی 
این س��فر گفت: هن��ر مدیریت این اس��ت که بتواند 

سرمایه گذاری بخش خصوصی را به صحنه بیاورد.
وی گفت: صنایع آلومینیوم المرد افتخار ملی است 
و ای��ن ظرفیت را داراس��ت که زنجی��ره آلومینیوم و 

صنایع پایین دست آن در اینجا تاسیس شود.
وی با اش��اره به ظرفیت های باالدستی نفت و گاز 
در این منطقه گفت: هرجا که نگاه کنیم محصوالت و 
مشتقات گازی وجود دارد و وزارت نفت آمادگی این 
را دارد که خوراک و خط انتقال آن را اجرایی کند به 
شرطی که سرمایه گذار بخواهد در این زمینه سرمایه 
گذاری کند که این امر نیازمند شناس��ایی بسته های 
سرمایه گذاری جذاب مبتنی بر خوراک در دسترس 

است که یکی از ضروریات می باشد.
موس��وی نماین��ده مردم شهرس��تان ه��ای المرد 
و مهر در مجلس ش��ورای اس��الم نیز در گفت: اکثر 
ظرفیت های این مناطق که قابلیت های باالیی دارند 

به چشم نیامده و مغفول مانده اند. 

وی ادام��ه داد، بنا به اظهارات مع��اون اول رییس 
جمهور ، دولت به این جمع بندی رس��یده و مصمم 
است که المرد و مهر مانند جاسک و چابهار از ظرفیت 

سرمایه گذاری باالیی برخوردار باشد.
نماینده المرد و مه��ر در مجلس ادامه داد؛ منطقه 
عس��لویه از نظر س��رمایه گذاری صنایع باالدس��تی 
و پایین دس��تی تکمیل ش��ده و دول��ت نیز به دنبال 
تکمیل و توس��عه فازهای موجود رفته اس��ت و اینکه 
انتظار ما این است که این نگاه به منطقه المرد و مهر 

نیز همانگونه باشد. 
وی خطاب به معاونت وزارت نفت گفت: با مساعدت 
مجموعه نفت و دولت، این مهم محقق خواهد ش��د و 

بدون شک این امر به نفع کشور هم خواهد بود. 
موس��وی گفت: المرد و مهر در حوزه های مختلف 
نظی��ر پدافند غیر عامل در فاصله کمی از دریا و پس 

کران��ه خلیج فارس قرار داش��ته که ظرفیت بس��یار 
مناسبی جهت ایجاد صنایع متعدد را داراست و حوزه 
گازی پارس��یان هم اکنون به عنوان بزرگترین حوزه 
گازی ش��یرین  در حال بهره ب��رداری بوده و میادین 
مختلف هما، ش��انول، وراوی و تابناک  بهترین منابع 
گازی هس��تند.  عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
طرح فشار افزایی میادین گازی وراوی و هما و تابناک 
مش��کل افت فش��ار گاز ورودی پاالیشگاه پارسیان را 
جبران خواهد کرد و در کنار آن، طرح توسعه میادین 
پازن و ارم نیز امیدواریم هرچه سریع تر نهایی شود.

این عضو کمیس��یون انرژی مجل��س افزود: منطقه 
ویژه اقتصادی المرد با این همه زیر س��اخت و هزینه 
که یه عنوان برند در کش��ور مطرح اس��ت و تاکنون 
هرچند که کارخانه عظیم آلومینیوم نماد این منطقه 
محسوب بوده و به تنهایی در حال تولید آلومینیوم به 

اندازه کل صنایع آلومینیوم کشور است، اما نه پایین 
دستی آن توس��عه یافته و نه فاز دوم آلومینیوم آغاز 
ش��ده اس��ت و این در حالی اس��ت که در فاز اول آن 

نزدیک به ۲۴۰۰ نفر مشغول به کار هستند.
وی افزود؛ در فاز دوم آن، س��رمایه گذاری بیشتر از 
۷۰ درصد فاز اول نیاز ندارد و پیمانکار چینی سازنده 
فاز اول اعالم کرده اس��ت حاضر اس��ت  یک میلیارد 
دالر را برای ساخت فاز دوم تامین کند که در همین 
زمینه با روس��ای جمه��ور و مجلس و برخی از وزرا و 
دولت مردان نیز پیرامون اجرای فاز دوم آن جلساتی 

گرفته شده است.  
نماینده المرد و مه��ر در مجلس گفت: آزادراه ۴۹ 
کیلومتری که المرد را ب��ه دریا وصل می کند، عمال 

کریدور دو منطقه اقتصادی المرد و پارسیان است.
وی پیرام��ون انتقال آب دری��ا و اهمیت آن گفت:  
۱۴۵ میلی��ون متر مکع��ب آب دریا در حال آمدن به 
اینجا بوده و پس از رس��می شدن انتقال آب به المرد 
تمایل سرمایه گذارانی که در پارسیان سرمایه گذاری 
کرده بودند به س��مت المرد بیشتر شد. این اتفاق به 
برک��ت ورود آب به المرد اتفاق خواهد افتاد.   وی در 
پایان خاطرنشان ساخت؛ از شما خواهشمندم است به 
هر میزان که میس��ر است مشکل خوراک پتروشیمی 
ها و صنایع را تامین نمایید. ما ۵ میلیون متر مکعب 
گاز داری��م ک��ه فقط نی��از منطقه وی��ژه اقتصادی و 
آلومینیوم را تامین می کند ولی تحت عنوان خوراک 
در اختیار ما قرار ندارد که به سایر صنایع واگذار شود. 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، صنایع آلومینیوم المرد، 
پاالیشگاه گاز پارسیان و طرح پاالیشگاه بنزین سازی 
مهر در این س��فر مورد بازدید قرار گرفت.  شهرستان 
ه��ای المرد و مهر به ترتی��ب در فاصله ۳۶۵ و ۳۳۰ 

کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز با اش��اره 
ب��ه اینکه ب��رای تولید نفت از یک چ��اه جدید به طور 
متوس��ط حدود ۱۰ میلیون دالر س��رمایه گذاری نیاز 
اس��ت، گفت: در ط��رح احیای چاه های کم ب��ازده، با 
س��رمایه گذاری ی��ک میلی��ون دالری می توان چاهی 
تولیدی کرد که کاه��ش ۹۰ درصدی هزینه افزایش 

تولید را به دنبال دارد.
»محمداسماعیل کفایتی« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه پارک نوآوری و فناوری 
نفت در مرحله راه اندازی اس��ت، افزود: س��ال گذشته 
در حال آماده س��ازی زیرساخت هایی از جمله نیروی 
انس��انی و تجهیز پارک بوده اس��ت زیرا این پارک با 

مجموعه های دانشی در ارتباط است. 
وی با اش��اره به اینکه پارک در س��ال ۹۹ از شورای 
گس��ترش مجوز گرف��ت، ادامه داد: بهار پارس��ال این 

پارک فعالیت خود را آغاز کرد. 
کفایتی به اجرای طرح پیش��ران احی��ای چاه های 
بس��ته و کم بازده اش��اره کرد و گف��ت: این طرح به 
عنوان طرح محوری پیش می رود در ش��ورای اقتصاد 
تصوی��ب ش��ده و در مراح��ل نهایی اس��ت و چنانچه 
برنامه ها مطابق پیش بینی به خوبی انجام ش��ود در 
شهریور سال امس��ال قراردادها با شرکت های فناور و 

دانش بنیان بسته خواهد شد.
وی اف��زود: در ادام��ه با امضای قرارداد کار ش��روع 
می شود که برای نخستین بار در تاریخ نفت کشور در 
حوزه باالدس��تی است که از توان شرکت های فناور و 

دانش بنیان به این صورت بهره می بریم.  
به گفته کفایتی، ش��ورای اقتص��ادی ۷۰۰ میلیون 
دالر اعتبار برای احیای چاه های کم بازده و بسته برای 
تولید س��الیانه ۸۰ میلیون بش��که نفت در نظر گرفته 
اس��ت و پس از فراخوان و ط��ی مراحل قانونی اکنون 
نزدی��ک به ۴۰ ش��رکت حضور دارند ک��ه در صورت 
تصوی��ب پروپوزال فن��ی و اقتصادی قرارداد توس��عه 
چاه های کم ب��ازده به امضا خواهد رس��ید. امیدواریم 
همه ش��رکت هایی که تا این مرحله آمدند بتوانند کار 
را ادامه دهند.  وی ادامه داد: هر تعداد ش��رکتی باشد 
امکان جذب وجود دارد، زیرا این کار بزرگی است که 
انجامش می تواند سرآغازی برای دانش بنیان شدن در 

باال دست صنعت نفت باشد.  

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز تاکید کرد: 
تا اینجای کار، فناوری های مختلفی ارائه شده و از این 
نظر پارک واس��طه آزمایش��گاه بزرگی برای نوآوری و 

فناوری های مختلف در این زمینه است.
وی با بیان اینکه ۷۵۰ تا ۸۵۰ چاه کم بازده یا بسته 
در این طرح وجود دارد که از این بین نزدیک به ۱۲۰ 
چاه در ابتدا غربال ش��ده است که ریسک پایین تری 
جهت احیا خواهند داش��ت، گفت: این چاه ها بیش��تر 
مرب��وط به میادین در مناطق نفت خیز جنوب اس��ت 
و قرار اس��ت بع��د از غربالگری، چاه های��ی که احیای 

آسان تری دارند در اختیار شرکت ها قرار گیرند.
کفایتی، چاه های معرفی شده در این طرح را شامل 
چاه های آسان، متوسط و سخت دانست و افزود: برای 
هر س��ه نوع چاه، مدل فنی و اقتصادی نوش��ته شده 

است و هر کدام تعرفه خودشان را دارند.
وی ادامه داد: پیش از این، توس��عه و افزایش تولید 
نفت با رویکرد محزن محوری انجام می شد اما در این 
ط��رح، چاه محوری مورد توجه ق��رار گرفته که از نظر 
اقتصادی منفعت و بهره وری بیش��تری برای کش��ور 
دارد.  رئی��س پ��ارک نوآوری و فن��اوری نفت و گاز با 
تاکی��د بر اینکه ب��رای تولید نفت از ی��ک چاه جدید 
هفت تا ۱۲ میلیون و به طور میانگین ۱۰ میلیون دالر 
س��رمایه گذاری نیاز اس��ت، گفت: این در حالی است 
که در طرح احیای چاه های کم بازده، با سرمایه گذاری 
ی��ک میلیون دالری می توان چ��اه را تولیدی کرد که 
کاه��ش ۹۰ درصدی هزینه افزای��ش تولید نفت را به 

دنبال خواهد داشت. 
به گفت��ه کفایتی، اجرای این ط��رح نفع اقتصادی 
خوبی برای شرکت ملی نفت و شرکت های بهره بردار 

و همچنین شرکت های فناور دارد.

با آماده ش��دن گروه اوپک پالس برای احیای کامل 
تولید فریز شده تا پایان ماه میالدی آینده، تحلیلگران 
و بازار نفت به دنبال پاس��خ به پرسش میلیون دالری 
هستند که در رمز و راز پوشیده شده است. عربستان 
س��عودی واقعا چه میزان نف��ت می تواند تولید کند و 
مایل اس��ت چه میزان از ظرفی��ت مازاد تولید خود را 

استفاده کند؟
به گزارش ایس��نا، اکثر تحلیلگ��ران می گویند بعید 
اس��ت عربس��تان س��عودی و امارات متح��ده عربی 
صرفنظر از اعمال فشار آمریکا برای تولید نفت بیشتر، 
تمایل��ی به بهره ب��رداری از ظرفیت م��ازاد تولید خود 
داشته باشند. ظرفیت مازاد تولید جهانی اندک، ضربه 

شوک های عرضه را شدیدتر خواهد کرد.
ام��ا رم��ز و رازی که ظرفی��ت واقع��ی تولید نفت 
عربستان س��عودی را احاطه کرده است، چندین دهه 

است در انتظار است تا برمال شود.
پس از س��فر ج��و بایدن، رئیس جمه��ور آمریکا به 
خاورمیانه، مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کردند که 
سعودی ها و س��ایر تولیدکنندگان خاورمیانه اقدامات 
بیشتری برای افزایش تولید انجام خواهند داد. آموس 
هوچ استاین، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور 
انرژی بین المللی در مصاحبه با ش��بکه س��ی بی اس 
ب��دون ارائه توضی��ح، اظهار کرده ب��ود: ظرفیت مازاد 
تولی��د وجود دارد. فضا برای افزایش تولید نفت وجود 
دارد. در س��ال ۲۰۰۵ که ش��بح به اوج رسیدن تولید 
نفت بر بازارهای نفت سایه افکنده بود، خود عربستان 
سعودی اطمینان داده بود که می تواند به مدت چندین 

دهه ۱۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کند.
اما جدیدترین اطالعاتی که از عربستان سعودی به 
گوش می رسد این است که محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان سعودی اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد: 
این کش��ور ظرفیت بیشتری برای افزایش تولید باالتر 
از ۱۳ میلیون بشکه در روز که وعده داده بود تا سال 

۲۰۲۷ خواهد داشت، ندارد.
ولیعهد عربستان س��عودی در نشستی در جده که 
رئیس جمهور آمریکا هم در آن ش��رکت داشت، گفته 
بود: عربستان سهم خود را در این خصوص ایفا خواهد 
کرد. وی اعالم کرده بود ظرفیت تولید به ۱۳ میلیون 
بش��که در روز افزایش پیدا خواه��د کرد و پس از آن 
عربستان سعودی ظرفیت بیشتری برای افزایش تولید 

نخواهد داشت.
ب��ه گفته وائل مهدی، تحلیلگر مالی، ممکن اس��ت 
این استدالل مطرح ش��ود که عربستان سعودی ادعا 
کرد قادر اس��ت ۱۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کند ت��ا نگرانی های بازار و مهم ت��ر از آن نگرانی های 
داخلی درباره به اوج رس��یدن تولی��د جهانی و تولید 
آرامکوی س��عودی را آرام کند. آرامکوی س��عودی در 
س��ال ۲۰۰۸ ناچار شد از خود در برابر این ادعاها که 
بحران نفتی ناش��ی از عدم ظرفیت مازاد تولید اوپک 
بوده اس��ت، دفاع کند. این ش��رکت در همین راس��تا 
مدعی ش��د می تواند ظرفیت تولیدش را افزایش داده 
و تا پایان س��ال ۲۰۰۹، حدود ۱۲.۵ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کند که این رقم بس��یار باالتر از سطح 
تولید فعلی آرامکو اس��ت. آرامکو مدعی شد اگر بازار 
نیاز داش��ته باشد، می تواند ظرفیت تولیدش را به ۱۵ 

میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
علی نعیمی، وزیر نفت وقت عربس��تان سعودی در 
آن زم��ان گفته بود آرامکو می توان��د با افزایش تولید 
در میادی��ن نفت��ی خ��ود، ۱۵ میلیون بش��که در روز 
نفت تولید کند. اما عربس��تان س��عودی بع��دا از این 
ادعا عقب نش��ینی و اعالم کرد این تنها یک سناریوی 
پیش��نهادی بوده و یک برنامه واقعی نیست. برنامه ها 
برای افزایش تولید در میادین خریص و الشیبه محقق 
شد اما به جای این که تولید کلی عربستان سعودی را 
افزایش دهد، ظرفیت تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز 
این کش��ور را حفظ کرد. با در نظر گرفتن افت تولید 
در میادین دیگر، تنها میادین زولوف و سفانیه ماندند 
که می توانند تولید عربستان سعودی را به ۱۳ میلیون 

بشکه در روز برساند.

 برآورد کاهش تا ۹۰ درصدی هزینه های افزایش تولید نفت
با احیای چاه های کم بازده

 آیا عربستان می تواند ۱۵ میلیون بشکه
 در روز نفت تولید کند؟

مصرف برق تابس�تان امس�ال چهار بار رک�ورد زد و در آخرین 
مرحله میزان مصرف به بیش از ۶۹ هزار مگاوات رس�ید با اینحال 

شبکه برق همواره پایدار بود و دچار خاموشی نشد.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، علی اکبر محرابی��ان وزیر نیرو از 
تدوین یکصد برنامه ای خبر داد که بر اس��اس آنها تابس��تان سال ۱۴۰۱ 

بدون خاموشی پشت سرگذاشته شود.
محرابیان درباره این برنامه گفت: در زمانی که دولت مردمی ش��روع به 
کار کرد یعنی پیک سال ۱۴۰۰ ما با خاموشی های گسترده ای روبرو بودیم 
که علت آن این بود که س��رمایه گذاری خوبی در زیرساخت های صنعت 
برق نش��ده بود و فاصله جدی بین تقاضای مصرف و تولید وجود داشت. 
بنابراین از همان زمان برنامه های وس��یعی برای جبران این مشکالت در 

برنامه های وزارت نیرو قرار گرفت.
وی گفت: این برنامه ها دارای دو محور اس��ت که نخس��تین محور آن 
توس��عه ظرفیت های تولید کشور است که برای سال ۱۴۰۱ برنامه داریم 
تا حداقل ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کش��ور افزوده شود و این 
میزان یک رکورد تاریخی در صنعت برق است؛ زیرا در سال های گذشته 
در توسعه و راه اندازی نیروگاه ها رکورد چهار هزار مگاوات را داشتیم. امید 
است با تالش هایی که صورت می گیرد موفق به کسب این رکورد شویم.

وزیر نیرو افزود: بخشی از این نیروگاه ها به مدار وارد شده اند که همین 
امروز طرح توس��عه نیروگاه چابهار به ش��بکه سنکرون ش��د و به مرور تا 

تابستان نیروگاه های متعددی به مدار خواهد آمد.
محرابی��ان محور دوم را مدیریت برق در تابس��تان ۱۴۰۱ برش��مرد و 
خاطرنشان ساخت: درواقع استفاده از ظرفیت های موجود در صنعت برق 
اس��ت. برای مدیریت تقاضا و یکی از ابزاره��ای مهم در این رابطه نصب 

کنتورهای هوشمند است که بر اساس قانون مصارف به خصوص مصارف 
صنعتی، کشاورزی و اداری و نیز مصارف خانگی روئیت پذیر شوند.

وی گفت: برنامه ریزی شد تا برای مشترکان پُر مصرف مصارف خانگی 
کنتور هوش��مند نصب ش��ود. در بخش اداری، صنعتی و کش��اورزی هم 
به طور کامل تمام مشترکان نصب کنتور هوشمند می شوند و برای ادارات 
یک برنامه ریزی گس��ترده صورت گرفته است؛ زیرا معتقدیم که مدیریت 
مصرف به طور عمده باید متوجه بخش اداری کش��ور ش��ود که بیشترین 

همکاری را خواهند داشت و برنامه های خوبی تدوین شده است.
وزیر نیرو افزود: درمجموع برای کاهش مشکالت ناشی از برق تابستان، 
۱۰۰ برنامه عملیاتی در دس��تور کار داریم که امید است با اجرایی شدن 

آن ها مشکالت به حداقل ممکن برسد.
محرابیان ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند در نقاط مختلف کشور با 

اولویت پرمصرف ها آغاز ش��ده است و برای بخش خانگی برنامه ریزی شده 
تا بخش قابل توجهی از این مش��ترکان تا تابس��تان کنتورهای هوشمند 

داشته باشند و مردم بتوانند هزینه های خود را مدیریت کنند.
وی گفت: همچنین برای آنکه پرداخت تعرفه با پرداخت اقساط هم زمان 
نشود، پیش بینی شده تا دریافت اقساط از مهرماه سال جاری انجام شود و 
فعاًل با توجه به ظرفیتی که پیش بینی شده مشترکان پرمصرف در اولویت 
قرارگرفته اند. وزیر نیرو خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر اغلب مشترکان 
در ح��د الگو مصرف دارند و طبق مصوبه اخیر نرخ تعرفه این ها هیچ گونه 
افزایش��ی نخواهد داشت و فقط مشترکانی که باالتر از الگو، مصرف دارند 
به ص��ورت پلکانی قیمت تعرف��ه آن ها افزایش خواهد یاف��ت که از آن ها 

درخواست کردیم و خیلی ها اجابت و الگوی مصرف را رعایت کردند.
»همایون حائری« معاون برق و انرژی وزیر نیرو هم دراین باره گفته بود: 
برای تابس��تان ۱۴۰۱ نیز ۱۰۰ برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است 
که با اجرای دقیق این برنامه ها، امیدواریم با کمترین مش��کل از تابستان 

سخت عبور کنیم.
اکنون و بر اساس  نقشه مصرف برق امروز ۶ مرداد اوج نیاز مصرف برق 

در محدوده ۶۵ هزار مگاوات قرار دارد.
پس از طی یک دوره گرمای مداوم در کشور، با کاهش دمای هوا، نیاز 
مصرف برق کاهش یافت و به محدوده ۶۵ هزار مگاوات وارد شد که  البته 

نسبت به دیروز حدود ۱۰۰۰ مگاوات افزایش داشته است.
ب��ا این حال  نیاز مصرف برق امس��ال به قله ۶۹ ه��زار و ۲۷۸مگاوات 
رس��یده بود که با اجرای برنامه های مدیریت بار و همکاری مش��ترکان 
خانگی و صنعتی با طرح های مشوق محور برق ، پایداری شبکه به طور 

کامل حفظ شد.   

پایداری شبکه برق با وجود مصرف بیش از ۶۹ هزار مگاوات

 آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع 
پایین دست نفت و گاز در المرد و مهر

معاون برنامه ریزی وزارت نفت؛


