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اخبار

وزير نيرو خبر داد:

تدوين برنامهاي گشايشي براي فعاالن
استخراج رمز ارز

وزير نيرو گفت :وزارت نيرو امسال برنامهاي براي استخراج
کنندگان رمز ارزها تدوين کرده که گشايش خوبي در کار اين
بخش خواهد بود«.رضا اردکانيان» در حاشيه افتتاح طرحهاي
پويش هر هفته #الف ب-ايران ،افزود :استخراجکنندگان رمز ارزها
با بهرهمندي از اين طرح ميتوانند بدون دغدغه و نگراني از تامين
برق به فعاليت خود ادامه دهند.وي ادامهداد :جزييات اين برنامه
بهزودي از سوي شرکت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق و سازمان
انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري برق ايران اطالعرساني خواهد
شد.وزير نيرو گفت :استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و برقي
که توليد ميکنند ،با شرايطي به استخراج کنندگان ارز مجازي
اختصاص خواهد يافت.اردکانيان با بيان اينکه در هفته جاري
دستورالعمل جديدي درباره ايجاد گشايش براي استفاده از انرژي
در توليد رمز ارزها ابالغ کرديم ،افزود :اين يک کار دو منظوره است
تا هم استفادهکنندگان مجاز براي استخراج رمز ارزها بتوانند بهره
بگيرند و هم رونقي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير انجام شود.وي
خاطرنشانکرد :مصرف غيرمجاز آب و برق هم به حکم قانون کاري
خالف و جرم بوده و هم يک کار غير اخالقي محسوب ميشود و
ما با ابزار و اختيارات قانوني بدون چشم پوشي با متخلفان برخورد
خواهيم کرد .وزير نيرو ادامهداد :البته از آن طرف هم شرايط و
تسهيالت را فراهم ميکنيم و از اين حيث دولت وظيفه خود را
انجام ميدهد.وي گفت :مردم بدانند استفاده غيرمجاز از انرژي
براي توليد رمزارزها هيچ تفاوتي با دست در جيب ديگران کردن
ندارد ،وقتي راه استفاده قانوني و مجاز باز گذاشته شده مثل منزلي
است که در ورودي دارد اما بهجاي ورود از در بخواهيد از ديوار وارد
شويد.اردکانيان تصريحکرد :مردم اين مساله را جدي تلقي کنند،
زيرا اگر با آن برخورد نشود اثر جدي بر عرضه انرژي گذاشته
و همه آسيب خواهند ديد.وي خاطرنشانکرد :ما به عنوان دولت
گشايش در اين زمينه ايجاد کرديم و ضوابط ،مقررات و تسهيالت
امسال به نحو مناسبي از ابتداي سال فراهم است و از طرفي ،با
جديت با استفاده غير مجاز چه در محيط آموزشي و چه جاي ديگر
برخورد ميشود.

تشديد کاهش خريد نفت
پااليشگران هندي از عربستان

پااليشگران هندي در ماه مه کاهش خريد نفت از عربستان را
تشديد ميکنند.سه منبع اعالم کردند که خريد نفت پااليشگاههاي
دولتي هند از عربستان در ماه مه 36 ،درصد کمتر از حد معمول
خواهد بود .اين مسئله بيانگر تشديد تنشهاي دهلي نو و رياض
حتي پس از حمايت عربستان از افزايش تدريجي توليد ائتالف
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک
پالس) است.روابط انرژي هند  -سومين واردکننده و مصرفکننده
بزرگ نفت جهان  -و عربستان در پي افزايش قيمتهاي
جهاني نفت ،تيره شده است.دهلينو کاهش توليد رياض و ديگر
توليدکنندگان نفت را عامل افزايش قيمتها ميداند که تالش اين
کشور براي احياي اقتصاد خود از همهگيري ويروس کرونا را با مانع
روبهرو ميکند.اين سه منبع گفتند پااليشگاههاي دولتي هند قصد
دارند در ماه مه  9ميليون و  500هزار بشکه نفت خام از عربستان
خريداري کنند ،اين در حالي است که پيش از اين قرار بود در
اين ماه  10ميليون و  800هزار بشکه از عربستان نفت بخرند.
پااليشگاههاي ايندين اويل ،بهارات پتروليوم ،هندوستان پتروليوم
و شرکت پااليش و پتروشيمي مانگلور بهطور معمول در يک ماه
 14ميليون و  800هزار بشکه نفت از عربستان خريداري ميکنند.
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انرژی

گرمشدن زودهنگام هوا در بهار و لزوم مديريت مصرف برق

همزمان با افزايش دماي هواي کشور ،شاهد مصرف باالتر برق به دليل
استفاده از وسايل سرمايشي هستيم .اين درحالي است که طرح «برق اميد»
از پارسال در کشور اجرايي شده و مصرفکنندگان در ازاي مديريت مصرف از
معافيت در پرداختها برخوردار خواهند شد.
روند افزايش مصرف برق هر ساله از نيمه دوم ارديبهشتماه و با گرمتر
شدن هواي کشور آغاز ميشود ،اما گويي امسال اين روند از يک روز مانده به
نيمه دوم فروردينماه کليد خورده است.
آن گونه که گزارش شرکت مديريت شبکه برق ايران نشان ميدهد روند
مصرف برق در چهاردهمين روز فروردين  1400در حالي به رقم  39هزار
و  140مگاوات رسيده که در مدت مشابه پارسال اين عدد  31هزار و 673
مگاوات در ساعت  20و  24دقيقه بوده است .اين مساله بيانگر آن است که
روند گرم شدن هوا امسال در کشور زودتر از هر سال آغاز شده و در پاره اي از
نقاط کشور اين گرما استفاده از وسايل سرمايشي را اجتناب ناپذير کرده است.
همين گزارش شرکت مديريت شبکه برق ايران ،روند مصرف برق در
ساعت  12و  41دقيقه چهاردهم فروردين را  37هزار و  437اعالم کرده که
در مقايسه با مدت مشابه پارسال که  27هزار و  661مگاوات برق مصرف شده
بود رشدي حدود  10هزار مگاواتي نشان ميدهد که باز هم خبر از شروع
زودهنگام گرما در کشور داده است.
هرچه هواي کشور به سمت گرما برود ميزان مصرف برق نيز افزايش قابل
توجهي خواهد يافت ،زيرا وسايل سرمايشي وارد مدار شده و مصرف برق را
دوچندان خواهند کرد.
«همايون حائري» معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي پارسال در همين
زمينه با بيان اينکه ساليانه  24هزار مگاوات برق در سامانههاي توليد سرما در
کشور مصرف ميشود ،گفت :اين ميزان معادل مصرف چهار کشور افغانستان،
ارمنستان ،آذربايجان و ازبکستان در نقطه اوج است.
وي افزود :اگر بتوانيم مصرف وسايل سرمايشي را در تابستان هوشمند
کرده و مديريت کنيم معادل  30هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي صرفه جويي
شده است ،در حالي که براي توليد هر مگاوات برق حدود  700يورو سرمايه
گذاري ميشود ،مديريت اين ميزان برق دستاورد بزرگي است که با يک برنامه
مديرعامل توانير اعالم کرد:

کاهش
 6درصدي
مشترکان
پرمصرف با
اجراي طرح
برق اميد

ريزي قابل دستيابي است.
حائري ادامهداد :هوشمند سازي مصرف برق در دستگاههاي سرما ساز
ميتواند صرفه جويي بزرگي به همراه داشته باشد.
دوم شهريورماه سال  99هيات وزيران مصوبه برق رايگان براي مشترکان
کممصرف را تصويب کرد ،بر اساس اين مصوبه مقرر شد طرح برق اميد
اجرايي شود.
بر اساس اعالم دستاندرکاران ،اين طرح مخصوص مشترکان خانگي
است و الگوهاي آن نيز از عملکرد خود مردم در سالهاي گذشته استخراج
شده است.
بهطور متوسط در کل کشور نزديک به  30درصد از مشترکان برق در
محدوده کممصرف 15 ،درصد پرمصرف و  55درصد در محدوده خوشمصرف
هستند .اين تقسيمبندي ارتباطي به محدوده جغرافيايي يا درآمد خانوار
ندارد ،بلکه براساس ميزان مصرف برق آنها شکل گرفته است .تخفيف 100
درصدي بهاي برق در طرح برق اميد براي مشترکان کممصرف در نظر گرفته
شده است.
در طرح برق اميد ،مشترکان برق خانگي در سه گروه کممصرف،
خوشمصرف و پرمصرف قرار ميگيرند .بر اين اساس ،مشترکان کممصرف

مديرعامل شرکت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران
گفت :اجراي طرح برق اميد از آبان پارسال تاکنون ،تعداد
مشترکان پرمصرف را  6درصد کاهش داد.
«محمدحسن متوليزاده» ديروز (سهشنبه) در مراسم
بهرهبرداري از طرحهاي برقي نخستين پويش هر هفته #الف
ب-ايران در سال  1400از محل مرکز پايش صنعت برق ،افزود:
اجراي طرح برق اميد در چند ماه گذشته موجب شد بيش
از هفت ميليون مشترک کم مصرف از تخفيفهاي اين طرح
بهرهمند شوند.
وي ضمن اشاره به کاهش عرضه سوخت به نيروگاهها در
سال گذشته که سبب کاهش عرضه برق به بخش صنايع شد،
ابراز اميدواري کرد :امسال با هماهنگيها تامين برق صنايع
بيشتر شود.
مديرعامل توانير ادامهداد :تالش براي پايدار ماندن و

از تخفيف  100درصدي در قبض برق بهرهمند ميشوند ،از مشترکان خوش
مصرف قدرداني ميشود و مشترکان پرمصرف نيز با انجام کارهايي از عنوان
پرمصرف دور شده و به خوشمصرفها ميپيوندند.
طرح برق اميد از ابتداي آبانماه پارسال به صورت رسمي کليد خورد
و نخستين قبض برق الکترونيکي که محاسبات طرح برق اميد نيز در آن
گنجانده شده باشد ،در نخستين دوره قرائت کنتورها لحاظ و براي مشترکان
ارسال شد.
آنگونه که اعالم شد هدف اين طرح حمايت از مشترکاني است که
در مصرف برق خود ،به الگوهاي تعيين شده با مصارف درست وسايل برقي
دست مييابند.
بررسي آمار توانير بيانگر کاهش  6.1درصدي مشترکان پرمصرف در
بازه زماني آبان تا  12اسفندماه سال  99نسبت به دوره مشابه سال 98است.
بر اساس دادههاي استخراج شده از سامانههاي جامع خدمات مشترکان
شرکتهاي توزيع برق ،از ابتداي آغاز طرح برق اميد در آبان پارسال63 ،
ميليون و  776هزار و  808قبض خانگي صادر شده است.
اين آمار نشانگر آن است که  22.87درصد از قبضهاي صادر شده
در سطح مشترکان کم مصرف 48.02 ،درصد در بخش الگوهاي خوش
مصرف و  29.10درصد از قبوض صادر شده در سطح الگوهاي پرمصرف
قرار گرفتهاند.
بررسي اين آمار نشانگر کاهش  6.1درصدي مشترکان پرمصرف در بازه
زماني آبان تا  12اسفندماه پارسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
اين آمار همچنين بيانگر آن است که تعداد مشترکان کممصرف در اين
بازه زماني  4.6درصد و قبوض خوش مصرف  1.5درصد رشد داشته است.
تغيير نگرش مصرفکنندگان «بخش خانگي» به استفاده درست از منابع
انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از ساز و کارهاي تشويقي و بازدارنده،
از اهداف اصلي اين طرح است.
اکنون و درآستانه ورود کشور به روزهاي گرمتر ضرورت توجه جديتر
به مديريت مصرف و برخوداري از معافيت هاي آن ضروريتر از هر زمان
ديگري است.

کنترل رشد بار از دو سال پيش انجام شده و امسال اين موضوع
ادامه خواهد يافت.
متوليزاده گفت :پايدار ماندن اين رشد و کنترل آن ،عالوه
بر نياز به اجراي سياستهاي تشويقي ،نيازمند سياستهاي
بازدارنده است که بايد جدي گرفته شود.
وي ،يکي از سياستهاي بازدارنده را لزوم تصويب تعرفه
بحراني که اکنون در هيات دولت است دانست و افزود :تصويب
سريعتر اين تعرفه کمک بسيار مهمي به کنترل و پايدار ماندن
رشد بار است.
مديرعامل توانير ،بر ضرورت آغاز نهضت بهينهسازي لوازم
برقي مردم تاکيد کرد و گفت :بايد اين امر کليد بخورد تا بتوان
از نتايج مثبت آن در پايدار ماندن رشد بار برخوردار شد.
وي با بيان اينکه سال گذشته سالي بسيار سخت براي
صنعت برق بود ،سال  1400را نيز سالي بسيار مهم توصيف

کرد.
متولي زاده بر استفاده حداکثري از ظرفيت بودجه امسال
براي بخش برق تاکيد کرد که موجب رونق بيشتر اين صنعت
خواهد شد.
اين مقام مسوول ،تالش براي تامين برق پايدار در
شهرکهاي صنعتي و صنايع در سال جاري را از اولويتهاي
توانير برشمرد.
وي ،عبور موفق از تابستان امسال را از ديگر برنامههاي
توانير اعالم کرد و گفت :اقدام هاي اجرايي اين مهم هم اکنون
آغاز شده است.
ديروز و با حضور وزير نيرو نخستين پويش #هرهفته_
الف_ب_ايران در سال  1400با بهرهبرداري از پنج طرح بزرگ
توزيع برق کشور در قالب هشتهزار و  142پروژه توسعه،
احداث ،اصالح و بهينهسازي شبکه برق کليد خورد.

سامانه حفاظت کاتدي خطوط لوله هنديجان و بهرگانسر بازسازي شد

سيستم حفاظت کاتدي اعمال جريان ( )ICCPخطوط لوله انتقال
نفت ميدانهاي هنديجان و بهرگانسر در شرکت نفت فالت قاره ايران
بازسازي شد.
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ايران ،در پي از سرويس خارج
شدن سيستم حفاظت کاتدي اعمال جريان خط لوله  16اينچ انتقال نفت
سکوي بهرگانسر به منطقه عملياتي بهرگان از سمت فراساحل ،با تالش
همکاران واحدهاي بهرهبرداري ،نوسازي و تعميرات برق و مکانيک سکو
و منطقه ،همچنين گروه تعميرات دريايي ،موضوع ازسوي کارشناسان
بازرسي فني در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه ،با توجه به پيچيدگيهاي عمليات اجرايي در دريا شامل
جداسازي ،بازسازي و نصب دوباره بسته آندي که نيازمند خدمات
غواصي براي بخشهاي زير آب ،تأمين شناور جرثقيلدار مناسب و ...بود،
کارگروهي شامل کارشناسان بازرسي فني و خوردگي فلزات منطقه در
اين زمينه تشکيل و مقرر شد سيستم  ICCPموجود روي سکو بازسازي
اساسي شود .بيرون آوردن بسته آندي نصبشده روي پايه سکو در بخش
زير آب ،نيازمند استفاده از خدمات غواصي و شناور جرثقيلدار مناسب
بود که هماهنگيهاي مربوطه و پيگيريهاي مستمر بهمنظور امضاي
قرارداد سفارش کاري خدمات غواصي و تأمين شناور با همکاري واحدهاي
مرتبط انجام شد.
ابتدا پکيج آندي نصبشده روي پايه سکوي  DPبهرگانسر با
استفاده از خدمات دو نفر غواص و با نظارت کارشناسان حفاظت فني،
بهوسيله شناور جرثقيلدار مکلين ،جدا و به منطقه منتقل شد .پاکسازي
پکيج از ريزموجودات دريايي و آمادهسازي سطح سازه آن به کمک
بالستينگ خشک انجام و سازه يادشده مطابق استانداردهاي مربوطه و

سيستم ضدخزه رنگآميزي شد .اين پکيج که شامل پنج عدد آند از
نوع  Iron Cast Silicon Highاست ،بازرسي و بازسازي اساسي شد.
براي اين منظور ،کابلها و جوينتهاي آسيبديده ،تعويض و ترميم و
سپس آزمونهاي مربوط به آببندي و اتصال جريان آندها انجام شد .در
اين پروژه بهمنظور تقويت جوينتها و آببندي محل اتصال کابلها که
از اهميت بااليي برخوردار است براي نخستين بار از پوشش آروماتيک
پلييورتان استفاده شد ،همچنين بهمنظور محافظت از ضربات ناشي از
تالطم دريا و جلوگيري از قطع شدن کابل مثبت اتصال پکيج آندي
به رکتيفاير ،يک لوله  4اينچ پلياتيليني به طول هشت متر بهعنوان
کاندوئيت طراحي شد .پس از آمادهسازي پکيج و ساخت کلمپهاي
نگهدارنده سازه ،اين بسته توسط غواصان و با نظارت مستمر کارشناسان
حفاظت فني بهوسيله شناور مکلين در موضع مربوطه روي پايه  24اينچ
سکوي  DPاز طريق دو عدد کلمپ مناسب و مقاوم نصب و کاندوئيت
کابل مثبت پکيج نيز بهوسيله کلمپ جديد طراحي و ساخته شده مهار
شد.
در مرحله بعدي ،ترانس رکتيفاير موجود روي سکو پس از انتقال به
منطقه از سوي واحد نوسازي و تعميرات برق مورد تعميرات اساسي قرار
گرفت و پس از تأييد کارايي و انجام آزمونهاي مربوطه به سکو منتقل
شد .همزمان عمليات کابلکشيهاي مربوط به نقاط تزريق جريان و اتصال
به خط لوله  16اينچ انتقال نفت از سکوي بهرگانسر به منطقه ،همچنين
خطوط  10و  12اينچ انتقال نفت از سکوي مرکزي هنديجان به سکوي
بهرگانسر ازسوي کارشناسان حفاظت فني ،انجام و سرانجام اين سيستم
با اتصال کابلهاي مثبت و منفي به ترانس رکتيفاير ،راهاندازي شد .پس
از پالريزاسيون و اندازهگيري پتانسيل حفاظت کاتدي اين خطوط لوله،

استقرار مرکز پشتيباني سکوهاي ناحيه 2
پارس جنوبي در خليج فارس

معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس از استقرار مرکز پشتيباني سکوهاي ناحيه  2پارس جنوبي در
خليج فارس خبر داد.به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،يحيي رشيدي در بازديد از بارج  3000تني سيپد گفت :با
استقرار اين بارج ،بهمنظور رعايت دستورعملهاي ايمني ابالغي از سوي مديريت اچاسئي شرکت ملي نفت ايران ،از
شمار کارکنان مستقر روي سکوهاي گازي پارس جنوبي کاسته ميشود و ضمن تخليه ظرفيت مازاد سکوي ،SPQ1
ايمني اين سکو افزايش خواهد يافت.
وي برپايي اين مرکز پشتيباني را سبب افزايش قابليتهاي عملياتي و پشتيباني از توليد ايمن و پايدار در پارس
جنوبي دانست و افزود :کارکنان مستقر روي بارج پشتيباني بهمنظور انجام فعاليتهاي تعميراتي عازم سکوها شده و
پس از پايان کار تعميرات ،به بارج باز ميگردند.
معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس کاهش ريسک عملياتي را از نتايج مهم استقرار بارج سيپد در
پارس جنوبي برشمرد و گفت :با ساخت کارگاههاي تعميراتي روي بارج ،رفت و آمد به خشکي بهمنظور ارسال قطعات
يدکي و تعمير قطعات کاهش مييابد و پشتيباني از سکوهاي ناحيه  2به شکل بهتري انجام خواهد شد.
رشيدي از حمايتهاي مديرعامل اين شرکت و شرکت ملي نفت ايران در برپايي مرکز پشتيباني از سکوهاي
ناحيه  2پارس جنوبي قدرداني و اظهار اميدواري کرد استقرار اين مرکز پشتيباني نقش مؤثري در تداوم توليد ايمنتر
از پارس جنوبي ايفا کند.
سپهدار عباسزاده ،جانشين مدير توليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس نيز با اشاره به افزايش شمار سکوهاي
توليدي پارس جنوبي و ضرورت پشتيباني از توليد ايمن و پايدار گاز گفت :با توجه به اينکه پشتيباني تعميراتي اين
سکوها از سوي سکوي مرکزي  SPQ1به تنهايي مقدور نبود ،مطابق سند راهبري جامع توليد ايمن و پايدار سکوهاي
پارس جنوبي که به تائيد شرکت ملي نفت ايران رسيده ،سکوهاي پارس جنوبي به دو ناحيه تقسيم شده است.
به گفته وي ،اين بارج پشتيباني از  28اسفندماه سال  1399در موقعيت سکوهاي ناحيه  2پارس جنوبي مستقر
شده و هماکنون کارگاههاي تعميراتي مورد نياز درحال برپايي و راهاندازي هستند.

در دو مرحله نسبت به تنظيم ولتاژ و جريان خروجي ترانس يکسوکننده
اقدام شد و سيستم با ولتاژ  10ولت و  125.5آمپر در سرويس قرار
گرفت.
اين سيستم افزون بر تأمين جريان حفاظتي براي حدود  7کيلومتر
از خط لوله  16اينچ انتقال نفت بهرگانسر به منطقه ،خطوط لوله 10
و  12اينچ سکوي مرکزي هنديجان به بهرگانسر به طول  7کيلومتر را
تحت حفاظت کامل قرار داده است .از مزاياي ديگر اين سيستم ،تقويت
سيستم حفاظتي پايهها و قيچيبندهاي سکوهاي مرکزي جديد و قديم
بهرگانسر است که از نوع فداشوندهاند و کاهش مصرف آندهاي فداشونده
را بهدنبال دارد.
با توجه به اهميت وجود سيستمهاي حفاظت کاتدي در جلوگيري
از خوردگي سطوح خارجي خطوط لوله دريايي ،خط لوله  16اينچ انتقال
نفت ميدانهاي هنديجان و بهرگانسر به منطقه به طول  56کيلومتر و
طول عمر بيش از  60سال ،از سيستم حفاظت کاتدي به دو روش اعمال
جريان القايي ( )ICCPو آند فداشونده ( )SACPبهره ميبرد .سيستم
 ICCPاين خط از يک دستگاه ترانس يکسوکننده جريان (رکتيفاير) با
ظرفيت  250آمپر و بستر آندي مربوطه در خشکي ،همچنين يک دستگاه
ترانس رکتيفاير با ظرفيت  250آمپر و پکيج آندي روي سکو تشکيل شده
است که جريان اعمالي براي حفاظت از خوردگي  7کيلومتر از خط لوله
را از دو سمت خشکي و فراساحل تأمين ميکند ،سيستم جريان القايي
مستقر در سکوي بهرگانسر نيز حفاظت کاتدي  7کيلومتر از خطوط لوله
 10و  12اينچ هنديجان به سکوي بهرگانسر را از سمت بهرگانسر بهعهده
دارد .باقيمانده طول خطوط يادشده بهوسيله آندهاي فداشونده از نوع
آلومينيومي که متصل به خط است ،حفاظت ميشود.

پايان تعميرات ساالنه
ايستگاه تقويت فشار گاز کيش

تعميرات ساالنه ايستگاه تقويت فشار گاز جزيره کيش براي تأمين سوخت پايدار نيروگاههاي برق اين جزيره به
پايان رسيد.
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ايران ،تعميرات ساالنه ايستگاه تقويت فشار گاز جزيره با دريافت  PIGارسالي
از منطقه عملياتي سيري در اسفندماه پارسال طبق برنامه زمانبنديشده آغاز شد .همه تعميرات الزم در بخشهاي
برق و تهويه ،ابزار دقيق ،کنترل و مکانيک ،جداسازي تکنيکال روم از اتاق کنترل ،با استفاده از ظرفيتهاي موجود
در منطقه از حيث نيروي انساني و تجهيزات و بدون استفاده از خدمات فني و مهندسي شرکتهاي پيمانکاري زودتر
از زمانبندي پيشبينيشده به پايان رسيد و گازرساني به نيروگاههاي برق جزيره کيش بدون فشارافزايي کمپرسورها
پس از  72ساعت قطع گاز انجام شد.
در همين راستا با توجه به کارکرد  60هزار ساعته  Gas Seal Dryهر دو کمپرسور ايستگاه تقويت فشار گاز،
ضرورت انجام تعمير آنها بهمنظور تأمين انرژي نيروگاههاي جزيره کيش پس از انجام عمليات تعميرات زمستاني
در برنامه کاري قرار گرفت .تعمير قبلي  Seal Gas Dryدر سال  1391با حدود  20هزار ساعت کارکرد براي هر
کمپرسور انجام شد که با درايت و ظرافت در حفظ ،نگهداشت و پايش بهموقع از آن سال تاکنون نيازي به تعمير آنها
نبود .با پايان تعميرات  Seal Gas Dryو راهاندازي کمپرسورها عمليات گازرساني به نيروگاههاي برق در ابتداي
فروردينماه امسال آغاز شد .تعمير و راهاندازي  Seal Gas Dryکمپرسورها با استفاده از ظرفيتهاي داخلي کشور و
با کمترين هزينه ممکن و صرفهجويي قابل مالحظه ارزي انجام گرفت.
از جمله نکات برجسته در تعميرات زمستاني ايستگاه تقويت فشار گاز جزيره کيش ميتوان به مواردي همچون
ساخت تعدادي ابزار تخصصي ( )Tools Specialازسوي واحد تعميرات ،استفاده از ظرفيتهاي موجود در منطقه،
باال رفتن توان فني کارکنان و فرصت بهدستآمده براي انجام تعميرات منطقه سيري اشاره کرد.
ايستگاه تقويت فشار گاز منطقه عملياتي کيش ساالنه بيش از  7هزار ميليون فوتمکعب گاز خوراک نيروگاههاي
توليد برق جزيره کيش را تأمين ميکند.

بهبود قيمت نفت پس از ريزش  3دالري

قيمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني که تقاضا براي خريد
ارزان پس از ريزش بيش از چهار درصدي معامالت در روز گذشته شکل
گرفت ،افزايش يافت.
بهاي معامالت نفت برنت  38سنت معادل  0.6درصد افزايش يافت
و به  62دالر و  53سنت در هر بشکه رسيد .بهاي معامالت وست تگزاس
اينترمديت  34سنت معادل  0.5درصد افزايش يافت و به  58دالر و  99سنت
در هر بشکه رسيد.
شاخص نفت برنت شب گذشته با  4.2درصد و نفت آمريکا با  4.6درصد
کاهش بسته شده بودند.
نتايج گزارش موسسه مديريت عرضه ( )ISMکه نشان داد فعاليت
صنعت خدمات آمريکا در مارس به باالترين حد خود رسيده است ،جو بازار را
مثبت کرد .پيش از اين هم آماري که روز جمعه منتشر شد ،نشان داد اقتصاد
آمريکا ماه ميالدي گذشته  916هزار شغل جديد ايجاد کرده که باالتر از حد

مطلوب بود.
مارگارت يانگ ،استراتژيست ديلي فارکس در اين باره گفت :آمار آمريکا
نشان دهنده تسريع روند رشد بزرگترين اقتصاد جهان است و دورنماي تقاضا
براي انرژي را روشن کرده است.
عامل ديگري که به خوش بينيها افزود ،احياي بخش خدمات چين
در مارس بود و طبق نظرسنجي بخش خصوصي ،شرکتها کارکنان بيشتري
استخدام کردند و خوش بيني تجاري افزايش يافت .بعالوه انگليس
محدوديتهاي کرونايي را در  12آوريل تسهيل خواهد کرد و کسب و کارها
از جمله همه مغازه ها ،آرايشگاهها و خدمات ضيافتي در فضاي باز گشايش
خواهند يافت.
تحوالت مذکور نگرانيها نسبت به توافق هفته گذشته وزيران اوپک پالس
براي افزايش تدريجي توليد و اضافه کردن  350هزار بشکه در روز به توليد در
ماههاي مه و ژوئن و افزايش  400هزار بشکه در روز ديگر در ژوييه را تخفيف

داد .عربستان سعودي هم قرار است کاهش توليد يک ميليون بشکه در روز
که به صورت يکجانبه اجرا کرده است را در سه مرحله خاتمه دهد .همچنين
ايران عرضه خود را افزايش داده است.
سرمايه گذاران اکنون به مذاکرات غيرمستقيم ميان ايران
و آمريکا در وين متمرکز خواهند بود که در راستاي مذاکرات
گسترده براي احياي توافق  2015برجام بين تهران و قدرتهاي
جهاني برگزار خواهد شد و از روز سه شنبه آغاز مي شود .آمريکا
پيش بيني کرد اين مذاکرات دشوار خواهد بود و پيشرفت
زودهنگامي را انتظار ندارد.
بر اساس گزارش رويترز ،جفري هالي ،تحليلگر ارشد بازار آسيا اقيانوسيه
در شرکت  OANDAاظهار کرد :هر گونه پيشرفت مذاکرات غيرمستقيم
ميان آمريکا و ايران در وين مطمئنا به يک دور ديگر نزول قطعي بازارهاي
نفت به دليل نگراني از افزايش بيشتر عرضه ايران منتهي خواهد شد.

