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اخبار

عمليات بخارشويي بويلرهاي واحد سوم
نيروگاه جهرم با موفقيت انجام شد

عمليات بخارشويي (( Out Blow Steamبويلرهاي واحد
سوم نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم 17 ،شهريور ماه  1400با
موفقيت به پايان رسيد.
با اجراي اين پروژه ،بخار تميز مورد نياز توربين بخار توسط
بويلرهاي نيروگاه جهرم تأمين ميشود و در صورت آماده بودن
ساير جزاير ،امکان هدايت اين بخار به سمت توربين و سنکرون آن
واحد ميسر خواهد شد.
اين پروژه در استان فارس ،کيلومتر  27جاده جهرم – شيراز
قرار دارد .تعداد واحدها  3واحد بخار هر يک  160مگاوات ،توربين
بخار  ،Type Eپست و خط انتقال برق  400کيلو ولت است.
با بهرهبرداري از واحدهاي بخار نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم،
عالوه بر تأمين و افزايش ظرفيت توليد اين مقدار انرژي الکتريکي،
شاهد اثرات مثبت زيست محيطي و کاهش توليد گازهاي گلخانهاي
و کاهش مصرف سوخت خواهيم بود.

عمليات تعميرات اساسي پااليشگاه دهم مجتمع
گاز پارس جنوبي با موفقيت پايان يافت

پروژه تعميرات اساسي پااليشگاه دهم مجتمع گاز پارس
جنوبي توسط شرکت بهرهبرداري و تعميراتي مپنا با موفقيت اجرا
شد.
پروژه تعميرات اساسي پااليشگاه دهم مجتمع گاز
پارس جنوبي در شرايطي آغاز شد که حجم باالي فعاليتها،
موجب همپوشاني  72درصد فازهاي تعميرات اساسي شده
بود و عالوه بر محدوديتهاي فني و تخصصي موجود در
پروژه ،مسائلي مانند اوج همهگيري ويروس کرونا و گرماي
طاقتفرساي منطقه و … ،چالشي جدي براي اين پروژه به
حساب ميآمد.
انجام برنامهريزي دقيق در حوزههاي مختلف مديريت و
کنترل پروژه ،منابع انساني ،ماشينآالت ،پشتيباني و مديريت
بهينه منابع ،موجب شد که تعميرات اساسي پااليشگاه دهم،
با دو روز تعجيل و با سربلندي به پايان رسيد و موجب جلب
رضايت ذينفعان پروژه شد.
اين پروژه آغاز فصلي جديدي از مهندسي و بهينهسازي
در صنعت تعميرات اساسي پااليشگاه هاي کشور محسوب
ميشود.
تعميرات اساسي پااليشگاه دهم شامل  2511درخواست
کار در بخشهاي مختلف بود که براي دومين سال پياپي به
شاخص باالتر از عدد  90رسيد که بيشتر از ميانگين کل مجتمع
گاز پارس جنوبي در سال  99است .اين شاخص براي تعميرات
اساسي پااليشگاه دهم در سال  1400معادل  91واحد کار در
روز بوده و ميانگين مجتمع  61واحد کار در روز است .از سوي
ديگر همزمان با اجراي تعميرات اساسي ،تعداد  1442آيتم
براي رفع پانچ و فعاليتهاي باقيمانده پروژه توسط تيم اجرايي
انجام شد.
از دستآوردهاي مهم شرکت بهرهبرداري و تعميراتي مپنا به
عنوان مجري پروژه ،به پايان رساندن اين تعميرات بدون بروز حادثه
جدي است که آمار نفر ساعت کار بدون حادثه در اين پااليشگاه را
به بيش از  5ميليون و  736هزار و  650ساعت رساند.
همچنين رئيس بهرهبرداري پااليشگاه دهم ضمن تقدير از
تالشهاي شبانهروزي کارکنان  O&Mمپنا تصريح کرد :اين
دستآورد بزرگ و توان انجام چنين پروژههاي پيچيده با وجود
دشواريهاي خاص نشان از همت بلند ،تعهد ،تخصص ،زحمات
فداکارانه و مسئوالنه همکاران پر تالش در اين پااليشگاه بوده و
موجب افتخار و شايسته تقدير است.
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ايران به دريافت مطالبات خود از عراق نزديک شد

مدتي است که دريافت مطالبات ايران از عراق خبرساز شده به همين دليل
رئيس جمهوري در تازه ترين مذاکرات خود با طرف عراقي بر اين موضوع تاکيد
کرد؛ عمده تأکيد رئيسجمهوري به پرداخت مطالبات مالي عراق به حوزه انرژي و
بدهيهاي اين کشور به ايران مربوط بود ،هرچند که اين موضوع در ماههاي اخير
از سوي دولت جمهوري اسالمي دنبال ميشود اما عراق هنوز بدهيهاي خود را به
طور کامل پرداخت نکرده است.
تحريمهاي نفتي ايران از سوي آمريکا چالش جدي در زمينه تعامالت ايران
و عراق ايجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق ايران بود .طبق قرارداد ،عراقيها
موظف هستند پول گاز را با يورو و پول برق را با دالر به ايران پرداخت کنند اما
زماني که پاي آمريکا به ميان آمد ،عراقيها اعالم کردند امکان پرداخت دالر ندارند
و پيشنهاد پرداخت با دينار را مطرح کردند.
پيشنهادي که ظاهرا ً به مذاق ايران خوش نيامد و دو کشور مدتها بر سر آن
مذاکره کردند .درنهايت دو حساب براي عراقيها در بانک مرکزي ايران بازگشايي
شد تا اگر عراقيها توانستند ،پول برق و گاز را با يورو و در غير اين صورت با دينار
پرداخت کنند .در نهايت در تاريخ  20اسفند سال  1398اولين بخش از مطالبات
دولت ايران به حساب بانک مرکزي کشورمان واريز شد.
کاهش صادرات گاز بهانه اي براي پرداخت مطالبات شد
پس از آن اما عراق اقدامي براي پرداخت مطالبات ايران انجام نداد و در
نهايت در دي ماه سال گذشته شرکت گاز ايران پس از اخطارهاي چندباره به آن
کشور به کاهش صادرات گاز اقدام کرد تا جايي که ميزان صادرات روزانه از 50
ميليون مترمکعب گاز را به روزانه حدود  4ميليون مترمکعب کاهش داد .در آن
زمان شرکت گاز ايران اعالم کرد که وزارت برق عراق بابت واردات گاز ،بيش از
معادل  5ميليارد دالر به شرکت ملي گاز ايران بدهکار است که مبلغ  3ميليارد
دالر آن در بانک عراقي  TBIمسدود و غيرقابل استفاده مانده و بيش از  2ميليارد
دالر از بدهي سررسيدشده وزارت برق نيز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق
پرداخت نشده است .افزون بر اينها ،طرف عراقي ،طبق قرارداد في مابين ،بيش از
يک ميليارد دالر نيز به شرکت ملي گاز ايران بابت جرائم قراردادي بدهکاري دارد.
بر اين اساس طرف ايراني با بستانکاري بيش از  6ميليارد دالري از طرف
عراقي ،از هيچ منفعتي برخوردار نشد ،در حالي که هدف از صادرات درآمد است و
اين پول براي غذا و دارو مصرف ميشود ،از اين رو اين شرکت پس از اخطارهاي
مکرر قراردادي که با بيتوجهي طرف عراقي روبهرو شده ،طبق مفاد قرارداد ،نسبت
به کاهش مقدار گاز صادراتي اقدام کرد.
آغاز ديدارها و نقطه شروع پرداخت مطالبات
همين مساله موجب ديدارهاي متعددي ميان دو کشور شد و در نهايت
چهارم بهمنماه ،منتظرتربتي -مديرعامل شرکت گاز اعالم کرد که بخشي از
مطالبات ايران از عراق پرداخت شده و بخشي از آن بايد در ادامه گفتوگوها منتقل
شود .با توجه به توافقهايي که بانک مرکزي در نشستهايي با طرف عراقي انجام
داد ،مقدار انتقال گاز به اين کشور کمي افزايش يافت ،زيرا اميدواريهايي براي
پرداخت مطالبات ايران ايجاد و روزانه حدود  15تا  20ميليون مترمکعب صادرات
گاز به عراق برقرار شد.
گفتوگوهاي ايران و عراق در سال جاري هم ادامه يافت و  11ارديبهشتماه
امسال ماجد مهدي حنتوش  -وزير برق عراق در رأس هيئتي تجاري به ايران آمد
تا درباره راهحلهاي دريافت مطالبات گازي تهران از بغداد با بيژن زنگنه گفتوگو

کند .وزير نفت ايران در اين ديدار با اشاره به اينکه دو قرارداد مهم در زمينه
صادرات گاز ايران به عراق در سالهاي گذشته با وزارت برق اين کشور امضا شده
است ،گفت که تاکنون  27ميليارد مترمکعب گاز ايران به عراق صادر شده است.
مذاکره براي تامين ارز مورد نياز واکسن
در اين سو ،رضا اردکانيان  -وزير نيروي دولت دوازدهم نيز در همان زمان در
ديدار با طرف عراقي اعالم کرد که در مقايسه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق
بسيار عدد کمتري است اما در حال پيگيري هستيم و وزير برق عراق وعده دادند
که با سرعت بيشتري در هر دو بخش برق و گاز پرداختهاي خود را انجام دهند.
او اين راهم گفت که به دليل اين مسئوليت در کميسيونهاي مشترک با
عراق و فدراسيون روسيه اين کار را دنبال ميکند و تصميم بر اين شده که از اين
محل ،منابع ارزي الزم براي سبد کواکس هم پرداخت شود تا آن ميزان واکسني
که وزارت بهداشت نياز دارد و برنامهريزي کردهاند زودتر وارد کشور شود.
موضوع تا آنجا پيش رفت که هشتم خردادماه جاري در حالي که کمتر از
يک ماه از ديدار قبل ميگذشت ،علي عبداالمير عالوي -وزير دارايي عراق به ايران
آمد و در نشستي با زنگنه ،چگونگي پرداخت بدهيها بررسي شد.
کاهش صادرات گاز به عراق
با اين حال بهتازگي هم خبري مبني بر کاهش صادرات گاز طبيعي به عراق
منتشر و اعالم شد :هرچند بخشي از اين بدهيها همچنان پابرجاست اما کاهش
صادرات به دليل بدهي عراق به ايران نبوده و طبق توافقنامه با آنها انجام شده
است .صادرات گاز طبيعي به کشور عراق  38ميليون مترمکعب در روز کاهش
يافته که اين کاهش صادرات طبق توافقنامهاي  6ماهه با طرف عراقي انجام شده
است.همچنين طبق توضيحات حسن منتظرتربتي -مديرعامل شرکت ملي گاز،
ايران پيش از اين روزانه حدود  40تا  45ميليون مترمکعب گاز طبيعي به عراق
صادر ميکرد که بدهيهاي اين کشور به ايران سبب کاهش صادرات گاز طبيعي
به عراق در ديماه پارسال شد.
تاکيد بر پرداخت مطالبات ايران از عراق
سيدابراهيم رئيسي -رئيسجمهوري در آخرين مذاکره خود با طرف عراقي
نيز با اشاره به لزوم توسعه هرچه بيشتر روابط تجاري و اقتصادي ايران و عراق
گفت :ايران خواستار اجراي تعهدهاي عراق درباره مطالبات مالي اين کشور است.
وي با اشاره به لزوم توسعه هرچه بيشتر روابط تجاري و اقتصادي دو کشور،
بر اجراي توافقهاي موجود بين تهران و بغداد از جمله اتصال خطوط ريلي شلمچه

 بصره تأکيد کرد و خواستار اجراي تعهدهاي عراق در خصوص مطالبات ماليايران شد.
رئيسي در ادامه با تأکيد بر تداوم همکاري دو کشور در حوزههاي راهبردي ،به
اجالس بغداد اشاره و تصريح کرد :جمهوري اسالمي ايران از نقشآفريني منطقهاي
عراق حمايت ميکند و بهدنبال تثبيت امنيت منطقه با محوريت ايران ،عراق و
کشورهاي پيراموني بدون مداخله نيروهاي خارجي هستيم ،همچنين تهران حامي
گفتوگوهاي درونمنطقهاي ،بدون مداخله بيگانگان است.
در اين بين مصطفي الکاظمي -نخستوزير عراق نيز در آن ديدار با تأکيد
بر اينکه ارتباط عميق تاريخي ،تمدني و مذهبي ،مناسبات ويژهاي در روابط ايران
و عراق رقم زده است ،گفت :بغداد مصمم است سطح همکاريهاي خود در
عرصههاي مختلف بهويژه اقتصادي و تجاري را هرچه بيشتر گسترش دهد و فعال
کردن ظرفيتهاي توسعه روابط اقتصادي در همه بخشها را با جديت پيگيري
خواهيم کرد.وي با استقبال از سخنان رئيسجمهوري ايران در مراسم تحليف،
تأکيد کرد :سخنان شما درباره تعامل با همسايگان و کشورهاي منطقه بسيار خوب
و دقيق بود و اين نگاه با استقبال سران دولتهاي منطقه مواجه شد.
نبايد بازار عراق را از دست دهيم
با تمام اين تفاسير کارشناسان معتقدند که حفظ بازار عراق و سعه روابط با
اين کشور براي ايران مهم و ضروري است ،حميدرضا صالحي -رييس کميسيون
انرژي اتاق بازرگاني ايران و کارشناس ارشد حوزه انرژي در اين رابطه به ايسنا
گفت :عراق نيازمند ترميم زيرساخت هاي کشور خود است تا بتواند حداقل رفاه
را براي مردم خود فراهم کند ،پس از سقو ط صدام تا به امروز علي رغم فعاليت
هايي که در اين راستا انجام شده است اما نتوانستند به حد استاندارد در قياس با
کشورهاي منطقه برسند و اين مساله براي ما که کشور همسايه عراق هستيم و
دستاوردهاي خوبي نيز در حوزه انرژي در سال هاي اخير به دست آورده ايم يک
امتياز به حساب مي آيد.
وي با بيان اينکه ايران در حوزه برق و گاز اين فرصت را دارد تا ضمن تامين
انرژي براي عراق مابقي مشکالت موجود در اين کشور در حوزه زيرساخت انرژي
را با توجه به توانمندي هايي که در بخش خصوصي در سال هاي گذشته ايجاد
شده است فراهم کند ،اظهار کرد :بخشي از ظرفيت هايي که در کشور ما ايجاد
شده براي ايران بالاستفاده و اشباع شده است و مي توان از آن در خارج از کشور با
سرمايه گذاري مشترک با بخش خصوصي براي اخذ امتياز استفاده کرد.
اين کارشناس ارشد حوزه انرژي افزود :با توسعه روابط ضمن آنکه مي توانيم
مشکالت را برطرف کنيم براي بنگاه هاي داخل نيز اشتغال ايجاد مي شود عالوه
بر اين درآمدزايي نيز براي کشور خواهيم داشت و با افزايش حضور خود در منطقه
مي توانيم روابط تاريخي و فرهنگي خود را با عراق توسعه دهيم.
صالحي با بيان اينکه اگر ايران نتواند در کشوري که  1000کيلومتر با آن مرز
دارد پايگاه و جايگاه ايجاد کند و کشورهاي اروپايي و يا ترکيه که رقيب ما هستند
بتواند اين بازار را از دست ما بگيرد نشانه ضعف ديپلماسي ايران است و نبايد اجازه
دهيم که اين اتفاق بيفتد ،گفت :در تمام مذاکراتي که صورت گرفته ما اعالم کرديم
که بخش خصوصي مي تواند در کنار دولتگام بردارد و در اين حوزه حرفي براي
گفتن دارد اما متاسفانه در اين مدت استقبال خوبي از اين موضوع نشده و اين در
حالي است که تنها با توجه به برنامه هاي بخش خصوصي مي توانيم يک بازار 50
ميليارد دالري را براي کشور به ارمغان بياوريم.

توليد نيروگاههاي مقياس کوچک از مرز  1100مگاوات عبور کرد

مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران گفت :براي اولين بار در کشور
توليد نيروگاههاي مقياس کوچک از مرز  1100مگاوات عبور کرد.در سال گذشته
توليد نيروگاه هاي مقياس کوچک ،بيش از دو درصد برق کشور را تأمين و کمک
خوبي به گذر از پيک تابستان و شرايط دشوار زمستان در سال  1399داشت .از
ابتداي سال جاري تا تير ماه اين نيروگاه ها بيش از  1700گيگاوات ساعت انرژي
توليد کرده اند که رشدي  9.5درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان

مي دهد .با ادامه روند توسعه و احداث اين نيروگاه ها ،پيش بيني مي شود
نسبت توليد به ظرفيت فعال اين نيروگاه ها در تابستان جاري به 65
درصد افزايش يابد .اين نيروگاه ها با دارابودن راندمان باالتر از ميانگين
راندمان نيروگاه هاي حرارتي شبکه و نزديک بودن به محل مصرف عالوه
برتامين برق ،مزايايي از جمله کاهش تلفات و بهبود کيفيت توان را دارند.
مصطفي رجبي مشهدي در اين باره اظهار کرد :متوسط توليد نيروگاههاي

انرژی

مقياس کوچک در شبانه روز گذشته به  1069مگاوات رسيد که رکورد جديد و
قابل توجهي محسوب ميشود.به گفته وي در شبانه روز گذشته حداکثر توليد
نيروگاههاي تجديدپذير در کشور  421مگاوات و متوسط توليد اين نيروگاهها 212
مگاوات بوده است.با توجه به ظرفيت هاي جديد در دست احداث در سال جاري،
پيش بيني شده که سهم انرژي توليدي نيروگاه هاي مولد مقياس کوچک به 2.5
درصد از کل توليد نيروگاهي کشور برسد.

