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اخبار

تنظيم مطالبات ريالي وزارتخانههاي نفت و نيرو
هدف سفر وزير برق عراق به ايران

وزير نيرو گفت :سفر وزير برق عراق به تهران بيشتر براي تنظيم
مطالبات ريالي وزارتخانههاي نفت و نيرو انجام شده است.
رضا اردکانيان ،ديروز (يکشنبه 12 ،ارديبهشتماه) در حاشيه
ديدار با ماجد مهدي حنتوش ،وزير برق عراق گفت :اين سفر بيشتر
براي تنظيم ترتيبات مالي براي پرداخت بدهيهاي عراق به شرکت
ملي گاز ايران و مقداري هم به شرکت توانير بوده و هماهنگي خوبي نيز
با وزير نفت انجام شده است که اطالع خواهند داد.
وي با اشاره به جزييات ديدار با وزير برق عراق ،افزود :نشست
خوبي با وزير برق عراق برگزار شد .وي روز گذشته به تهران سفر کرد
و ديدارهايي با وزير نفت انجام داد و امروز نيز نشستها و بازديدهايي با
بخش برق و گاز کشورمان دارد.
وزير نيرو تصريح کرد :کميسيون همکاريهاي ايران و عراق سال
گذشته در تهران برگزار شد و از طرف ايران ،وزير نيرو و از سوي عراق،
وزير تجارت در اين کميسيون حضور دارند.
وزير برق عراق نيز در حاشيه اين ديدار گفت :همکاريهاي
بسيار خوب بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق بر کسي
پوشيده نيست .ايران در سالهاي گذشته براي تأمين سوخت مورد
نياز نيروگاههاي جمهوري عراق و صادرات برق به اين کشور کمکهاي
بسياري داشته است.
وي افزود :در نشستهايي که داشتيم درباره همه راهکارها و
راهحلهاي تأمين انرژي صحبت شد و بدون ترديد همکاريها مستمر
و ادامهدار است.
حتنوش تصريح کرد :در اين نشستها درباره بازپرداخت بدهيهاي
عراق به جمهوري اسالمي ايران در دو بخش گاز و برق صحبت شد و
بهطور حتم همکاريهاي بين دو کشور رو به گسترش است.
وزير برق عراق گفت :در عراق سه برابر درخواست براي واردات،
کمبود وجود دارد و دولت توانايي پاسخگويي به اين درخواستها را
ندارد و نميتواند با افزايش درخواستها همگام باشد ،به همين دليل
دولت عراق بايد براي تأمين انرژي مورد نياز خود انرژي وارد کند تا با
کمبود سوخت در نيروگاهها مواجه نشود.
وي گفت :تأمين انرژي از سوي ايران بهصورت مستمر ادامه دارد.
مشکلي که ما داشتيم در زمينه تأمين سوخت نيروگاههاست ،البته
در اين سفر در زمينه اين موضوع و روشهاي پرداخت به توافقهاي
خوبي رسيديم.

فراخوان همياران ايمني و آتشنشاني
در نفت منتشر شد

فراخوان انتخاب ،ارزيابي ،آموزش و روزآمدي داوطلبان و همياران
ايمني و آتشنشاني شرکت ملي نفت ايران منتشر شد.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،با توجه به دستور
معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و بهمنظور
تقويت و حمايت از عمليات ،فرآيندها و اقدامهاي کارساز
در حوزه سالمت ،ايمني و آتشنشاني ،مديريت توسعه منابع
انساني با همکاري مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست
اين شرکت در نظر دارد پس از انتخاب و ارزيابي داوطلبان،
برگزاري دورههاي آمادگي حرفهاي و تخصصي و روزآمدي آنها
در بلندمدت از ظرفيت همکاران عزيز در صيانت از سرمايههاي
انساني و اموال شرکت و کشور بهرهمند شود.
کارکنان رسمي و قراردادي با حداکثر  35سال سن و سابقه
حداقل دو سال کار در صنعت نفت ميتوانند در اين فراخوان ثبتنام
کنند.
متقاضيان و عالقهمندان ميتوانند پس از مطالعه متن فراخوان
و راهنماي ثبتنام از تاريخ  11ارديبهشت تا پنجم خرداد به نشاني
 IR.NIOC.PORTALمراجعه کنند.
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يک کارشناس ارشد حوزه انرژي بررسي کرد؛

انرژی

نخستين کليد طاليي براي نفت ايران

يک کارشناس ارشد حوزه انرژي معتقد است درصورت رفع تحريم ها
ايران مشکلي از نظر فني براي بازگشت به بازار ندارد اما ممکن است موانعي
از سوي غول هاي نفتي وجود داشته باشد که بايد مديريت شود ،هرچند
آسان نيست اما بازگشت ايران امري شدني است و مي توانيم منتظر تحقق
آن باشيم.
سيدمهدي حسيني ،با اشاره به چالش ها و موانع موجود براي ورود ايران
به بازار نفت ،اظهار کرد :ظرفيت توليد اسمي نفت ايران حدود  4ميليون و
 200هزار بشکه است يعني ايران مي تواند تا اين ميزان نفت توليد کند ،حدود
 600تا  700هزار بشکه نيز ظرفيت توليد ميعانات داريم که جزو توليدات
نفتي ما به حساب مي آيد البته بخشي از آن در داخل کشور مصرف و بخشي
ديگر صادر مي شود.
ايران چه ميزان نفت صادر مي کند؟
وي با تاکيد بر اينکه ايران به لحاظ ظرفيت اسمي حدود  4.8ميليون
بشکه ظرفيت توليد نفت و ميعانات دارد ،تصريح کرد :از اين ميزان حدود 2
ميليون و  100هزار بشکه را در داخل کشور پااليش و مصرف مي کنيم ،اگر
اين ميزان را از توليد کل کنيمف صادرات  2.5ميليون بشکه که دولت اعالم
کرده عددي بسيار نزديک به واقعيت است و ما پتانسيل صادرات اين ميزان را
داريم و حتي ممکن است اين عدد کمي بيش از اين نيز باشد.
اولين کليد طاليي براي نفت ايران
اين کارشناس با اشاره به مشکالت و چالش هاي موجود بر سر راه
صادرات نفت ايران گفت :با توجه به اينکه به دليل شرايط تحريمي مجبور
شديم ميزان توليد را کاهش دهيم اکنون در قدم اول بايد ميزان توليد
افزايش يابد که ممکن بود براي اين موضوع با مشکالت جدي روبرو شويم اما
خوشبختانه تا آنجايي که اطالع دارم همکاران ما در اين حوزه بسيار خوب
عمل کردند و چاه هاي نفت را مسدود نکردند و اين مساله موجب مي شود
زماني که بخواهند اين چاه ها را باز کنند ،گرفتار تعميرات چاه نخواهند شد.
حسيني با اينکه با اين وجود بايد در برخي چاه ها تعميرات صورت گيرد
اما به دليل اينکه سعي شده جريان کمي از چاه ها وجود داشته باشد ،چاه
ها زنده هستند و نيازي نيست که عمليات زيادي روي آن ها انجام شود .در
واقع به دليل عملکرد مثبت همکاران ما مقدار جريان نفت شيرهاي سرچاهي
کنترل شده بنابراين مشکل چنداني از نظر فني وجود ندارد و تنها در برخي
چاه ها بايد عمليات تعميرات انجام شود.
وي ادامه داد :مشکل اساسي در اين حوزه وجود ندارد خصوصا اينکه در
کشور بعد از جريان توسعه هاي نفتي که ايجاد کرديم ،سرويس کمپاني ها
بسيار رشد کردند و اکنون شرکت هاي متعدد حفاري ،خدمات حفر چاه و به
طور کلي سرويس هاي خدماتي مختلفي داريم که مشغول به فعاليت هستند،
بنابراين فکر نمي کنم که با مشکل فني درازمدتي روبرو باشيم تا بخواهيم به

ظرفيت توليد سابق بازگرديم.
روزهاي خوش در انتظار بازار نفت
او با اشاره به موانع صادرات نفت نيز گفت :اکنون بازار نفت وضعيت
اميدوارکننده دارد چراکه هرچند تقاضاي جهاني از زمان شيوع کرونا بسيار
افت کرد اما اکنون شاهديم که با شروع واکسيناسيون خصوصا در کشورهاي
صنعتي و مصرف کننده بزرگ اين اميدواري وجود دارد که اقتصادهاي کوچک
شده دنيا در کشورهاي مهم صنعتي مثل آمريکا ،اروپا و چين توسعه يابد.
حسيني با تاکيد بر اينکه اگر به آمار نگاه کنيد ميبينيد که عمدتا
رشدهاي اقتصادي کشورها منفي بوده حتي رشد اقتصاد جهاني نيز منفي
بوده است اما اکنون همه پيش بيني ها گوياي اين است که مسير صعودي در
پيش است و رشد اقتصادي جهان به اعداد قبل از کرونا خواهد رسيد حتي
اعداد خوش بينانه تري نيز پيش بيني شده است که مي تواند اوضاع را سر
و سامان دهد.
به گفته وي در نيمه دوم سال  2021مي توان فکر کرد که اقتصادهاي
مختلفي گشايش و تقاضا براي مصرف انرژي افزايش مي يابد و اين يک رابطه
متقابل براي نفت است؛ يعني اگر چهار درصد رشد اقتصادي محقق شود دو
درصد آن براي نفت بوده است.
اين کارشناس با بيان اينکه در سال گذشته کاهش شديد قيمت ها و تقاضا
موجب شد که کشورها به دنبال ذخيره سازي باشند که اين مساله معموال به
قيمت و تقاضا نفت فشار مي آورد چراکه هميشه اين خطر وجود دارد که اين
ذخيره ها به بازار عرضه شوند ،گفت :اين موضوع ممکن است مشکالتي را در بازار
نفت ايجاد کند که نيازمند تدبير اوپک و اوپک پالس است.
ورود ايران چه چالش هايي را به دنبال دارد؟
به گفته حسيني در مجموع اگر فرض کنيم که اکنون ميزان صادرات
نفت ايران نيم ميليون بشکه است و در صورت رفع تحريم ها دو ميليون بشکه

ديگر به آن اضافه کنيم ،سهم ايران در برابر مصرف جهاني که حدود 90
ميليون بشکه است ،حدود دو درصد مي شود که وارد بازار مي کند .بنابراين
من فکر نمي کنم که اين ميزان بازار را تا حد زيادي تکان دهد البته برخي
کشورها ممکن است با ورود ايران مشکل داشته باشند اما با مديريتي که اوپک
خواهد کرد اين مساله برطرف خواهد شد.
وي ادامه داد :نقاط مثبت ديگري که مي توان به آن اشاره کرد وجود
بازارهاي سنتي ايران است؛ در برخي بازار ها به صورت سنتي از نفت ايران
استفاده مي کردند و اگر اکنون نفت ديگري جايگزين شده به اجبار است و آن
ها به لحاظ مسائل فني و تکنيکي چندان رضايتي ندارند.
مشتريان منتظر نفت ايران هستند
اين کارشناس ارشد حوزه انرژي با اشاره به مسائل مطرح شده در اين
خصوص که ممکن است به دليل تغيير تجهيزات پااليشگاه ها در کشورهايي
که در گذشته خريدار نفت ايران بودند اکنون ديگر خواهان نفت ما نباشند
چراکه اين موضوع براي آن ها هزينه هايي براي تغيير روند کار پااليشگاه
هايشان دارد ،گفت :نفت ايران به دليل اينکه نفت خوبي به لحاظ سبک
بودن و شيرين بودن است در تمام پااليشگاه ها قابل مصرف است البته قطعا
اين کشورها هزينه هايي را انجام دادند تا بتوانند نفت سنگين تر از ايران را
جايگزين کنند اما همان پااليشگاه نفت ايران را بسيار راحت تر مي تواند
مصرف کند و مشکلي وجود نخواهد داشت.
حسيني با اشاره به کيفيت باالي نفت ايران گفت :به اعتقاد من اين
مساله که نفت ايران به پااليشگاه ها بازگردد يک نقطه مثبت است و قطعا
خريداران از اين مساله استقبال خواهند کرد.
واکنش غول هاي نفتي چه خواهد بود
وي با اشاره به واکنش عربستان ،روسيه و غول هاي نفتي براي
بازگشت نفت ايران گفت :بايد يک مديريت خاص در داخل اوپک و اوپک
پالس آغاز کنيم و تا حدودي کار ما در داخل اوپک سخت خواهد بود.
باتوجه به اينکه اوپکي ها سهميه بندي انجام دادند و ما از آن معاف
شديم ممکن است به اين موضوع توجه کنند ،عده اي همچون عربستان
و يا خارج از اوپک بازارهاي ايران را کسب کردند و اکنون مجبور هستند
که اين بازار ها را به ايران بازگردانند ،به طور مثال عربستان و عراق
و روسيه نفت چين را تامين مي کنند و طبيعي است که از ورود ما
خوشحال نشوند.
او گفت :اينگونه نيست که بازار به راحتي بدست آيد اما اينکه گمان شود
نشدني است فکر درستي نيست ،هنر مديريت ايران در داخل اوپک و خارج
اوپک و درک درست از شرايط بازار و انجام اقدامات متناسب با شرايط مي
تواند شرايط خوبي را براي کشور رقم بزند و در کل بايد گفت امري سخت
اما شدني است.

یک مقام مسئول خبر داد؛

 7اقدام براي عبور از پيک تابستانه مصرف برق در تهران

معاون بهره برداري شرکت برق منطقه اي تهران هفت اقدام اين مجموعه
براي عبور از پيک مصرف برق تابستان را که با انجام آنها مي توانيم از تابستان
 1400بدون خاموشي عبور کنيم را تشريح کرد.
رسول قسمت در پاسخ به اينکه با توجه به در پيش بودن روزهاي گرم
سال ،چه اقداماتي براي کاهش تلفات شبکه و مديريت مصرف برق در دست
انجام داريد ،گفت :هر ساله با شروع تابستان و گرم شدن هوا و استفاده گسترده
از وسايل سرمايشي ،بار مصرفي افزايش قابل توجهي مييابد .اگر تجهيزات شبکه
براي اين مقدار بار آمادگي و ظرفيت الزم را نداشته باشد ،به طور قطع برق رساني

به مشترکين دچار مشکل شده و گاهي ميتواند منجر به خاموشيهاي گسترده
در شبکه شود .بنابراين به جهت حفظ پايداري شبکه و تجهيزات برق رساني،
شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع ناچار به اعمال خاموشي در بخشي
از شبکه هستند.
وي افزود :در همين ارتباط براي حفظ آمادگي شبکه در روزهاي اوج مصرف،
شرکت برق منطقهاي تهران از مدتها قبل اقدامات مؤثري را اجرا ميکند .اين
اقدامات در دو بخش توسعه شبکه شامل توسعه خطوط و پستهاي برق فشار قوي
و همچنين آماده سازي شبکه شامل بهينه سازي ،سرويس ،برطرف کردن عيوب
و رفع نقاط ضعف شبکه هستند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه در بخش اول هر ساله و پيرو مطالعات فني
شبکه پروژههاي زيادي براساس اولويت تعريف و اجرا ميشود ،ادامه داد :اجراي اين
طرحها منجر به افزايش ظرفيت شبکه و همچنين افزايش قابليت اطمينان شبکه و
سهولت در جابجايي و انتقال بار در شبکههاي برق رساني ميشود.
به گفته اين مقام مسئول ،در رابطه با بخش دوم در طول سال و قبل از شروع
ماههاي گرم سال فعاليتهاي گسترده اي از جمله بازديد خطوط و تجهيزات شبکه
به صورت چشمي و ظاهري يا با استفاده از دستگاههاي حرارت ياب ،تعمير و رفع
عيوب تجهيزات ،برطرف کردن نقاط ضعف شبکه ،شاخه زني و سربرداري درختان
در حريمهاي خطوط برق فشار قوي ،آماده سازي سيستمهاي خنک کنندگي
ترانسفورماتورها و تجهيزات حفاظتي و کنترلي تست و اطمينان از عملکرد صحيح
تجهيزات ،تهيه سناريوهاي رفع خاموشي در اثر وقوع حوادث ناخواسته در شبکه
انجام ميگيرد.معاون بهره برداري شرکت برق منطقهاي تهران با اشاره به اينکه
اين اقدامات هر ساله توسط پرسنل شرکتهاي برق منطقهاي و پيمانکاران زير
مجموعه انجام ميشود تا مشترکين با حداقل مشکل و خاموشي شرايط پيک بار و
تابستان را پشت سر بگذارند ،اظهار داشت :با توجه به محدوديتهاي مالي صنعت
برق کشور و همچنين محدوديتهاي فني شبکههاي برق رساني ،همکاري مردم
عزيز و مديريت مصرف و جلوگيري از مصرف بي رويه تا حد بسيار زيادي ميتواند
در کاهش خاموشيهاي ناخواسته و افزايش کيفيت برق تحويلي به مشترکين
مؤثر باشد.

اين مقام مسئول در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه چه اقدامات
جديدي براي باال رفتن بهره وري در پستها به منظور خدمات رساني بهتر به
مردم انجام شده است ،توضيح داد :در خصوص افزايش بهره وري در شبکههاي
برق رساني در حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقهاي تهران اقدامات مؤثري
انجام يا در حال انجام است؛ اصالح سيستمهاي خنک کنندگي ترانسفورماتورها و
در نتيجه افزايش ميزان بارگيري از آنها ،بازسازي و به روزآوري برخي از تجهيزات
مستعمل و استفاده مجدد آنها در شبکههاي برق رساني ،افزايش ظرفيت برخي
از خطوط موجود شبکه بجاي احداث خطوط جديد ،بازيابي و تصفيه فيزيکي و
شيميايي روغنهاي مستعمل و بکارگيري مجدد آنها در چرخه بهره برداري از
تجهيزات ،استفاده از تجهيزات دپو شده در محل انبارها در رفع عيوب تجهيزات
و طرحهاي توسعه شبکه ،ساده سازي و کوچک سازي ابعاد پستهاي فشار قوي
در جهت کاهش قيمت تمام شده و بدون کاهش کيفيت و در نهايت استفاده از
روشهاي نوين در بهره برداري از شبکههاي برق رساني مانند استفاده از پهپاد
با سيستم پردازش تصوير در بررسي و بازديد خطوط برق فشار قوي و تجهيزات
پستهاي برق ،هوشمند سازي برنامههاي سرويس و نگهداري تجهيزات شبکه
استفاده از انواع سنسورها و نرم افزارهاي مربوطه به منظور مانيتورينگ تجهيزات
از جمله اين اقدامات به شمار ميرود.
قسمت تاکيد کرد :با توجه به شرايط ويژه کشور در حال حاضر اميدوارم
مردم عزيزمان مثل هميشه پرسنل خدوم صنعت برق را در عبور مطمئن از پيک
بار سال جاري کمک کنند.

