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اخبار
فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس
آماده بهرهبرداري است

فرمانده قرارگاه ســازندگي خاتم االنبياء
سپاه گفت :فاز دو پااليشگاه ستاره خليج
فارس آماده بهرهبرداري است.به گزارش
مهر ،ســردار عبادا ...عبداللهي در حاشيه
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در
جمع خبرنگاران گفت :قرارگاه سازندگي
خاتماالنبياء در حوزههاي آب ،نفت و گاز
حدود  ۴۰پروژه را تعريف کرده که بالغ بر
 ۱۲۰هزار ميليارد تومان است که با توکل
بر خداوند متعال بنا داريم اين پروژهها را
به اتمام برســانيم.وي افزود :البته برخي
از اين پروژهها به اتمام رسيده است.مثال
در حوزه نفت فاز دوم پااليشــگاه ستاره
خليج فارس آماده بهره برداري اســت و
همچنين فازهــاي  ۲۴ ،۲۲و  ۱۳هم به
همين ترتيــب در آينده نزديک به اتمام
ميرسد.از ســوي ديگر حدود  ۲هزار و
 ۵۰۰کيلومتر خط نفت و گاز است که به
اتمام رسيده است.سردار عبداللهي درباره
پروژههايي که در حوزه آب توســط اين
قرارگاه در حال انجام است ،گفت :طرح
جمع آوري روان آبهاي غرب کشــور
تا پايان ســال به اتمام ميرســد که از
ابرپروژههاي آبي است و در سطح کشور
در حال انجام است و عوايد بسيار خوبي
را به دنبال خواهد داشت.
ضبط عوايد سرمايهگذاري
 درصورت عدم بازگشت «توتال»

سخنگوي هيات رئيسه مجلس ،با اشاره
به مذاکره مســئوالن وزارت نفت با توتال
گفت :اگــر توتال در مهلت مشــخص
برنگردد ،عوايد سرمايهگذاريهايش به نفع
ايران ضبط ميشود.بهروز نعمتي در گفتگو
با مهر ،در خصوص ابهامات پيش آمده در
زمينه ادامه فعاليت شرکت توتال فرانسه
در پروژه توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبي به
بهانه تحريمهاي آمريکا ،اظهار داشــت:
براساس اطالعاتي که داريم ظاهرا هنوز
توتال رسما ايران را ترک نکرده و مشغول
مذاکره اســت.وي افزود :براساس قرارداد،
يــک مهلت اجرايي در نظر گرفته شــده
است که در صورت ترک ايران ،اگر تا آن
مهلت مشخص برگردند کار از سر گرفته
ميشود ،در غير اين صورت بايد خسارت
پرداخــت کنند.عضو کميســيون انرژي
مجلس خاطرنشان کرد :بر اين اساس در
صورتي که تا آن مهلت مشخص برنگردند،
هر ميزان سرمايهگذاري کرده باشند ،طبق
قرارداد به نفع ايران ضبط ميشود.نعمتي
تصريح کرد :البته شرکتهاي چيني اعالم
آمادگي کردهاند که در صورت ترک پروژه
توســط توتال ،با ايران قرارداد بسته و به
صورت مشترک با شرکتهاي ايراني کار
را انجام دهند.وي در خصوص نگرانيهاي
برخي کارشناســان در رابطــه با فروش
اطالعات ميادين نفتي و گازي ايران توسط
توتال پس از ترک قرارداد ،تاکيد کرد :عمده
فعاليت توتال در ميادين مشــترک بوده و
اطالعات ميادين مشترک با قطر را دارند و
اين اطالعات مشکلي ايجاد نميکند.
وزارت نيرو :آب سدها بيش از برنامه
به درياچه اروميه رهاسازي شد

وزارت نيــرو ميگويد برخــاف ادعاي
ســازمان محيط زيســت ،حتي بيش از
برنامه آب ســدها را براي نجات درياچه
اروميه رهاســازي کــرده و اين اتهام که
محيط زيســت براي وزارت نيرو اولويت
ندارد درســت نيســت.به گزارش مهر،
معاون مديـرکل دفتر بـرنـامهريزي کالن
آب و آبـــفاي وزارت نيـرو در واکنش به
سخنان مسئوالن سازمان محيط زيست و
ستاد احياي درياچه اروميه مبني بر اينکه
وزارت نيرو حق درياچه اروميه را نميدهد،
گفت :غيرمنصفانه است اگر گفته شود که
وزارت نيرو به محيط زيست بي توجه بوده
و کشــاورزي را در اولويت قرار داده است.
قطعا چنين نيســت.هدايت فهميافزود:
ستاد احياي درياچه اروميه يک برنامهاي
براي رهاسازي آب دارد که بخشي مربوط
به کل سال اســت و بخشي هم ماهانه
اســت و ما در ماههاي گذشــته بيش از
برنامه ستاد رهاســازي آب داشتهايم.وي
تشــريح کرد :براساس برنامهاي که براي
ســال آبي  96-97ديده شده ما بايد ۲۸۹
ميليون مترمکعب آب رهاسازي ميکرديم
در حالي که براســاس جــداول تفکيکي
ما تــا اين لحظــه حــدود  ۴۸۶ميليون
مترمکعب رهاســازي کرديم يعني باالي
 ۶۷درصد اضافهتر از برنامهاي که برنامه
رهاســازي بوده اســت از سدهايمان آب
را رها کردهايم.

خادمي :وزارت نفت ايران را از بازار جهاني گاز محروم کرد

گروه انرژي :در حالي ايران در ميان کشورهاي توليد کننده گاز در
جهان رتبه ســوم را به خود اختصاص داده اســت که در صادرات
گاز رتبه نااميدکننده پانزدهم را دارا است؛ دليل اين امر مصرف باال
و غيربهينه گاز در کشــور است.اين در حالي است که نايب رييس
کميسيون انرژي مجلس عمال حضور کمرنگ ايران در بازار جهاني
گاز را ســوء مديريت وزارت نفت دانســته و گفته که عملکرد اين
وزارتخانه بســياري از فرصتها را در زمينه صادرات گاز را از کشور
صلب و ايران را از بازار جهاني گاز محروم کرده اســت.وي معتقد
است که با ادامه مديريت اين تيم بر وزارت نفت عمال ايران نقشي
در بازار جهاني گاز پيدا نخواهد کرد و ديگر نميتوان فرصتهاي از
دست رفته را به دست آورد.به گزارش فارس ،براساس گزارش مراکز
بين المللي انرژي ايران سومين کشور توليدکننده گاز در جهان است.
به طوريکه در سال گذشته ميالدي آمريکا با توليد  766ميليارد و
 200ميليون مترمکعب رتبه نخست ،روسيه با توليد  635ميليارد و
 500ميليون مترمکعب رتبه دوم و ايران با توليد  174ميليارد و 500
ميليون مترمکعب رتبه سوم توليد گاز در جهان را به خود اختصاص
داده اند.پس از ايران کشور قطر با  160ميليارد مترمکعب ،کانادا با
 150ميليارد مترمکعب ،چين با  150ميليارد مترمکعب ،اتحاديه اروپا
با  120ميليارد مترمکعب ،نروژ با  108ميليارد مترمکعب ،عربستان با
 102ميليارد مترمکعب و الجزاير با  83ميليارد مترمکعب در رتبههاي
بعدي توليد گاز در جهان قرار دارند.در حالي ايران در جايگاه نسبتا
مناسبي در توليد گاز قرار دارد که متاسفانه جايگاه صادرات گاز ايران
در ميان کشــورهاي دارنده گاز مناسب نيست به طوري که با آغاز
صادرات گاز ايران به عراق رتبه ايران در ميان کشورهاي صادرکننده
گاز به رتبه پانزدهم رسيد.عراق از اواخر ژوئن سال  ،2017واردات گاز
از ايران را از طريق ايستگاه نفتشهر آغاز کرد و براساس گفتههاي
مســئوالن صنعت نفت ايران توانست واردات گاز خود از ايران را تا
اواخر زمستان سال گذشته به  1.2ميليارد مترمکعب برساند.براساس
آمارهاي موجود بدين ترتيب عراق دومين خريدار بزرگ گاز ايران
بهشــمار ميرود که واردات آن حدود  14ميليون مترمکعب در روز
است و ترکيه با واردات حدود  30ميليون مترمکعب در روز ،در جايگاه
نخست قرار دارد.به گفته مسئوالن صنعت گاز ،ايران دو قرارداد براي
صادرات گاز به عراق را به امضا رساند ،يکي به پايتخت عراق ،بغداد و
ديگري به استان بصره و بر همين اساس ايران براي صادرات روزانه
 25ميليون مترمکعب گاز به بغداد ،و انتقال گاز ايران به استان بصره،
برنامهريزي ميکند.در حال حاضر ايستگاه انتقال گاز شلمچه از مسير
خط اهواز شلمچه آماده انتقال گاز به بصره است و به محض اعالم
آمادگي عراقيها گاز ايران به بصره ميرسد ،در حال حاضر تنها گاز
ايران از طريق نفتشــهر به بغداد صادر ميشود.اين در حالي است
که بابازاده ،مدير امور بينالملل شــرکت ملي گاز ايران در گفتگو با
ايسنا ،با بيان اينکه عمليات صادرات گاز از ايران به بصره از سوي دو
طرف به پايان رسيده است ،گفت :اين پروژه در حال هماهنگيهاي
نهايي است.وي در مورد زمان آغاز صادرات گاز نيز توضيح داد :پس
از انجام اين هماهنگيها صادرات به زودي آغاز خواهد شد.يکي از
داليلي که آغاز صادرات گاز ايران به بصره با تاخير روبهرو شد ،آماده
نبودن خطوط انتقال گاز در خاک بصره بود ،اما اکنون اين خطوط
انتقال گاز آماده شدهاند ،افزون بر اين شرايط ساخت در برخي نقاط
از خطوط انتقال گاز بصره با ســختيهايي همراه بود ،مانند ساخت
زيرگذر که اين کار نيز با موفقيت به پايان رسيده است و قرار است
صادرات گاز ايران به بصره طي مراسميرسميآغاز شود.
تعليق اجراي پروژههاي خطوط لوله انتقال گاز ايران به عراق

ســناريوي خط لوله ايران با توجه به مذاکــرات ايران و عراق در
ســالهاي  2013و  2014تا حــدودي با عدم قطعيت مواجه بود،
که طي آن سالها اين ايده مطرح شد که ايران ميتواند خط لوله
ايستگاه (نفتشهر) و ايستگاه (شلمچه) را که در آن زمان پيشنهاد

شــده بود راهاندازي کند ،اما وضعيت امنيتي مانع از آن شد.در آن
زمان گفته شــد که پروژه خط لوله عراقي-ايراني شکست خورده
است ،زيرا وضعيت امنيتي به ايرانيها اجازه نخواهد داد تا کار خود
را ادامه دهند ،اما تحليلهاي واقعگرايانهتر هم وجود دارد به طوري
که ايران در سال  ،2014تعليق اجراي پروژههاي جديد براي توليد
گاز صادراتي را اعالم کرد ،آن هم پس از ثبت توليد ُکند در ميدان
گازي پارس جنوبي.ايران در کنــار منابع نفتي خود ،داراي ذخاير
گازي عظيميدر منطقه است ،اما توليد آن بهدليل افزايش مصرف
داخلي ،با مشکالتي در ثابت نگهداشتن ميزان آن ،مواجه شده است،
به طوري که نيمياز گاز ايران به مصرف خانگي ميرسد 21 ،درصد
براي توليد برق و  18درصد در توليدات صنعتي در کشور ،ازجمله
صنايع پتروشيمياستفاده ميشود.ايران پس از اياالت متحده ،روسيه
و چين چهارمين بازار بزرگ گاز طبيعي جهان بهشمار ميرود ،اما
بهسختي پاسخگوي رشد تقاضاي بازار است.طبق آمار منتشر شده
توسط شرکت بريتيش پتروليوم ( ،)BPمصرف گاز از  102.7ميليارد
مترمکعب در ســال  ،2005به حدود  191.2ميليارد مترمکعب در
سال  2015افزايش يافت ،در حالي که توليد در طول مدت مشابه
از  102.3ميليــارد مترمکعب به  192.5ميليارد مترمکعب افزايش
يافت.اما طرف ايراني ديدگاه متفاوتي دارد ،به طوري که حميدرضا
عراقي معاون وزير نفت ،ميگويد طبق برآوردهاي مربوطه ،انتظار
ميرود کل حجم صادرات گاز ايران در پايان برنامه توســعه شش
ساله ،به  80ميليارد مترمکعب در سال برسد ،و ايران قصد دارد 50
ميليارد مترمکعب از اين مقدار صادرات گاز را به کشورهاي همسايه
اختصاص دهد.
ايران ،مشکالت صادرات گاز را پشت سر ميگذارد

ايــران با صادرات گاز به عراق توانســت در رتبه پانزدهم ليســت
بزرگترين صادرکنندگان گاز جهان قرار گيرد ،از سوي ديگر ،در حال
بررســي انتقال گاز از طريق خطوط لوله به عمان است که تا سال
 2020نهايي خواهد شد.ســال گذشته علي اميراني مدير بازاريابي،
فروش و بررسيهاي اقتصادي شرکت ملي صادرات گاز ايران ،در
مصاحبهاي گفت :شرکت صادرات گاز ايران و شرکت هندي Sage
قرارداد اوليهاي را براي ايجاد يک شــبکه خط لوله گاز در آبهاي
عميق درياي عمان به امضا رســاندند که هزينه ساخت اين شبکه
بين  4-5ميليارد دالر است.وي افزود :ظرفيت اين شبکه در مرحله

یک منبع آگاه خبر داد

و  45متهم دارد که رسيدگي به آن در شعبه
 15از ابتداي شــهريور  96آغاز شد.ابتداي
شهريور سال  ١٣٩٢بود که خبر بازداشت
عناصر يک شبکه فساد اقتصادي ب ه اتهام
اخالل در نظــام اقتصادي در رســانهها
منتشر شد؛ پروندهاي که بعدها به پرونده
برادران «ر» معروف شــد ،بنــا به اعالم
مسئوالن شبکه ســازمانيافتهاي از فساد
بود که با سوءاستفاده از اجراي سياستهاي
اصل  ،٤٤بدون اهليت و با خريد ســهام
پتروشــيمياصفهان و پتروشيميبيستون
اقدام به سوءاســتفادههايي در اين زمينه
کرده بودند.براساس آنچه در رسانهها منتشر

در حوزه گاز دچار خودسانسوري هستيم

اين در حالي است که دبير کل فدراسيون صادرات انرژي با انتقاد از
نبود ديپلماسي انرژي کشور گفت :با توجه به رتبه اول ايران در ذخاير
گازي ،هنوز نتوانستهايم به عنوان بازيگر گازي مطرح شويم و اين
ريشه در خودسانسوري ما دارد و سعي کرديم؛ البته سعي در تعريف
اين نقش براي روســيه بوديم و هيچ گاميبراي تقويت سياســت
گازي بر نداشــته و به همين دليل شاهد متضرر شدن در اين حوزه
هستيم.وي يادآور شد :بايد توجه داشت که با توسعه فازهاي پارس
جنوبي و توليــد تقريبا  800ميليون مترمکعب گاز ،ديگر نميتوان
آن را ذخيرهســازي کرد و بايد به دنبال مقاصد صادراتي بود و البته
ميتوانستيم در اين فرصت دو ساله ارتباطات گازي را گسترش دهيم
تا با افزايش وابستگي ديگر کشورهاي منطقه ،آراي اين کشورها را
در مجامع بين المللي به نفع خود سوق دهيم.صالحي افزود :عالوه بر
اين استفاده از گاز ايران هميشه مورد تاکيد اتحاديه اروپا بوده است
که متاسفانه هيچ وقت بر روي آن تمرکز و توجه نداشتيم و به نوعي
ديپلماسي انرژي در اولويت دستگاه ديپلماسي و سياسي کشور نبوده
است که اگر اين گونه ميبود اکنون دست باالتر با ايران بود.
وزارت نفت ايران را از بازار جهاني گاز محروم کرد

همچنين هدايت ا...خادمي ،نايب رييس کميسيون انرژي مجلس در
گفتگو با «عصرايرانيان» درباره وضعيت گازي ايران گفت :متاسفانه
در طول  5سال گذشته نه تنها کار خاصي در زمينه توليد و صادرات
گاز صورت نگرفت بلکه با ســوء مديريت وزارت نفت ايران بخش
عظيم بازار گاز منطقه و جهان از دست رفت.به عنوان نمونه قرارداد
گازي ايران با پاکســتان بي نتيجه رها شد در حالي که قرارداد ما با
پاکستان take or payبود و پاکستان اگر نميتوانست در موعد
مقرر از ايــران گاز دريافت کند بايد پول گاز را پرداخت ميکرد اما
متاســفانه وزارت نفت اجازه نداد خــط لوله تا نقطه صفري مرزي
احداث شــود و دست ايران را براي شــکايت و اقامه دعاوي عليه
پاکستان خالي گذاشت.در زمينه صادرات گاز با عمان هم مذاکراتي

در طول  5سال گذشته توسعه هيچ فازي از پارس جنوبي آغاز
نشد

خادميدرباره اينکه مســئوالن وزارت نفت معتقد هســتند که گاز
زيادي براي صادرات وجود ندارد و بيشــتر گاز توليدي در کشور در
داخل مصرف ميشود و با اين وجود وزارت نفت در زمينه صادرات
گاز بد عمل نکرده اســت ،اظهار کــرد :اين ادعا به هيچ وجه قابل
قبول نيســت اينکه گازرساني در داخل کشور گسترش يافته و گاز
به خيلي مناطق کشور داده شده است بر کسي پوشيده نيست ،اما
اينکه آيا گازرساني به برخي مناطق توجيه داشته يا نه جاي بحث
دارد.متاسفانه وزارت نفت در اين  5سال اقداميجهت افزايش توليد
گاز هم نکرد فاز  11پارس جنوبي حدود  10ســال معطل است و
وزارت نفت در طول  5ســال گذشته هيچ اقداميدر جهت توسعه
اين فاز انجام نداد و قراردادي را با شــرکت توتال به امضا رســاند
که حاال با اعمال تحريم اين شــرکت هــم از پروژه فاز  11پارس
جنوبي خواهد رفت.خادمييادآور شد :در طول  5سال گذشته وزارت
نفت توســعه هيچ فازي را آغاز نکرد در حالي که در گذشــته ما با
منابع و امکانات داخلي توســعه بسياري از فازهاي پارس جنوبي را
آغاز و به پايان رســانده بوديم.اين نشان از سوء مديريت دارد.سهم
اندک ايران از بازار جهاني گاز بيانگر آن است که وزارت نفت اصال
بازاريابي و فروش محصول را بلد نيست و انگيزهاي هم ندارد.نايب
رييس کميســيون انرژي مجلس در پايان گفت :با ادامه مديريت
اين تيم بر وزارت نفت تا  3سال آينده عمال شاهد اين خواهيم بود
که کشورهاي رقيب بازارهاي گاز منطقه و جهان را در کنترل خود
درآورده ،ايران جايي در بيــن صادرکنندگان گاز با وجود دارا بودن
بزرگترين ذخاير گازي جهان پيدا نخواهد کرد و تنها شاهد امضاي
قراردادهايي نظير قرارداد با شــرکت نروژي در زمينه فروش ال ان
جي خواهيم بود که اين قراردادها هم عمال امنيت و اقتداري براي
ايران به همراه نخواهد داشــت و نميتوان فرصتهاي از دســت
رفته را به دست آورد.

یک مقام مسئول:

صدور حکم بدوي 50سال حبس براي پرونده برادران «ر»

پس از بررسيهاي صورت گرفته بر روي
 160جلد پرونده تخلفات برادران«ر» ظاهرا
قاضي پرونده براي مجموع متهمان حکم
بدوي حدود  50ســال حبس صادر کرده
اســت.يک منبع آگاه در گفتگو با فارس،
با اشاره به برگزاري جلسات دادگاه پرونده
فساد اقتصادي موسوم به برادران «ر» در
شعبه  15دادگاه انقالب اسالميبه رياست
قاضي صلواتي گفت :براساس بررسيهاي
صورت گرفته توسط قاضي پرونده ظاهرا
حکم بدوي متعلق به ســه نفر از متهمان
ايــن پرونده در مجموع بالغ بر  50ســال
حبس صادر شده اســت که وکالي اين
پرونده ميتوانند نســبت بــه حکم صادر
شــده اعتراض کنند.براساس آنچه قاضي
صلواتي در تاريخ  20شــهريورماه ســال
گذشته درباره پرونده موســوم به برادران
«ر» اعــام کرده بــود ،اين پرونده تحت
عنوان اخالل در نظام اقتصادي 160 ،جلد

اول 31 ،ميليون مترمکعب در روز اســت و ميتوان صادرات گاز به
هند را از طريق ايجاد شبکههاي مشابه ديگر افزايش داد.صادرات
گاز ايران به هند و عمان ميتواند جايگاه ايران را در ميان کشورهاي
صادرکننده گاز افزايش دهد.

انجام گرفت اما متاســفانه به نتيجه نرسيد.نايب رييس کميسيون
انرژي مجلس افزود :ايران همچنان مقداري گاز از ترکمنستان وارد
ميکــرد و آن را به فروش ميرســاند اما به داليلي رابطه گازي با
ترکمنستان هم قطع شد و ترکمنها به منظور افزايش حضور خود
در بازار گاز طرح تاپي را کليد زدند که گاز خود را از طريق افغانستان
به پاکستان و هند برسانند که اگر اين اتفاق بيفتد ايران عمال بخشي
عظيمياز بازار گاز را از دست خواهد داد.در حالي که اگر پروژه خط
لوله صلح اجرايي ميشد گاز ايران عالوه بر پاکستان به هند و چين
هم ميرسيد و باعث ميشد ايران نقش موثري در بازار گاز منطقه
داشته باشد.خادميدر ادامه گفت :ايران همچنين ميتوانست گاز خود
را با تعامل بهتر با ترکيه به اروپا برساند اما متاسفانه از اين فرصت
هم استفاده نشد و جمهوري آذربايجان به جاي ايران از اين فرصت
استفاده کرد.وي اظهار داشت :گاز سوختي پاک است و قابل تحريم
هم نيست چراکه وقتي کشوري گاز را از ما وارد کند عمال به کشور
ما وابسته شده است و نميتواند به يکباره واردات گاز را متوقف کند
همان گونه که با وجود بروز تنشها بين روســيه و غرب و اعمال
تحريمها عليه اين کشور همچنان اروپا وابسته به گاز روسيه است و
صادرات گاز روسيه به اروپا طبق روال سابق انجام ميشود.بنابراين
حضور قوي در بازار گاز ميتوانست براي ايران اقتدار ،قدرت و امنيت
به همراه آورد اما متاسفانه استفادهاي از اين فرصت نشد.نايب رييس
کميسيون انرژي مجلس خاطرنشــان کرد :در بازار ال ان جي هم
ايــران حضوري ندارد و فقط چندي پيش قراردادي را با شــرکتي
نروژي به منظور فروش ال ان جي امضا کردند که طبق اين قرارداد
اين شرکت گاز ايران را با شناورهايش تحويل ميگرفت و به فروش
ميرساند که عمال ايران هيچ نقشي در بازار ال ان جي پيدا نميکرد
که در آخر هم به علت ايرداتي که اين قرارداد داشت متوقف شد.

شده ،آنان با روشهاي متقلبانه و با تشکيل
شــرکتهاي مختلف در خارج از کشــور
محصوالت اين دو شــرکت پتروشيميرا
به شرکتهاي خود فروخته و منابع حاصل
از آن را در يکي از کشــورهاي حوزه خليج
فارس و همچنين يک کشور اروپايي به نام
خود و بستگانشان سرمايهگذاري کردند.در
نهايت اقدامات اين گروه منجر شد شرکت
پتروشــيمياصفهان با بيــش از يکهزار
ميليارد تومان بدهي براي مقطعي در خرداد
 92به تعطيلي کشيده شود و اين گروه 400
ميليارد تومان نيز به پتروشيميبيســتون
بدهکار شوند.اين پرونده آبانماه سال ،٩٥
با کيفرخواســتي با  10عنوان اتهاميبراي
 ٤٥متهم ،روانه دادگاه انقالب شــد.ميزان
مال مورد رسيدگي نيز آنگونه که از سوي
دادستان تهران اعالم شده بود ،يکهزار و
 600ميليارد تومان بود که  800ميليارد آن
در همان زمان رسيدگي مسترد شد.

فقطتوليدکنندگانمحصوالتپتروشيمياجازهصادراتدارند

مجوز صادرات محصوالت پتروشــيميبا
هــدف ســاماندهي ايــن بــازار فقط به
توليدکنندگان داده ميشود.به گزارش ايرنا،
پس از چند هفته التهاب در بازار پتروشيميو
جــوالن دالالن قرار شــد صــدور اين
محصوالت ساماندهي شود.پس از نوسان
نــرخ ارز ،با توجه بــه عرضه محصوالت
پتروشــيميبا ارز  4200توماني در بورس
کاال ،برخــي دالالن به نام توليدکنندگان
بخش پايين دســتي ،پــس از خريد ارزان
محصوالت از بورس کاال ،آنها را با قيمت
گران تر صادرات ميکردند.اين اقدام دالالن
از يک سو سبب شد توليدکنندگان واقعي
بخش پايين دستي پتروشيميبا کمبود مواد
اوليه و از سوي ديگر توليدکنندگان بخش
باالدستي و مجتمعهاي پتروشيميکه ارز
ناشــي از صادرات را وارد چرخه اقتصادي
کشــور ميکردند ،با زيان روبرو شــوند.
مسوول تنظيم بازار دفترصنايع پاييندستي

پتروشيميگفت :پيرو مصوبه هيات وزيران
مبني بر تک نرخي شدن ارز ،طبق دستور
وزير صنعت ،معدن و تجارت و صورتجلسه
ستاد تنظيم بازار محصوالت پتروشيميبراي
جلوگيــري از هرگونه تخلــف احتمالي،
صــادرات مواد اوليه صنايع پايين دســتي
از ســوي واحدهاي توليدي عرضه کننده
در بورس کاال و با ارائه تاييديه رســميبه
اشــخاص حقيقي و حقوقي از واحدهاي
توليدي محصول انجام ميشود؛ در غير اين
صورت از صادرات محمولههاي موضوعي
جلوگيري ميشود.مرضيه طهماسبي افزود:
براساس ابالغ گمرک ايران و همچنين نامه

وزير صنعت ،معــدن و تجارت در صورت
فقدان شرايط مورد اشاره از هرگونه صادرات
محصوالت پتروشيميجلوگيري ميشود.
طهماسبي تصريح کرد :شرايط بازار با توجه
به روند معاملهها مثبت ارزيابي ميشــود و
تعامل ايجاد شده ميان دفتر صنايع پايين
دستي پتروشيمي ،مجتمعهاي پتروشيمي،
بــورس کاالي ايران و نيــز انجمنها و
تشــکلها سبب شده اســت معامالت با
شفافيت انجام شود.وي يادآوري کرد :اعالم
دقيق نياز واقعي بازار از ســوي اتحاديهها
و انجمنهاي تخصصــي مصرف کننده
محصوالت پتروشــيميميتواند بازارهاي
مصرف را با آرامش بيشــتري همراه سازد.
در کشــور ظرفيت توليد  63ميليون تني
محصــوالت پتروشــيميوجود دارد که با
تکميل و راهانــدازي طرحهاي نيمه تمام،
ظرفيت توليد به  120ميليون تن افزايش
پيدا ميکند.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد

تخصيص آب چاههاي کشاورزي به بخش شرب
داشته باشد؛ به طوري که محدوديتهاي بخش کشاورزي
باعث شــده ،تا امسال در شــرق اصفهان کشت محصول
نداشته باشيم.
مصوبات کارگروه سازگاري با کمآبي براي اصفهان

اميني ادامه داد :در بخش صنعت نيز مقرر شده تا صنايع استان
کاهش  40درصدي مصرف آب را داشته باشند و در بخش شرب
هم براســاس مصوبات کارگروه سازگاري با کمآبي مقرر شده تا
کاهش  20درصدي در اين بخش اعمال شود.مديرعامل شرکت
آب و فاضالب اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد :کاهش 20
درصدي تحويل آب شــرب شرايط بسيار سختي را براي سامانه
 56شــهر و  300روســتايي که حدود چهار ميليون نفر را تحت
پوشش قرار داده اســت ايجاد کرده و باعث شده تا سناريوهاي
جديدي را براي بخش شرب استان داشته باشيم.وي تاکيد کرد:
بدين منظور براي اينکه بتوانيم تابستان و بخشي از فصل پاييز
را به شــکل مناســبي طي کنيم بايد اقدامات مثمرثمري را در
حوزه  56شهر و  300روستاي متاثر از کاهش منابع آبي رودخانه
زايندهرود انجام بدهيم.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به
حفــر و تجهيز  70حلقه چاه جديد براي تامين آب اصفهان،
گفــت :حدود  200ليتر در ثانيه آب چاههاي کشــاورزي و
اجارهاي نيز به بخش شرب اختصاص پيدا کرده و اين روند
همچنــان ادامه دارد.به گزارش فارس،هاشــم اميني گفت:
حوضه آبريز زايندهرود امســال متاثــر از کاهش بارشها و
خشکســالي در فالت مرکزي با افت محســوس منابع آبي
مواجه شــده اســت ،به طوري که حجم ذخيره مخزن سد
زاينده رود نسبت به مدت مشــابه سال گذشته و بلندمدت
کاهش بسيار چشــمگيري داشته و ميزان آورد رودخانه نيز
حدود  30درصد سال گذشته بوده است.وي افزود :اين روند حفر و تجهيز  70حلقه چاه جديد
باعث شــده تا شــرايط توزيع آب در حوضه زاينده رود در اميني در تکميل اين بخش از سخنان خود گفت :در گام نخست
بخش شرب ،کشاورزي و صنعت براساس مصوبات شوراي اجراي حفر و تجهيز  70حلقه چاه در دســتور کار فعاليتهاي
حوضــه زايندهرود و کارگروه ســازگاري با کمآبي تغييراتي مجموعه قرار گرفته اســت که از ارديبهشــتماه بهرغم اينکه

هيچگونه اعتباري هنوز به شرکت تخصيص پيدا نکرده است،
ولــي با اين وجود قرارداد تمامي 70حلقه چاه بســته شــده و
جانمايي آنها انجام شــده اســت که نيمه نخست خردادماه
حفاري بيش از  20حلقه چاه نيز آغاز شــده اســت.مديرعامل
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اســتفاده از ظرفيت
چاههاي شــهرداري را يکي ديگر از برنامههاي اين مجموعه
دانست و افزود :پايشي از تماميچاههاي شهرداري انجام شده
و اتصاالت مربوط به  47چاه که کيفي بوده و امکان فني الزم
را داشتهاند انجام شده و از طرفي مقرر شده است تا از ظرفيت
چاههاي کشاورزي و اجارهاي نيز استفاده کنيم.
اختصاص آب چاههاي کشاورزي و اجارهاي به بخش شرب

وي ميزان اســتفاده از چاههاي کشــاورزي و اجارهاي را بيش
از  200ليتر در ثانيه دانســت و افزود :يکــي ديگر از تمهيدات
آبفاي اصفهان تهيه و توزيع شــيرآالت کاهنده مصرف بوده که
ميتواند تا  40درصد در کاهش مصرف آب اثرگذار باشد.اميني
تاکيد کرد :بر اين اســاس مشــترکاني که تمايل داشته باشند و
براساس قانون متقاضي دريافت تجهيزات کاهنده مصرف باشند،
ميتوانند با سامانه  1522آبفا تماس گرفته تا اکيپهاي مربوطه
لــوازم را در اختيــار آنها قرار داده و ما هم به صورت اقســاط
هزينههــاي تجهيزات را از روي قبوض آنها کســر ميکنيم.
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با تاکيد بر
اينکه در حوزههاي فرهنگي تهميدات مناســبي در سطح استان

اصفهان انجام شده است ،بيان کرد :در مورد مشترکان پرمصرف
هم قبوض متفاوتي ارائه ميشود و به آنها متذکر ميشويم که
مصارف ماههاي پيش از آنها خارج عرف بوده و بايد نسبت به
اصالح آن اقدام کنند.
راهاندازي سامانه تلهمتري شبکه توزيع شهر اصفهان

وي با اشــاره به اينکه براي مديريت مصرف آب در تالش براي
تعديل فشار شــبکه هســتيم ،اضافه کرد :چندي پيش سامانه
تلهمتري شبکه توزيع شهر اصفهان افتتاح شده است که يکي از
اتفاقات خوب در استان و به خصوص در سامانه اصفهان بزرگ
وجود ســامانه تله متري و مديريت فشار بوده است.اميني يادآور
شــد :در برخي از روزها و ساعات شــبانه روز چند هفته اخير ما
حدود  40درصد کاهش تحويل آب را داشتهايم ولي توانستهايم
بدون اينکه تنش اجتماعي به وجود بيايد شــبکه را اداره کنيم و
بتوانيم با وارد کردن منابع جديد ،مديريت فشــار و توزيع آب و
همچنين با همکاري مشترکان و مردم شرايط فعلي را به شکل
مناســب تري سپري کنيم.مديرعامل شــرکت آب و فاضالب
استان اصفهان خاطرنشــان کرد :اگر اين شرايط ادامه دار باشد
قدري وضعيت ما دشــوار خواهد شد ولي با اين وجود بناي ما بر
اين اســت که به ســمت نوبت بندي و جيره بندي آب نرويم و
از طريق کمک مردم و مشترکان ،توزيع بهينه آب ،تعديل فشار
و نصب شــيرآالت کاهنده مصرف بتوانيم تابستان را با شرايط
مناسبتري سپري کنيم.

