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نصب بیش از  ۱۴هزار انشعاب گاز
در آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
اعالم کرد که برای بهر همندی متقاضیان گاز طبیعی
در این استان ،پارسال  ۱۴هزار و  ۷۱۷انشعاب گاز
نصب شده است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،سیدرضا
رهنمای توحیدی گفت :تاکنون  ۶۹۴هزار و ۴۸۰
انشعاب گاز برای بهر همندی بیش از یک میلیون و
 ۷۱۶هزار مشترک گاز در استان نصب شده است.
وی افزود :برای رسیدن به چشمانداز ۱۴۰۰
در حوزه گازرسانی ،براساس رویکردهای اتخاذی
و اقدا مهای اجرایی انجا مشده ،رتبه قابل قبولی در
اجرای شاخصهای گازرسانی کسب شده که حاصل
تالش شبانهروزی همکاران است.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
با بیان اینکه در اجرای شاخصهایی مانند شبکه
گازرسانی ،نصب انشعاب و اشترا کپذیری عملکردی
فراتر از اهداف پیشبینیشده داشتهایم ،اظهار کرد:
دقت در طراحی پروژ ههای اجرایی ،کنترل مستمر
پروژ هها ،بازدیدهای میدانی ،بهکارگیری پیمانکاران
توانمند بومی و ...از مهمترین اقدا مها برای سرعت
بخشیدن به روند اجرای پروژ ههای مهم عمرانی بوده
است.
رهنمای توحیدی تصریح کرد :پارسال با اجرای
 ۷۱۸کیلومتر شبکه گاز ،متراژ کل شبکههای
گازرسانی در اقصی نقاط استان به  ۲۴هزار و ۲۸۸
کیلومتر در اقطار مختلف رسیده و با جذب ۴۵۲۴۲
مشترک ،شمار مشترکان گاز طبیعی در استان تا
پایان سال  ۱۴۰۰به یک میلیون و  ۷۱۶هزار و ۲۹۹
مشترک رسیده است.

عبور تعداد مشترکان گاز طبیعی یزد
از مرز  ۵۰۰هزار

سرپرست شرکت گاز استان یزد اعالم کرد که تعداد
مشترکان گاز این استان تا پایان سال  ۱۴۰۰به ۵۰۳
هزار و  ۷۳مشترک رسید.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،سعید عقلی با بیان
اینکه تاکنون بیش از  ۹۹درصد جمعیت استان از گاز
طبیعی بهرهمند هستند ،اظهار کرد :بررسی شاخصهای
توسعهای و اصلی شرکت گاز استان یزد نشاندهنده آن
است که در این چند سال اخیر ،اقدامهای جهادگونهای
برای بهرهمندی مشترکان و صنایع مستقر در محدوده
استان یزد انجام شده است.
وی با اشاره به سهم  ۸۹درصدی مشترکان غیرخانگی
این شرکت از گاز طبیعی تصریح کرد :خدمترسانی به این
تعداد مشترک و برقراری جریان پایدار گاز آنهابه تالش
بیوقفه و بدون توقف نیاز دارد ،بهطوری که زمستان
پارسال ،با وجود باال رفتن مصرف گاز در استان ،هیچگونه
قطعی گاز در بخش خانگی رخ نداد که این مهم جز با لطف
الهی ،پایداری باالی شبکه در استان و همت خادمان مردم
در شرکت گاز استان محقق نشده است.
سرپرست شرکت گاز استان یزد در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به سهم  ۷۵سبد انرژی استان
از گاز طبیعی ادامه داد :بررسی روند مصرف گاز در
واحدهای تولیدی در سالهای گذشته بیانگر آن است
که این انرژی پاک محور توسعه در استان تلقی شده
و مسئولیت این شرکت برای تأمین زیرساختهای
الزم بهمنظور تداوم پایداری گاز واحدهای صنعتی -
نیروگاهی را دوچندان کرده است.
عقلی گازرسانی به روستاها و مناطق محروم را از
دیگر افتخارات این شرکت دانست و افزود :در سالهای
گذشته ،تعداد روستاهای گازرسانیشده به  ۶۹۱روستا
رسید که این اقدام ضمن تسریع در مهاجرت معکوس
روستاییان ،رونق واحدهای کشاورزی  -صنعتی را
بهدنبال داشت و میتواند گام مؤثری در تحق شعار
سال ،افزایش اشتغال و تولید داشته باشد.
وی با بیان اینکه اکنون خانوارهای روستایی
گازرسانی شده در این استان به  ۴۷هزار و  ۳۹۶رسیده
است ،گفت :شرکت گاز در شاخصهای خدمترسانی
همواره در حال روزآمد شدن است و اکنون شاخصهای
کیفی خدمترسانی را در دستور کار قرار داده بهنحوی
که همه  ۲۲خدمت احصا شده در بستر اینترنت،
پیشخوان دولت و  ICTروستایی قابل ارائه است.
معاون شرکت برق حرارتی:

تعمیر نیروگاههای کشور انتهای
اردیبهشتماه به پایان میرسد

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت:
همه فعالیتهای مربوط به تعمیر نیروگاههای حرارتی
کشور تا پایان اردیبهشتماه به اتمام رسیده و این
واحدها با توان کامل آماده تولید برق پایدار در پیک
تابستان امسال خواهند بود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو« ،ناصر
اسکندری» افزود :قبل از فرا رسیدن پیک مصرف برق
تابستان امسال بیش از  ۱۰۰هزار مگاوات برنامه تعمیر
در نیروگاههای سراسر کشور اجرا میشود.
وی گفت :تاکنون بیش از  ۶۵درصد از برنامه یاد
شده برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شده است.
اسکندری ادامه داد :براساس آخرین ارزیابی صورت
گرفته حدود پنج هزار و  ۶۶۶مگاوات از برنامههای
تعمیراتی آغاز شده مربوط به تعمیر اساسی واحدهای
بخاری ،هشت هزار و  ۹۱۲مگاوات تعمیر اساسی
واحدهای گازی ،یکهزار و  ۲۵۸مگاوات بازدید مسیر
داغ ۱۹ ،هزار و  ۴۴۴مگاوات تعمیر دورهای واحدهای
بخاری و  ۲۹هزار و  ۶۰۰مگاوات مربوط به بازدید اتاق
احتراق بوده است.
معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق
حرارتی افزود :برای آمادگی نیروگاهها طی دوره اوج
مصرف تابستان امسال حدود  ۷۰۰پروژه تعمیرات
اساسی واحدهای بخاری و گازی ،مسیر داغ و اتاق
احتراق و تعمیرات دورهای در نیروگاههای خصوصی و
دولتی اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :برنامه تعمیر نیروگاههای
حرارتی سراسر کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته
همزمان با گذر از دوره اوج مصرف برق تابستان آغاز
شده و طبق برنامهریزی صورت گرفته تعمیرات این
واحدها اواخر اردیبهشتماه به پایان خواهد رسید تا
نیروگاههای حرارتی برای تامین برق پایدار فصول گرم
سال آمادگی کاملی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد :توزیع روزانه  ۱۰۷میلیون لیتر بنزین در نوروز

افزایش  ۳۰درصدی مصرف بنزین کشور در نوروز ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی از افزایش حدود ۳۰
درصدی مصرف بنزین کشور و توزیع روزانه
 ۱۰۷میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر بنزین بهصورت
میانگین در ایام نوروز  ۱۴۰۱خبر داد.
کرامت ویسکرمی در این باره گفت :از
روز یکم تا سیزدهم فروردینماه سال جاری
( )۱۴۰۱بهصورت میانگین  ۱۰۷میلیون و
 ۷۰۰هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد.
وی افزود :میانگین روزانه مصرف بنزین
کشور در ایام نوروز ( ۱۴۰۱یکم تا سیزدهم
فروردین ماه) در مقایسه با مدت مشابه
پارسال (یکم تا سیزدهم فروردینماه سال
 )۱۴۰۰با  ۸۳.۴میلیون لیتر بنزین حاکی از
رشد  ۲۹.۳درصدی مصرف بنزین کشور در
ایام نوروز امسال است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی تاکید کرد :روز شنبه (۱۳
فروردینماه سال جاری)  ۸۰میلیون لیتر
بنزین در کشور توزیع شد.

ویسکرمی تصریح کرد :مصرف بنزین
کشور در بازه زمانی  ۱۸روزه تعطیالت
نوروزی ( ۲۵اسفند ماه سال  ۱۴۰۰تا
سیزدهم فروردینماه  ۱۱۰ )۱۴۰۱میلیون
و  ۲۰۰هزار لیتر بوده است که این عدد در
مقایسه با مدت مشابه پارسال ( ۲۵اسفند

نماینده فریمان و سرخس در مجلس شورای اسالمی:

 ۱۳۹۹تا  ۱۳فروردین  )۱۴۰۰با  ۸۸میلیون
و  ۶۰۰هزار لیتر ۲۷ ،درصد افزایش یافته
است.
به گزارش شانا ،در یک تا دو سال
گذشته بهدلیل محدودیت کرونا ،مصرف
سوخت کشور در ایام نوروز در مقایسه با

سالهای پیش از کرونا کاهش یافت ،اما با
بهبود شرایط شیوع ویروس کرونا ،مقدار
مصرف بنزین در کشور افزایش یافته است.
مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی پیش از این از پیشبینی
برای افزایش مصرف بنزین در ایام نوروز به
میانگین روزانه  ۱۰۵میلیون لیتر خبر داده
بودند که این عدد با افزایش حجم ترددهای
درون و برون شهری ناشی از کاهش کرونا
در کشور به  ۱۰۷میلیون لیتر رسید؛ مصرف
بنزین کشور همچنین در روز  ۲۸اسفندماه
 ۱۴۰۰با ثبت رکوردی تازه ،به  ۱۳۱میلیون
لیتر رسید.
مصرف بنزین کشور در ایام نوروز امسال
در حالی در مقایسه با سال گذشته حدود
 ۳۰درصد افزایش یافته است که یکی از
مهمترین دالیل افزایش خیرهکننده مصرف،
افزایش حجم سفرها پس از دو سال از آغاز
شیوع ویروس همهگیر کرونا و مهار شیوع
این بیماری در کشور است.

در اسفند پارسال؛

طرح ذخیرهسازی گاز شوریجه مشکالت گاز صنایع و
نیروگاههای شمالشرق کشور را برطرف میکند

نماینده فریمان و سرخس در مجلس گفت :با اجرایی شدن گام دوم
ذخیر هسازی گاز شوریجه مشکالت گاز صنایع و نیروگا ههای شما لشرق کشور
برطرف میشود.
سیداحسان قاضیزاده هاشمی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی گام دوم
ذخیرهسازی گاز شوریجه  Dکه روز پنجشنبه ( ۱۱فروردینماه) با فرمان سیدابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهوری و با حضور جواد اوجی ،وزیر نفت ،گفت :این طرح عظیم
بدونشک برای استانهای خراسان رضوی ،جنوبی و شمالی حائز اهمیت است و
مشکالت گاز بهویژه در فصل سرد سال را برای نیروگاهها و صنایع کشور برطرف
خواهد کرد.
وی افزود :در شرایطی که مصرف گاز در کشور و استانهای شمال شرقی در
زمستان هر ساله در حال افزایش است و ما در برخی مقاطع با قطعی گاز صنایع و
نیروگاهها مواجه میشدیم که به تبع آن با مصرف سوخت مایع افزایش آالیندگیها
را نیز به همراه داشتیم ،اجرای فاز دوم ذخیرهسازی گاز شوریجه در سرخس اهمیت
باالیی دارد.
نماینده فریمان و سرخس در مجلس با قدردانی از زحمات وزارت نفت ،شرکت
ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران برای اجرایی شدن گام دوم ذخیرهسازی گاز
شوریجه و با بیان اینکه ما صنعت نفت را محور توسعه واقعی در کشور میدانیم،
تصریح کرد :با اجرایی شدن این طرح دیگر در زمستان نگرانی بابت کمبود گاز طبیعی
در این منطقه نخواهیم داشت.
قاضیزاده هاشمی به گشایش دو کارخانه در مجتمع گوگردی سردار شهید
سلیمانی نیز اشاره و اظهار کرد :این دو کارخانه بهمنظور کاهش خامفروشی گوگرد
و توسعه زنجیره آن در کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و از محل گوگرد
تولیدی پاالیشگاه خانگیران ایجاد شده است که امیدواریم در این طرحها استفاده از
نیروهای بومی در اولویت قرار گیرد.

ثبت رکورد  ۱۰۸درصد برنامه تولید
در پتروشیمی شهید تندگویان

تولید ماهیانه اسفند شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به  ۱۰۸درصد برنامه تولید
رسید و توانست رکورد بیشترین میزان تولید در این مجتمع از زمان راهاندازی تاکنون را
بشکند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ،این
رکورد تولید ماهیانه برای چندمین بار پیاپی در سال  ۱۴۰۰در این مجتمع شکسته شد.
رکورد تولید پیشین ماهیانه در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان حدود  ۱۱۰هزار
تن تولید بوده که با وجود  ۲۹روزه بودن اسفند  ۱۴۰۰و با همت و تالش شبانهروزی و
خستگیناپذیر کارکنان این مجتمع به  ۱۱۶هزار تن رسید.
گفتنی است براساس برنامه سال  ،۱۴۰۰میزان تولید انواع محصوالت در شرکت
پتروشیمی شهید تندگویان یک میلیون و  ۱۱۰هزار و  ۶۳۲تن بود که با وجود  2ماه
تعمیر اساسی در واحدهای شیمیایی اول و دوم با افزایش  6هزار و  ۶۱۴تنی در مقایسه
با سال  ۱۳۹۹همراه بود.
همچنین میزان تولید محصوالت پلیمری در این مجتمع با افزایش چهار هزار و ۴۶۱
تنی نسبت به سال  ،99به رقم  ۵۴۷هزار و  ۸۰۵تن و حجم تولید انواع نخ  POYدر
سال  ۱۴۰۰با  6هزار و  ۸۰۰تن افزایش (معادل  ۲۲درصد) به  ۳۷هزار و  ۸۵۱تن رسید.
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی خاص) در زمینی به مساحت حدود 34
هکتار ،در ضلع شمال غرب خلیج فارس در سایت چهارمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
بندرامام خمینی(ره) در جنوب خوزستان واقع شده است .عملیات اجرای این مجتمع
از سال  1377آغاز شد .محصوالت اصلی صنعت پتروشیمی با عنوان اسید ترفتالیک
خالص( ،)PTAپلی اتیلن ترفتاالت گرید بطری( ،)PET-Aپلی اتیلن ترفتاالت گرید
الیاف( ،)PET-Bپلی اتیلن ترفتاالت گرید الیاف( ،)PET-Cپلی اتیلن ترفتاالت گرید
بطری( ،)PET-Dپلی اتیلن ترفتاالت گرید بطری( ،)PET-Fپلی اتیلن ترفتاالت گرید
الیاف( ،)PET-Gپلی اتیلن ترفتاالت گرید پنبه مصنوعی( ،)STAPLEپلی اتیلن
ترفتاالت گرید نخ نساجی( ،)POYدر این مجتمع تولید میشود.

یک کارشناس انرژی پاسخ داد؛ تولید واقعی نفت ایران چقدر است؟

ایران جایگزین روسیه در تامین گاز اروپا می شود؟

یک کارشناس انرژی به اقتصاد آنالین گفت :ایران در بهترین شرایط ۶ماه پس از احیای
برجام میتواند ۲ونیم میلیون بشکه نفت صادرات داشته باشد.
با آغاز حمله روسیه علیه اوکراین ،غربیها تحریمهای زیادی علیه این کشور اعمال
کردند؛ اما در اینجا اهرم فشار انرژی در دست روسیه بود؛ روسیه توانست با این اهرم فشار،
ارزش پول خود را تا حدودی حفظ کند و از کاهش ارزشی که روزهای ابتدایی جنگ برای
روبل اتفاق افتاد ،دور شود .پس از آن به نظر میرسد کشورهای اروپایی به تکاپو افتاده و
به دنبال جایگزینی برای تامین گاز خود هستند؛ برخی معتقدند در این بین ایران میتواند
جایگزینی مناسب برای تامین گاز اروپا باشد؛ اما آیا این ادعا درست است و ایران چنین
ظرفیتی را دارد که حتی فارغ از تحریمها جای روسیه را در حوزه صادرات گاز به اروپا بگیرد؟
پاسخ بسیاری از کارشناسان به این پرسش حداقل در مقطع کنونی منفی است؛ در ادامه
به گفتوگویی با میثم شرفی ،کارشناس حوزه انرژی خواهیم پرداخت تا پاسخ این سوال را
از زبان او بشنویم .شرفی در این باره گفت :ایران میتواند بخشی از گاز را تامین کند که در
بهترین حالت  ۵تا ۱۰درصد ظرفیت است؛ آن هم مشروط به اینکه هم ترکیه با ما در بحث
انتقال همکاری داشته باشد و هم الگوی مصرف داخلی به نحوی کاهش یابد که این انتقال
 ۵تا ۱۰درصدی در فصل گرما انجام شود .اگر نه به دلیل عدم سرمایهگذاری در این حوزه،
خودمان هم در فصول سرد واردکننده گاز هستیم و این ادعا که ایران میتواند جای روسیه
را بگیرد ،ادعایی دور از واقعیت است.
وی ادامه داد :ایران در حوزه نفت و گاز نیازمند دو اتفاق بزرگ است؛ یک اینکه
۲۲۰میلیارد دالر سرمایهگذاری عددی پول به صنعت نفت و گاز ما تزریق شود و در حوزه
هایتک هم شرکتهای دارای برند وارد ایران شوند .اما من هر دو مورد را بعید میدانم؛ زیرا
به دلیل شرایط ناپایدار کسی حاضر به سرمایهگذاری در این زمینه و این حجم نیست.
دوم اینکه در برجام تجربهای داشتیم که شرکتهای برند به دلیل زیست سیاسی حاضر
به سرمایهگذاری در این حوزه نبودند؛ بنابراین پاسخ بدبینانه به این سوال خیر و پاسخ

کسری مخازن زیرزمینی آب،
ساالنه بیش از چهار میلیارد مترمکعب است

خوشبینانه هم شاید است و بازهم نمیتوان تضمین داد به شرکتهای خارجی که وارد
شوند و تغییراتی در بخشهای مختلف داشته باشیم .تا قطر وجود دارد ،ورود به این بازی
بسیار سخت است.
آمارهای صادراتی وزارت نفت؛ راست یا دروغ؟
از سویی دیگر چند وقتی است که وزارت نفت آمارهایی ارایه میکند که براساس آن
تولید نفت در ایران به روزی ۳هزار و ۵۰۰بشکه هم رسیده است؛ ارقامی که پیش از خروج
آمریکا از برجام ،ایران تولید میکرد؛ اما این آمار چه قدر درست است؟
شرفی در پاسخ به این سوال تصریح کرد :من فکر میکنم آمارهایی که دولت در حوزه
تولید نفت اعالم میکند ،با واقعیت اختالف دارد؛ گزارشهایی که واحدهای فنی میدهند با
گزارشهای وزارت نفت فاصله دارد؛ دولت ادعا دارد ۳میلیون و ۸۰۰هزار بشکه تولید دارد،
اما گزارشهای میدانی سقف ۲میلیون و  ۸۰۰تا ۲میلیون و ۹۰۰هزار بشکه را میدهند .به
نظر من گزارشهای واحدهای تولیدی معتبرتر است و آغشته به نظرات سیاسی نیست .به
عقیده من در حداکثریترین حالت ،تولید ما ۳میلیون بشکه است.
برجام چه تاثیری بر تولید نفت خواهد داشت؟
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنالین ،مبنی بر اینکه
برجام چه تاثیری بر تولید نفت دارد ،گفت :پس از اینکه تکلیف برجام مشخص شود و به
سرانجام برسد ،در یک فرایند فنی  ۳تا ۶ماهه به ظرفیت واقعی  ۳و نیم میلیون بشکه در روز
میرسیم که اگر آن را منهای مصرف داخلی یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه کنیم ،به عالوه
ذخایری که ایران به جهت مشکل در حوزه صادرات داشته و آنها را دپو کرده ،شاید بتوانیم به
صادرات دو و نیم میلیون بشکهای بعد از شش ماه پس از روشن شدن تکلیف برجام برسیم.
این ایدهآل ترین اتفاقی است که ممکن است فردای توافق اتفاق بیفتد .ما در بهترین حالت
در زمان برجام ۴میلیون بشکه تولید داشتیم که ادعای فعلی دولت باتوجه به این موضوع
کمی دور از واقعیت به نظر میرسد.

مدیرکل دفتر اطالعات و دادههای آب کشور گفت :روند نزولی آبخوانها باعث وقوع کسری
مخزن شدید شده که بر اساس متوسط  ۲۰سال اخیر ،مقدار کسری مخزن ساالنه حدود  ۴.۴میلیارد
مترمکعب است .به گزارش وزارت نیرو ،فیروز قاسم زاده ،مدیرکل دفتر اطالعات و دادههای آب کشور
گفت :بر اساس آخرین آمار موجود ،تعداد محدودههای مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی کشور
به  ۴۲۱محدوده رسیده است .وی ادامه داد :کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و
متوسط بارش آن  ۲۵۰میلیمتر است که این میزان بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است.
مدیرکل دفتر اطالعات و دادههای آب کشور گفت :از نظر توزیع مکانی و زمانی بارش کشور ،شرایط
مطلوبی در جهت تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب به منابع آبی در سطح کشور فراهم نبوده،
بطوریکه میزان بارش در مناطق کویری حدود  ۴۶میلیمتر بوده که این رقم در استانهای شمالی
کشور به بیش از  ۱هزار و ۴۰۰میلیمتر افزایش مییابد و از نظر زمانی نیز ۵ ،درصد بارش کشور در
تابستان اتفاق میافتد که چندان کمکی در تأمین آب کشتهای تابستانه و دائمی نمیکند .قاسم
زاده ادامه داد :از طرفی متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش بوده به طوری که میانگین
بارش  ۵۳ساله کشور حدود  ۲۵۰میلیمتر بوده در حالیکه میانگین  ۱۳ساله اخیر به  ۲۳۲میلیمتر
کاهش یافته است .وی افزود :در کنار روند کاهشی بارش کشور ،روند افزایشی دما باعث افزایش
تبخیر و کاهش سهم بارشهای مؤثر شده و شرایط مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و
اقتصادی در طول سالهای گذشته و همچنین اتخاذ نشدن تصمیم نهای متناسب و سازگار با شرایط
کمآبی ،باعث تغذیه نشدن مناسب و افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع
آب در دسترس میشود .مدیرکل دفتر اطالعات و دادههای آب کشور خاطرنشان کرد :با توجه به
آنچه در بخش مصارف آب کشور شاهد هستیم ،به طور ساالنه حدود  ۹۸میلیارد مترمکعب آب در
سطح کشور مصرف میشود که بخش عمده آن حدود  ۹۰درصد در بخش کشاورزی است که بدلیل
بهرهگیری نکردن از ظرفیتهای قانونی و نبود پایبندی دستگاههای متولی به اصول اسناد باالدستی کشور
در بخش مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی و افزایش بهرهوری آب کشاورزی (بهویژه اصول مدیریت
مشارکتی و تحویل حجمی آب) ،آب با بهرهوری بسیار پایین در این بخش مصرف میشود به نوعی که
سرانه مصرف آب در سطح کشور باال رفته و مقایسه میزان مصارف در سطح کشور با حجم آب تجدیدپذیر
کشور ،حاکی از آن است که بر اساس استاندارد شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل ،ایران در
شرایط بحران شدید از نظر منابع آبی قرار دارد .قاسم زاده گفت :از طرفی پیشبینیهای بلندمدت اقلیمی
حاکی از این است که ایران از نظر تغییرات اقلیمی به سمت تشدید تنشهای آبی بلندمدت حرکت میکند
و در این شرایط نه تنها تنش آبی بخشهایی از جامعه را بطور گسترده درگیر خواهد کرد بلکه منابع آبی
نیز به مرور رو به کاهش رفته و تجدید پذیری صورت نمیپذیرد.
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اخبار

تولید بیش از  ۳۸هزار گیگاوات ساعت
برق در خوزستان

مدیر بازار برق شرکت برق منطقهای خوزستان گفت:
 ۳۸هزار و  ۱۹۸گیگاوات ساعت برق نیروگاهی پارسال در
خوزستان تولید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای
خوزستان ،فرامرز شادفر بیان کرد :از این مقدار برق تولید شده
 ۲۴.۱درصد توسط نیروگاههای برقآبی ۷۲.۷ ،درصد به وسیله
نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی و  ۱.۶درصد توسط
نیروگاههای تولید پراکنده تولید شد.
وی با بیان اینکه نیروگاه غرب کارون در تابستان ۱۴۰۰
با تزریق انرژی معادل  ۶۰۰گیگاوات ساعت سهم  ۱.۶درصدی
از کل تولید این سال را داشته ،افزود :از  ۷۲.۷درصد برق
تولیدی در نیروگاههای حرارتی و گازی ۴۳ ،درصد توسط
نیروگاههای بخش دولتی (رامین و ماهشهر) و  ۵۷درصد
توسط نیروگاههای بخش خصوصی ( زرگان ،آبادان ،خرمشهر،
شهدای پیروز بهبهان و فجر) تولید و به شبکه تحویل شد.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقهای خوزستان ادامه داد:
انرژی مصرفی در سال  ۱۴۰۰برابر  ۴۰هزار و  ۲۹۶گیگاوات
ساعت بوده که نشان دهنده حدود  ۸.۷درصد افزایش مصرف
انرژی نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن است .پیک این
سال نیز به میزان هشت هزار و  ۴۸۹مگاوات بوده که نسبت به
سال پیش از آن  ۰.۳درصد کاهش را نشان میدهد.
شادفر گفت :به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و
استفاده بهینه از انرژی الکتریکی جابجایی مصرف غیرضروری
از ساعات اوج مصرف (ساعت  ۱۸تا  )۲۱به سایر ساعات شبانه
روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم و ضروری است.
ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در
بخش انتقال برابر با  ۱۳هزار و  ۱۹۶مگاوات بوده که سهم
بخش آبی از این مقدار  ۸هزار و  ۱۶۹مگاوات و بخش حرارتی
 ۵هزار و  ۲۷مگاوات است .ظرفیت تولید برق بخش DG
خوزستان نیز  ۱۳۹مگاوات است.

پایبندی  ۱۵۱درصدی اوپک
به توافق اوپکپالس

بررسیهای خبرگزاری رویترز نشان داد با اینکه عرضه
نفت اوپک در ماه مارس افزایش یافت ،تولید نفت این سازمان
همچنان کمتر از توافق تعدیل تولید اوپکپالس بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ،بررسیها
نشان میدهد با وجود اینکه تولید نفت سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) در ماه مارس افزایش یافت ،عرضه
نفت این سازمان همچنان کمتر از مقدار تعیینشده در توافق
تعدیل تولید این سازمان با متحدانش (اوپکپالس) بود و توقف
تولید بعضی از کشورهای آفریقایی این سازمان با افزایش تولید
عربستان و دیگر تولید کنندگان بزرگ اوپک جبران نشد.
بر اساس بررسی رویترز ،اوپک در ماه مارس روزانه ۲۸
میلیون و  ۵۴۰هزار بشکه نفت تولید کرد که  ۹۰هزار بشکه
بیشتر از ماه فوریه بود ،این در حالی است که براساس توافق
اوپکپالس این سازمان باید  ۲۵۳هزار بشکه در روز از تولید
خود میکاست.

