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اخبار

توليد  18توربين و بيش از 2هزار مگاوات
برق دستاورد امسال گروه مپنا

با تالش گروه مپنا از ابتداي سال  1401تاکنون ضمن توليد
 18توربين گاز و بخار ،مجموعا  2057مگاوات برق وارد مدار کشور
شده و پيشبينيها حاکي از توليد 1هزار و  218مگاوات تا پايان
سال است.گروه مپنا در مجموع با توليد ظرفيت 43هزار و 904
مگاوات در داخل کشور ،سهم قابل توجهي از نياز شبکه برق کشور
را تامين ميکند.
مپنا عالوه بر افزودن به توان شبکه برق کشور در سال 1401
موفق به توسعه عمليات و پروژههاي حوزه انرژيهاي تجديدپذير
و توجه بيشتر به کاهش مصرف سوخت فسيلي و استفاده از
انرژيهاي نو و کاهش مصرف آب در نيروگاهها با بهکارگيري
تکنولوژيهاي نوين شده است.
در هشت ماهه نخست سال  1401و در ادامه توسعه فعاليتهاي
توليدي ،گروه مپنا محصوالت خود را با تالش متخصصان داخلي در
حوزههاي گوناگون کسب و کار خود گسترش داده است.
گروه مپنا تاکنون بيش از  169پروژه مشتمل بر  504واحد
نيروگاهي به ظرفيت کل 64هزار و 2مگاوات قراداد منعقد کرده
است .از اين ميزان  363واحد به ظرفيت 47هزار و  504مگاوات به
بهرهبرداري رسيده و  81واحد به ظرفيت 12هزار و  817مگاوات
در حال احداث است .همچنين  58واحد به ظرفيت 3هزار و 230
مگاوات ابالغ شده و در انتظار تحقق شرايط مناسب براي شروع
پروژه است.
با تالش گروه مپنا از ابتداي سال  1401تاکنون جمعا 2057
مگاوات وارد مدار کشور شده و پيشبينيها حاکي از توليد 1هزار
و  218مگاوات تا پايان سال است .عالوه بر اين  1075مگاوات
نيز سهم توليدي مپنا طي سال جاري در خارج از کشور محسوب
ميشود.
مپنا در کشورهاي همسايه نيز حضور فعالي داشته و از ابتدا تا
کنون نزديک به 3هزار و  600مگاوات برق خارج از کشور راه اندازي
کرده و 2هزار و  68مگاوات نيز در دست اجرا دارد.

قدردانيمعاونرييسجمهور
از فعاليت هاي شرکت مبين انرژي خليج فارس

در حاشيه بازديد معاون رييس جمهور و رييس سازمان محيط
زيست بيستمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست ،دکتر سالجقه
از حمايت ها ،اقدامات و فعاليت هاي  10ساله شرکت مبين انرژي
خليج فارس براي خارج کردن گونه الک پشت هاي منقار عقابي از
ليست قابل انقراض قدرداني کرد.
در حاشيه بازديد معاون رييس جمهور و رييس سازمان محيط
زيست بيستمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست ،دکتر سالجقه
از حمايت ها ،اقدامات و فعاليت هاي  10ساله شرکت مبين انرژي
خليج فارس براي خارج کردن گونه الک پشت هاي منقار عقابي از
ليست قابل انقراض قدرداني کرد.
وي گفت :اين شرکت عملکرد مطلوبي داشته و با داشتن
تصفيه خانه متمرکز توانسته آاليندههاي منطقه را جمعآوري کند.
وي با اشاره به نامناسب بودن وضعيت سواحل عسلويه بيان
کرد :اميدوارم اين گونه از الک پشت ها در سواحل عسلويه هم
بتوانند رشد و زندگي کنند.
پژمان خليلي معاون مرکز مطالعات راهبردي شرکت مبين
انرژي خليح فارس هم در جريان بازديد معاون رييس جمهور
و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست گفت :اين شرکت در
اقدامي مشترک با اداره کل محيط زيست استان بوشهر ،با زنده
گيري الک پشتهاي منقار عقابي ،نسبت به پالک گذاري و
رهاسازي آنها در دريا اقدام ميکند و با اين روش ،الک پشتها در
تمام دنيا قابل رصد خواهند بود.

4

انرژی

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران آماده تأمين انرژي کشور است

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در ادامه بازديد از شرکتهاي
تابع به استان فارس سفر کرد و از نزديک در جريان آمادگي شرکت بهرهبرداري
نفت و گاز زاگرس جنوبي براي تأمين سوخت زمستاني کشور قرار گرفت.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزي ايران ،مهدي حيدري با اشاره به
جايگاه اين شرکت در گستره وسيع ايران اسالمي از شمال شرق تا جنوب غرب و
غرب کشور ،به اهميت تأمين و تضمين انرژي گاز اشاره کرد و گفت :شرکت نفت
مناطق مرکزي ايران با گستره وسيعي که در کشور به خود اختصاص داده است
همه تالش خود را صرف تأمين امنيت انرژي کشور کرده و باعث افتخار است که
همکاران ما اين نقش را بهخوبي ايفا کنند .اين در حالي است که همه ما انتظار
داريم در قبال اين نعمت الهي جانب رعايت مصرف بهينه را داشته باشيم زيرا ما
در قبال آيندگان نيز مسئول هستيم.
وي با اشاره بهشدت مصرف انرژي در ايران که بنا بر گزارشهاي رسمي چهار
برابر ميانگين جهاني است ،تصريح کرد :مقدار هدررفت انرژي در کشور نسبت به
استانداردهاي جهاني بسيار باالست ،بنابراين ضرورت اصالح الگوي توليد و مصرف
انرژي اجتنابناپذير است ،همچنين در صورت تداوم وضع موجود هدررفت انرژي،
صنعت نفت در تأمين نياز بازار داخلي و صادرات انرژي با مشکالت جدي روبهرو
خواهد شد.
مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران که در آيين افتتاح دو پروژه
عمراني در منطقه عملياتي سروستان و سعادتآباد از مناطق شرکت بهرهبرداري

نفت و گاز زاگرس جنوبي حضور يافته بود ،هر نفر از کارکنان اين شرکت را به
سفيران مصرف بهينه سوخت تشبيه و بر اجراي اين رويکرد اخالقي تأکيد و
تصريح کرد :بر هرکدام از کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي ايران اين موضوع
بهعنوان يک رويکرد اخالقي متصور است که در سطح خانواده و محيط پيرامون
خود پيام صرفهجويي و مصرف بهينه سوخت را ابالغ کند تا بتوانيم اين فرهنگ
صحيح را نهادينهسازي کنيم.
حيدري عمل به مسئوليت اجتماعي را تعهد نسبت به مناطق همجوار ياد

کرد و گفت :عمل به مسئوليت اجتماعي بهطور مستمر و در حد توان در اين
شرکت ادامه دارد .امنيت صنعت نفت بدون امنيت مناطق پيراموني ،پايدار نيست و
ضروري است نسبت به محروميتزدايي از اين مناطق بهطور مستمر فعاليت کنيم.
سيدابوالحسن محمدي ،مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس
جنوبي نيز در آيين افتتاح اين پروژهها که صبح روز شنبه ( 28آبانماه) برگزار شد،
اذعان کرد :بهمنظور تسهيل عمليات توليد نفت و انجام مسئوليتهاي اجتماعي،
پروژه ترميم ،بازسازي و آسفالت  12کيلومتر جاده دسترسي به مرکز جمعآوري
و تفکيک نفت سروستان با طي مدت يک سال اجرا شد و به بهرهبرداري رسيد.
وي همچنين از احداث و بهرهبرداري از انبار کاالي منطقه عملياتي سروستان
و سعادتآباد خبر داد و گفت :اين انبار طبق استانداردهاي روز طراحي و احداث
شده است.
عبدالعلي رحيمي مظفري ،نماينده مردم سروستان ،کوار و خرامه در مجلس
نيز در حاشيه افتتاح اين دو پروژه ،از اقدامهاي شرکت نفت مناطق مرکزي در
حوزه مسئوليتهاي اجتماعي قدرداني کرد و گفت :پروژههايي ديگري نيز با
محوريت شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در سطح شهرستان سروستان در حال
انجام است که آثار آن به مرور ديده ميشود.
وي اشتغالزايي براي نيروهاي بومي و ارائه خدمات اجتماعي را انتظارات
مردم منطقه از صنعت نفت دانست و تصريح کرد :با درايت مديران شرکت نفت
مناطق مرکزي ايران موضوع اشتغالزايي در حال انجام است.

نفت پاسارگاد پرچم دار توليد قير باکيفيت

مدير عامل شرکت نفت پاسارگاد با تاکيد بر اينکه اين شرکت پرچمدار
توليد قير با کيفيت مي باشد  ،گفت :در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال
گذشته بيش از  200هزار تن افزايش توليد را رقم زده ايم و پيش بيني مي
شود تا پايان سال افزايش  50درصدي را نسبت به سال  1400شاهد باشيم.
مسعود اسفنديار در نشست خبري و در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه
قير ،آسفالت و صنايع وابسته با اشاره به خريد وکيوم باتوم از بورس کاال
افزود :شرکت نفت پاسارگاد با دارا بودن شش کارخانه زير مجموعه وقتي که
نياز به خريد مواد اوليه دارد بايد با شرکت هاي کوچک و متوسط رقابت کند
و در چنين وضعيتي قيمت ها بدون محدوديت سقف گهگاه تا دو برابر قيمت
پايه افزايش مي يابند.
مدير عامل شرکت نفت پاسارگاد با بيان اينکه ميزان توليد وکيوم باتوم
در کل کشور  12ميليون تن است ،خاطر نشان کرد :حدود  6ميليون تن
به توليد قير اختصاص و  6ميليون تن ديگر به نفت سفيد اختصاص مي يابد
و اين در حالي است که حدود  52ميليون تن ظرفيت توليد قير در کشور
ايجاد شده است.
وي با اشاره به کيفيت محصوالت کارخانه هاي زير مجموعه پاسارگاد
گفت :کارخانه هاي اين شرکت در حفظ محيط زيست بسيار موفق عمل کرده
اند به گونه اي که به عنوان واحد صنعت سبز و واحد نمونه کيفي معرفي شده
اند و با توجه به اينکه استاندارد به معناي حداقل کيفيت هاست ،ما فراتر از
استاندارد حرکت کرده ايم.
اسفنديار با انتقاد از واردات مواد اوليه بي کيفيت از برخي کشورها از
جمله عراق تصريح کرد :برخي به خاطر کاهش هزينه هاي توليد از اين مواد
بي کيفيت در توليد قير استفاده مي کنند در حالي که اين مساله به اعتبار
قيرهاي صادراتي ايران ضربه مي زند و اميدواريم در اين خصوص اقدامات الزم
از طرف نهادهاي مسوول انجام شود.
مدير عامل نفت پاسارگاد با اشاره به اينکه اولويت ما تامين نياز داخلي
است و در مرحله دوم صادرات را هدفگذاري کرده ايم ،ادامه داد :در خصوص
صادرات کمکي تاکنون دريافت نکرده ايم؛ ضمن اينکه در خصوص رفع تعهد
ارزي با مشکالت مختلفي دست و پنجه نرم مي کنيم.
اسفنديار با اشاره به اينکه تنها شرکت در صنعت قير هستيم که قادر

است کشتي هاي با تناژ باالي 40هزار تن بارگيري کند ،گفت :برنامه ريزي ما
در عرصه صادرات اين است که واسطه ها را از جريان خارج کنيم و به صورت
مستقيم به بازارهاي جديد مانند کشورهاي آفريقايي راه پيدا کنيم و ضمن
اينکه در اين خصوص مذاکراتي با برخي کشورهاي اروپايي بويژه در زمينه
صادرات قيرهاي پليمري داشته ايم.
وي در پاسخ به اين سوال که برخي شرکت ها نسبت به خريد باالي
وکيوم باتوم توسط شرکت هاي بزرگ توليد کننده قير در بورس کاال اظهار
نگراني مي کنند ،گفت :به هر حال شرکت ما از ظرفيت بسيار بااليي برخوردار
است و با توجه به دارا بودن  6شرکت مواد اوليه بااليي نياز داريم .ضمن اينکه
ما در قبال سهامداران که عمدتا بازنشستگان هستند ،مسئوليم و با اين وجود
ما معتقدييم بايد سازو کار بورس کاال براي عرضه وکيوم باتوم اصالح شود و
بدين معنا که شرکت هاي با تناژ باال و شرکت هاي تناژ پايين در دو يا چند
دسته تقسيم شوند.
اسفنديار افزود :با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه در بورس کاال صنعت
قير ناگزير از افزايش قيمت هاست .با اين وجود حاشيه سود اين صنعت کمتر
از  7درصد است.
وي با اشاره به اينکه نبايد اجازه بدهيم مشتريان خارجي تعيين کننده
قيمت قير ايران باشند ،تصريح کرد :برخي از خريداران در ساير کشورها روزانه
با توجه به بهاي مواد اوليه و ساير هزينه هاي توليد به شرکت ها تکليف مي
کنند که بايد با قيمت مورد نظر ما محصول تان را بفروشيد؛ بر اين اساس
شاهديم که در بازار آفريقا قيمت هر تن قير  100تا  150دالر باالتر از نرخ
قير ايران فروخته مي شود .به همين خاطر ما تصميم گرفته ايم به صورت
مستقيم قير توليدي را صادر کنيم.
وي اظهار داشت :اعتقاد دارم همان طور که در بورس کاال قيمت کف
تعيين شده ،بايد سقف آن نيز تعيين شود زيرا در اين صورت شرکت ها
متحمل هزينه هاي بسيار بااليي در رقابت مي شوند .به طور کلي ما مشکالت
مان را به گوش مسئوالن وزارت نفت ،وزارت صمت و همچنين نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي رسانده ايم و اميدواريم رسانه ها در خصوص انعکاس
مشکالت صنعت قير همکاري کنند تا صدايمان به گوش مسئوالن برسد.
مدير عامل شرکت نفت پاسارگاد عنوان کرد :با نظر هيات مديره نگاه

ويژه اي به مقوله توسعه داريم به گونه اي که پروژه هاي نيمه کاره را به
سرانجام رسانده ايم و اميدواريم با تکميل اين اقدامات 50 ،هزار تن به ظرفيت
مخازن شرکت اضافه کنيم.
اسفنديار با اشاره به مشکالت ارزش افزوده صنعت قير گفت :متاسفانه
تعريف درستي از قير ارائه نشده و اين محصول نهايي را جزء مواد خام و نيمه
خام قرار داده اند که بر اين اساس موضوع استرداد ارزش افزوده دچار مشکل
شده است و اگر چه وزارت صمت در اين خصوص نظر ما را تاييد مي کند اما
تصميم گيرنده نهايي وزارت نفت است و در حال پيگيري اين موضوع مهم
هستيم.
وي با تاکيد بر توليد دانش بنيان افزود :يک محصول جديد قيرمتناسب
با شرايط آب و هوايي خاص براي نخستين بار در کشورتوسط شرکت نفت
پاسارگاد توليد شده که در شرايط آب و هوايي منفي  22درجه تا مثبت 77
درجه قابل استفاده است و عالوه بر اين در زمينه قيرهاي نانوي کامپوزيت
هم ورود کرده ايم.
اسفنديار با بيان اينکه تحقيق و توسعه را به طور مداوم دنبال مي کنيم،
گفت :در سال جاري  10مقاله علمي و تحقيقاتي در معتبرترين مجالت بين
المللي منتشر کرده ايم چرا که به کيفيت توجه ويژه اي داريم ،ضمن اينکه
آزمايشگاه هاي ما يکي از معتربرترين آزمايشگاه هاي کشور به شمار مي روند.

