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اخبار

مديرعامل شرکت توليد نيروي برق حرارتي خبر داد:

اعطايحوالهنفتيبهسرمايهگذاراننيروگاهي

مديرعامل شرکت توليد نيروي برق حرارتي گفت:در طرحهاي
بيعمتقابل ،طبيعتا هر سرمايهگذاري که بتواند پروژه خود را زودتر به
اتمام برساند ما متعهد هستيم که نفت خام در اختيارش قرار دهيم.
محسن طرزطلب ،در آئين افتتاح نخستين واحد بخار نيروگاه
سيکلترکيبي اروميه با اعالم اين خبر گفت :ساخت واحدهاي بخار
اين چنيني در قالب قراردادهاي بيعمتقابل در دستور کار قرار گرفته
و مکانيزم بازگشت سرمايه آنها از محل سوخت صرفهجويي خواهد
بود؛ بدين صورت که سرمايهگذار اقدام به احداث بخش بخار نيروگاه
و تبديل واحدهاي گازي موجود به سيکلترکيبي کرده و پس از
بهرهبرداري واحدها ،هزينه سرمايهگذاري در قالب سوخت صرفهجويي
شده پرداخت ميشود.
وي افزود :از سال گذشته پيگير اصالح طرحهاي بيعمتقابل و
بازپرداخت تعهدات موجود در اين بخش از محل سوخت صرفهجويي
بودهايم که پيرو پيگيريهاي صورت گرفته تمهيداتي در بودجه سال
 99براي بازپرداخت سوخت صرفهجويي شده به سرمايهگذار پيشبيني
شده است.
طرزطلب با اشاره به تدوين و تصويب آئيننامه اين بخش در
دولت ،ادامه داد :اين مهم تاکنون در نيروگاه پرند به سرانجام رسيده
و گزارش مربوط به اندازهگيري سوخت صرفهجويي در اين نيروگاه به
تأييد سازمان برنامه و بودجه رسيده و در اختيار وزارت نفت نيز قرار
گرفته است .اين وزارتخانه نيز گزارش مربوطه را در اختيار شرکت ملي
نفت قرار داده تا سوخت صرفهجويي شده در اختيار سرمايهگذار قرار
بگيرد.
مديرعامل شرکت توليد نيروي برق حرارتي تاکيد کرد :در حال
حاضر براي هر واحد بخار به قيمت روز ،ماهانه هشت ميليون دالر از
محل سوخت صرفهجويي شده امکان بازپرداخت سرمايهگذاري انجام
شده ،وجود دارد .بر همين اساس براي نيروگاه پرند  25ميليون دالر
بابت سه ماه صرفهجويي سوخت انجام شده در نظر گرفته شده است
که طبق مصوبه دولت بايد نفت خام در اختيار سرمايهگذار قرار بگيرد.
اين مقام مسؤول با تاکيد بر اينکه از هفته آينده تمامي قراردادهاي
بيعمتقابل با دستور وزير نيرو اصالح شده و براي آنها سوخت
صرفهجويي شده در نظر گرفته خواهد شد ،ادامه داد :اين طرحها جزو
پروژههاي استثنايي در کشور است؛ چرا که اصل و فرع سرمايه اين
پروژهها دو ساله بازگردانده ميشود؛ از اين جهت هيچ پروژهاي در کشور
اين امکان را ندارد که فردي سرمايهگذاري ارزي کرده باشد و دولت دو
ساله بتواند سرمايه را بازگرداند.

ديدار صميمانه مديرعامل شرکت پتروشيمي
اروند با کارکنان آتش نشاني و ايمني

حسن نشان زاده مقدم :آتش نشانان ،نما ِد ايثار و از خودگذشتگي
و حافظان ِ آرامش ،جان و ايمني همکاران هستند.
به گزارش ايپنا؛ مديرعامل اين شرکت به همراه رئيس مجتمع و
تعدادي از روساي اين شرکت با حضور در جمع پرسنل آتش نشاني و
ايمني ،از تالش هاي آنان قدرداني کرد.
حسن نشان زاده مقدم در جمع آتش نشانان پتروشيمي اروند
گفت :هفتم مهر نماد ايثار و از خود گذشتگي و روز عروج  21نفر
از آتشنشانهاي قهرمان کشور بود که در آغازين روزهاي هجوم
ناجوانمردانهي دشمن به خاک ميهن ،از جان خويش گذشتند و با
زرين در تاريخ اين نظام و صنعتنفت کشور رقم
شهادت خود برگي ّ
زدند.وي خاطرنشان کرد  :آتش نشانان ،نما ِد ايثار و از خودگذشتگي و
حافظان ِ آرامش ،جان و ايمني کارکنان هستند.
مديرعامل پتروشيمي اروند ضمن تبريک روز آتش نشاني و
ايمني ،بر نهادينه شدن هرچه بهتر و بيشت ِر فرهنگ ايمني و پيشگيري
از حوادث در شرکت پتروشيمي اروند تاکيد کرد.

4

انرژی

اردکانيان:

 600هزار ميلياردريال براي طرحهاي پويش الف ب ايران سرمايهگذاري شدهاست

وزير نيرو گفت :طي يکسال گذشته در قالب طرحهاي پويش الف  -ب
 ايران 600 ،هزار ميليارد ريال در کل کشور هزينه شده است.رضا اردکانيان در مراسم افتتاح نيروگاه سيکل ترکيبي اروميه بيان کرد:
در اين مدت 360 ،طرح در قالب سرمايهگذاري دولت و بخش خصوصي به
افتتاح رسيده است.
وي ادامه داد :طي سال جاري  250پروژه براي افتتاح در قالب اين پويش
در نظر گرفته شده و تاکنون  121طرح به بهرهبرداري رسيده است.
وزير نيرو اظهار داشت :طي سال جاري تاکنون  277هزار ميليارد ريال
اعتبار براي طرح هاي افتتاحي ،هزينه شده است.
اردکانيان تاکيد کرد :در آذربايجانغربي نيز  195طرح با سرمايه 112
هزار و  110ميليارد ريال با پيشرفت  45درصدي در دست اجراست که
اميدواريم تا پايان دولت تعداد قابل توجهي از اين طرحها به ثمر برسد.
اردکانيان يکي از طرح هاي مهم وزارت نيرو را بهره مندي مشترکان کم
مصرف از خدمات مختلف بخش هاي زيرمجموعه برشمرد و گفت :اين مشترکان
به خاطر رعايت ميزان مصرف مجاز ،قبض بدون مبلغ ،دريافت ميکنند.
استاندار آذربايجانغربي نيز در اين آيين گفت :طرحهاي بسيار فاخري
در قالب پويش الف -ب -ايران در کشور و در استان افتتاح شده است.
محمدمهدي شهرياري بيان کرد :در آذربايجانغربي نيز دهها طرح وارد

مرحله بهرهبرداري شده و در زمينه برق به برخورداري  99.98درصدي رسيده
ايم.
وي ادامه داد :افتتاح واحدهاي نيروگاهي ميتواند نقش مهمي را در
توسعه استان داشته باشد.
مديرعامل شرکت برق منطقهاي آذربايجان نيز در اين آيين با ارائه
گزارشي از طرح هاي افتتاحي گفت :با افتتاح واحد شماره يک بخش بخار

خبر

نيروگاهسازي دولت تدبيرو اميد
سال آينده تداوم مييابد

دولت تدبير و اميد تالش براي ساخت نيروگاههاي تامين برق را از همان ابتداي کار در دستور برنامههاي توسعهاي
خود قرار داد به گونهاي که در مدت زمان فعاليت اين دولت 15 ،هزار و  675مگاوات به ظرفيت نيروگاههاي حرارتي
کشور افزوده شده و اين روند سال آينده با افزايش  7.4مگاواتي نيروگاهها تداوم خواهد داشت.
نيروگاهسازي يکي از مهمترين برنامههاي توسعهاي کشور است که در دولت تدبير و اميد با جديت هرچه بيشتر
دنبال شده است.
آمارهاي منتشره از سوي وزارت نيرو نشان از آن دارد که درسال ابتدايي دولت تدبير و اميد مجموع ظرفيت نصب
شده نيروگاهي کشور به يک هزار و  62مگاوات افزايش يافته و اين روند براي سالهاي بعد هم تداوم يافت.
روند احداث نيروگاههاي جديد به گونهاي پيش رفت که با وجود همه مشکالت مجموع ظرفيت نصب شده
نيروگاههاي کشور در سال  1398به رقم پانزده هزار و  675مگاوات نيروگاه حرارتي و برق آبي رسيد.
معاون برنامهريزي شرکت توليد نيروي برق حرارتي در اين باره گفت :يک هزار و  239مگاوات در سال جهش
توليدبه ظرفيت نيروگاههاي حرارتي کشور افزوده شد.
«حميدرضا عظيمي» افزود :شهريورماه امسال با راهاندازي واحدهاي جديد نيروگاههاي داالهو ،فردوسي و قشم
ظرفيت اسمي نيروگاههاي حرارتي ايران به  68هزار و  388مگاوات رسيده است.
وي ادامه داد :تاکنون  580واحد توليد برق حرارتي در  129نيروگاه کشور احداث شده است.
عظيمي گفت :تعداد واحدهاي حرارتي تحت مالکيت بخش خصوصي و صنايع بزرگ با افتتاح اين
پروژ هها به  380واحد و ظرفيت نيروگا ههاي حرارتي تحت مالکيت بخش خصوصي به  46هزار و 385
مگاوات رسيده است.
معاون برنامهريزي شرکت توليد نيروي برق حرارتي با تاکيد بر اينکه حدود  68درصد از کل ظرفيت توليد برق
حرارتي در اختيار بخش خصوصي است ،خاطرنشان کرد :در مدت زمان فعاليت دولت تدبير و اميد  13هزار و 135
مگاوات به ظرفيت نيروگاههاي حرارتي کشور افزوده شده است.
همچنين بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير در دولت تدبير و اميد با رونق بسيار خوبي روبرو شد ،به گونهاي
که ميتوان گفت استفاده از اين نوع انرژي پاک ،هديه اين دولت به سبد انرژي کشورمان است؛ ميزان توليد انرژيهاي
تجديدپذير از حدود  100مگاوات ابتداي دولت يازدهم به  820مگاوات در سال  98رسيد.
وزير نيرو هم چندي پيش با اشاره به اينکه در دولت تدبير و اميد ساالنه  40هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري در
صنعت برق انجام شده ،گفت :سال آينده گزارش خواهيم داد که در  8سال دولت تدبير و اميد عالوه بر مديريت مصرف،
هر سال  2500مگاوات ظرفيت جديد به مدار بهرهبرداري اضافه شده است.روند افزايش ظرفيت منصوبه نيروگاهي براي
سال آينده هم در نظر گرفته شده است به گونهاي که در بودجه پيشنهادي رييس جمهوري براي سال آينده ايجاد 7.4
مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي مورد تاکيد قرار گرفته است.

سيکل ترکيبي اروميه با ظرفيت  160مگاوات ،ظرفيت توليد برق در شهرستان
اروميه افزايش يافته ،به پايداري شبکه در منطقه کمک شده و مصرف سوخت
فسيلي نيز کاهش پيدا ميکند.
روشن ميالني ادامه داد :خط تغذيه خان تختي نيز در شهرستان سلماس
با طول خط  2.5کيلومتر  2مداره و اعتبار  20ميليارد ريال با هدف تامين
برق اين شهر افتتاح ميشود.
وي بيان کرد :خط  230کيلوولت در پست نيروگاه اروميه نيز به منظور
برقداري و بهرهبرداري از خط انتقال ما بين نيروگاه اروميه و نيروگاه سهند با
 95ميليارد ريال اعتبار افتتاح ميشود.
وي اظهار داست :فاز اول توسعه بخش  400کيلوولت پست نيروگاه
اروميه شامل برقداري  400کيلوولت به ظرفيت  315مگاولت آمپر با يکهزار
و  250ميليارد ريال هزينه در جهت تقويت شبکه انتقال و همچنين انتقال
بخش توسعه اين نيروگاه به بهرهبرداري خواهد رسيد.
مديرعامل شرکت برق منطقهاي آذربايجان گفت :نيروگاه مقياس کوچک
حدود هفت مگاواتي شهرستان اروميه نيز با  300ميليارد ريال اعتبار به
منظور تامين برق شهرک صنعتي فاز  3اروميه افتتاح خواهد شد.
امروز با حضور وزير نيرو ،پنج طرح حوزه برق اين وزارتخانه در آذربايجان
غربي به بهره برداري مي رسد.

خبر

کلنگ دومين پتروپااليشگاه کشور
در کرمانشاه به زمين ميخورد

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) گفت :به مدد الهي کلنگ اولين پتروپااليشگاه صددرصد بومي کشور
در کنار پااليشگاه ستاره خليج فارس و با نام مهر خليج فارس زده شده و کلنگ دومين پتروپااليشگاه نيز بزودي در
کنار پااليشگاه آناهيتاي کرمانشاه به زمين ميخورد.
کلنگ دومين پتروپااليشگاه کشور در کرمانشاه به زمين ميخورد
سعيد محمد فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) در نخستين گردهمايي هلدينگ مهندسين مشاور
قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء که بعداز ظهر ديروز برگزار شد ،با اشاره به اينکه قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء امروز به
عنوان يک الگو در پياده سازي اقتصاد مقاومتي در کشور مطرح است ،گفت :قرارگاه خاتم تنها يک پيمانکار نيست که به
دنبال اخذ کار و درآمد باشد بلکه هرکجا که کشور نياز داشته باشد ،تمامي ظرفيت اين مجموعه وارد عمل خواهد شد.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) در تشريح وضعيت کنوني و توطئههاي دشمنان با استفاده از ابزار
تحريم گفت :دشمن تمام توانمندي خود را با استفاده از مسدودکردن کردن منافذ اقتصادي کشور به کار بسته است
و بدنبال فشار بر معيشت مردم است.
*اقتصاد مقاومتي تنها راه ايستادگي در مقابل نظام سلطه
وي ضمن اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ارتباط با اقتصادي مقاوتي ،افزود :رهبر انقالب نسخه
ايستادگي در مقابل نظام سلطه را ارائه کرده است و بارها در ارتباط با جزئيات پيادهسازي اقتصاد مقاومتي بياناتي
داشته اند اما خروجي عملکردها هيچ تطبيقي با منويات ايشان ندارد و اين نکته از اوضاع اقتصادي کشور هويداست.
محمد ضمن بيان اين نکته که چنانچه از ظرفيتهاي عظيم کشور درست و بموقع استفاده شود شاهد کاهش فشار
اقتصادي بر مردم خواهيم بود گفت :ظرفيتهاي عظيمي نظير منابع سوخت فسيلي ،معادن و ظرفيتهاي کشاورزي و
از همه مهمتر نيروي انساني جوان در کشور برخوردار هستيم اما بهرهگيري از اين ظرفيت ها هيچ تناسبي با پتانسيل
موجود ندارد.
*کلنگ دومين پتروپااليشگاه بومي کشور به زمين مي خورد
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) ،گفت :پتانسيل بزرگي در حوزه باالدستي ،مياندستي و پايين دستي
نفت در کشور وجود دارد که ميتواند حجم عظيمي از مشکالت کشور را حل کند اما اين امر بدليل عدم تکميل زنجيره
ارزش در صنعت نفت مغفول مانده است.
وي ،ادامه داد :به مدد الهي کلنگ اولين پتروپااليشگاه صددرصد بومي کشور در کنار پااليشگاه ستاره خليج
فارس و با نام مهر خليج فارس زده شده و کلنگ دومين پتروپااليشگاه نيز بزودي در کنار پااليشگاه آناهيتاي کرمانشاه
به زمين ميخورد.محمد در توضيح تغيير شيوه مديريت و سازوکار قرارگاه خاتم االنبياء گفت :تغيير سازوکار هدايت
قرارگاه امري دشوار بود ،که با همدلي مديران به ثمر نشست و بعد از  30سال ،قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء صاحب
يک ساختار نو و علمي و متناسب با مباني اقتصاد مقاومتي شد.

