چارهاندیشی برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها

پژوهشگاه نفت و دانشگاه شمال تفاهمنامه همکاری امضا کردند

ایرنا :نخستین جلسه کمیته گذر از پیک زمستان سال  ۱۴۰۰با موضوع بررسی وضعیت تأمین سوخت نیروگاهها در زمستان پیش رو
برگزار شد .در این جلسه مقرر شد برای تأمین پایدار سوخت نیروگاهها برنامه زمانبندی شده سوخترسانی تدوین و در مسئله مدیریت
مصرف ،عالوه بر تشویق به صرفهجویی ،از مشارکت صنایع بر اساس یک برنامه زمانبندی مصرف انرژی استفاده شود .همچنین تصمیم بر
آن شد تا در جلسههای بعدی ضمن بررسی دقیقتر موارد ،در خصوص برنامه تعمیرات نیروگاهها با توجه به شرایط زمستان تصمیمگیری
شود .در این جلسه مسائل مرتبط با شرایط و نیازمندیهای عبور موفق از زمستان سال  ۱۴۰۰مورد بررسی قرار گرفت .مدیرکل دفتر
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو چندی پیش اعالم کرد :با توجه به تجربه زمستان سال گذشته ،در صورت تأمین نشدن
سوخت برای نیروگاهها در اواخر پاییز و زمستان امسال ،در تولید برق دشواری زیادی خواهیم داشت.

شانا :پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی شمال با هدف توسعه شبکههای همکاری و رفع نیازهای صنعت نفت
تفاهمنامه امضا کردند .این تفاهمنامه بین جعفر توفیقی ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و محمدعلی نوریان ،رئیس هیئت امنای دانشگاه
غیردولتی و غیرانتفاعی شمال امضا شد و قرار است بر مبنای آن ،مراکز نوآوری طرفین با تبادل اطالعات مؤثر ،زمینه همکاری شرکتهای
زیرمجموعه را مهیا و امکان رشد شرکتهای دانشبنیان زیر پوشش را فراهم کنند .بر پایه این تفاهمنامه مقرر شد پژوهشگاه صنعت نفت
و دانشگاه شمال با همکاری یکدیگر دورههای مشترک تخصصی در حوزه نفت و انرژی برگزار کنند ،همکاری در زمینه مهندسی محیط
زیست با هدف تجربهاندوزی و ارتقای موضوعات زیست محیطی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است .این تفاهمنامه قرار است زمینه را
آماده کند تا طرفها در زمینه آموزشهای کاربردی و برگزاری دورههای مشترک با یکدیگر همکاری کنند.
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افزایش مصرف
علت خاموشیهای اخیر

میزان :نایب رئیس ســندیکای برق ایران گفت:
علت خاموشیهای اخیر همان دالیل قبلی ،یعنی
افزایش مصرف به دلیل گرمای هوا و عدم تأمین برق
موردنیاز جهت پوششدهی این میزان تقاضاست.
پیام باقری در گفتوگو با میزان ،در خصوص چرایی
خاموشــیهای اخیر گفت :علت این خاموشیها
همان دالیل قبلی ،یعنی افزایش مصرف به دلیل
گرمای هوا و عدم تأمین برق موردنیاز جهت پوشش
دهی این میزان تقاضاســت که در طول تابستان و
فصل گرمای امسال با آن مواجه بودهایم و موجب
شده مجددا ً شاهد خاموشیها باشیم و این دالیل
تغییری نکرده اســت .نایب رئیس سندیکای برق
ایران درباره نحوه اطالعرســانی خاموشــیها نیز
گفت :اگر قرار است خاموشی اتفاق بیفتد درستتر
این است که مردم و اصناف مطلع باشند تا بتوانند
برنامههای خود را با خاموشیها تنظیم کنند.
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برنامههای وزیر راه و شهرسازی برای تأمین اعتبار اعالم شد؛

تهاتر نفت برای مگاپروژههای
حمل ونقل

در شــرایطی که پروژههای بزرگ بســیاری در حوزه
حملونقل در کشــور وجود دارد که با مشکل تأمین
منابع مالی مواجه شده و نیمهتمام باقی ماندند و از سوی
دیگر پروژههای دیگری نیز باید برای توسعه این حوزه
تعریف شــود ،وزیر راه و شهرسازی روش تهاتر نفت را
برای جذب سرمایهگذاران خارجی و استفاده از منابع
سرمایهگذاران داخلی را برای اجرای این مگاپروژهها
پیشنهاد کرد .به گزارش ایســنا ،رستم قاسمی ،وزیر
راه و شهرســازی در نخســتین مصاحبه خود خبر از
برنامهها و اهدافی داد که برای حوزه حملونقل و اجرای
مگاپروژهها کارساز به نظر میرسند .او معتقد است که
برای اجرا و تکمیل مگاپروژههــای حملونقل باید به
دنبال منابعی به غیر از منابع دولتی بود چرا که با منابع
دولتی امکان اجرای آنها نیســت .قاسمی استفاده از
منابع مالی ســرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی و

خارجی را بهترین گزینه برای اجرای پروژههای بزرگ
حملونقل دانست و گفت :البته برای ترغیب آنها به
دنبال روشهایی هستیم تا این سرمایهگذاری را برای
آنها جذاب کنیم و در این راستا از روشهای مختلفی
مانند تهاتر BOT، BOO ،و ...میتوان برای تأمین منابع
مورد نیاز استفاده کرد .وی البته به این نکته هم اشاره
کرد که میتوان در این شرایط نفت با پروژه ریلی قطار
سریعالسیر تهران-مشــهد ،راهآهن تهران-اصفهان و
راهآهن تهران-تبریز تهاتر کرد .وزیر راه و شهرسازی
اضافه کرد :در این راستا مذاکراتی با طرفهای خارجی
داشتیم و از آنها و ســرمایهگذاران بخش خصوصی
داخلی میخواهیم برای اجــرای مگاپروژههای حوزه
حمل و نقل ورود پیدا کنند و از همه دعوت میکنیم که
سرمایهگذاریشان را آغاز کرده تا پروژهها را فعال کنیم.
قاسمی در بخش دیگری از مصاحبهاش اعالم کرد که

عملکرد شرکت پتروشیمی اروند نشان داد؛

افزایش  ۷برابری فروش پتروشیمی اروند
شانا :عملکرد شرکت پتروشیمی اروند در پنج ماه سال
 ۱۴۰۰در بخش فروش ،سود  ۳۲۰۰میلیارد تومانی
را نشــان میدهد که به معنای تحقــق  ۶۵درصدی
بودجه یک ساله و افزایش هفت برابری نسبت به مدت
مشابه پارسال است .این شرکت در پنج ماه امسال با

ادامه روند رو به رشد خود ،تولید  ۷۷درصدی نسبت
به ظرفیت و  ۹۶درصدی نســبت به برنامه مصوب را
محقق کرده اســت .پتروشــیمی اروند همچنین در
این مدت موفق به افزایش تولید  ۹درصدی نســبت
به مدت مشابه پارسال شده است .این موفقیتها در

آگهی دعوت سهامداران شرکت اطمینان صنعت نوین شریف (با مسئولیت محدود)
ثبت شده به شماره  547713و شناسه ملی 14008641874
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  ،مجمع عمومی فوق العاده  ،مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  1400/06/23در ساعت ، 08:00
مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  1400/06/23در ساعت  ، 10:00مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ  1400/06/23در
ساعت  12:00در آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزي  ،شهر تهران ،محله شهرآرا  ،خیابان فرزین  ،خیابان شهید
مهران آفرند  ،پالک  ، 22طبقه اول و کدپستی 1441653161 :تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه :اتخاذ تصمیم در خصوص :مجمع عمومی فوق العاده  -1 :افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  -1 :کاهش سرمایه از طریق خروج شریک  -2تغییردر تعداد اعضاء
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده  -1 :انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره  -2تعیین وضعیت حق امضاء

هیئـت مدیـره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی
شرکت توان سازه نقش جهان (سهامی خاص)
شماره ثبت 38282

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت توان سازه نقش جهان (سهامی خاص) به شــماره ثبت  38282و شناسه ملی
 10260558737دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شــرکت که در ساعت  16روز دوشنبه مورخ
 1400/06/29و جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت  18روز دوشنبه مورخ  1400/06/29در محل سالن اجتماعات
شرکت واقع در اصفهان ،خیابان جابرانصاری ،حد فاصل خیابان طاهر زاده و شهرداری منطقه  ، 8پالک  -137کدپستی
 8196844836و تلفن  031-34434338با رعایت پروتکلهای بهداشتی تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی -1 :گزارش هیئت مدیره
 -3انتخاب بازرسین
 -2تصویب ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه 1399
 -5سایر موارد ...
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1واگذاری کل سهام شرکت با تجهیزات موجود

هیئـت مدیـره شرکت توان سازه نقش جهان

آگهی مجمع عمومی (نوبت اول و دوم)
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه (نوبت اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان از ساعت 15روز دوشنبه مورخ
 1400/06/29به صورت مجازی برگزار می شود ،بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در ساعت مقرر به صورت مجازی در مجمع عمومی
شرکت فرمایید( .الزم به ذکر است در صورت عدم حصول حد نصاب الزم در مجمع عمومی (نوبت اول) مجمع عمومی (نوبت دوم) در روز
شنبه مورخ  1400/07/10به صورت مجازی از ساعت  15لغایت  19و با موضوعات ( 1تا  )11مندرج در ذیل برگزار می گردد).
 -1گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره ( )98-99که در سایت سازمان درج می گردد.
دستور جلسه:
 -2بررسی ترازنامه ساالنه و گزارش بازرسان و تصویب آن
 -3بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی ()99-1400
 -4تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت
 -5دریافتی سازمان به منظور بررسی و کنترل طرح ها به میزان  5درصد
 -6تعیین میزان حق الزحمه و حق الجلسات هیئت مدیره  ،شورای انتظامی
 -7تعیین حقوق رییس سازمان
 -8تعیین حقوق خزانه دار سازمان
 -9تعیین پاداش بازرسان
 -10تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی مجامع
 -11انتخاب بازرسان سازمان
* الزم به ذکر است صبح روز برگزاری مجمع عمومی لینک اتصال و نام کاربری از طریق شماره ثبت شده برای اعضا سازمان ارسال می گردد.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

رفع کامل محدودیت تأمین برق
کارخانجاتسیمان

عکس:ایلنا

ایسنا :شرکت گازپروم تنها صادرکننده گاز
طبیعی در روسیه است .روزنامه کومرسانت
در گزارشی نوشت :ایگور سچین ،مدیرعامل
روسنفت با ارسال نامهای به تاریخ  ۱۳اوت
به والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه ،از
وی درخواست کرد به این تولیدکننده نفت
اجازه دهد ســاالنه  ۱۰میلیارد متر مکعب
گاز به اروپا صادر کند .روسنفت پیشــنهاد
کرد توافقی با گازپــروم امضا کند که تحت
آن این صادرکننــده انحصاری گاز به عنوان
عامل صادرات گاز روسنفــت به اروپا عمل
کند .سچین در این نامه گوشزد کرد چنین
توافقی روی موقعیت انحصاری گازپروم در
صادرات گاز روسیه تأثیر نمیگذارد .استدالل
روسنفت برای دریافــت اجازه صادرات گاز
طبیعی ،کمک به افزایش درآمدهای بودجه
روسیه در شرایطی است که قیمت گاز اروپا
به دلیل تقاضای باال و عرضه ناکافی به شدت
افزایش پیدا کرده است .در نامه سچین آمده
اســت :درآمدهای اضافی میتواند حداکثر
 ۵۰۲میلیون دالر ( ۳۷میلیارد روبل) در سال
برای روسیه به ارمغان بیاورد .روسنفت در
این نامه اشــاره نکرد این شرکت در صورت
یافتن اجازه برای صادرات گاز از کدام مسیر
خط لوله اســتفاده خواهد کرد .با این حال
صادرات گاز از ســوی روسنفــت میتواند
به رفع محدودیتهای اتحادیــه اروپا روی
خطوط لوله نورد اســتریم  ۱و نورد استریم
 ۲کمک کند .روسنفت و بریتیش پترولیوم
که ۲۰درصد ســهام در این شرکت روسی
دارد در سال  ۲۰۱۷موافقت کردند در کسب
و کار گاز شامل تحویل گاز به اروپا همکاری
کنند.
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کوتاه از انرژی

برای ایرانیان خارج از کشور فرش قرمز پهن میکنیم
و منتظر آنها هستیم که در بخش حملونقل کشور
سرمایهگذاری کنند .البته اگر این اتفاق رخ دهد شاهد
محقق شدن پروژههایی خواهیم بود که اتفاقاً سالها
به دلیل مشــکالت منابع مالی یا مشکالت دیگری از
همین جنس متوقف ماندهاند .به عنوان مثال میتوان
به راهآهن سریعالسیر تهران-مشهد یا قطار سریعالسیر
تهران-قم-اصفهان اشــاره کرد که با وجود آغاز به کار
مراحل عملیاتیشان و پیشــرفت فیزیکی نسبتاً قابل

قبول در مراحل نخســت اجرایی ،این پروژهها متوقف
شده و به نتیجه نرسیدند .از سوی دیگر آزادراه تهران-
شمال که بیش از  ۲۵سال از آن میگذرد و با وجود رفت
و آمد خارجیها در این محور آزادراهی هنوز نیمهتمام
باقی مانده است .بنابراین باید دید وزیر راه و شهرسازی
میتواند دولت را برای حل مشکالت این چنینی حوزه
حملونقل از طریق روشهای سرمایهگذاری مذکور
متقاعد کنــد و این روشها تا چه انــدازه در به نتیجه
رسیدن این پروژههای بزرگ نتیجهبخش خواهد بود.

پنج ماه امسال ،تحقق  ۱۱۱درصدی بودجه پنج ماه،
 ۵۰درصد از بودجه مصوب در بخش فروش داخلی و
صددرصد بودجه مصوب ارزی در فروش صادراتی را
نوید میدهد که به ارزآوری قابــل توجهی نیز برای
کشور منجر شــده است .نتایج چشــمگیر عملکرد
کارکنان و رهبری پتروشیمی اروند در پنج ماه سال
 ۱۴۰۰در بخش فروش ،سود  ۳۲۰۰میلیارد تومانی را
نشان میدهد که به معنای تحقق  ۶۵درصدی بودجه

یک ساله و رشد  ۷برابری نسبت به مدت مشابه پارسال
است .افزایش «نسبت سود عملیاتی و سود خالص» در
مقابل کاهش «نسبت قیمت تمامشده» نیز از تالش
شــبانهروزی و رفع موانع در این شرکت پتروشیمی
هلدینگ خلیج فارس حکایت دارد .پتروشیمی اروند با
ثبت رکوردهای دستنیافتنی در حوزه تولید و فروش
در سالهای  ۱۳۹۹و  ،۱۴۰۰آماده عرضه اولیه در بازار
سرمایه میشود.

خبر روز
پیشبینی منابع آگاه از تصمیم هفته جاری اوپک پالس؛

افزایش تولید ماهانه به میزان  ۴۰۰هزار بشکه در روز
ایسنا :اوپک و متحدانش اول سپتامبر برای مذاکره درباره افزایش تولید ماهانه به میزان  ۴۰۰هزار بشکه
در روز در چند ماه آینده دیدار میکنند .دولت آمریکا از اوپک و متحدانش خواسته است برای مقابله با
افزایش قیمتهای بنزین که تهدیدی برای روند احیای اقتصاد جهانی است ،تولید نفتشان را افزایش دهند.
نفت برنت روز دوشنبه  ۴۹سنت افزایش یافت و به  ۷۳دالر و  ۱۹سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت هفته
گذشته در آستانه ورود توفند آیدا به خلیج مکزیکوی آمریکا و پیشبینی مختل شدن تولید این منطقه،
بیش از  ۱۱درصد رشد کرده بود .نفت آمریکا با  ۳۷سنت افزایش ،به  ۶۹دالر و  ۱۱سنت در هر بشکه رسید.
اما منابع آگاه در اوپک پالس اظهار کردند :افزایش اخیر قیمتهای نفت موقتی و تحت تأثیر اختالل عرضه
در مکزیک و طوفان شدیدی است که منطقه گلف کاست را در تعطیالت آخر هفته درنوردیده است .به
گفته یکی از این منابع آگاه ،قیمتهای فعلی نفت در حدود  ۷۰دالر مناسب است .اوپک پالس احتماالً به
افزایش ماهانه تولید  ۴۰۰هزار بشکه در روز ادامه خواهد داد .یک منبع دیگر گفت :به احتمال زیاد افزایش
تولید  ۴۰۰هزار بشکه در روز از سپتامبر اجرا خواهد شد.
خبر کوتاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران:

مصرف آب در تهران کاهش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :امسال شرایط منابع
آبی استان تهران بحرانی بود و علیرغم کاهش  ۳۵درصدی بارندگیها ،کسری  ۳۸۰میلیون مترمکعبی
مخازن سدها و رشد حدود  ۳درجهای دمای هوا ،توانستیم بدون قطع آب و حتی بدون اجرای سناریوهای
کاهش فشار آب از این شرایط بحرانی عبور کنیم .محمدرضا بختیاری ادامه داد :وضعیت ذخایر آبی استان
همچنان بحرانی است به گونهای که شاهد کاهش  ۱۱۰میلیون مترمکعبی ذخیره سد ماملو نسبت به
سال گذشته هستیم .بختیاری افزود :ساالنه حدود  ۲.۵درصد میزان مصرف آب در شهر تهران به دلیل
رشد جمعیت افزایش مییابد و این رشد مصرف طبیعی است ،اما امسال با وجود رشد تعداد مشترکان،
مصرف آب در سال آبی تنها یک درصد بیشتر شده و این کاهش مصرف نشاندهنده مشارکت و همکاری
باالی مردم برای گذر از بحران آب بوده است .مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به
بیالن منفی  ۱۵۰میلیون مترمکعبی تهران افزود :ما هر سال  ۱۵۰میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی
ذخایر زیرزمینی ،آب برداشت میکنیم و حدود  ۸۵درصد یعنی دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر
استفاده میکنیم .وی ادامه داد :بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی سال آبی آینده در بهترین
حالت سال نرمالی خواهد بود و خبری از ترسالی نیست؛ ما با در نظر گرفتن بحرانیترین شرایط احتمالی
و تدوین بدترین سناریوهای ممکن از غافلگیری در پاییز و زمستان جلوگیری میکنیم.
خانه ملت
عضو کمیسیون انرژی خبر داد:

عدالت در استفاده از انرژی تعرفهگذاری پلکانی
شهر خبر :عضو کمیسیون انرژی ضمن تأکید بر لزوم بهرهمندی عادالنه همه مردم از یارانه انرژی ،گفت:
مصرف  75درصد مشترکان طبق الگوی مصرف است و باقی که مشترکان پرمصرف هستند باید بهای واقعی
برق را بپردازند .پرویز قاضینژاد ،ضمن اشاره به تصمیمات کمیسیون انرژی برای بهبود اقتصاد برق گفت:
یکی از مواردی که کمیسیون انرژی با جدیت آن را پیگیری میکند ،بحث اجرای تعرفهگذاری پلکانی است
که باعث عادالنهتر شدن بهرهمندی از امکانات عمومی و کاهش بار مصرف میشود .وی در ادامه گفت :البته
این بحث از سالها پیش مطرح بود ولی قانون قدیمی که برای این نوشته شده بود موجب ایجاد تغییرات
نمیشد ،زیرا فردی که در پلکان ششم بود باز قیمت واقعی برق را پرداخت نمیکرد و بازدارندگی نداشت.
قاضینژاد افزود :این قانون طوری است که مصرف  ۷۵درصد مشترکان در الگوی مصرف قرار میگیرد و ۲۵
درصد مشترکان که مصرف خارج از عرف دارند و پرمصرف حساب میشوند باید قیمت واقعی برق را بپردازند.

مهــر :ســخنگوی صنعت بــرق از رفــع کامل
محدودیتهــای تأمین برق برخــی کارخانجات
ســیمان از پایان شــهریورماه خبر داد .مصطفی
رجبیمشهدی با اشــاره به اینکه از ابتدای مهرماه
مصرف برق ســیمان آزاد میشــود ،افــزود :این
گشــایش ،پس از توافقات انجام شــده با انجمن
سیمان و وزارت صمت برای برخی از کارخانجات
سیمان انجام شده است .وی گفت :طبق این تصمیم
کارخانجات برق مورد نیاز برای تولید  ۵میلیون تن
سیمان را دریافت خواهند کرد .سخنگوی صنعت
برق ادامه داد :درحال حاضر صنعت برق باید بتواند
تا  ۶۰درصد برق مورد نیاز کارخانجات ســیمان را
تأمین کند البته این موضوع برای همه ساعات روز
نیست .رجبیمشهدی افزود :در این روزهای باقی
مانده از شهریور ،کارخانجات سیمان میتوانند از
ساعت  ۲۴تا  ۱۰صبح بدون محدودیت از برق شبکه
سراسری ،نیاز خود را تأمین کنند در ساعات مابقی
روز نیز طبق توافق انجام شــده با شرکتهای برق
منطقهای برق دریافت میکنند.

ارسال  ۲۸میلیون بشکه نفت سنتزی
به پاالیشگاهها

تسنیم :شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنوب
از انتقال بیش از  ۲۸میلیون بشــکه نفت سنتزی
به پاالیشــگاههای کشور با شــبکه خطوط لوله و
ایستگاههای پمپاژ این شرکت طی  ۱۴ماه گذشته
خبر داد .غالمرضــا نورانی ،مدیر تولید شــرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت :ارسال
نفت سنتزی به پاالیشــگاهها برنامهای است که از
خردادماه پارسال تاکنون با هدف استفاده مطلوب
و بهینه از مازاد میعانــات گازی پارسجنوبی آغاز
شده است .وی با اشاره به مقدار ارسال نفت سنتزی
افزود :شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پس از
دریافت نفت سنتزی از شرکت نفت فالت قاره (در
پایانه بهرگان) ،با اســتفاده از ظرفیتهای موجود
خطوط لوله و ایســتگاههای پمپاژ و پس از اجرای
اصالحیههای الزم ،بیش از  20میلیون بشــکه را
به پاالیشــگاههای آبادان و اصفهان و مابقی را به
مخازن شرکت پتروامید آسیا و تأسیسات خارک
ارســال کرده است .طرح ارســال نفت سنتزی به
پاالیشگاهها در مناطق نفتخیز جنوب ،بهواسطه
وجود زیرساختها و شبکه گستردهای از خطوط
لوله جریانی با اجرای اصالحیههــای مورد نیاز ،با
بهرهگیری از دانش و تالش شــبانهروزی کارکنان
این شرکت بهویژه شــرکتهای نفت و گاز مارون،
آغاجاری ،کارون و نظــارت و هماهنگی مدیریت
تولید ستاد مناطق نفتخیز جنوب در بازه زمانی
کوتاهی اجرایی شده است.

تعویض  ۱۰هزار چراغ روشنایی
معابر در پایتخت

ایلنا :مجری طرح بهینهسازی شرکت توانیر گفت:
با برگزاری فراخوان و انتخاب ســرمایهگذار پروژه
تعویض  ۱۰هزار چراغ بخار جیوه  ۱۲۵وات کم بازده
با چراغهای پربازده  LEDدر شهر تهران ،نخستین
طرح از سلسله طرحهای اولویتدار شرکت توانیر با
استفاده از گواهی مبادالت مستقیم برق کلید خورد.
مسعود خانی با اعالم این خبر گفت :این شرکت در
راستای اجرای دستورالعمل صدور و مبادله گواهی
برای سرمایهگذاران طرحهای بهینهسازی مصرف
انرژی ابالغــی معاونت برق و انــرژی وزارت نیرو،
اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف برق با استفاده
از گواهی مبادالت مســتقیم برق را در دستور کار
خود قرار داد .وی افزود :به همین منظور نخستین
فراخوان سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی
مصرف انرژی در زمینه اصالح روشــنایی معابر با
هدف تعویض  ۱۰هزار چراغ بخار جیوه  ۱۲۵وات
کم بازده با چراغهای پربازده  LEDدر شهر تهران
برگزار و سرمایهگذار برنده مشخص و موافقتنامه
مربوطه مبادله شــد .مجری طرح بهینهســازی
شرکت توانیر توضیح داد :این مورد با قراردادهایی
که تا کنون برای صرفهجویی مصرف منعقد شده،
متفاوت است چراکه موافقتنامه مذکور فاقد مبلغ
بوده و شــرکت توانیر در ازای صرفهجویی ناشی از
اجرای طرح«گواهی مبادالت مســتقیم برق» به
نام ســرمایهگذار صادر میکند کــه به موجب آن
سرمایهگذار مجاز به خروج از تعرفه مربوطه و خرید
برق از بورس انرژی یا انعقاد قرارداد با نیروگاه است.

