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اخبار
سهم  ۷۵درصدي گاز
در سبد انرژي ايران

صنعت گاز از ابتداي انقالب براي توس��عه
کش��ور ،تأمين ان��رژي براي رف��اه مردم،
رونقبخشي به اقتصاد کشور ،افزايش توليد
و درآمد کش��ور ،توليد ناخالص ملي و حل
مشکالت انرژي کشور ،سهميقابل قبول
داش��ته اس��ت.به گزارش مهر ،محمدرضا
قدسيزاده ،رئيس کميته کاربري گاز طبيعي
اتحاديه بينالمللي گاز ( )IGUبا بيان اين
مطلب گفت :شرکت ملي گاز سهمي ۷۰تا
 ۷۵درصدي را در سبد انرژي کشور به خود
اختص��اص داده و عملکرد مثبت آن در ۵
س��ال گذشته گواه اين مطلب است.وي با
بيان اين که تا پايان برنامه ششم توسعه،
عمده شهرها و روستاهاي باالي  ۲۰خانوار
کشور از نعمت گاز برخوردار ميشوند ،گفت:
اين موضوع عملکرد مثبت شرکت ملي گاز
را نشان ميدهد.در واقع ،در هر نقطهاي از
کشور که به اين شرکت نياز بوده ،همکاران
پرتالش شرکت ملي گاز حضور يافته و کار
خود را انجام دادهاند.
شرکت وابسته به صندوق بازنشستگي
نفت بدون درآمد و فعاليت اقتصادي!

شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان
پ��ارس دارخوين ابتداي مهرماه س��ال 95
تاس��يس شده و اين ش��رکت ميتواند در
زمينهه��اي مختلفي چ��ون ارائه خدمات
فني و مديريتي پيمانکاري توس��عه ميدان
نفتي فعاليت کند.به گزارش نود اقتصادي،
شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان
پارس دارخوين ،از زمان تأسيس شرکت تا
پايان دوره مالي ،فعاليتي که منجر به ايجاد
درآمد ش��ود نداش��ته است.شرکت توسعه
نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين
ابتداي مهرماه س��ال  95تاس��يس شده و
طبق اساسنامه ،اين ش��رکت ميتواند در
زمينههاي مختلفي چون ارائه خدمات فني
و مديريتي ،پيمانکاري توسعه ميادين نفتي
ازجمله اجراي طرح توسعه با لرزه نگاري،
مطالعات مهندسي ،حفاري چاههاي نفتي
و گازي و نصب تاسيسات توليد و خطوط
انتق��ال نف��ت و گاز فعاليت کند.ش��رکت
س��رمايه گ��ذاري صندوق بازنشس��تگي
کارکنان صنعت نفت  99.9درصد س��هام
شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان
پارس دارخوي��ن را در احتيار دارد اما هنوز
به صورت مشخص معلوم نيست ،شرکتي
که يکس��ال قبل تاسيس ش��ده چرا هيچ
فعاليت خاصي را انجام نداده و يا ش��روع
نکرده است!
 250ميليون فوت مکعب به حجم
توليد گاز کويت افزوده ميشود

وزي��ر ان��رژي کويت روز يکش��نبه اعالم
کرد ک��ه  250ميليون فوت مکعب گاز به
ظرفيت پااليش��گاه کويت اضافه خواهد
شد.به گزارش ايرنا ،بخيت الرشيدي گفت:
با افتتاح روز يکش��نبه ايستگاه تقويت گاز
ش��ماره  171ش��رکت نفت کويت250 ،
ميلي��ون فوت مکعب گاز تصفيه ش��ده و
 68هزار بشکه مشتقات به ظرفيت کويت
اضافه ميش��ود.وي گفت :کويت در حال
حاضر روزانه حدود يک ميليارد و نيم فوت
مکعب گاز توليد ميکند و در تالش هستيم
ت��ا اين ظرفيت را ب��ه روزانه چهار ميليارد
فوتمکع��ب برس��انيم.وزير انرژي کويت
اضافه کرد ،کويت در نظر دارد تا توان توليد
نفت خود را تا آغاز س��ال  2020به روزانه
چهار ميليون بشکه و تا سال  2040به چهار
ميليون و  750هزار بشکه برساند.
اتفاق کمسابقه در فروش نفت
عربستان به مشتريان آسيايي

عربستان سعودي قيمت فروش نفت خود به
آسيا را در واکنش به تقاضاي فصلي کمتر،
براي دومين ماه متوال��ي بدون تغيير نگه
داش��ت.به گزارش ايسنا ،شرکت آرامکوي
عربستان در بيانيهاي اعالم کرد :قيمت نفت
عرب اليت به آسيا را همچنان  ۱.۶۵دالر
در هر بشکه باالتر از قيمت پايه منطقهاي
تعيين کرده است.طبق آمار بلومبرگ براي
نخستين بار از سال  ۲۰۰۷است که قيمت
عرب اليت به م��دت دو ماه متوالي بدون
تغيير ميماند.طبق نظرسنجي بلومبرگ از
پنج پااليش��گاه و معاملهگر ،انتظار ميرود
آرامکو قيمت فروش نفت خود را پنج سنت
در هر بشکه کاهش دهد.تقاضا براي نفت
معموال اوايل سال که پااليشگاهها پيش از
فصل پيک رانندگي تابستاني در آمريکاي
شمالي،فعاليتهايتعميراتيانجامميدهند
کاهشپيداميکند.آرامکوقيمتعرباليت
براي آسيا را به مدت پنج ماه متوالي تا ژانويه
افزايش داده بود.

گ�روه ان�رژي :در حالي که مدتي بود به
علت ش��کايت ترکيه از اي��ران به خاطر
گران فروش��ي گاز ايران قيمت گاز خود
را تعديل کرده و براي پرداخت خس��ارت
به ترکيه گاز رايگان به اين کشور صادر
ميک��رد ،روز گذش��ته حميدرضا عراقي
مديرعامل ش��رکت ملي گاز در نشستي
خبري از پايان ص��ادرات گاز رايگان به
ترکيه و تس��ويه کامل بده��ي گازي به
اين کشور خبر داد و گفت :از اين به بعد
صادرات گاز به ترکي��ه به روال معمول
انج��ام خواهد ش��د و پ��ول آن دريافت
ميش��ود.به گزارش ف��ارس ،حميدرضا
عراق��ي صبح دي��روز در يک نشس��ت
خبري با اش��اره به اينکه در حال حاضر
 ۸۰۰ميلي��ون مترمکعب گاز در کش��ور
توليد ميش��ود که اين گاز بايد از طريق
شبکههاي سراسري به اقصينقاط کشور
انتقال ياب��د ،گفت ۹۲ :درص��د از مردم
ايران از نعمت گاز طبيعي برخوردارند که
 ۹۸درصد جمعيت ش��هري و  ۷۶درصد
جمعيت روس��تايي را شامل ميشود.اين
مقام مس��ئول با تأکيد ب��ر اينکه افتخار
ماست که در مدت چهل سال توانستيم
گاز را ب��ه دورترين نقاط کش��ور منتقل
کنيم ،خاطرنش��ان کرد :ما در خصوص
محروميتزدايي وفاي به عهد کرديم و
تمام تالش خ��ود را به کار برديم که در
جهت رفاه مردم گام برداريم.

رفع نگران�ي درباره ص�ادرات گاز به

ع�راق و ترکي�ه ب�ا بهرهب�رداري از خط
ششم

وي ادامه داد :در طول يک سال گذشته،
خط کياسر ـ نکا را مورد بهرهبرداري قرار
داديم تا استانهاي شمالي کشور بتوانند
با خيال آسودهتر گاز مصرف کنند و ديگر
نياز به گاز ترکمنستان نداشته باشيم ،به
طوري که اگر در گذش��ته ش��رايط ما به
صورت اضطرار بود ،اما االن از آن شرايط
خارج شديم و به دنبال بيزينس هستيم.
عراق��ي با تأکيد بر ديگر برنامههاي اجرا
شده در ش��رکت ملي گاز گفت :قسمت
اعظمياز خط ششم سراسري آماده شد
و بخش کوچکي از آن مانده که به نظر
ميرسد تا اوايل س��ال آينده اين بخش
نيز آماده ش��ود که ديگ��ر نگراني بابت
گازرس��اني ب��ه مناطق غربي کش��ور و
همچنين صادرات گاز به ترکيه و عراق
نخواهيم داشت.

 ۳ه�زار پ�روژه ب�ه ارزش  ۱۲هزار
ميليارد تومان براي گازرساني اجرا شد

اين مقام مس��ئول با اشاره به تأسيسات
ش��رکت ملي گاز ايران گفت ۹ :ايستگاه

اخبار

توربوکمپرس��ور به بهرهبرداري رسانديم
که بر روي خطوط سراسري قرار دارد و
ب��ه غير از آن ۳ ،هزار پروژه نيز به ارزش
 ۱۲هزار ميليارد تومان داريم که  ۹هزار
ميليارد تومان آن مربوط به خطوط انتقال
و ايس��تگاههاي تقويت فش��ار و  ۳هزار
ميليارد تومان بابت گازرساني به روستاها
هزينه ش��ده است.وي ادامه داد :حدود ۷
تا  ۸هزار روس��تاي ديگر که ميشود به
آنها گازرس��اني کرد باقيمانده که انتظار
ما اين اس��ت تا دو سال آينده بتوانيم در
صورت وجود منابع ،گاز را به اين روستاها
نيز برسانيم.

ميرود.با اين ش��رايط ما  ۴۵۰۰ميليارد
توم��ان ه��م هزينههاي ج��اري داريم،
حاال ش��ما آبونمان را ه��م حذف کنيد،
چه مقدار بايد درآمد کس��ب کنيد تا آن
را جبران ک��رده و بتوانيد فعاليت خود را
انج��ام دهيد؟ اين موضوع مس��تقيم ًا در
بيانيهاي که ش��رکت ملي گاز خطاب به
ديوان محاسبات نوشته بود ،آمد و رئيس
ديوان محاسبات نيز اعالم کرده بود اين
يک موضوع حس��ابداري اس��ت ،اما در
هر صورت ما آماده هس��تيم که در اين
زمينه شفافس��ازي کني��م.وي در ادامه
اين نشست به اشاره به زلزله کرمانشاه،
گف��ت :در بدو وقوع اين اتفاق ،خود را به
کرمانشاه رساندم و با کمک استانهاي
همجوار ،تيمهاي امدادي و س��تادهاي
معي��ن را به منظ��ور خدمترس��اني به
زلزلهزدگان ايجاد کرديم که خوشبختانه
اين حادثه موجب شد فعاليت شرکت گاز
به موقع ص��ورت گي��رد و حادثه بعدي
وجود نداش��ته باشد.وي در ادامه با اشاره
به اح��داث  ۹۰۰کيلومتر از خط شش��م
سراس��ري گفت :تنها بخ��ش اندکي از
اين خط باقي مانده که انتظار داريم سال
آينده همزمان با ارسال گاز به بصره ،آن
را نيز مورد بهرهبرداري قرار دهيم.

جزئي�ات مص�رف  ۱۷ه�زار ميلي�ارد

تومان پول گاز

اي��ن مقام مس��ئول در پاس��خ ب��ه اين
س��ؤال که چرا ش��رکت گاز در بازاريابي
صادرات گاز ضعيف عمل ميکند ،گفت:
مهمترين علت اين اس��ت که ما هرچه
را ک��ه توليد ميکني��م مصرف ميکنيم
و اگرچه ش��رايط سوقالجيشي ايدهآلي
داريم ،ولي اين موضوع موجب شده است
ک��ه نتوانيم بازارهاي خوبي را پيدا کنيم،

حذف آبونمان را قبول نداريم


مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اشاره
به ح��ذف آبونمان از قب��وض گاز گفت:
اين موضوع از نظر ما قابل قبول نيست،
ولي چون قانون اس��ت الزماالجراست،
به ط��وري که با حذف آبونمان يکهزار
ميليارد تومان از بودجه شرکت ملي گاز
کاه��ش پيدا کرد و وجود اين بند به اين
دليل بود که بتوانيم سرويس مطلوب را
به مش��ترکين گاز ارائه کنيم.شما ببينيد
شرکت گاز در کنار فعاليتهاي توسعهاي
بايد به دنبال ايجاد شبکه هوشمند برود
که اين شبکه هوشمند پولش بايد از اين
بخش تأمين ميشد ،اما قانون جلوي اخذ
آبونمان را گرفت.

عراقي با اشاره به درآمد  ۱۷هزار ميليارد
توماني که از مردم اخذ ميشود ،تصريح
ک��رد ۸ :ه��زار ميليارد تومان آن س��هم
يارانههاست و مابقي سود سهام و ماليات
و مق��داري ني��ز ارز حاص��ل از صادرات
اس��ت که مس��تقيم در صندوق توسعه

هم�ه گاز تولي�دي را خودمان مصرف

ميکنيم و گازي براي صادرات نميماند

رئيسسازمانملياستاندارد:

گوگرددربنزينتهرانهمچنانباالاست

رئيس س��ازمان مل��ي اس��تاندارد با اش��اره به
جديدترين آزمونهاي پايش کيفيت بنزين گفت:
ميزان گوگرد موجود در بنزين تهران ۶۰ ،بوده؛
در حالي که اين رقم بايد به صورت استاندارد ۵۰
باشد.به گزارش مهر ،نيره پيروزبخت در نشست
خبري خود با خبرنگاران با اشاره به آينده توليد
خودروهايداخليبااجراياستانداردهاي ۸۵گانه،
با بيان اينکه با اجراي اين استانداردها ،تعدادي از
خودروهاي فعلي از رده توليد خارج ميش��وند،
گفت :خودروسازان نيز در حال برنامه ريزي براي
اين موضوع هستند.رئيس سازمان ملي استاندارد
افزود :قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد که
 ۲دي امسال ابالغ شد ،مرجعيتهاي مختلف
به س��ازمان استاندارد واگذار شده و اين سازمان
به عنوان مرجعيت حاکميتي براي پياده سازي
نظام استانداردسازي يکپارچه در کشور انتخاب
ش��د؛ ضمن اينکه طبق قان��ون جديد تقويت و

توسعه نظام استاندارد ،تنها مرجع رسمياعطاي
نشان حالل ،سازمان استاندارد است.وي تصريح
کرد :طي  ۳سال اخير س��هم پرايد در توليدات
سايپا از  ۸۰درصد به  ۲۰درصد رسيده که نشان
ميدهد اين ش��رکت براي جايگزيني و توقف
توليد پرايد برنام��ه دارد؛ البته مقاومتهايي در
مقاب��ل اجراي اس��تانداردهاي  ۸۵گانه در مورد
خودروه��اي چيني صورت گرفت؛ ولي بعد از ۲
روز مذاکرات سخت و کشنده با چينيها باالخره
اين موضوع که چينيها نيز بايد به استانداردهاي
 ۸۵گانه پايبند باشند ،مصوب شد.پيروزبخت در
خصوص نتايج جديدترين آزمون کيفي بنزين نيز
گف��ت :در  ۲نمونه برداري ک��ه از بنزين تهران
صورت گرفته مشکالتي در ميزان گوگرد وجود
داشت به طوري که اين رقم در تهران  ۶۰بود در
حالي که طبق استاندارد بايد  ۵۰باشد.البته رقم
گوگرد نس��بت به سال گذشته بهتر شده است؛
البته قرار بود امس��ال نمونه برداري بنزين از ۸
کالنشهر به  ۱۷کالنشهر توسعه يابد.پيروزبخت
افزود :تا به حال  ۵۰مورد نمونه برداري از بنزين
صورت گرفته که ط��ي روزهاي آينده به حدود
 ۹۲مورد ميرسد.وي اظهار داشت :نتايج اين ۵۰
مورد نمونه برداري نشان ميدهد که عدد اکتان
بنزين حدود  ۹۰است که زير حد استاندارد است؛
اگرچ��ه در فاکتورهاي نگران کننده مانند بنزن
و آروماتيکها مورد مردودي نداش��تيم و ميزان
گوگرد نيز در حد استاندارد بوده است.

پ�ول ص�ادرات گاز به ع�راق را از راه

ويژهاي دريافت ميکنيم

هرچند که با کشور عراق دو قرارداد و با
کشور ترکيه نيز يک قرارداد داريم ،وقتي
م��ردم و نهادهاي دولت��ي و خصوصي
صرفهجوي��ي نميکنن��د و قانونگ��ذار
ني��ز کاري انج��ام نميده��د تکليف ما
چيس��ت؟ هر آنچه را که توليد ميکنيم
بايد مصرف کنيم ،هرچند که براس��اس
آمارهاي موجود ،مردم در بخش خانگي
بيش��ترين صرفهجويي را در مصرف گاز
طي سال  ۹۵داشتهاند.عراقي با اشاره به
قراردادهايي که بين انس��تيتوي دانشگاه
تهران و يک ش��رکت کرهاي به منظور
مطالعه بر روي يک مينيالانجي منعقد
شده است ،گفت:خوشبختانه اين کار در
حال انجام است و اگر بتوانيم سرعت کار
را ب��اال ببريم ،اولين ب��ار خواهد بود که
اي��ران و کره بر روي يک اليس��نس به
تفاهم و توافق رس��يده و ميتوانيم آن را
صادر کنيم.وي ادامه داد :همچنين چند
کار پژوهشي و تحقيقاتي در جاده هراز و
استان مازندران و برخي از شهرهاي اين
اس��تان در حال انجام است که البته بايد
سرعت کار را باال ببريم.
روس�يه براي ص�ادرات گاز به کويت

راهي جز ايران ندارد

اين مقام مس��ئول همچنين با اشاره به
صادرات گاز به کويت گفت :اگر روس��يه
بخواه��د گاز خود را به کويت صادر کند
چارهاي جز عبور آن از طريق ايران ندارد
و ما نيز مذاکرات خوب��ي را با کرهايها
داش��تيم ،ولي حادثهاي که براي سفارت
عربستان رخ داد موجب شد که مذاکرات
ما با کويت متوقف شود.وي ادامه داد :در
حال حاضر ما ص��ادرات گاز را به ترکيه
داريم و به عراق نيز بين  ۸تا  ۱۰ميليون
مترمکعب گاز صادر ميکنيم.

مديرعام��ل ش��رکت ملي گاز اي��ران با
اش��اره به صادرات گاز به عراق گفت :ما
گازي را ک��ه به عراق ميدهيم پولش را
ميگيريم ،اما نميتوانم بگويم اين پول
چگون��ه ميآيد ،زي��را اگ��ر آن را اعالم
کن��م ،قطع ًا مش��کالتي براي م��ا ايجاد
خواهد شد.همچنين در خصوص ترکيه
نيز بايد بگويم که ماجراي ارسال گاز به
اين کشور براساس رأي دادگاه به پايان
رسيد و ما حدود  ۸ميليارد مترمکعب گاز
را به اين کش��ور براساس آن رأي صادر
کرديم و هماکنون گازي را که ميدهيم
پول��ش را ميگيريم.عراقي در ادامه اين
نشست با اش��اره به برنامه شرکت ملي
گاز در برنامه شش��م گف��ت :ما بايد يک
ميليارد مترمکعب گاز توليد و انتقال دهيم
و خطوط نهم و يازده سراسري را نيز که
شروع شده اس��ت را به اتمام برسانيم و
همچني��ن  ۲۰۰ميلي��ون مترمکعب گاز
را ب��راي صادرات اختص��اص دهيم که
بايد ب��راي آن کار ويژهاي انجام ش��ود،
همچنين  ۳۸ايس��تگاه تقويت فشار و ۸
هزار روستا را نيز گازرساني کنيم.

دو س�ناريوی ش�رکت ملی گاز براي

خصوصيسازي

اين مقام مس��ئول با اشاره به برنامه اين
شرکت به منظور خصوصيسازي گفت:
ما دو سناريو را براي اين منظور پيگيري
ميکنيم که سناريوي اول ،برونسپاري
فعاليتها به بخش خصوصي اس��ت ،به
طوري ک��ه مالکيت در اختي��ار دولت و
اجراي کار برعهده بخش خصوصي است
که اين کار هماکنون در شرکت ملي گاز
در حال انجام است ،اما سناريوي دوم که
وزارت نف��ت پيگيري ميکند ،مطالعه بر
روي س��اختار صنعت نفت ايران اس��ت
که مشخص شود کدام بخشها بايد در
حاکميت باقي بمانند و کدام بخشها به
بخش خصوصي منتقل شوند.عراقي در
پايان با اشاره به گازرساني به نيروگاهها
و همچنين ذخيرهس��ازي گاز ،گفت :در
س��ال  ۳۵ ،۹۲ميليارد مترمکعب گاز در
نيروگاهها مصرف ش��د که برنامه ما در
س��ال  ۹۶اين اس��ت که مصرف گاز را
در اين بخش ب��ه  ۶۷ميليارد مترمکعب
برسانيم و همچنين وضعيت ذخيرهسازي
ما در دو ميدان شوريجه و سراجه مطلوب
اس��ت به طوري که در زمس��تان امسال
 ۱.۳دهم ميليارد مترمکعب گاز از سراجه
و  ۲.۵ميلي��ارد مترمکع��ب از ش��وريجه
برداشت شده است.

عضو هيات تحقيق و تفحص قاچاق کاال خبر داد

ردپاي رانت در صادرات فرآوردههاي نفتي به مرزهاي شرقي

عضو هيات تحقيق و تفحص قاچاق کاال با بيان
اينکه افزايش قاچاق س��وخت نگراني جدي براي
نمايندگان مجلس ايجاد کرده ،گفت :ردپاي برخي
رانته��ا و منافع خ��اص در ص��ادرات فرآوردههاي
نفتي مشاهده ميشود و دستگاههاي نظارتي بايد
در اين مورد ورود جدي داش��ته باش��ند.علي اکبر
کريميدر گفتگو با تس��نيم ،با بي��ان اينکه مبارزه
جدي ب��ا قاچاق کاال يک��ي از اولويتهاي اصلي
کش��ور و سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي ابالغي از
سوي مقام معظم رهبري است ،گفت :هرچند طي
سالهاي اخير حجم قاچاق کاال در کشور و قاچاق
فرآوردههاي سوختي با کاهش قابل مالحظهاي رو
به رو ش��ده اما اخيرا اخباري در خصوص افزايش
مجدد قاچاق س��وخت از مرزهاي کش��ور به ويژه
مرزهاي شرقي کشور شنيده ميشود.کريميگفت:
ريشه اصلي اين نوع قاچاق به اختالف زياد قيمت
فرآوردهه��اي نفتي در داخل ايران با کش��ورهاي
همسايه باز ميگردد.قاچاقچيان گازوييل ،بنزين و
س��اير فرآوردههاي نفتي را از ايران به کشورهاي
همسايه شرقي و غربي رسانده و سود سرشاري را
عايد خود ميکنند.چندي پيش در رسانهها اعالم
شد که مکانيزم خريد فرآوردههاي نفتي در بورس
ان��رژي با قيمت پايه و س��پس عرض��ه و فروش
فرآوردههاي خريداري ش��ده نظير «حالل »402
در بازار داخلي ازجمله روش��هاي شائبه برانگيز در
قاچاق سوخت است.به اين ترتيب جايگزين کردن
حاملهاي انرژي يارانه دار نظير گازوئيل و نفت سفيد

به جاي فرآوردههاي نفتي خريداري شده از بورس،
يکي از ش��اخصترين رويههايي اس��ت که سبب
گس��ترش قاچاق فرآوردههاي نفتي شده است.به
گفته نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس ،طي
ماههاي اخير نحوه ارائه خوراک ،خريد حالل 402
از بورس انرژي و صادرات هيدروکربنهاي سنگين
در قال��ب فرآوردههاي نفتي با ابهام جدي رو به رو
شده است.وي با بيان اينکه افزايش قاچاق سوخت
نگرانيهاي جدي براي نمايندگان مجلس شوراي
اسالميايجاد کرده اس��ت ،گفت :ردپاي برخي از
رانتها و منافع خاص در صادرات فرآوردههاي نفتي
مش��اهده ميشود و دس��تگاههاي نظارتي بايد در
اين خصوص ورود جدي داشته باشند.نايب رييس
کميسيون اقتصادي مجلس گفت :براي ممانعت
از ايجاد رانت و نيز جلوگيري از گس��ترش قاچاق
فرآوردههاي نفتي انتظار ميرود که تصميمات الزم
در سطوح مختلف مديريت کشور اتخاذ شود.

سرمايهگذاري  ۱۰هزار ميليارد
توماني براي ايجاد نيروگاهها

معاون هماهنگي توانير از سرمايهگذاري
 ۱۰ه��زار ميلي��ارد توماني ب��راي ايجاد
نيروگاهها خب��ر داد و گفت :در وضعيت
فعل��ي مص��رف برق اي��ران س��ه برابر
متوس��ط مص��رف دنياس��ت.به گزارش
ايس��نا ،محمودرض��ا حقي ف��ام اظهار
کرد :ش��بکه ب��رق اي��ران چهاردهمين
ش��بکه بزرگ دنياس��ت و در مقايسه با
کش��ورهاي اروپايي و کش��ورهاي دنيا
بزرگترين تجهيزات برقي را دارا هستيم.
وي با اش��اره به اينک��ه برق  ۳۵ميليون
مشترک را در کل کشور تامين ميکنيم،
خاطرنش��ان کرد :ما با مديريت ش��بکه
به هم پيوس��ته برق در کش��ور متوسط
خاموش��ي را در سال  ۹۵به  ۲.۵۴دقيقه
رس��اندهايم و تقريبا در طول س��ال اين
مي��زان براي ه��ر نفر يک ه��زار دقيقه
خاموشي است.معاون هماهنگي توانير با
يادآوري اينکه طبق پيشبينيها امسال
در نظر داريم تا متوس��ط خاموشيها را
ب��ه دو دقيقه کاهش دهي��م ،بيان کرد:
اين ام��ر پيش��رفت بزرگ��ي در بخش
خاموشيهاست.معاون هماهنگي توانير
افزود :در راستاي تامين برق در پيک بار
در کش��ور بالغ بر  ۱۰هزار ميليارد تومان
س��رمايهگذاري شده تا تنها  ۳۰۰ساعت
ب��رق توليد کرده تا م��ردم با محدوديت
مواجه نشوند.
تفاوت برداشت ايران و عراق
از ميادين مشترک

مديرعامل و رييس هيات مديره شرکت
مهندسي و توس��عه نفت ،آخرين ميزان
تفاوت برداشت ايران و عراق در برداشت
از ميادين مش��ترک بين اين دو کش��ور
(ميادين غرب کارون) را اعالم کرد.سيد
نورالدين شهنازيزاده در گفتگو با ايسنا،
در م��ورد ميزان برداش��ت ايران و عراق
از ميادين مش��ترک غرب کارون گفت:
ايران در برداش��ت از ميادين مش��ترک
غرب کارون در اوايل سال  ۱۳۹۵تا ماه
ارديبهشت يا خرداد از عراق عقبتر بود،
ام��ا در حال حاضر براس��اس اطالعاتي
که اس��تخراج شده خوش��بختانه ايران
در ح��ال حاضر در برداش��ت از ميادين
غ��رب کارون از عراق جلوتر اس��ت.وي
افزود :ممکن اس��ت در برداش��ت از در
آزادگان عقبتر باش��يم ،اما در برداشت
از يادآوران جلوتر هس��تيم.ميزان توليد
فعلي ايران از ميادين غرب کارون ۳۲۰
هزار بشکه در روز است.عراق از ميادين
آزادگان و ي��ادآوران که در طرف عراق،
مجنون و فهيا هس��تند  ۳۰۰هزار بشکه
برداشت ميکند.
کاهش  4درصدي حجم
ذخاير سدهاي تهران

ت آبي
مدير دفتر بهرهبرداري از تاسيس��ا 
و برقاب��ي ش��رکت آب منطقهاي تهران
از کاه��ش  ۲۴ميليون مترمکعبي ذخاير
سدهاي پنج گانه تأمين آب شرب تهران
در مقايس��ه با زمان مشابه سال گذشته
خب��ر داد و عنوان کرد که ميزان ورودي
آب به س��دهاي تهران نيز کاهش يافته
اس��ت.محمد ش��هرياري در گفتگ��و با
تس��نيم ،گفت :در حال حاضر موجودي
آب س��دهاي پنج گانه تأمين آب شرب
تهران  561ميليون مترمکعب اس��ت ،در
حالي که در روز مشابه سال گذشته اين
رقم  585ميليون مترمکعب بوده( 4درصد
کاهش داش��ته ايم) و اين نشان ميدهد
هم اکنون نس��بت به زمان مشابه سال
قبل با کس��ري  24ميلي��ون مترمکعبي
مخزن س��دهاي تهران مواج��ه ايم.وي
اف��زود :مخزن نرمال به لحاظ س��الهاي
نرمال آبي بايد در اين موقع از سال 611
ميليون مترمکعب باش��د که نس��بت به
مخزن نرمال ،چيزي در حدود  50ميليون
مترمکعب کس��ري مخزن داريم.ميزان
ورودي آب به س��دهاي پنج گانه تهران
از ابتداي سال آبي جاري تا روز يکشنبه
 195ميليون مترمکعب بود که اين رقم
در مدت مشابه سال قبل به ميزان 212.6
ميليون مترمکعب ثبت شده بود.
خشکي زايندهرود تا اطالع ثانوي

تا پايان دولت دوازدهم

زمينه براي اتصال شبکه برق ايران به روسيه فراهم ميشود

وزي��ر نيرو گفت که بنا داري��م تا پايان دولت زمينه
اتصال ش��بکه برق کش��ور به کشور روس��يه و از
آنجا اتصال برق به ش��بکه اروپ��ا را فراهم کنيم.به
گزارش تس��نيم ،رضا اردکانيان ديروز در نشس��ت
خبري گفت :س��االنه هزاران ميلي��ارد تومان براي
پوش��ش مي��زان افزاي��ش مصرف برق در کش��ور
صرف نيروگاهسازي ميشود اين در حالي است که
چنين افزايش مصرفي س��االنه در س��اير نقاط دنيا
معمول نيست.وي ادامه داد :بنابراين براي استفاده
از ظرفي��ت ايجاد ش��ده کنوني که عمده اس��تفاده
داخل��ي آن تنها در زمان پيک اس��ت ،الزم اس��ت
تا پتانس��يلهايي در خارج از مرزها جهت اس��تفاده
از ظرفي��ت باقيمان��ده و صادرات آن فراهم ش��ود.
وزير نيرو يادآور ش��د :در دول��ت دوازدهم بنا داريم
تا پايان دولت زمينه اتصال ش��بکه برق کش��ور به
کشور روسيه و از آنجا اتصال برق به شبکه اروپا را
فراهم کنيم که اميدواريم با حمايت دولت و مجلس
اين امر محقق ش��ود.وي تأکيد کرد :وجود شکاف

بي��ن قيمت تمام ش��ده برق با قيم��ت فروش آن،
اقتصاد برق را چالش مواجه کرده اس��ت و اين امر
باعث خواهد شد تا نتوان آن طور که شايسته است،
خدمات باکيفي��ت تري در اختيار مردم قرار داد.وي
با اش��اره به آبهاي مرزي و حوضههاي مشترک
آبري��ز و برنامههاي وزارت ني��رو در اين خصوص
گفت :در حال حاضر در دنيا حدود  286حوضه آبريز
مشترک وجود دارد و تقريب ًا ميتوان گفت  40درصد
از آبهاي دنيا در حوضههاي مش��ترک آبريز قرار
دارد ،با اين حال ش��رايط اي��ران از نظر قرار گرفتن
در باالدس��ت و پايين دس��ت ب��ودن رودخانههاي
مرزي بس��يار خاص اس��ت.وي اضافه ک��رد :بايد
توجه داشت که در حوضههاي آبريز مشترک ،همه
«همسرنوشت» هستند و بنابراين وجود مفاهمه و
گفتگو بين طرفها ضروري اس��ت.البته استفاده از
همه ابزارهاي موثر در اين خصوص ميتواند بسيار
راهگشا باشد.اردکانيان تأکيد کرد :پيش از هر چيز
بايد اين گفتگو و اجم��اع در داخل صورت پذيرد و

ما بتوانيم به يک سيستم مشترک و به هم پيوسته
آب برس��يم.وي در ادامه با اشاره به سياست وزارت
ني��رو در خصوص آبه��اي ژرف گفت :پروژههاي
آب ژرف ،صرف�� ًا جنبه مطالعاتي دارد و اين تصميم
نيز پيش از بنده در س��طح دولت گرفته شده است
و مجوزهاي مطالعاتي آن نيز صادر ش��ده اس��ت با
اين حال تا مطالعات به يک نتايج دقيق و ملموس
نرسد به هيچ وجه وارد فاز اجرايي نخواهيم شد.وزير
نيرو با ديگر با اش��اره به اهميت مديريت مصرف و
تقاضا در بخش آب اظهار داش��ت :عرصه مديريت
مص��رف و تقاضا ،عرصه علوم اجتماعي و انس��اني
است.بنابراين نيازمند مشارکت فعال اين علوم براي
طراح��ي و برنامه ريزيهاي درس��ت در اين زمينه
هس��تيم.وي با اش��اره به وضعيت فعلي آب پشت
سدهاي کشور گفت :ورودي آب به سدها از ابتداي
س��ال آبي ج��اري تاکنون حدود  5ميلي��ارد و 750
ميليون مترمکعب بوده که  34درصد نسبت به سال
گذشته کاهش را نشان ميدهد.وي اضافه کرد :در

حال حاضر کل آب موجود در پشت سدهاي کشور
حدود  20ميليارد و  300ميليون مترمکعب است که
ميتوان گفت تنها  41درصد اين مخازن پر اس��ت.
اردکانيان تصريح ک��رد :همچنين حدود  30درصد
مخزن سدهاي تأمين کننده آب شهر تهران نيز پر
است.وي در پايان با اشاره به جانمايي صنايع آب بر
گفت :با وزارت صنعت ،معدن و تجارت توافق شده
که صنايعي که از اين پس آببر بوده و قرار اس��ت
در کش��ور ساخته شوند بايد جانمايي درستي داشته
باش��ند ،اما در خصوص صنايع آب بري که تاکنون
س��اخته شده است ميبايس��ت اين صنايع اقدام به
بازچرخاني آب و يا اس��تفاده از پساب در تأمين آب
مورد نياز خود کنند.

با توجه به کسري قابل توجه آب در مخزن
سد زايندهرود ،امکان دارد امسال تصميمات
جديدي براي بازگشايي آب تا نوروز گرفته
ش��ود ،اما آنچه مشخص اس��ت تا اطالع
ثانوي بس��تر زايندهرود در اصفهان خشک
خواهد ماند.به گزارش تسنيم ،سد زايندهرود
با حجم مخزن يک ميليارد و  250ميليون
مترمکعب در حال حاضر فقط  132ميليون
مترمکعب ذخيره آبي دارد؛ بهعبارتي حدود
 90درصد از مخزن اين س��د خالي اس��ت.
هماکن��ون حدود  10درصد از مخزن س��د
زايندهرود آب پشت اين سد ذخيره شده در
حالي که در زمان مش��ابه سال گذشته اين
مي��زان  19درصد از حجم مخزن بود.هنوز
هيچ زمان مش��خصي براي بازگشايي آب
به سطح خشک زايندهرود اعالم نشده و با
توجه به کس��ري قابل توجه آب در مخزن
سد ،امکان دارد امسال تصميمات جديدي
براي بازگشايي آب تا نوروز گرفته شود ،اما
آنچه مشخص است تا اطالع ثانوي بستر
زايندهرود در اصفهان خشک خواهد ماند.

