
با وجود اعالم ممنوعیت ازسوی شرکت ملی پخش انجام می شود:

کالهبرداری با مکمل زوری در جایگاه های سوخت

4انرژی

 حجم دومین عرضه بورسی نفت 700 هزار بشکه است

700 هزار بشکه نفت یکشنبه آینده )بیستم آبان ماه( برای دومین بار در 
بورس عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ششم آبان مرحله نخست عرضه نفت خام در 
بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه آغاز شد که هشت محموله 35 هزار بشکه ای 

)معادل 280 هزار بشکه( به فروش رسید.
سه کارگزاری، محموله های نفتی را به نرخ بشکه ای 74 دالر و 85 سنت خریدند.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران امروز )یکشنبه( اعالم کرد: در مرحله جدید 
700 هزار بشکه نفت خام با قیمت 76 دالر و 29 سنت به ازای هر بشکه در ساعت 

14 و 30 دقیقه بیستم آبان ماه عرضه می شود.
در این مرحله نیز همانند نوبت قبل، حجم خرید دستکم 35 هزار بشکه تعیین 
شده است و محموله های نفتی در پایانه خارگ در خلیج فارس تحویل داده می شود.
مدیرعامل بورس انرژی چندی پیش به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برنامه شرکت 
ملی نفت این بود که با یک بار عرضه، بازخورد را بررسی کند تا بر اساس آن برای 

تداوم عرضه تصمیم گیری شود.
سیدعلی حسینی تاکید کرد نهادهای مسوول نظارت دقیقی بر روند معامالت دارند؛ 
با این همه بر اساس قانون، اطالعات همه خریداران در بورس محرمانه است و انتشار 

آنها جرم تلقی می شود، مگر آنکه یک خریدار خود به اقدام دست بزند.
به گفته وی، برای خرید نفت توسط شرکت های ایرانی و خارجی هیچ محدودیتی 

وجود ندارد و سامانه معامالت در صورت تقاضا، همه آنها را ثبت می کند.
طرح عرضه نفت خام در بورس در سال های گذشته بارها مطرح شد اما ناکام 
ماند تا سرانجام تیرماه امسال با حمایت دولت و تاکید معاون اول رییس جمهوری 

عملیاتی شد.
شیوه فروش نفت در بورس انرژی 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی است.

تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر( به صورت نقدی پیش از تحویل محموله 
و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی 
معتبر از بانک های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله انجام 

می شود.
خریدار باید بخش ارزی را در مدت زمان مشخص شده پس از بارگیری، به طریق 
مورد تایید شرکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه اعالم می شود، واریز و تسویه کند.
نفت خام به خریداران در محموله های دستکم پنج هزار تنی )معادل حدود 35 هزار 
بشکه استاندارد( تحویل می شود. البته خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای 

خرید، نسبت به خرید محموله های بزرگ تر اقدام کنند.
خریداران براساس قیمت پایه اعالم شده از سوی شرکت ملی نفت ایران که طبق 
قیمت های معامالتی امور بین الملل این شرکت خواهد بود، روی قیمت نفت خام 
رقابت می کنند که انتظار می رود ایجاد چنین فضای رقابتی به کشف قیمت مناسب 

و شفاف منجر شود.

 دهلی به خرید نفت از ایران ادامه می دهد
روزنامه تایمر هند نوشت: دهلی نو طی مذاکراتی باواشنگتن عنوان کرده 
است که به دلیل بحران های اقتصادی کنونی کشور نمی تواند واردات نفتی 
خود با ایران را قطع کند و بنابراین خرید نفت را همچنان ادامه خواهد داد.

به گزارش ایرنا ، تایمز هند با آوردن نظرات چند صاحبنظر سیاسی در این مورد 
نوشته است، تحریم های آمریکا علیه واردات نفت ایران تهدید جدیدی برای تعادل 

ناپایدار و خطر باال رفتن قیمت نفت ایجاد خواهد کرد.
بر اساس نظرجول هانکوک ، تأثیر تحریم نفتی ایران باعث ایجاد تنش بازار جهانی 

نفت خواهد شد، ایران سومین تولیدکننده نفت خام سازمان اوپک است.
ایران در ماه گذشته قبل از اعالم بازگشت تحریم ها معادل 2/5 میلیون بشکه در 
روز نفت صادر کرد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت در ماه اکتبر به باالترین سطح 

خود در دو سال گذشته به مقدار 85 دالر رسید.
جیوانی استونو نیز یکی دیگر از این تحلیلگران است که می گوید: آمریکا هم اکنون 
در وضعیت مبهمی قرار دارد، ابتدا قصد به صفر رساندن صادرات نفتی ایران را 
داشت اما سرانجام با تضعیف سیاست های خود علیه ایران تصمیم به معاف کردن 
برخی از کشورها برای واردات نفت از ایران گرفت. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا 
جمعه هفته گذشته اعالم کرد که هشت کشور جهان توانسته اند برای واردات نفت 
خام از ایران معافیت دریافت کنند. بالفاصله بعد از انتشار این خبر، ترکیه اعالم کرد 
که یکی از کشورهای مشمول معافیت است و تحلیلگران پیش بینی کردند که هند 
نیز باید یکی از دیگر کشورهای فهرست هشت نفِر معافیت تحریم های آمریکا علیه 
ایران باشد. جول هانکوک دیگر تحلیلگری است که گفته است: هند طی مذاکراتی با 
آمریکا عنوان کرده که به دلیل بحران های اقتصادی کنونی کشور تا ماه مارس سال 

آینده نمی تواند واردات نفتی خود با ایران را قطع کند.
هانکوک بر این باور است که در صورت افزایش قیمت نفت در ماه های آینده 
بالشک اعتماد مصرف کنندگان نسبت به آمریکا کاهش می یابد و در صورت وقوع این 
اتفاق احتمال تحت فشار قرار گرفتن آمریکا برای حذف تحریم های نفتی علیه ایران 
وجود دارد. باوجود آنکه برخی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت وعده هایی برای 
افزایش تولید در صورت کاهش نفت ایران مطرح کرده اند، اما این احتمال نیز وجود 
دارد که این اقدام آنان مانع توانایی انعطاف پذیری در مقابل بحران دیگری در آینده 
خواهد بود. عربستان سعودی بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام جهان در پاسخ به 
کاهش تولید نفت خام ایران وعده افزایش تولید نفتی داده است اما برخی تحلیلگران 

براین باورند که سعودی با این اقدام توانایی های خود را هدر می دهد.
واردات نفت هند از ایران در سپتامبر، 27 درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته 
رشد کرد و به 527 هزار و 600 بشکه در روز رسید. همچنین خریداران هندی قصد 
دارند در نوامبر باوجود آغاز تحریم ها، 9 میلیون بشکه نفت ایران را خریداری کنند. 
میانگین واردات هند از ایران در فاصله ژانویه تا سپتامبر 592 هزار و 400 بشکه در 

روز بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21/3 درصد افزایش داشت.
مقامات جمهوری اسالمی ایران هم اعالم کرده اند ؛ تحریم های جدید آمریکا 
بیشتر یک موضوع کامال تبلیغی و روانی است بطوریکه عبدالناصر همتی رییس بانک 
مرکزی نیز با اشاره به عقب نشینی دولت آمریکا از ادعای خود برای به صفررساندن 
فروش نفت ایران، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا هر کاری که می خواست، انجام داد 

و بعد از چهارم نوامبر ) 13 آبان ماه( اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یک جانبه غیرقانونی و فشار به 
جامعه جهانی به دنبال ایجاد جنگ روانی و القای انزوای ایران است اما تجربه ماه 
های اخیر و همراهی نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچگاه به هدف 
خود دست نخواهد یافت. تحریم هایی که آمریکا یکجانبه علیه ملت ایران اعالم می 
کند، از مدت ها قبل شروع شده و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده تا جائی که 

ترامپ مجبور شده است از برخی از آنها عقب نشینی کند.

با درک از تهران از بازارهای جهانی و  دیپلماسی نفتی بی سرو صدااخبار

تحریم ناکام آمریکا
 سیاست آمریکا در پایان مهلت 180 روزه برای به صفر 
و  تبلیغات  تهدید،  با  که  ایران  نفت  صادرات  رساندن 
هیاهوی بسیار همراه بود، در مقابل دیپلماسی نفتی آرام و 
بی سر و صدای ایران شکست خورد به طوری که صادرات 
خاص  های  شیوه  طریق  از  و  رازآلود  صورت  به  ایران 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، همزمان با اعزام نمایندگان آمریکا به کشورهای 
خریدار نفت ایران برای به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان که 
با تبلیغات و هیاهوی زیادی همراه بود، ایران نیز بدور از سروصدا 
با این سیاست  و به آرامی، دیپلماسی نفتی خود برای مقابله 
واشنگتن را در پیش گرفت که در نهایت به ناکام گذاشتن این 

طرح منجر شد.
تهران با درک این واقعیت که بازارهای جهانی به نفت ایران نیاز 
دارد با بهره گیری از ابزارها و روش هایی که هیچ گاه اعالم نکرد، 
توانست جایگاه خود در عرصه بازار انرژی حفظ کرده و واشنگتن 

را ناچار به عقب نشینی کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت 
خطاب به مقام های آمریکایی گفت: شما نه می توانید نفت ایران 
را قطع کنید و نه می توانید به آن حدی که مورد نظرتان است، 

برسانید.
روحانی ادامه داد: »مطمئناً آمریکا در این توطئه جدید علیه 
ایران پیروز نخواهد شد، کما اینکه قدم به قدم در حال عقب نشینی 
هستند. نخست گفتند صادرات نفت ایران را به صفر می رسانیم، 
بعد گفتند که در نوامبر نمی شود به صفر برسانیم، چند ماه بعد 
ممکن است و بعد کم کم گفتند نمی شود به صفر برسانیم و 

می خواهیم صادرات نفت را کم کنیم.«
 تهدیدهای پر هیاهوی ترامپ

آمریکا بعد از خروج از برجام در اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد 
همه تحریم ها علیه ایران را در 2 مهلت زمانی 90 و 180 روزه 

باز می گرداند.
دور نخست این تحریم ها، 6 اوت )15 مرداد( اعمال شد و 
مرحله دوم آن که بخش هایی مانند صنعت نفت را هدف قرار 
داده بود، قرار است از چهارم نوامبر )13 آبان( اجرا شود؛ بر اساس 
سیاست آمریکا باید در چهارم نوامبر صادرات نفت ایران به صفر 

می رسید.
دونالد ترامپ بارها هشدار داد همه مشتریان نفت ایران باید تا 
زمان سر رسیدن مهلت 180 روزه چهارم نوامبر خرید نفت از ایران 

را متوقف کنند زیرا عواقب بدی در انتظار آنها خواهد بود.
روانه  واشنگتن  فرستادگان  و  ارشد  های  مقام  آن،  از  پس 
کشورهای واردکننده نفت ایران شدند تا آنها را مجاب به توقف 
خرید نفت از کشورمان کنند که در این مسیر از هیچ تهدید و 

فشاری نیز خودداری نکردند.
 معافیت هشت کشور از تحریم  نفتی آمریکا

آمریکا که ابتدا اعالم کرده بود همه کشورها بدون هیچ اغماضی 
و چشم پوشی ملزم به توقف کامل خرید نفت از ایران هستند به 
تدریج مجبور به پذیرش این واقعیت شد که قادر نیست نفت 

ایران را از بازارهای جهانی حذف کند.
گذشت زمان نشان داد که حذف نفت ایران از بازارهای جهانی 
امکان پذیر نیست و سایر کشورها قادر به جبران خالء ناشی از 
قطع صادرات نفت ایران نخواهند بود، بر این اساس، واشنگتن 
مجبور شد که در سیاست خود بازنگری کند و به مشتریان نفتی 

ایران معافیت بدهد.
بنابراین، گام به گام در سیاست تحریم نفتی ایران عقب نشینی 
کرد تا این که در نهایت دیروز )جمعه( منابع خبری از موافقت 

آمریکا با معافیت هشت کشور از تحریم نفتی خبر دادند.
بر این اساس، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد که دولت آمریکا تصمیم به مستثنی کردن هشت کشور از 

تحریم های نفتی علیه ایران گرفته است.
ژاپن، هند، کره  جنوبی و چین در میان این کشورها هستند. از 

چهار کشور دیگر در این گزارش اسم برده نشده است.
منابع آگاه در دولت آمریکا به بلومبرگ گفته اند که کاخ سفید 
با وجود تالش برای قطع درآمدهای نفتی ایران، ناچار به صدور 
این معافیت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار جهانی 

شده است.
بلومبرگ در همین ارتباط به نقل از یک منبع دولتی دیگر 
معافیت، خواستار کاهش  با وجود صدور  واشنگتن  نوشته که 
واردات نفت ایران از سوی همه کشورهای یاد شده است؛ موضوعی 

که با مخالفت شرکای تجاری مهم تهران مواجه شد.

انتظار می رود فهرست کشورهای معاف از تحریم های نفتی علیه 
ایران روز دوشنبه اعالم شود.

همچنین رسانه های ایتالیایی در آستانه دور جدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران، از احتمال معاف بودن ایتالیا از این تحریم ها 
خبر داده و اعالم کردند که این کشور می تواند به واردات نفت از 

ایران ادامه دهد.
به گزارش شبکه خبری دولتی »رای نیوز 24« ایتالیا، شامگاه 
جمعه با عنوان »ترامپ با ضربه به صادرات نفت ایران به اروپا، بجز 
ایتالیا سیلی زد« نوشت: به عقیده منابع رسمی آمریکا، ایتالیا می 
تواند به همراه هفت کشور دیگر از جمله هند و کره جنوبی به 

واردات نفت از تهران ادامه دهد.
 ادامه صادرات راز آلود نفت ایران

واشنگتن نتوانست صادرات نفت ایران را متوقف کند، تنها نتیجه 
فشار آمریکا برای توقف صدور نفت ایران، رمزآلودن شدن نحوه 
صادرات و مقصد فروش نفت کشورمان بود به طوری که مقام های 
آمریکایی از کشف نحوه صادرات نفت ایران عاجز و درمانده شده 
اند. خبرگزاری انگلیسی رویترز که پیوسته تحوالت بازار جهانی 
نفت را رصد می کند، در این باره نوشت: نمی توان جلوی صادرات 
نفت ایران را گرفت و به هرحال تهران نفت خود را صادر خواهد 
کرد. »کسب اطالع دقیق از میزان صدور نفت خام ایران و آمار 
دقیق نفتکش هایی که نفت خام ایران را به گوشه و کنار جهان 

ارسال می کنند؛ به یک راز بدل شده است.«

رویترز گزارش داد: دولت ترامپ همه تالش خود را می کند تا 
روز 13 آبان صادرات نفت ایران را قطع کند و پس از قطع جریان 
نفت ایران؛ قیمت جهانی نفت خام باال نرود. اما یک مشکل اساسی 
وجود دارد. ایران اگر موفق شود نفت خود را صادر کند؛ در این 
زمینه شفاف سازی نخواهد شد. بنابراین سایر اعضای اوپک از 

جمله عربستان نمی دانند، آیا نفت ایران از بازار کم شده یا نه؟
منبع آگاه ایرانی در این مورد می گوید: »معافیت از تحریم ها 
اتفاق خواهد افتاد و عربستان و روسیه نمی توانند جای نفت ایران 

را پر کنند«.
شبکه خبری سی.ان.بی.سی در گزارشی نوشت: به رغم نزدیک 
شدن دور دوم تحریم های آمریکا، ایران همچنان بین 1.7 تا 1.9 

میلیون بشکه نفت در روز می فروشد.
رویترز هفته گذشته در تارنمای رسمی خود افزود: با وجود آنکه 
تنها چند روز به آغاز تحریم های کاخ سفید علیه ایران مانده، 
آمریکا راه بسیاری برای هدفی که در راستای کاهش صادرات نفت 

ایران تعیین کرده در پیش دارد.
درباره میزان صادرات نفت ایران، آمارهای مختلفی توسط منابع 
خبری اعالم می شود که همگی آنها بر حدس و گمان تکیه دارد، 
در واقع، میزان واقعی و مقصد صادرات ایران همچنان یک راز 
است، رازی که مقامات کاخ سفید خیلی تمایل دارند از جزئیات 

آن آگاه شوند.

 خاموشی های امسال پایتخت کمتر از یک درصد بود
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در ساعت های اوج مصرف تابستان امسال که 2 هفته به صورت غیرمستمر خاموشی هایی داشتیم، کل خاموشی ها کمتر از یک درصد انرژی مورد نیاز بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »حسین صبوری« روز 

یکشنبه در نشست خبری که در حاشیه هجدهیمن نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران برگزار شد، افزود: امسال با توجه به کاهش بارندگی و کمبود تولید در نیروگاه های برقابی، در شهر تهران اقدام هایی انجام شد که مشکالت به صورت حداقلی برای گذر از پیک تابستان 
رخ دهد. وی دوره اوج مصرف برق)پیک( در سال گذشته را چهار هزار و 666 مگاوات عنوان کرد و گفت: پیک امسال با افزایش معمول ساالنه، باید به چهار هزار و 900 مگاوات می رسید اما هدف گذاری این بود که اوج بار شهر تهران به بیش از چهار هزار و 500 مگاوات نرسد. دوشنبه / 14 آبان 1397 / شماره 272

عرضه مکمل سوخت و فروش آن به مشتری از مرحله انتخاب و خواست 
مشتری هم گذشته و برخی جایگاه ها بدون این که نظر مشتری را بپرسند، 
به باز کردن پلمپ مکمل ها و خالی کردن آن در باک خودروی مشتری اقدام 
می کنند. کاری که برای مشتری از همه جا بی خبر حداقل 30 هزار تومان 

آب می خورد!
به گزارش ایسنا، شاید عدم عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه های سوخت 
در اواخر تابستان بود که تنور فروش مکمل های بنزین و اکتان افزاها را داغ کرد. 
جایگاه داران در پاسخ به درخواست متقاضیان برای بنزین سوپر سعی می کردند آن ها 
را به استفاده از مکمل و اکتان افزا متقاعد کنند و اصرار داشتند که مکمل ها جایگزین 
مناسب بنزین سوپر هستند. در آن روزها اگر برای سوخت گیری به جایگاه ها مراجعه 

می کردید، حتما با سوال مکمل بریزیم؟  از سوی جایگاه دار مواجه می شدید.
این ماجرا آنقدر شاخ و برگ گرفت که در همان زمان عرضه و فروش مکمل ها 
در جایگاه های سوخت غیرقانونی اعالم شد. هم چنین این موضوع مطرح شد که 
مکمل هایی که بعضا با عناوینی خاص و به نام شرکت های آمریکایی و آلمانی عرضه 

می شوند، محصوالتی اند که در کارگاه های زیرزمینی تولید می شوند.
در آن روزها هرچند عرضه مکمل بنزین توسط جایگاه های سوخت غیرقانونی بود 
اما حداقل جایگاه داران برای مشتری حق انتخاب قائل می شدند و از آن ها درباره 
این که به استفاده از مکمل تمایل دارند یا خیر سوال می شد. سوالی که اخیرا و با 

وجود این که عرضه بنزین سوپر به روال سابق بازگشته است، از این فرایند حذف شده 
و برخی از مخاطبان ایسنا خبر داده اند بدون این که از آن ها سوالی شود، جایگاه دار، به 
باز کردن پلمپ مکمل اقدام کرده و آن را در باک خودروی مشتری خالی می کند و 
در ازای آن تقریبا هزینه ای برابر با هزینه بنزین، برای مثال 30 هزار یا حتی 60 هزار 

تومان، از مشتری دریافت می کنند!
عرضه مکمل مجاز نیست/تخلفات اعالم شود

در این باره، جعفر فرجودی - سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - در 
گفت وگو با ایسنا درباره این که برخی از جایگاه های سوخت بدون رضایت مشتری به 
ریختن مواد مکمل به باک خودروی مشتری اقدام می کنند، گفت: عرضه و فروش هر 
نوع افزاینده سوختی تحت عنوان اکتان مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی نیست.
وی با بیان این که سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز این مکمل ها 
را تایید نکرده اند، افزود: شهروندان می توانند در صورتی که با این تخلف مواجه شدند، 
شکایت خود را از طریق شماره تلفن 09627 در سامانه پاسخگویی و ثبت شکایات 
مردمی مطرح کنند تا شکایت آن ها ازسوی شرکت ملی پخش مورد بررسی قرار 
بگیرد. عرضه مکمل هایی با عنوان اکتان  افزا یا عناوین مشابه در جایگاه ها مجاز نیست 
اما گاهی شخص مشتری درخواست استفاده از این مکمل ها را دارد که در این مورد 

تاکید می شود که این مکمل ها تاثیری در افزایش کیفیت سوخت ندارند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان اظهار کرد: سوختی که 
در حال حاضر در جایگاه های سراسر کشور عرضه می شود، طبق استانداردهای ملی 

و یورو 4 بوده و مورد تایید آزمایشگاه های مرجع است.

براساس  گفت:  حرارتی  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
پیش بینی ها برای تابستان سال آینده 8000 مگاوات کمبود 
عملی برق خواهیم داشت که 5223 مگاوات آن توسط 
نیروگاه های حرارتی و مابقی توسط نیروگاه های برق آبی 

تجدیدپذیر و هم چنین مدیریت مصرف تامین می شود.
به گزارش ایسنا، محسن طرزطلب امروز در نشست خبری با 
بیان این که 25 واحد نیروگاهی تا تابستان سال 1398 وارد مدار 
تولید خواهند شد، اظهار کرد: با احداث این نیروگاه ها و هم چنین 
به  مگاوات   5223 حدود  کنونی  نیروگاه های  واحدهای  ارتقاء 

ظرفیت تولید برق نیروگاه های حرارتی اضافه خواهد شد.
وی با بیان این که ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور به حدود 
81 هزار مگاوات رسیده است، ادامه داد: در سال 1396 کل تولید 
برق کشور 288 میلیارد کیلووات ساعت بود که نسبت به سال 

1395، هشت تا 9 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با بیان این که در شش 
ماه اول امسال میزان تولید برق کشور به بیش از 185 میلیارد 
کیلووات ساعت رسید که 96.2 درصد آن در نیروگاه های حرارتی 
تولید شد، اظهار کرد: حداکثر تولید برق امسال حدود 53 هزار 

مگاوات بود که سهم نیروگاه های حرارتی 48 هزار مگاوات بوده 
است و پیش بینی می کنیم که میزان مصرف برق در پیک سال 
آینده به 61 هزار مگاوات برسد که بدین ترتیب 8000 مگاوات 

کمبود تولید خواهیم داشت.
به گفته طرزطلب عالوه بر 5223 مگاوات افزایش نیروگاه های 
حرارتی 6000 مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر و برق آبی وارد 
مدار خواهد شد که قدرت عملی این میزان نیروگاه 5000 مگاوات 
خواهد بود، عالوه بر این قرار است که 3000 مگاوات از طریق 

مدیریت مصرف تامین شود.  
وی با بیان این که تولید نیروگاه های حرارتی نسبت به سال 
گذشته 4.3 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این در شرایطی 
است که میزان مصرف گاز نسبت به سال گذشته افزایش نیافته 
است که این موضوع بیانگر افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی 

کشور است.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی تصریح کرد: در حال حاضر 
راندمان نیروگاه های حرارتی کشور 37.9 درصد است که تا پایان 

برنامه ششم این رقم به 40 درصد خواهد رسید.
طرزطلب درباره میزان سوخت مصرفی نیروگاه ها نیز ابراز 
کرد: در شش ماهه اول امسال 95.5 درصد سوخت مصرفی 
نیروگاه های حرارتی کشور گاز بوده و تنها 2.3 درصد سوخت 
این در حالی است که  بوده است.  نیروگاه ها، مازوت  مصرف 
سال گذشته میزان مصرف گاز نیروگاه های کشور 88.8 درصد 

بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره مطالبات و 
بدهی های وزارت نیرو، اظهار کرد: سقف استفاده دولت از تبصره 

ماده پنج قانون بودجه امسال توسط بانک مرکزی اعالم شده است 
و وزارت نیرو درصدد است 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات و 

بدهی های خود را تهاتر کند.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با تاکید بر این  مساله که 
6000 میلیارد تومان از 10 هزار میلیارد تومانی که وزارت نیرو قرار 
است با استفاده از تبصره پنج قانون اساسی مطالبات و بدهی های 
خود را تسویه کند که مربوط به شرکت برق حرارتی است، ادامه 
داد: شرکت برق حرارتی 15 هزار میلیارد تومان به بانک ها و بخش 
خصوصی بدهکار بوده که این عدد اکنون به 8000 میلیارد تومان 

کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر این  مساله که تبصره پنج قانون بودجه امسال 
این ظرفیت را ایجاد کرده تا بخشی از بدهی ها به بخش خصوصی 
را تسویه کنیم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا 6000 میلیارد 
تومان از بدهی های خود را از این طریق تسویه کنیم. البته باید 
گفت که بانک مرکزی سقف تهاتر را مشخص و اعالم کرده که 78 
هزار میلیارد تومان کل سقف تعیین شده برای این قانون است و 
هر شرکت باید بتواند رقم را دنبال و مستندات قانونی را تکمیل و 

در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار دهد.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی درباره آخرین وضعیت 
به  را  باید دولت ضمانتی  نظر شکلی  از  یونیت، گفت:  قرارداد 
سرمایه گذاران ارائه می کرد که این اتفاق یک ماه و پیش محقق 
شد، اما سرمایه گذار به طور کامل از این ضمانت رضایت ندارد و با 
توجه به اتفاق هایی که از باب تامین مالی رخ داده سرمایه گذار 
منتظر مشخص شدن نتیجه تحریم هاست تا مذاکرات خود را با 

سرمایه گذاران و سیستم های بانکی ادامه دهد.

کمبود ۸000 مگاواتی تولید برق در سال آینده


