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بررسی برداشت از دو میدان نفتی مشترک

رقابت میادین آزادگان ایران و مجنون عراق

رشد ۸درصدی مصرف بنزین نسبت به پارسال
میانگین مصرف بنزین ایران از ابتدای سال جاری تا  ۲۸آبان ماه  ۸۱میلیون لیتر بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است .به گزارش ایسنا ،میانگین مصرف
بنزین ایران تا یکشنبه  ۲۸آبان ماه (۲۴۴روز)  ۸۱میلیون لیتر بوده و با رشد هشت درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است .براساس این گزارش ،میانگین مصرف
بنزین از ابتدا تا  ۲۸آبان ماه  ۷۸.۲میلیون لیتر بوده است.طبق آمارهای شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ،میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست سال ۸۱.۷
میلیون لیتر بوده است که نسبت به آمار شش ماهه سال گذشته  ۸.۳درصد رشد داشته است.
از نظر حجمی بیش از  ۱۵میلیارد و  ۱۹۶میلیون لیتر بنزین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶
مصرف شده است .باالترین میزان مصرف بنزین در سال جاری در  ۱۶شهریورماه با ۱۰۴.۷
میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف در  ۲۵فروردینماه با  ۶۲.۷میلیون لیتر بوده است.
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قیمت نفت روز چهارشــنبه در شرایطی

دو میدان آزادگان در ایران و مجنون در
عراق ،علیرغم مشترک بودن ،غولهایی
هستند که توسعه زیادی نیافتهاند و اخیرا ً
توسعه هر دو نیز با مشکالتی مواجه شده
اســت .میدان نفتی مجنون عراق که در
 ۶۰کیلومتری بصره قــرار دارد ،میدان
نفتی مشــترک با میدان عظیم آزادگان
در ایران است .شرکت انگلیسی-هلندی
شــل در حال حاضر اپراتور یا بهر هّبردار
میدان نفتی مجنون عراق اســت و ۴۵
درصد سهام این میدان را نیز در اختیار
دارد .با این حال ،توسعه میدان مجنون
هم ،همچون توســعه میدان آزادگان در
ایران ،به مشکل برخورده است و شرکت
شل در ژوئن سال آینده میالدی (سال
 )۲۰۱۸ســهام خود در این میدان را به
شــرکتهای نفتی دولتی عراق واگذار
میکند و از این میدان خارج میشود.

شل هم از میدان مجنون خارج میشود
و از هماکنون رقابتهای شــرکتهای
بزرگ نفتی بــرای حضور در این میدان
آغاز شده است.
شرکتهای توتال فرانسه ،شورون آمریکا،
انی ایتالیا و بیپی انگلیس تمایل خود را
برای توســعه میدان نفتی مجنون ابراز
کردهاند .تمایل توتال به توسعه مجنون
تاریخی طوالنی دارد و از قضا توتال برای
توسعه میدان نفتی آزادگان نیز با ایران
تفاهمنامه امضا کرده است! توتال از دهه
 ۹۰میالدی و از همــان زمان حکومت
صدام عالقهمند به توسعه میدان مجنون
بود؛ چیزی که تاکنون به آن نرســیده
اســت و در ســال  ۲۰۰۹کــه مناقصه
مجنون با حضور  ۴۴شرکت نفتی برگزار
شد ،توتال و شریک چینیاش (سی ان
پی سی) در رقابتی نفسگیر ،مناقصه را
به شل و پتروناس باختند.

به گزارش نکونیوز ،میدان نفتی مجنون
عراق که در سال  ۱۹۷۵کشف شد۳۸ ،
میلیارد بشکه نفت درجا دارد و در حاضر
 ۲۱۰هزار بشــکه نفــت در روز از این
میدان تولید میشــود .کنسرسیومی به
رهبری شل مسئولیت توسعه این میدان
را برعهده دارد و شرکت پتروناس مالزی
نیز دیگر شــریک خارجی شرکت شل
اســت .از قضا هر دو این شرکتها برای
توسعه رقیب ایرانی مجنون ،یعنی میدان
نفتی آزادگان ،با شرکت ملی نفت ایران
تفاهمنامه امضا کردهاند .مناقصه میدان
آزادگان در ایــران بارها به تعویق افتاده
اســت و دقیقاً مشخص نیست که برنده
این مناقصه چه زمانی مشخص میشود.
از سوی دیگر حدود  ۸ماه دیگر ،شرکت

سه میدان بزرگ عراق

تولید  210هزار بشکه

بی پــی انگلیس که تمایــل خود برای
توسعه میدان نفتی مجنون را ابراز کرده
است ،در بزرگترین میدان نفتی عراق
یعنی میدان رمیله نیز حضور دارد .این
میدان  ۱.۴۵میلیون بشکه در روز نفت
تولیــد میکند .انی ایتالیا هم شــرکت
بهرهبــردار در میدان نفتــی زبیر عراق
اســت ،میدانی که تولید نفتاش ۴۳۰
هزار بشــکه در روز اســت .شــل که از
میدان مجنون خارج شود ،شرکتهای
نفت دولتی عراق زیــر نظر وزارت نفت
این کشــور ،مســئولیت بهرهبرداری از
این میدان را بر عهده خواهند داشت تا
خللــی در تولید نفت این میدان صورت
نگیرد .شــرکتهای نفتــی خارجی در

کســب تندیس برنزین  ۶ستاره سومین جایزه
ملی مدیریت داراییهای فیزیکی (نت) بهعنوان
اولین و تنها شــرکت در مجموعه شرکت ملی
گاز ایران
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان
ســمنان ،در ســومین جایزه ملــی مدیریت
داراییهای فیزیکی (نگهداری و تعمیرات) که
بیست و سوم آبان ماه و همزمان با دوازدهمین
همایش بینالمللــی مدیران فنی و نگهداری و
تعمیــرات در مرکز همایشهــای بینالمللی
پژوهشــگاه صنعت نفت برگزار شد شرکت گاز

آرژانتین مکررا بهعنوان مکانی توصیف شده
که انقالب شیل بعدی در آن به وقوع خواهد
پیوست .به گزارش ایسنا ،اکنون مدتی از آغاز
وقوع این انقالب میگذرد اما پیشرفت تولید
شیل در این کشــور آمریکای التین در حال
اوج گرفتن اســت .شــرکت دولتی  YPFدر
اکتبر اعــام کرد که به منظور افزایش تولید
نفت و گاز از شیل واکا موئرتا ،قصد دارد ۳۰
میلیارد دالر بر روی ســرمایهگذاری شــیل
در پنج ســال آینده هزینه کند .این شرکت
امیدوار است طی مدت مذکور تولید شیل را
 ۱۵۰درصد افزایش دهد.آنچه که در پیشبرد
این هدف کلیدی محســوب میشود کاهش
هزینههای توسعه است .شرکت  YPFاعالم
کرده که میتواند معادل یک بشــکه نفت را
با هزینــه  ۱۳دالر تولید کنــد و قصد دارد
تا ســال  ،۲۰۲۰هزینه تولیــد را به  ۱۰دالر
کاهش دهد که به گفته این شــرکت ،تولید
را با تولید شــیل پرمیان یا ایگل فورد آمریکا
رقابتی خواهد کرد .بنا بر باور این شــرکت و
دولت آرژانتین ،بخشــی از کاهش هزین ه با

ســالهای اخیر به مدلهای قراردادی
عراق انتقاد داشتهاند و در نهایت همین
انتقادها ،شــل را بر این داشته تا پس از
مذاکراتی بینتیجه بر ســر ادامه کار در
این میدان ،سهام خود را واگذار کرده و
از این میدان خارج شــود .میدان نفتی
آزادگان ،سومین میدان نفتی بزرگ در
دنیا اســت .این میدان در سال ۱۹۹۸
کشف شد و ذخایر نفت درجای آن ۳۳.۲
میلیارد بشکه تخمین زده میشود .این
میدان بزرگترین میدان کشــف شده
در ایــران از دهه  ۸۰میــادی تاکنون
اســت و در جنوب غربی ایران در استان
خوزســتان قرار گرفته است .تولید نفت
از میدان آزادگان در حال حاضر بســیار
کمتر از میدان مجنون عراق و در حدود
 ۱۲۰هزار بشــکه در روز است .شرکت
اینپکــس ژاپــن عم ً
ال از ســال ۲۰۰۴
شرکت توســعهدهنده میدان آزادگان
بود و در کنسرسیوم توسعه این میدان
دارای ســهم  ۷۵درصد بود .با این حال،
این شرکت ژاپنی به دلیل اختالفات بر
سر قیمت قرارداد و همچنین فشارهای
آمریکا در سال  ،۲۰۰۶بخش عظیمی از
ســهام خود را به شرکت نفتیران (یکی
از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی
نفــت ایــران) واگذار کرد و ســهم این
شــرکت در کنسرســیوم به  ۱۰درصد
کاهش یافت .در سال  ۲۰۱۰پس از این
که دولت ژاپن ،تحت فشارهای آمریکا،
تصمیم گرفت که تحریمهای بیشتری
علیه ایــران وضع کند ،اینپکس به کلی
از پروژه توســعه میــدان نفتی آزادگان
خارج شــد .با این حال اینپکس یکی از
چند شرکت خارجی است که در دولت
یازدهم برای مطالعه میدان نفتی آزادگان

با شرکت ملی نفت ایران ،تفاهمنامه امضا
کرد .شل ،توتال و پتروناس شرکتهای
مهم دیگری هستند که برای مطالعه این
میدان ،تفاهمنامه امضا کردهاند .میدان
نفتــی آزادگان تا مدتهــا به دو بخش
شمالی و جنوبی تقسیم میشد اما از این
به بعد قرار است توسعه میدان آزادگان
به صورت یکپارچه انجام شــود و دیگر
این میدان به دو بخش شمالی و جنوبی
تقسیم نشود .از قضا سرنوشت چینیها
در صنعــت نفت ایران نیز بــه نوعی با
این میدان گره خورده اســت .چینیها
پس از خروج اینپکس ژاپن ،مسئولیت
توسعه میدان نفتی آزادگان را بر عهده
گرفتنــد .در دولــت دوم احمدینژاد و
درســت در زمانی که به دلیل آغاز دور
جدیدی از تحریمها ،شرکتهای خارجی
مشــغول ترک ایران بودند ،شرکت ملی
نفت چین (سی ان پی سی) در مهرماه
ســال  ۸۹قراردادی با شرکت ملی نفت
برای توسعه همه مخازن میدان آزادگان
امضا کرد .قرارداد توسعه میدان آزادگان
جنوبی بــه ارزش  ۲.۵میلیارد دالر در
قالب بیع متقابل بین چینیها و شرکت
ملی نفت امضا شد و توسعه فاز نخست
میدان آزادگان شــمالی نیز به شرکت
ملی نفت چین واگذار شــد .اما شرکت
ملــی نفت چین در اردیبهشــت  ۹۳به
دلیل تعلل در اجرای قرارداد ،خلعید شد
و از طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی
کنار گذاشته شد .اخراج چینیها از این
میــدان پس از یک دوره تهدید و اخطار
صورت گرفت .حاال باید سرنوشت میدان
آزادگان در ایران و میدان مشترک با آن،
یعنی میــدان نفتی مجنون در عراق ،به
کجا ختم میشود.

افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان سمنان

اســتان ســمنان بهعنوان اولین و تنها شرکت
واجد شرایط احرازتندیس در مجموعه شرکت
ملی گاز ایران موفق به کسب تندیس برنزین ۶
ستاره این جایزه شد.
در ابتدای این مراســم دکتر علی زواشکیانی،
مأموریــت ایــن جایــزه را ترویــج فرهنگ
مدیریت سیســتماتیک داراییهــای فیزیکی،
معرفــی ســازمانهای برتــر بهعنــوان الگو
()Benchmarkهای داخلی ،شناخت سازمانها
از جایــگاه و وضعیــت مدیریت نگهــداری و
تعمیرات خود نســبت به سایر ســازمانهای

مشــابه ،مشخص شدن نقاط ضعف سازمان در
زمینه مدیریت داراییهــای فیزیکی و تدوین
هدفمندانه اســتراتژیها برای همســو کردن
تالشهای ســازمان و ایجاد بســتر الزم برای
رقابــت در کالس جهانــی در زمینه مدیریت
داراییهای فیزیکی دانست.
مدل ارزیابی جایزه ملی براســاس مدل آپتایم،
آزموده شده ترین و فراگیرترین مدل مدیریت
داراییهای فیزیکی (نگهــداری و تعمیرات) با
بیش از  ۱۰۰۰پیاده ســازی در جهان اســت.
این مدل  ۱۰جنبهی مدیریت دارایی فیزیکی
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(استراتژی – کارکنان – مدیریت مواد – مدیریت
عملکرد – مدیریت کار – سیستمهای کامپیوتری
– مراقبتهــای پایه – کارتیمی – فرآیند – رویکرد
مبتنــی بر تجهیز) را در نظــر گرفته و پس از
ارزیابی نشــان خواهد داد که سرمایهگذاری بر
روی کدام یک از این جنبهها ،بازگشت سرمایه
ی باالتری را برای سازمانها به ارمغان خواهد
آورد .الزم به ذکر است سال گذشته و در دومین
دوره جایزه ملی مدیریت داراییهای فیزیکی؛
شرکت گاز اســتان ســمنان موفق به کسب
تقدیرنامه این جایزه شده بود.

آیاآرژانتینموفقیتشیلآمریکاراتکرارمیکند؟

کاهش هزینههای نیروی کار حاصل خواهد
شد .اتحادیههای تجاری اوایل سال میالدی
جاری در قبال تعهــد برای هزینه ،امتیازاتی
را در زمینه قراردادهای کاری واگذار کردند.
به گفته وزیــر انرژی آرژانتیــن ،این توافق
میتوانــد هزینههای توســعه را حداکثر ۲۰
درصد کاهش دهد .هــر چه بازار نیروی کار
انعطافپذیری بیشتری داشته باشد به جذب
دالرهای بیشــتر از شــرکتهای بینالمللی
کمک خواهد کرد .با پیروزی قاطع مائوریسیو
ماکری ،رئیسجمهور آرژانتین ،در انتخابات
میــان دورهای اکتبــر ،نیروی کار ســازمان
یافته ممکن اســت هدف اصالحات بیشتری
قــرار گیرد .بــه گفته خیمنا بالنکــو ،مدیر
مســائل آمریکای التین در شــرکت مشاوره
ریسک "وریســک ماپل کرافت" ،اصالحات
مالیاتــی و کارگری در صــدر برنامه مقننه
دولت آرژانیتــن خواهد بود که بهبود فضای
کســب و کار را هدف گرفته است .همزمان
دولت ماکری کاهــش یارانههای گاز طبیعی
را پیشنهاد کرده اســت .قیمت گاز طبیعی

در آرژانتیــن در  ۷.۵۰دالر  MMBtuمعین
شــده کــه در مقایســه با قیمت ســه دالر
 MMBtuمعامــات روز بازار گاز در آمریکا،
قیمت بادآوردهای محســوب میشود .دولت
آرژانتین مدتها اســتدالل داشته که قیمت
باالتر ســرمایهگذاری را تشــویق کرده و به
افزایــش تولید کمک خواهد کرد .اما این امر
به قیمت هزینه چشمگیری برای خزانه تمام
شده است .اکنون دولت قصد دارد یارانهها را
کاهش دهد و قیمت ثابت تا ســال  ۲۰۲۱به
شــش دالر  MMBtuکاهش خواهد یافت و
یارانهها برای تولید باالی یک ســطح خاص
از پیش تعیین شــده در پایان سال میالدی
جاری قطع خواهد شــد .شرکت  YPFاعالم
کرده از این اقدام مایوس شــده و در واکنش
بــه این اقــدام ،هزینــه را از گاز طبیعی به
نفت متمرکز خواهد کــرد .دانیل گونزالس،
مدیر مالی شــرکت  YPFبــه رویترز گفت:
با مقررات گازی جدید این شــرکت احتماال
برخالف آنچــه در برنامه خود در نظر گرفته
بود ،شــاهد رشد بیشــتری در نفت خام به

جای گاز طبیعی خواهد بــود .بعالوه YPF
امیدوار اســت تالشهای خــود را بر تولید
مرســوم متمرکز کند که در سالهای اخیر و
تا زمانی که ماکری مدیریت این شــرکت را
تحت اصالحات قرار داد ،محبوبیت نداشــت.
تولید مرســوم همچنان بزرگترین ســهم
را از تولید این شــرکت دارد .با اینهمه اگر
آرژانتین بخواهد مرکز شــیل بعدی باشد ،به
ســطح باالیی از ســرمایه به همراه تخصص
حفاری نیاز دارد که بایســتی از خارج تأمین
کند .میگل گوتیرز ،رئیس هیئتمدیره YPF
در مصاحبــه بــا بلومبرگ اظهــار کرد این
شــرکت به دنبال تجربه از آمریکا و تجربه از
شرکتهایی اســت که چرخه مشابه را طی
کردند و میتوانند فناوریهایی را عرضه کنند
که ما در اختیار نداریم .شرکت  YPFو دولت
آرژانتین سالها به دنبال جذب شرکتهایی
مانند اکسون موبیل ،توتال ،شل و شورون با
امید جذب آنها برای سرمایهگذاری میلیاردی
در واکا موئرتا بوده است .بیش از  ۱۵شرکت
در حال اکتشاف در این منطقه هستند.

تاثیر انتظارات بــرای تمدید توافق کاهش
تولید اوپک با رشــد تولیــد آمریکا جبران
شــد ،تغییر چندانی نداشــت .بــه گزارش
ایســنا ،نفت برنت که قیمت پایه برای بازار
بینالمللی اســت ،با هشــت سنت افزایش
نســبت به قیمت نهایی معامالت دوشنبه،
 ۶۲.۲۰دالر در هر بشــکه معامله شد .بهای
معامالت نفت وســت تگــزاس اینترمدیت
آمریکا با هشــت ســنت افزایش نسبت به
روز گذشــته ،به  ۵۶.۵۰دالر در هر بشــکه
رســید .معاملهگران میگویند آنها از انجام
معامالت جدید بزرگ به دلیل ابهامی که در
بازارها وجود دارد ،اجتناب میکند .سازمان
کشــورهای صادرکننده نفــت (اوپک) به
همراه گروهی از تولیدکنندگان خارج از این
ســازمان که در راس آنها روسیه قرار دارد،
از ابتدای سال میالدی جاری با هدف پایان
دادن به اشــباع عرضه جهانی و حمایت از
قیمتها تولیدشان را محدود کردهاند .توافق
کاهش تولید در مارس سال  ۲۰۱۸به پایان
میرسد ،اما اوپک  ۳۰نوامبر برای گفتوگو
درباره دورنمای سیاســت تولید خود دیدار
خواهد کرد .انتظــار میرود اوپک با تمدید

توافــق کاهش تولید موافقت کنــد ،زیرا با
وجود کاهش اخیر ذخایر نفت جهانی ،سطح
آنها همچنان باال مانده است اما تردیدهایی
نسبت به تمایل برخی از مشارکتکنندگان
بــرای ادامه محدودیت تولیــد وجود دارد.
به گفته تحلیلگران شــرکت مشاوره انرژی
 ،FGEاگر کاهش تولید کشورهای اوپک و
غیراوپک ادامه پیدا کند ،مازاد ذخایر در سه
ماهه سوم سال  ۲۰۱۸به حدود  ۵۰میلیون
بشکه باالی متوسط پنج ساله خواهد رسید،
در حالــی که این مازاد اکنون  ۱۴۰میلیون
بشــکه باالی متوســط پنج ســاله است و
قیمتها به حدود  ۶۵تا  ۷۰دالر درهر بشکه
صعود خواهد کرد .براساس گزارش رویترز،
خارج از گروه تولیدکنندگانی که داوطلبانه
تولیدشــان را محدود کردهاند ،بزرگترین
دردســر برای اوپک رشــد فعالیت حفاری
ن نفت شیل
آمریکا به خصوص تولیدکنندگا 
بوده است .شرکت مشاوره انرژی وست وود
گلوبال انرژی اعالم کرده تولید نفت آمریکا با
رشد شمار دکلهای حفاری که  ۳۱۶حلقه
از اواسط سال  ۲۰۱۶افزایش یافته و تا هفته
گذشته به  ۷۶۸حلقه رسید ،رشد سریعتری
خواهد داشت.

در جلسه کمیسیون انرژی ارائهشد

گزارش زنگنه از اجرای قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی با
شرکتتوتال

وزیر نفت با حضور در جلســه کمیســیون
انرژی گزارشــی از آخرین وضعیت اجرای
قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت توتال
را ارائه کرد .اســداهلل قرهخانی در گفتوگو
با ایسنا با تشریح جلسه کمیسیون انرژی،
گفت :بیژن زنگنه وزیر نفت برای پاســخ به
ســوال نمایندگان در جلســه امروز حضور
داشــت و نمایندگان ســوالکننده هم در
خصــوص برندینگ جایگاههای ســوخت،
اســتفاده از دانــش فنــی و تکنولوژی در
طرحها ،باشگاه نفت و نیرو و آتشسوزیهای
اخیر در پاالیشگاهها و پتروشیمیها سواالت
خود را مطرح کردند .وی افزود :در رابطه با
برندینگ جایگاههای سوخت مقرر شد که
وزیر نفت و معاون پاالیش و پخش نامهای
بنویسند که فعال پذیرش بیشتر شرکتها
متوقف شــود تا این موضوع تعیین تکلیف
گــردد که چه سیاســتی را اتخــاذ کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین بیان

کــرد :در زمینه اســتفاده از دانش فنی و
تکنولــوژی در طرحها یک ماه فرصت داده
شد تا بررسیهای بیشــتری به عمل آید.
قرهخانی اظهار کرد :سوال کریمی قدوسی
و قاضیپور در خصوص باشگاه نفت و نیرو
و آتشســوزیهای اخیر در پاالیشــگاهها
و پتروشــیمیها نیز به دلیل اینکه این دو
نماینده قانع نشدند به صحن علنی مجلس
ارجاع شد .این عضو هیئت رئیسه کمیسیون
انرژی مجلس همچنین بیان کرد :وزیر نفت
گزارشــی از آخرین وضعیت اجرای قرارداد
توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت توتال
را ارائه کرد و گفت توتال کمافیالسابق کار
خــود را به پیش میبرد و حتی در شــرف
قرارداد با پیمانکاران داخلی اســت لذا در
حال حاضر عقبماندگی در اجرای پروژهها
نداریم و توتال هم طبق زمانبندی کار خود
را انجام میدهد ،در خالل کار هم مسئلهای
مشاهده نشده است.

آمادهسازینیروگاههابرایتأمینبرقتابستان۹۷
معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی
ایران با تاکید بر اینکــه تاکنون تعمیرات
 ۳۰هــزار و  ۵۰۸مــگاوات از نیروگاههای
کشــور انجام شده اســت ،گفت :با تدابیر
صورت گرفته در طی دو ،ســه سال اخیر
نیروگاههــا در تابســتان از آمادگــی ۹۹
درصدی برخوردار بودهاند .به گزارش ایسنا،
عبدالرسول پیشاهنگ با تاکید بر اینکه در
ســال جاری باید  ۸۸هزار و  ۱۵۰مگاوات
تعمیرات نیروگاهی در سطح کشور صورت
بگیــرد ،عنوان کرد :براســاس برنامهریزی
صورت گرفته باید تاکنون  ۲۹هزار و ۶۲۸
مگاوات از نیروگاههای کشــور تحت تعمیر
قرار میگرفت که تا به این لحظه تعمیرات
 ۳۰هزار و  ۵۰۸مگاوات از نیروگاهها انجام
شــده و در این حوزه از برنامه زمان بندی
پیش هستیم .وی افزود :هر ساله  ۲۷۰روز
از ســال و به تعبیری از  ۱۵شهریورماه تا
 ۱۵خردادماه ســال آینده به فعالیتهای
تعمیراتی نیروگاهها اختصاص پیدا میکند
و اینگونه تعمیرات براســاس پارادیمهای
مختلفی همچون ساعات کارکرد واحدها،
قطعات مــورد نیاز نیروگاههــا ،گروههای
تعمیراتی ،کارگاههای تعمیراتی ،ســوخت

نیروگاهها ،نیاز شبکه و بازار برق برنامهریزی
میشود .پیشاهنگ تصریح کرد :براین اساس
هرســاله در زمان مقرر پــس از هماهنگی
با مدیریت شــبکه به تمامــی نیروگاههای
کشور اعم از دولتی ،خصوصی و خرید برق
تضمینی اعالم میشود که در زمان مقرر به
دلیل امنیت شبک ه امور مربوط به تعمیرات
با کیفیت باال و تأمین منابع مالی در دستور
کار قرار بگیرد .معاون راهبری تولید شرکت
برق حرارتی ایران حاصل تعمیرات نیروگاه
را آمادگی مناســب برای تابســتان آینده
دانســت و گفت :با تدابیر صــورت گرفته
در طی دو ،ســه ســال اخیر نیروگاهها در
تابســتان از آمادگی  ۹۹درصدی برخوردار
بودهاند .وی تعمیرات نیروگاهها را به چهار
دسته اساسی ،دورهای ،بازدید اتاق احتراق
و بازدید مســیر داغ تقســیمبندی کرد و
گفت :مدت زمان تعمیرات واحدها براساس
آیتمهای یاد شده متفاوت است و بین یک
هفته تا  ۱۲۰روز زمان میبرد .پیشاهنگ در
پایان تاکید کرد :در روند جریان تعمیرات
نیروگاهها بایســتی  ۶۰۳فعالیت در دستور
کار قرار بگیرد که تاکنون  ۲۰۲فعالیت آن
انجام شده است.

ادامه سرمقاله

سخنیباموافقانسرکوبنرخ ارز

اقتصاد ما نیازمند جراحی است و جراحی
نیز غالباً همراه درد و خونریزی است.
در صــورت مدیریــت صحیــح و عاقالنه
میتوان تبعات اصالحــات اقتصادی را به
حداقل کاهش داد و در درازمدت میتوان

از اثرات جانبی تورم نیز کاست.
باید امیدوار بود کــه این روند اصالحی با
قوت ادامه یابد و با اصالح فرآیندهای خود
در نهایت بهبود شــرایط اقتصادی را رقم
زند.

