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با حکم وزیر نیرو؛

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب 
ایران منصوب شدند

با صدور اح�کام جداگانه ای توس�ط 
وزیر نیرو، اعض�ای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب 

ایران منصوب شدند.
ب��ه گزارش ایرن��ا از پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت نی��رو، »علی اکب��ر محرابی��ان« طی 
احکام جداگانه ای »علیرضا الماس وندی«، 
»هوشنگ مالئی«، »شاهپور رجائی« و »مهدی دانشگر« را برای مدت دو سال به عنوان اعضای 
اصلی و »فریبا آوریده« را به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران 
منصوب کرد. در متن این احکام آمده اس��ت: انتظار م��ی رود با همکاری اعضای هیئت مدیره 
ش��رکت و با هماهنگی معاونان و مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت های 
مادرتخصصی و مدیران ذی ربط در ستاد و استان ها، در چارچوب وظایف مقرر در اساسنامه، با 
رعایت اصول »عدالت محوری«، »روحیه انقالبی و جهادی«، »مردم داری« و »فس��اد ستیزی« 
در انجام وظایف محوله در راس��تای تحقق ش��عار »دولت مردمی و ایران قوی« اهتمام ویژه 
ب��ه عمل آورید.  پیش ازاین "محمد جوان بخت" به عنوان مع��اون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران، انتخاب شده بود.

مقام مسئول:

اعتبار اسنادی برای پروژه نیروگاه »سیر یک« گشایش یافت
مجری طرح نیروگاه های بخاری شرکت برق حرارتی گفت: اعتبار اسنادی سال ۲۰۲۲ 

پروژه احداث نیروگاه بخاری سیر یک توسط بانک صنعت و معدن افتتاح شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری برق حرارتی، »بهنام خائفی نژاد« افزود: نیروگاه س��یر یک 
هرم��زگان دارای چهار واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی اس��ت که با س��اخت این پروژه مجموعاً یک 
هزار و ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق حرارتی کش��ور افزوده خواهد ش��د. وی ادامه داد: 
۸۵ درصد اعتبار الزم این پروژه از محل وام اعتباری فدراس��یون روس��یه به دولت جمهوری 
اس��المی تأمین خواهد شد. خائفی نژاد خاطرنشان کرد: باتوجه به تصویب بودجه ۷۳ میلیون 
یورویی برای احداث پروژه نیروگاه س��یر یک در س��ال میالدی جاری، فرایند اخذ مجوزهای 
الزم از مجاری ذی ربط و انتخاب شرکت های بازرسی کاال و بیمه گر حمل پروژه در دستور کار 
قرار گرفت. مجری طرح نیروگاه های بخاری ش��رکت مادرتخصصی برق حرارتی افزود: نهایتاً 
باتوجه به پیگیری های انجام ش��ده، اعتبار اس��نادی پروژه به مبلغ ۶۲.۲ میلیون یورو توس��ط 
بانک صنعت و معدن گش��ایش یافته و اعالمیه رسمی آن برای بانک عامل طرف روس ارسال 
شده است. وی با اشاره به آخرین وضعیت ساخت این پروژه، گفت: در حال حاضر فعالیت های 
تسطیح و تحکیم بستر، ساخت انبارهای دوران احداث، جاده دسترسی و دیوارکشی پیرامونی 
توسط پیمانکاران ایرانی در جریان بوده و به زودی با انتخاب پیمانکار اصلی بخش ساختمانی 
فعالیت های این حوزه س��رعت بیش��تری خواهد گرفت. خائفی نژاد با تأکید بر اینکه ساخت 
تجهیزات اصلی هم اکنون با س��رعت قابل قبولی در کش��ور روس��یه در جریان اس��ت، اظهار 
امیدواری کرد که با رفع مش��کالت حمل و ترخیص کاال، اولین محموله س��اخته شده توسط 

کارخانه ها سازنده شهریورماه امسال وارد کشور شود.

برق ۲۰ اداره پرمصرف تهران قطع شد
ش�رکت توزیع نیروی برق ته�ران بزرگ اعالم ک�رد: با تداوم گرم�ای هوا، امروز 

)سه شنبه ۱۸ مردادماه( برق ۲۰ اداره پرمصرف شهر تهران قطع شد.
ب��ه  گزارش ایرنا از ش��رکت توزیع نی��روی برق تهران بزرگ، این ش��رکت اعالم کرد: رصد 
وضعیت مصرف و تداوم همکاری ادارات و دس��تگاه های اجرایی مطابق با مصوبه هیئت دولت 
با اس��تفاده از کنتورهای هوش��مند و بازدید میدانی همچنان به عنوان اهم فعالیت های جاری 
در ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با ش��دت و دقت ادامه داش��ته و براین اساس امروز 
سه ش��نبه؛ ۱۸ مردادماه برق ۲۰ دستگاه اجرایی و اداری ش��هر تهران که به اخطارهای داده 
شده مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق توجهی نکرده اند قطع شده است. در ادامه آمده است: 
با تالش های ش��بانه روزی کارکنان این ش��رکت و همراهی ارزنده س��اکنان فهیم پایتخت، از 
ابتدای فصل گرما تاکنون تأمین برق این کالن شهر بدون کوچک ترین اختاللی صورت گرفته 
و بخش قابل توجهی از بازه زمانی پربار فصل گرما پش��ت سر گذاشته شده است. اما باتوجه به 
تداوم گرمای هوا به منظور گذر از ایام باقی مانده پیش��رو و حفظ پایداری شبکه توزیع برق در 
روزه��ای آتی همچنان نیازمند همراهی و همکاری همه جانبه مش��ترکان در همه بخش های 
خانگی، اداری، تجاری و صنعتی هس��تیم. از همه ش��هروندان پایتخت درخواست می شود با 
کاهش مصرف برق و به ویژه خودداری از اس��تفاده از وس��ایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا 

۱۸ ما را در تأمین برق موردنیاز یاری کنند.

بهای برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز چقدر است؟
بررس�ی ها نش�ان می دهد با احتس�اب مناطق آزاد تا س�ال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مرکز 
استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند که توان مورد نیاز آنها ۴۰۰ 
مگاوات است و در عین حال براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو، بهای هر کیلووات 

ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال است.
به گزارش ایسنا، ارزش باالی بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسر جهان 
وارد رقابت برای اس��تخراج آن ش��وند و در نتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و به تنهایی 
قصد اس��تخراج بیت کوین را داشته باشد، شانس بس��یار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، 
بنابراین افراد متکثر با نصب نرم افزارهای اش��تراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را 
برای موفقیت در کس��ب بیت کوین افزایش می دهند. طبق تخمین مرکز نظام مالی جایگزین 
دانشگاه کمبریج، حداکثر انرژی مصرفی شش رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال ۲۰۱۸ حداقل 
۵۲ و حداکثر ۱۱۱ میلیارد کیلووات س��اعت در س��ال بوده اس��ت. در سال قبل از آن حداقل 

مصرف انرژی ۱۸ و حداکثر ۴۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است.
یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضی اوقات با کاهش 
قیم��ت رمزارزها میزان مصرف برق اس��تخراج نیز کاهش یافت��ه و افزایش میزان مصرف برق 
موضوعی قطعی نیس��ت. اما در س��ال ۲۰۲۱ مصرف سالیانه شبکه بیت کوین به ۱۱۵ میلیارد 
کیلووات س��اعت در سال رسیده است. سهم ایران از اس��تخراج رمزارزها نیز در طی دو سال 
از دو درصد در مهر ۱۳۹۸ به س��ه درصد در مرداد ۱۴۰۰ رس��ید. حداکثر سهم ایران از بازار 
جهانی طبق تخمین مرکز وابسته به دانشگاه کمبریج پنج درصد بوده است. نکته قابل توجه 
این اس��ت که در فصل تابس��تان سال ۱۴۰۰ که طبق دستور ریاست جمهوری وقت استخراج 
رمزارز ممنوع بود، س��هم ایران از بازار جهانی اس��تخراج ۱ درصد افزایش داش��ته است. این 
موضوع احتماال به اجرای ممنوعیت اس��تخراج در کش��ور چین در کنار کاهش ارزش رمزارز 
بیت کوین و درنتیجه کاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه برق در آنها باالتر 
است، قابل انتس��اب باشد. برای بررسی وضعیت استخراج رمزارز در استان های مختلف ایران 
می توان از آمار پروانه های بهره برداری و جوازهای تأس��یس صادرش��ده در کشور استفاده کرد 
که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی، به این آمار پرداخته اس��ت. تا س��ال ۱۴۰۰ برای 
۴۴ واحد اس��تخراج رمزارز در کش��ورمان پروانه بهره برداری صادر شده است. شکل زیر تعداد 
پروانه های بهره برداری صادرش��ده کشور را به تفکیک استان نشان می دهد. بیشتر پروانه های 
بهره برداری در اس��تان س��منان صادر ش��ده است و استان های البرز و گلس��تان در رتبه دوم 
قرار دارند و اس��تان های آذربایجان ش��رقی، زنجان، قزوین، مازندران و یزد هرکدام ۳ پروانه 
بهره برداری در اختیار دارند. با احتس��اب مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مرکز استخراج 
رمزارز در کش��ور مجوز فعالیت دریافت کرده اند که توان مورد نیاز آنها ۴۰۰ مگاوات اس��ت. 
فعالیت این مراکز تا پایان فصل تابستان ۱۴۰۰ غیرمجاز بوده و با پایدار شدن شرایط تأمین 
برق مجاز بوده است. براس��اس آخرین مصوبه وزارت نیرو به شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۸۶/۲۰/۱۰۰ 
مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ بهای هر کیلووات س��اعت برق مصرفی مراکز اس��تخراج رمزارزها برابر با 
۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال است. این نرخ براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه 
نیما محاس��به ش��ده است و باید هر سه ماه یک بار توسط شرکت توانیر اصالح و به روزرسانی 
ش��ود. طبق مصوبه مذکور، به منظور مدیریت مصرف برق، اس��تفاده از انرژی برق شبکه برای 
استخراج رمزارز در اوقات اوج بحرانی ممنوع است. در اوقات محدودیت دار تعرفه برق مصرفی 
با ضریب ۲ و در اوقات عادی تعرفه برق مصرفی با ضریب ۰.۵ )یا نصف قیمت معادل کیلوات 
س��اعتی ۸۲۸ تومان( محاسبه می شود. آمارهای مربوط به جواز تأسیس می تواند تصویری از 
آینده استخراج رمزارزها نمایان کند. تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۸۸ جواز تأسیس ازسوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صادر ش��ده اس��ت. یعنی بیش از ۶۳ برابر تعداد پروانه های تأس��یس 
صادرش��ده تقاضای رس��می برای ایجاد واحد اس��تخراج رمزارز وجود دارد. ش��کل زیر تعداد 

جوازهای تأسیس صادرشده به تفکیک استان های کشور را نشان می دهد.

وزیر نفت گفت: بخش�ی از سهام دو پترو 
پاالیش�گاه  ک�ه یک�ی در کنار پاالیش�گاه 
خلیج فارس و دیگری در منطقه جاس�ک 
عرض�ه  ب�ورس  س�هام  در  دارد،  ق�رار 
می ش�ود تا مش�ارکت مردمی را به همراه 
 داش�ته باش�د و از نقدینگی باال جلوگیری 

می شود.
به گ��زارش خبرنگار حوزه دول��ت ایرنا، جواد 
اوجی در حاش��یه نشست هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره س��اخت دو پترو پاالیش��گاه 
گفت: این پترو پاالیش��گاه ها ب��ا ظرفیت ۳۰۰ 
هزار بش��که یکی به نام شهید سلیمانی در کنار 
پاالیش��گاه خلی��ج فارس و دیگ��ری در منطقه 
 جاس��ک اس��ت که ب��رای ۴ هزار نفر اش��تغال

 ایجاد کرد.

وی ادامه داد: این پترو پاالیش��گاه ها در کنار 
تولی��د نف��ت خ��ام و گاز، تولید خ��وراک برای 
منطقه پایین دس��ت پتروش��یمی ها هم فراهم 
می کنن��د که از خام فروش��ی جلوگیری و نفت 

خام به ارزش افزوده تبدیل می شود.
وزی��ر نفت با بی��ان اینک��ه فراورده های نفتی 
تحریم ناپدیر است، گفت: ساخت پتروپاالیشگاه 
شهید سلیمانی با سرمایه نزدیک ۱۱ و جاسک 
۷ میلیارد دالر با اس��تفاده از ظرفیت س��رمایه 
گ��ذاران داخی و بانک ها و هلدینگ های داخلی 

انجام شد.
وی تاکی��د کرد: بخش��ی از س��هام این پترو 
پاالیشگاه ها در س��هام بورس عرضه می شود تا 
مش��ارکت مردمی را به همراه داشته باشد و از 

نقدینگی باال جلوگیری می شود.

قیم�ت نفت در معامالت روز چهارش�نبه بازار 
جهانی، در پی انتشار آماری که رشد غیرمنتظره 
ذخایر نفت آمریکا را نش�ان داد و بر ش�واهد از 

ضعیف شدن تقاضا افزود، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا، بهای معام��الت نفت برنت با ۲۳ 
س��نت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۹۶ دالر و هشت 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدی��ت آمریکا با ۲۸ س��نت مع��ادل ۰.۳ درصد 

کاهش، به ۹۰ دالر و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید.
ب��ه گفته منابع آگاه در بازار، آمار موسس��ه امریکن 
پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی 
به پنجم اوت، حدود ۲.۲ میلیون بش��که رش��د کرده 
اس��ت. تحلیلگران در نظرس��نجی رویترز پیش بینی 
ک��رده بودند که ذخایر نفت آمری��کا در هفته منتهی 
به پنجم اوت، به میزان ۴۰۰ هزار بش��که کاهش پیدا 
کرده اس��ت. آمار رس��می بعدازظهر روز چهارشنبه از 

سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.
ادوارد موی��ا، تحلیلگ��ر ارش��د ب��ازار در ش��رکت 
OANDA در ای��ن ب��اره اظه��ار کرد: ب��ا توجه به 
دورنمای مح��دود ماندن عرضه، هر چه نابودی تقاضا 
ب��ه دلی��ل ضعیف ش��دن اقتصاد جهان��ی روی دهد، 
ق��ادر نخواهد بود قیمت نف��ت را پایین تر ببرد. عمده 
توجهات بازار به مذاکرات هسته ای ایران معطوف شده 

که می تواند وضعیت عرضه را تغییر دهد.
اتحادی��ه اروپا اواخر روز دوش��نبه متن نهایی برای 
احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران را ارائه کرد که در 
انتظار موافقت واشنگتن و تهران است. یک مقام ارشد 
اتحادی��ه اروپا گفت: انتظار م��ی رود تصمیم نهایی در 

این باره تا چند هفته دیگر گرفته شود.
هر دو ش��اخص قیمت نفت روز س��ه شنبه نوسان 
داش��تند و در ط��ول معام��الت، هر دو بی��ش از یک 
دالر افزای��ش و کاهش پیدا کردن��د و نهایتا با اندکی 
کاهش بس��ته ش��دند که ناش��ی از نگرانیهای تورمی 
س��رمایه گذاران پس از انتشار خبر توقف فعالیت خط 

لوله نفتی دروژبا از روسیه به اروپا در اوکراین بود.

اوکرای��ن جری��ان نف��ت در ای��ن خط لول��ه که به 
بخش��هایی از اروپای مرکزی نف��ت منتقل می کند را 
به دلیل تحریمهای غربی که مانع پرداخت هزینه های 
ترانزیت نفت توس��ط روسیه شده است، متوقف کرد. 
جریان در مسیر جنوبی خط لوله دروژبا متوقف شده 
اما مسیر ش��مالی که به لهستان و آلمان نفت منتقل 

می کند، همچنان فعالیت دارد.
ش��رکت خط لوله جمهوری چک )MERO( اعالم 
کرد: انتظار دارد عرضه نفت روسیه از طریق این خط 
لوله به جمهوری چک، تا چند روز دیگر ازس��رگرفته 
ش��ود. در این بین، اپراتور میدان نفتی کاش��اگان در 
قزاقستان که هفته گذشته به دلیل نشت گاز تعطیل 
شده بود، اعالم کرد تولید نفت را به تدریج آغاز کرده 
اس��ت که به معنای افزوده شدن به میزان عرضه نفت 
به بازار اس��ت. اما اداره اطالع��ات انرژی آمریکا پیش 
بینی خود از میزان تولید نفت آمریکا در سال میالدی 
جاری و آینده را بازبینی و کاهش داد و اکنون انتظار 
دارد تولی��د نف��ت آمریکا در س��ال ۲۰۲۲ به ۱۱.۸۶ 
میلی��ون بش��که در روز و در س��ال ۲۰۲۳ به ۱۲.۷۰ 
میلیون بشکه در روز برسد. تولید نفت آمریکا در سه 
ماهه جاری، ۱۲.۰۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود 
که کمتر از ۱۲.۰۸ میلیون بش��که در روز برآورد شده 
در ژوئیه اس��ت. این آژانس پیش بینی قیمت وس��ت 
تگزاس اینترمدیت در س��ال می��الدی آینده را از ۸۹ 
دالر و ۷۵ سنت در هر بشکه، به ۸۹ دالر و ۱۳ سنت 

پایین برد.

در حال�ی برخ�ی گزارش ه�ا ادعای از دس�ت 
رفتن بازارهای گاز ایران بعد از جنگ روس�یه و 
اوکراین را مطرح می کنند که دولت س�یزدهم با 
تکیه بر دیپلماسی فعال انرژی، عالوه بر افزایش 
۲ درصدی صادرات گاز، به دنبال بازارهای جدید 

است.
به گزارش ایرن��ا، ایران از س��ال ۲۰۰۱ میالدی به 
جمع صادرکنندگان گاز جهان پیوس��ته است. در این 
س��ال ایران و ترکیه در قراردادی ۲۵ساله، تجارت گاز 

را آغاز کردند.
پس از آن با وقفه ای نسبتاً طوالنی تا میانه دهه ۹۰ 
شمس��ی، ترکیه تنها مش��تری عمده گاز ایران بود. با 
رایزنی های انجام شده عراق نیز به جمع واردکنندگان 
گاز ایران پیوس��ت. با این حال ایران تنها س��همی ۲ 
درص��دی از ب��ازار تجارت گاز جه��ان را دارد؛ این در 
حالی اس��ت که همواره تالش ک��رده تا بازار گاز خود 
را به موازات افزایش تولید توس��عه دهد. از همین رو 
برنامه صادرات گاز به پاکس��تان و همچنین عمان نیز 
مطرح اس��ت. ایران در دولت سیزدهم تالش کرده تا 
عالوه بر افزایش سهم خود در بازار جهانی گاز، خود را 
به عنوان شریکی قابل اعتماد در این بازار معرفی کند.

در نخس��تین گام نیز آغ��از قرارداد س��وآپ گاز از 
ترکمنس��تان به جمهوری آذربایجان آغاز ش��د و در 

ادامه حجم آن تا ۲ برابر افزایش پیدا کرد.
ای��ران همچنین توانس��ت بخش��ی از طل��ب گازی 
خود را از عراق دریافت کند. تا آنجا که بهار امس��ال، 

»احم��د موس��ی« س��خنگوی وزارت برق ع��راق در 
گفت وگو با خبرگزاری رس��می این کشور )واع( گفت: 
وزارت ب��رق ع��راق تماس هایی در خص��وص افزایش 
صادرات گاز ایران به این کش��ور به منظور فعال کردن 
نیروگاه های تولید انرژی با طرف ایرانی دارد و اکنون 
میزان ص��ادرات افزایش یافته و به روزانه ۴۰ میلیون 

مترمکعب رسیده است.
وی اف��زود: ع��راق رایزنی هایی با ط��رف ایرانی در 
راس��تای افزایش تدریجی ص��ادرات گاز دارد و طرف 

ایرانی نیاز عراق را درک می کند.
احمد موس��ی بیان داش��ت: ما اکنون به ۵۰ تا ۵۵ 
مترمکع��ب گاز ایران��ی نیاز داری��م و امیدواریم که از 

طریق تماس و رایزنی با ایران به این میزان برسیم.
با این ح��ال، م��واردی مانند تحریم و البته رش��د 
بی س��ابقه مصرف داخلی گاز، نگرانی ها را نس��بت به 
کاهش صادرات گاز بیش��تر ک��رد. اما مدیریت گاز در 
دولت س��یزدهم باعث شد نه تنها صادرات گاز کاهش 
پی��دا نکند که رش��د حدود ۲ درص��دی صادرات گاز 
طبیعی کش��ور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته 
)ب��ا وجود محدودیت ها( محقق ش��ود. ای��ن مهم در 
حالی محقق ش��د که گازرسانی و تامین پایدار گاز در 
بخش های خانگی و تجاری بدون قطعی و افت فش��ار 
در همه مناطق کش��ور با وجود سرمای شدید هوا در 
زمستان ۱۴۰۰ و نیز انجام برنامه های اجرایی پایداری 

سوخت موردنیاز نیروگاه های کشور تداوم داشت.
 همچنی��ن رک��ورد تاریخی مصرف بی��ش از ۶۹۰ 
میلیون مترمکعب در روز گاز در بخش خانگی، تجاری 
و صنایع غیر عمده در زمستان سال ۱۴۰۰ ثبت شد، 

اما برخالف سال ۹۹ از قطع گاز و برق خبری نبود.
از س��وی دیگر، س��وخت نیروگاه ها و افزایش سطح 
مخازن نفتگاز نیروگاه ها به ۲.۹ میلیارد لیتر )باالترین 
س��طح ذخایر نفت گاز در س��ال های اخیر( به صورت 
پایدار تامین ش��د، با وجود آنکه سطح ذخایر سوخت 
نیروگاه ها در زمان تحوی��ل دولت ۳۰ درصد کمتر از 

سال قبل از آن بود.

نفت از ریزش سنگین قیمت گریخت رد شایعه از دست رفتن بازارهای گازی ایران

مدیرکل فروش و خدمات مش�ترکان توانیر گفت: برنامه پاداش 
۵ براب�ر تعرفه که به ازای هر کیلووات س�اعت کاهش مصرف اجرا 
ش�د، ابت�کار خوبی بود ک�ه باتوجه به آمارها ح�دود ۴۰ درصد از 
مش�ترکان مش�مول پاداش ش�دند که ازاین بین قبض ۱۲ درصد 

مشترکان رایگان شده و حتی بستانکار شدند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، »عبداالمیر یاقوتی« 
افزود: و به نظر می رسد ۹۰ درصد از مشترکان برق ظرفیت این را دارند 

که تا پایان دوره تابستان حداقل در یک دوره مشمول جایزه شوند.
وی ادام��ه داد: با وجود رش��د تقاضای مصرف برق خانگی، مصرف برق 
کشور در این بخش ۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته 
اس��ت که  به طور یقین تغییر تعرفه و نیز مش��وق های وزارت نیرو برای 

مشترکان خانگی از عوامل مهم در این کاهش مصرف بوده اند.
این مدیر صنعت برق خاطرنش��ان ک��رد: موضوع قیمت همواره یکی از 
عوام��ل مؤث��ر در کاهش و کنت��رل مصرف بوده اس��ت و باتوجه به اینکه 
تعرفه برق در پله های آخر ۳.۵ برابر تعرفه عادی اس��ت، طبیعی است که 
مشترکان برای کاهش مصرف و رساندن آن به الگوی تعیین شده انگیزه 

الزم را داشته باشند.
وی با اشاره به مش��وق های پیش بینی شده برای صرفه جویی در بخش 

خانگی تأکید کرد:
یاقوتی گفت: کاهش مصرف برق خانگی در مناطق گرمسیری به مراتب 
بیش��تر از مناطق عادی بوده و این نش��ان می دهد مشترکان این مناطق 
ک��ه به دلیل الگ��وی مصرف خاص مناطق گرمس��یر )الگ��وی تا ۳۰۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه( از ظرفیت بیشتری برای کاهش مصرف برخوردار 

بوده و از مشوق های وزارت نیرو بیش از دیگر مشترکان برخوردار شده اند، 
به گونه ای که میانگین پاداش مشترکان مناطق گرمسیری حدود ۶۰ هزار 

تومان و مشترکان عادی حدود ۲۲ هزار تومان بوده است.
وی میانگی��ن کاهش مصرف برق در مناطق گرمس��یر را تا ۱۰ درصد 
نیز عنوان کرد و خاطرنش��ان ساخت: آمارها نشان می دهد در شهر اهواز 
متوس��ط ماهانه مصرف برق از ۹۲۲ کیلووات س��اعت در سال گذشته به 

۷۰۲ کیلووات ساعت در سال جاری رسیده است.
مدی��رکل ف��روش و خدمات مش��ترکان توانیر ادام��ه داد:  این رقم در 
خوزس��تان از ۸۶۸ کیلووات س��اعت به ۸۱۱ کیلووات ساعت کاهش یافته 
اس��ت، در هرمزگان از ۹۰۲ کیلووات ساعت به ۸۳۹ کیلووات ساعت و در 

بوشهر از ۸۴۵ کیلووات ساعت به ۷۳۹ کیلووات رسیده است.

یاقوتی افزود: باوجوداینکه مشترکان بسیار پرمصرف حدود ۴ درصد از 
مشترکان برق خانگی را تش��کیل می دهند، اما حدود ۱۴ درصد مصرف 

برق این بخش را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به اقدام های توانیر برای کاهش مصرف مشترکان پرمصرف 
خاطرنشان کرد: در زمان های پیک بار شبکه به مشترکان هشدار افزایش 
هزینه قب��ض باتوجه به افزایش تعرفه و حتی هش��دار محدودکردن برق 
ارسال شده و در مواردی که امکان فنی قطع برق هم وجود داشته است، 
برق این مشترکان از راه دور قطع شده است. این مقام مسئول  ادامه داد: 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک بسیار پرمصرف در بخش خانگی شناسایی 
شده اند که حتی بیش از ۱۰ برابر الگوی تعیین شده مصرف برق داشته اند 
و سعی شده است با ابزارهای مختلف در زمان اوج بار شبکه، مصرف این 
دسته از مشترکان هم کاهش یابد. مدیرکل دفتر امور مشترکان توانیر در 
ادامه عملکرد صنعت برق در س��ال جاری برای مدیریت ش��بکه در زمان 
پیک را بسیار بهتر از سال های قبل توصیف کرد و افزود: باتوجه به تجربه 
سال های قبل سعی شده است قبل از آغاز فصل پیک و در اردیبهشت ماه 
تمامی ظرفیت های موجود برای تولید برق آماده شود. یاقوتی گفت: این 
در حالی است که تأمین برق صنایع نیز از وضعیت بهتری به نسبت سال 
قبل برخوردار بود و البته دراین خصوص نباید همکاری خوب دستگاه های 
ذی رب��ط و مش��ترکان به ویژه در بخش های خانگ��ی، صنعتی، عمومی و 
کش��اورزی را نادی��ده گرفت. وی ادامه داد: حدود یک میلیون مش��ترک 
صنعت برق تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی ق��رار دارند که در 
صورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق تا ۵۰ درصد سقف الگو، از برق 

رایگان بهره مند خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور مشترکان توانیر:
۴۰ درصد مشترکان مشمول پاداش خوش مصرفی شدند

بر اس�اس گزارش موسس�ه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررس�ی 
وضعیت تبخیر در حوضه های آبریز کشور نشان از آن دارد که در 

این هفته و هفته آینده این روند با افزایش روبه رو خواهد شد.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادی ایرنا، میزان تبخی��ر آب در حوضه های 
آبریز کش��ور یکی از مهم ترین مس��ائل در به وجودآمدن کم آبی یا پرآبی 
اس��ت، به طوری که هرچه میزان تبخیر بیش��تر باشد وضعیت تأمین آب 

هم مشکالت بیشتری خواهد داشت.
بر اس��اس اعالم مؤسس��ه تحقیقات آب وزارت نیرو، وضعیت پتانسیل 
تبخیر نس��بت به متوس��ط ۵ س��ال اخیر به صورت پراکنده در برخی از 
مناطق کش��ور افزایشی و نسبت به هفته گذش��ته برای مناطق واقع در 

نواحی جنوبی تا مرکز کشور افزایشی خواهد بود.
وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر 
به جز جنوب شرق کشور، در سایر مناطق کشور عمدتاً همراه با افزایش 

خواهد بود.
 همچنی��ن وضعیت پتانس��یل تبخیر برای هفته دوم نس��بت به هفته 
گذشته، دارای الگوی تقریباً مشابه در مقایسه با دوره ۵ سال اخیر خواهد 

بود
ب��ر پایه این گزارش، اختالف هفتگی پتانس��یل تبخیر در حوضه آبریز 
دریای خزر در هفته منتهی به ۲۱ مرداد نس��بت به هفته گذش��ته  صفر 

میلیمتر است، درحالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر  
۰.۴ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این ش��کل اس��ت که 
نس��بت به هفته گذشته  منفی ۰.۴ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره 

مشابه پنج سال اخیر نیز ۶ دهم میلیمتر است.
اختالف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فالت مرکزی در هفته 

منتهی به ۲۱ مردادماه  نس��بت به هفته گذش��ته ۸ دهم میلیمتر است، 
همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۳ دهم میلی متر 

است.
این وضعیت برای حوضه آبریز قره قوم به این ش��کل است که نسبت به 
هفته گذش��ته ۰.۵ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال 

اخیر منفی د و دهم  میلیمتر است.
اختالف هفتگی پتانس��یل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته 
منتهی به ۲۱ مردادماه نسبت به هفته گذشته ۱ میلیمتر است، درحالی که 

این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۷ میلیمتر است.
این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به این شکل 
است که نسبت به هفته گذشته ۱.۴ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره 

مشابه پنج سال اخیر ۰.۳  میلیمتر است.
اختالف هفتگی پتانس��یل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته 
منتهی به ۲۸ مردادماه نس��بت به هفته گذشته ۱.۶ میلیمتر خواهد بود، 
درحالی که این میزان نس��بت به دوره مشابه پنج سال اخیر۲.۳ میلیمتر 

است.
این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این ش��کل اس��ت که 
نس��بت به هفته گذش��ته ۰.۴ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به 

دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۷ میلیمتر خواهد بود.

تبخیر آب در حوضه های آبریز افزایش می یابد

اوجی: پروژه  پترو پاالیشگاهی وارد بازار بورس شد


