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ش رو با توجه به کمبود گاز برای بخش نیروگاهی محقق می شود؛
در زمستان پی ِ

استفاده از ظرفیت ذخیرهسازی

 3میلیارد لیتر گازوئیل در نیروگاهها
مازوت فعال در برنامه وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاهها جایی ندارد
مدیرعامل رشکت پاالیش و پخش گفت :برنامه وزارت
نفت برای تامین سوخت زمستانی نیروگاهها ،کاهش
مرصف سوخت مایع به خصوص مازوت است ،تا اینجا
مرصف گاز طبیعی در نیروگاهها  10درصد افزایش و
سوخت مایع  4درصد کاهش یافته است.
به گزارش فارس ،وزارت نفت از برگزاری سومین نشست
هامهنگی و برنامهریزی تأمین سوخت زمستانی خرب داد.
با رشوع به کار دولت سیزدهم ،تامین سوخت زمستانی
ن ماموریت جدی وزارت نفت تعریف شده است
نخستی 
به طوری که جواد اوجی وزیر نفت به شخصه پیگیری این
موضوع را بر عهده گرفته است.
بازدید از پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی برای بررسی
راهکارهای افزایش تولید گاز از این میادین ،فعال سازی
دیپلامسی گازی با رشوع مذاکرات برای واردات گاز از
ترکمنستان ،بازدید از پاالیشگاه تهران برای تامین سوخت
مایع به خصوص گازوئیل در این پاالیشگاه به عنوان
سوخت دوم نیروگاهها و انعقاد قرارداد سوآپ میعانات
گازی با ونزوئال برای جلوگیری از انبارش میعانات گازی
و بازتر شدن دست وزارت نفت در افزایش تولید گاز ،از
جمله اقدامات کلیدی است که وزیر نفت شخصا آنها را
مورد پیگیری قرار داده است.
همچنین پس از انتصاب جلیل ساالری به مدیرعاملی
رشکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،نخستین
کارویژه این رشکت ،به تامین سوخت مایع برای افزایش
ذخایر مخازن نیروگاهها اختصاص یافت؛ مدیرعامل جدید
رشکت ملی پاالیش و پخش برای تامین سوخت مایع
نیروگاهها با دو چالش جدی مواجه است ،اول کاهش
 20درصدی ذخایر سوخت مایع نیروگاهها نسبت به سال
گذشته و دوم تضعیف ناوگان حمل سوخت و خروج
 4هزار نفتکش از این ناوگان ،که الزم بود برای حل آنها
تدابیری اندیشیده شود.
اولویت تامین سوخت مایع نیروگاهها با گازوئیل است یا
مازوت؟
پر کردن مخازن ذخیرهسازی سوخت مایع نیروگاهها از این
جهت حائز اهمیت است که در فصول رسد سال ،افت دما
باعث افزایش مرصف گاز در بخش خانگی برای گرمایش
امنها میشود ،بدین صورت ممکن است گاز
منازل و ساخت 
کافی برای تامین  100درصدی سوخت نیروگاهها موجود
نباشد ،بنابراین از سوخت مایع برای استمرار تولید برق
مرصفی کشور استفاده میشود ،اقدامی که سال گذشته نیز
در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته بود.
اما آنچه حائز اهمیت بوده این است که با توجه به
تجربه سال گذشته از وزارت نفت انتظار میرود که در
ش رو اقدامات حسابشدهتری را برای تامین
زمستان پی ِ
سوخت زمستانی انجام دهد به طوری که نه تنها گاز و
برق موردنیاز مردم تامین شود ،بلکه اثرات زیستمحیطی
ناشی از سوزاندن سوخت مایع به خصوص مازوت در
نیروگاهها نیز کاهش یابد.
اما روز گذشته بیان جزئیاتی از سومین نشست هامهنگی
و برنامهریزی تأمین سوخت زمستانی موجب شد که
مردم نسبت به برنامه وزارت نفت برای تامین سوخت
زمستانی دچار نگرانی شوند .بر اساس خرب درج شده،
ارسال حداکرثی سوخت مایع به نیروگاهها با اولویت
منطقه شامل رشق ،استفاده حداکرثی از نفت کوره در

نیروگاهها و مدیریت تأمین گاز برای مهمترین مراکز تولید
برق در کشور ،از اصلیترین موضوعهای مورد بحث در
این نشست بود.
جلیل ساالری مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی با اشاره سوءبرداشت  ،درباره برنامه و
اقدامات وزارت نفت برای تامین سوخت زمستانی گفت:
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و بررسیهای وزارت
نفت درباره وضعیت فعلی سوخترسانی به نیروگاهها
و راهکارهای تامین سوخت زمستانی متوجه شدیم که
سوخت مایع در نیروگاهها نسبت به سال گذشته  20درصد
کمرت از حد استاندارد بوده است.
وی ادامه داد :در واقع هیچ برنامه مشخصی در وزارت
نفت دولت قبل برای تحویل سوخت مایع به نیروگاهها
وجود نداشت درحالی که باید از اوایل سال جاری وزارت
نفت برای تامین سوخت مایع نیروگاهها در فصول رسد
سال برنامهریزی میکرد.
ساالری گفت :با تغییر تیم مدیریتی وزارت نفت ،ما
بالفاصله برای حل این مشکل برنامهریزی و اقدام کردیم
بدین صورت به میزان  10درصد استفاده از گاز طبیعی در
نیروگاهها افزایش یافته است.
مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
افزود :همچنین استفاده از سوخت مایع در نیروگاهها نیز
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  4درصد
کاهش یافته است ،در نتیجه با مدیریت و برنامهریزی
که انجام شد سوخت موردنیاز نیروگاهها نسبت به سال
گذشته از سوخت مایع به گاز طبیعی تغییر کرد.
میزان ذخایر سوخت مایع نیروگاهها نسبت به سال گذشته
بیشرت شده است
وی اظهار داشت :به موازات این کار پیشبینیها و تدابیر
ش رو
الزم برای تامین سوخت نیروگاهها در فصول رسد پی ِ
نیز انجام شده است .با این تدابیر در حال حارض میزان
ذخیرهسازی سوخت مایع در نیروگاهها بیشرت از مدت
مشابه سال گذشته شده است ،درحالی که هامنطور که
اشاره کردم در موعد تحویل گرفنت دولت ،این میزان 20
درصد کمرت از مدت مشابه سال گذشته بود».
ساالری با رد این عبارت که «مترکز وزارت نفت بر استفاده
حداکرثی از مازوت در نیروگاهها است» عنوان کرد :مترکز
وزارت نفت برای تامین سوخت مایع نیروگاهها در زمستان
بر انتقال و استفاده از «گازوئیل» در نیروگاههاست،
زیرا آلودگی این سوخت نسبت به مازوت (نفت کوره)
کمرت است .یعنی اولویت اول با گاز طبیعی است ولی
به دلیل کرسی گاز در فصل زمستان به ترتیب استفاده
از گازوئیل و مازوت در اولویتهای بعدی هستند که
فعال مترکز وزارت نفت بر انتقال گازوئیل به نیروگاهها
است.
مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ت عالوه بر اینکه با
گفت :پس وزارت نفت در این دول 
تقویت ناوگان تضعیفشده حمل سوخت باعث شد ذخیره
سوخت مایع نیروگاهها برای فصول رسد سال افزایش یابد،
سبد سوخت نیروگاهها را نیز به میزان  10درصد به سمت
استفاده از گاز طبیعی (سوخت پاک) افزایش داده و 4
درصد از میزان استفاده از سوخت مایع در نیروگاهها کم
کرده است.
برنامه وزارت نفت کاهش مرصف مازوت نسبت به سال

گذشته در نیروگاههاست
وی درباره اعداد و ارقام مرصف سوخت مایع در زمستان
سال گذشته گفت :در سال گذشته آمار مرصف سوخت
مایع در نیروگاهها  16میلیارد لیرت و مرصف نفت کوره
در نیروگاهها بیش از  6میلیارد لیرت بوده است که عمده
این مقدار این در زمستان به دلیل کمبود گاز طبیعی در
نیروگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.
ساالری توضیح داد:این میزان مرصف نفت کوره در سال
گذشته درحالی بود که دست وزارت نفت دولت دوازدهم
در استفاده از برقآبیها برای تولید برق نیز بازتر بود ولی
امسال به دلیل خشکسالی امکان استفاده از برقآبیها
نیست و همه فشار روی دوش نیروگاههای گازی است و
همچنین میزان مرصف گاز در کشور نیز حدود  8-7درصد
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ،اما با این وجود
برنامه وزارت نفت کاهش مرصف سوخت مایع به خصوص
مازوت در نیروگاهها است.
مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ش رو با توجه به اینکه کمبود گاز
گفت :در زمستان پی ِ
برای بخش نیروگاهی محتمل است ،وزارت نفت تالش
میکند که از ظرفیت ذخیرهسازی بیش از  3میلیارد لیرت
گازوئیل در نیروگاهها استفاده کند تا در صورت عدم ارسال
گاز کافی به دلیل افت شدید دما در زمستان ،نیروگاه از
سوخت گازوئیل برای تولید برق موردنیاز مردم استفاده
کنند.
وی تأکید کرد :با توجه به افزایش حجم گازوئیل ذخیره
شده در مخازن نیروگاهها برای مقابله با بحرانهای
احتاملی در فصول رسد و همچنین افزایش  10درصد
مرصف گاز در سبد سوخت نیروگاهی و کاهش  4درصدی
سوخت مایع ،در مجموع عملکرد وزارت نفت نسبت به
سال گذشته بهبود پیدا کرده است و ما تالش میکنیم
استمرار تولید برق همراه با حفظ محیطزیست در زمستان
پیشرو محقق شود.
معامالت بورس انرژی حاکی از استفاده حداکرثی از
گازوئیل به عنوان جایگزین گاز در نیروگاههاست
از اظهارات مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی چنین به نظر میرسد که منظور از
عبارت «استفاده حداکرثی از مازوت در نیروگاهها» در خرب
منترش شده از سومین نشست هامهنگی و برنامهریزی
تأمین سوخت زمستانی این نیست که اولویت اول وزارت
نفت بر استفاده از مازوت در نیروگاهها است بلکه
اولویت اول هامنطور که بررسی سوختهای ارسالی به
نیروگاهها نشان میدهد بر تامین سوخت مایع نیروگاهها
با «گازوئیل» است.
این موضوع حکایت از این دارد که با توجه به کمبود
ذخایر گازوئیل نیروگاهها همه مترکز وزارت نفت بر
انتقال متام گازوئیل تولیدی از پاالیشگاهها به نیروگاهها
بوده است و اساسا دلیل مامنعت از صادرات گازوئیل نیز
اولویت یافنت آن برای تامین سوخت نیروگاهها بوده است.
در نتیجه شواهد میدانی نیز نشان میدهد که
مازوت فعال در برنامه وزارت نفت برای تامین
سوخت نیروگاهها جایی ندارد ،هر چند که ممکن
است بنابر رشایط حاد ایجاد شده و به دلیل امتام
گازوئیل ،استفاده از آن نیز به صورت جزئی انجام
شود.

اطالعیه آبفای تهران

ف آب صرفهجویی کنند
مشترکان  ۱۰درصد در مصر 
رشکت آب و فاضالب استان تهران با صدور اطالعیهای اعالم کرد :تهران به میزان  ۱۰۰روز
مرصف شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود آب مواجه است.
ت آب و فاضالب تهران در خصوص کمآبی پاییز در این استان
به گزارش تسنیم ،رشک 
اطالعیهای صادر کرد.
ه تنها با همدلی و همراهی
منت این اطالعیه بدین رشح است :گذر از این رشایط ویژ 
متامی شهروندان امکانپذیر خواهد بود .کاهش  10درصدی مصارف آب توسط هر
شهروند ،اقدامی راهگشا در این رشایط است .این میزان کاهش بسیار ناچیز است و به
هیچ عنوان لطمهای به نیازهای روزمره مرصفی و بهداشتی خانوادهها وارد منیکند ،ولی
کمک شایانی به تامین آب در این روزهای بیباران خواهد بود.
متوسط مرصف آب در تهران سه میلیارد و  300میلیون لیرت (معادل سه میلیون و 300
هزار مرت مکعب) است که در صورت تداوم این روند ،طی روزهای آینده مقوله تامین آب

پایتختنشینان با تنگناهای دشواری روبرو خواهد شد ،چراکه کاهش و امتام ذخایر آبی و
پاییز کمبارش امسال رشایط متفاوتی برای کشور و بهویژه استان تهران فراهم آورده است
و سال سختی را به لحاظ تأمین مطمنئ و پایدار آب رقم زده است.
متوسط مرصف آب در تهران سه میلیارد و  300میلیون لیرت (معادل سه میلیون و 300
هزار مرت مکعب) است که در صورت تداوم این روند ،طی روزهای آینده مقوله تامین آب
پایتختنشینان با تنگناهای دشواری روبرو خواهد شد ،چراکه کاهش و امتام ذخایر آبی و
پاییز کمبارش امسال رشایط متفاوتی برای کشور و بهویژه استان تهران فراهم آورده است
و سال سختی را به لحاظ تأمین مطمنئ و پایدار آب رقم زده است.
تهران در رشایطی به فصل پاییز و رشوع سال آبی جدید وارد شده که با کرسی  314میلیون
مرتمکعبی نسبت به سال گذشته مواجه است و ورودی سدهای تامینکننده آب تهران نیز
کاهش  40درصدی داشته است.
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بررسی اشکاالت احتمالی شیوه محاسبه قبوض برق مشترکان

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته مشرتکی برای بررسی نحوه محاسبه قبوض برق
خرب داد.
مصطفی نخعی در گفتگو با مهر در ترشیح جلسه کمیسیون انرژی مجلس از حضور معاون برق
وزیر نیرو و رئیس رشکت توانیر در این کمیسیون جهت بررسی علل افزایش غیرمتعارف قبوض برق
برخی از مشرتکین خرب داد.
مناینده مردم نهبندان و رسبیشه در مجلس ادامه داد :پیرو گزارشها و اعرتاضات واصله به کمیسیون
در خصوص افزایش نرخ قبوض برق تعداد کثیری از مشرتکین ،مسئوالن دعوت شده به جلسه،
توضیحاتی در خصوص نحوه نرخگزاری قبوض برق در سال  ۱۴۰۰ارائه دادند .این در حالی است
که براساس قانون بودجه سال  ۱۴۰۰جهت عادالنه کردن پرداختیها مشرتکین پرمرصف باید
هزینه بیشرتی پرداخت کنند و افرادی که مطابق الگو مرصف کردهاند ،باید مشمول بخشودگی
شوند.
وی افزود :پس از آنکه منایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند مقرر شد؛ اوالً تعرفهها و
الگویهای تعریف شده (کممرصف ،متوسط و پرمرصف) مجددا ً برابر قانون مورد بازنگری قرار
گیرند و حتامً به تأیید شورای عالی انرژی برسد ،دوم اینکه مقرر شد؛ کمیته مشرتکی از اعضای
کمیسیون انرژی ،رشکت توانیر ،دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل و ظرف یک
هفته اشکاالت احتاملی در نحوه محاسبه قبوض را بررسی کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد :به نظر میرسد پلههای تعریف شده برای
قیمت برق ،چندان با هدف قانونگذار ،که رعایت عدالت در پرداختها بود ،همسویی ندارد چرا
که پلههای پایینتر (با مرصف کمرت) درصد افزایش بیشرتی از پلههای باالتر داشتهاند ،بنابراین
عدالت در پرداختی قبوض آنطور که هدف قانونگذار بوده ،رعایت نشده و نیازمند بازنگری است،
لذا این مسئله در هامن کمیته مشرتک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات احتاملی و
اجرایی این کمیته به کمیسیون انرژی و شورای عالی انرژی ارائه میشود.

فقط  20درصد آبهای سطحی را مهار میکنیم

اکنون  60درصد از آب زیرزمینی و  40درصد از آبهای سطحی استفاده میشود که با احداث سد
فقط توانستهایم  20درصد را مهار کنیم.
کارشناس حوزه آب در گفتوگو با ایلنا ،درباره وضعیت آبهای سطحی در کشور اظهار داشت :ما
کال در مهار آبهای سطحی موفق عمل نکردهایم و فقط  20درصد از این آبها را در اختیار داریم،
اکنون این آبها به دریا میریزند و یا از دسرتس خارج شده و از کشور خارج میشوند.
فقط  20درصد آبهای سطحی را مهار میکنیم
وی با اشاره به اهمیت مهار آبهای سطحی با توجه به توزیع ناهمگون بارندگی در کشور گفت:
ما اکنون  60درصد از آب زیرزمینی و  40درصد از آبهای سطحی استفاده میکنیم که با احداث
سد فقط توانستهایم  20درصد را مهار کنیم.
مدیریت آب رصفا اقتصادی نیست بلکه ژئوپلیتیک و سیاسی هم است
این کارشناس حوزه آب ترصیح کرد :متوسط بارندگی در کشور ما  250میلیمرت است ،بنابراین اگر
آب ناشی از بارندگی مهار نشود امکان مدیریت آب را نداریم ،استفاده از سد و سازههای وابسته
یکی از روشهای مهار آب است اما این بدان معنا نیست که مطالعه نداشته باشیم و از روشهای
دیگر استفاده نکنیم ،در حوزه مدیریت منابع آب بحث صفر و یک نداریم ،موضوع مدیریت آب
رصفا اقتصادی نیست بلکه یک مسئله ژئوپلیتیک و سیاسی است ،مثال چه آبی که ترکیه از ورود آن
به کشور ما جلوگیری کرده وچه آبی که از ایران به سمت عراق میرود ،متاما سیاسی شده است.
اوضاع مدیریت منابع آب حاد است
وی با بیان اینکه اوضاع آب در کشور وخیم است اما به میزان مدیریت منابع آب حاد نیست ،تاکید
کرد :در زمینه مباحث مربوط به آب باید با یک پارادایمشیفت صحبت شود ،باید نسبت به آن تغییر
نگرش اساسی داشته باشیم ،باید بدانیم که چقدر از آب ارزش ایجاد میکنیم تا بتوانیم قیمتگذاری
مناسب داشته باشیم ،سپس در مورد آبهای مرزی دنبال تعریف منافع مشرتک باشیم ،ما اکنون در
شامل غرب با آذربایجان ،در رشق با افغانستان ،در غرب با عراق و به صورت فرامنطقهای با ترکیه
مسئله داریم ،بنابراین به جای تقسیم آب باید یک دیسیپلین برای آبهای مرزی بخصوص در قالب
منفعت مشرتک تعریف کنیم ،در غیر این صورت مشکالت بعدی را شاهد خواهیم بود و ممکن
است اوضاع از امروز بدتر هم شود.
قدر تاالبها را منیدانیم
رئیسی در ادامه به موضوع تاالبها اشاره کرد و گفت :تاالبها بخش مهمی از محیطزیست ما
هستند ،باید بدانیم چقدر به محیط زیستمان توجه میکنیم ،چه میزان به هوا ،خاک و آب آسیب
میرسانیم ،باید ارزش و خدماتی که محیطزیست به ما ارائه میدهد ،محاسبه کنیم ،در حالی که
ما در کشور هنوز منیدانیم یک تاالب چه خدمات اکوسیستمی را به ما ارائه میدهد ،باید ارزش
خدمات فرهنگی ،اقتصادی ،اجتامعی و حتی سیاسی تاالب را محاسبه کنیم.
وی مشکالت تاالبها را به عدم مسئولیتپذیری سازمان محیطزیست مرتبط دانست و
افزود :باید محیطزیست را در چارچوب بودجهبندی به عنوان یک کاالی عمومی محاسبه
کنیم و روی آن قیمتگذاری شود ،چراکه هوا ،خاک و آب ناسامل ما را به دردرس میاندازد،
کاماینکه اگر دریاچه ارومیه خشک شود توفان منک و اگر هورالعظیم خشک شود گرد و غبار را
شاهدیم.
خسارت ساالنه  1.2میلیارد دالر از گرد و غبار
این کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد :باید بدانیم ارزش هورالعظیم رصفا موضوع آب نیست،
مسئله بر رس جلوگیری از گرد و غبار است که ساالنه  1.2میلیارد دالر به ما آسیب وارد میکند.
توجه به تاالبها در ایران منایشی است
وی خاطرنشان کرد :وقتی در مورد یک کاالی با ارزش صحبت میکنیم در رابطه با هزینههای آن
هم باید صحبت کنیم سازمان محیط زیست ارزش خاصی برای تاالب قائل نیست و کارهایی که
انجام میشود ،منایشی است سالهاست که دنیا نسبت به ارزشگذاری اقتصادی تاالبها اقدام کرده
اما این رویه در ایران کند پیش میرود.
دریاچه ارومیه نجات پیدا میکند؟
رئیسی در ادامه به موضوع احیای دریاچه ارومیه پرداخت و گفت :قطعا دریاچه منیتواند به حالت
سابق برگردد چون ما اطراف آن را بهم زدهایم ،قبال آبهای زیرزمینی دریاچه را تغذیه میکردند،
اکنون برعکس شده و علت آن هم برداشت بیرویه آب در حاشیه دریاچه است ،تغییر الگوی
کشت رخ داده ،ورودی آب هم کم شده است .در این رشایط ابتدا باید تعریف درستی از احیاء
داشته باشیم ،در سالهای اخیر علیرغم تالشها متاسفانه موفقیت خاصی حاصل نشده ،بنابراین
باال آمدن و پایین رفنت آب دریاچه بیشرت تحت تاثیر بارندگی ساالنه بوده تا طرحهای ستاد احیاء.
خزر هم به رسنوشت دریاچه ارومیه دچار میشود؟
وی درباره انتقال آب از خزر و احتامل دچار شدن به رسنوشت دریاچه ارومیه گفت :اگر از نگاه
رادیکالیسم و محیطزیستی مسئله را ببینیم ،هر اتفاقی در مورد خزر هم ممکن است بیفتد،
ولی برداشت  200میلیون مرت مکعب تاثیر بدی روی دریاچه ندارد ضمن اینکه که سالهاست
کشورهای دیگر هم برداشت دارند ،بنابراین انتقال آب از دریا برای تامین آب رشب یک کار الجرم
است و همه جای دنیا این کار را انجام میدهند ،ما هم باید ورود کنیم و از حقوق خود استفاده
کنیم.

