انرژی

یکشنبه  23دی 1397
شماره 2396

اخبار

جزئیات تامین سرمایه طرحهای پتروشیمی
از طریق فروش اوراق مشارکت

مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
جزئیات تامین سرمایه طرحهای پتروشیمی از طریق فروش
اوراق مشارکت اسالمی را تشریح کرد.
حسین علیمراد با اشاره به تامین سرمایه طرحهای
پتروشیمی از طریق انتشار اوراق قرضه ،اظهار کرد :مجوز
انتشار اوراق در قانون ایران و در چارچوب فعالیتهای
بازار سرمایه که همان بورس است ،دیده شده است.
طبق بررسیهای انجام شده ،نکتهی مهم این است که
شرکتهایی که متقاضی استفاده از این اوراق در صنعت
پتروشیمی هستند ،یک مشکل اساسی دارند که ضمانتی
که برای صادر شدن این اوراق الزم است ،با چالشهایی
روبهرو است.
وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما انتشار اینگونه اوراق
با توجه به شرایط فعلی ایران و لزوم اتکاء به منابع داخلی
بسیار مطلوب است ،افزود :مشکل این است که نمیتوانند
ضمانتنامههای خاص را ارائه کنند و صادرکردن اوراق به
تعویق میافتد و ممکن است امکانپذیر نباشد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از
تشکیل کارگروهی برای حل مشکل مذکور خبر داد و گفت:
کارگروهی متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت به اتفاق
شخص وزیر ،شرکتها و هلدینگهایی که میخواهند از
این نوع اوراق استفاده کنند ،تشکیل شده تا راهکارهایی
برای حل مشکل مذکور پیشبینی شود .احتماال از
راهبردی که این کارگروه قرار است به آن برسد ،استفاده
میشود تا چاپ اوراق سریعتر اتفاق بیفتد.
علیمراد ادامه داد :درواقع برای اینکه اوراق عرضه
شود و سازمان بورس مجوز الزم را برای عرضه اوراق به
مردم صادر کند ،به ضمانتی نیاز دارد که این ضمانت باید
سازوکار عملی داشته باشد که مورد پذیرش بورس واقع
شود .اینکه این ضمانت در طرحهای پتروشیمی توسط چه
شرکتهایی ارائه و چگونه انجام شود ،مورد سوال است که
در کارگروه بررسی میشود.
وی به این سوال که این اوراق برای تامین سرمایه
کدام طرحها پیشبینی شده است ،پاسخ داد :این موضوع
برای طرحهایی است که اولویت صنعت پتروشیمی و وزارت
نفت بوده و از نظر استراتژیک برای کشور مهم است.
همچنین برای طرحهایی که مراحل پایانی خود را طی
میکند و با تزریق کمی سرمایه راهاندازی خواهند شد .فعال
بهتر است نام طرحها ذکر نشود.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
درباره میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام طرحهای مذکور
نیز ،ادامه داد :میزان سرمایه مورد نیاز برآورد شده ،اما
تمرکز خاصی روی مبلغ اوراق نداریم ،زیرا میزان سرمایه
سرگردان مردم بیش از نیاز صنعت پتروشیمی است.
براساس این گزارش ،چندی پیش بهزاد محمدی -
مدیرعامل صنایع پتروشیمی  -اعالم کرد :وزیر نفت بهطور
جدی پیگیر موضوع تامین مالی طرحهای پتروشیمی است
و تامین سرمایه از طریق فروش اوراق مشارکت اسالمی هم
در حال پیگیری بوده و هر هفته نشستهای آن در دفتر
وزیر نفت برگزار میشود.
وی ابراز امیدواری کرده بود که تامین مالی طرحهای
پتروشیمی از طریق فروش اوراق مشارکت در ماههای آتی
به سرانجام برسد که بخشی از مشکالت مالی طرحها حل
شود.

 99/48درصد جمعیت شهرها
تحت پوشش شبکه آبرسانی

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب۹۹.۴۸ ،
درصد از جمعیت شهرها تحت پوشش شبکه آب شهری
قرار گرفتهاند و این رقم تا پایان دولت دوازدهم به میزان
 ۹۹.۷درصد افزایش خواهد یافت.
صنعت آب و فاضالب طی چهار دهه اخیر توانسته
است با توسعه طرحهای آبرسانی روستایی ،شبکههای
توزیع و خطوط انتقال آب شهری و روستایی ،شبکههای
جمعآوری و انتقال فاضالب شهری ،افزایش تعداد تصفیه
خانههای آب و فاضالب و ...نقش مهمی در توسعه ،آبادانی
و پیشرفت کشور داشته باشد.
طبق اعالم وزارت نیرو ،بررسی عملکرد حوزه آب
شهری نشان میدهد از جمعیت  ۱۸میلیون نفری شهرهای
ایران در ابتدای انقالب اسالمی ،حدود  ۷۴.۶میلیون نفر
تحت پوشش خدمات آب و فاضالب قرار داشتند که با
تالشهای صورت گرفته از سوی صنعت آب و فاضالب
کشور ،هم اکنون از جمعیت  ۶۰میلیون نفری شهرهای
ایران ۹۹.۴۸ ،درصد تحت پوشش این خدمات قرار
گرفتهاند؛ این رقم تا پایان سال جاری به  ۹۹.۵درصد
و تا پایان دولت دوازدهم به میزان  ۹۹.۷درصد افزایش
خواهد یافت .همچنین  ۲۷۰۰مشترک آب شهری ابتدای
انقالب در اوایل دولت یازدهم به  ۱۴میلیون و  ۳۸۶هزار
مشترک و تا ابتدای دولت دوازدهم به  ۱۵میلیون و ۷۱۹
هزار مشترک رسیده است که با اقدامات صورت گرفته هم
اکنون تعداد مشترکین آب شهری کشور به  ۱۶میلیون و
 ۵۱۶هزار خانوار افزایش پیدا کرده است که براین اساس
طی دولت تدبیر و امید بیش از دو میلیون و  ۱۰۰هزار نفر
به مشترکان آب شهری افزوده شده است.
در این بین ،به دلیل رشد روزافزون جمعیت و افزایش
تقاضای آب در شهرها حدود  ۲۶هزار و  ۹۹۴هزار کیلومتر
خطوط انتقال آب شهری تا ابتدای دولت یازدهم در کشور
ایجاد شده بود که این رقم تا ابتدای دولت دوازدهم به
حدود  ۲۸هزار و  ۴۹۲کیلومتر و در حال حاضر به  ۲۹هزار
و  ۸۴۳هزار کیلومتر رسیده است؛ بر این اساس در مدت
زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از  ۲۸۴۹کیلومتر
خطوط انتقال آب شهری در کشور ایجاد شده است.
همچنین طول شبکه توزیع آب شهری در ابتدای
انقالب حدود  ۲۴هزار کیلومتر بوده است که این رقم در
ابتدای دولت یازدهم به  ۱۴۱هزار و  ۴۱۰کیلومتر و در
ابتدای دولت دوازدهم به  ۱۴۷هزار و  ۵۵۰هزار کیلومتر
رسیده بود .در حال حاضر نیز طول شبکه توزیع آب شهری
از مرز  ۱۵۵هزار کیلومتر گذشته است .بنابراین در مدت
زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از  ۱۴هزار کیلومتر
به طول شبکههای توزیع آب شهری کشور افزوده شده
است .براساس این گزارش ،در ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی ،حدود  ۲۷واحد تصفیهخانه آب شهری در کشور
فعال بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به ۱۲۴
واحد و در حال حاضر تعداد تصفیه خانههای آب شهری
کشور به  ۱۳۹مورد رسیده است .در حال حاضر تعداد
مخازن آب شهری به  ۴۶۷۷مورد رسیده و حجم کل این
مخازن نیز به  ۱۶میلیون و  ۲۹۸هزار مترمکعب افزایش
یافته است که این رقم در ابتدای دولت یازدهم حدود ۱۴
میلیون و  ۸۲۱هزار مترمکعب بوده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر؛

حداقل ۳۰۰۰مگاوات کمبود برق برای پیک سال آینده داریم

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر
گفت :برای پیک مصرف سال آینده حداقل
سه هزار مگاوات کمبود برق داریم که باید از
طریق مدیریت مصرف جبران شود.
محمودرضا حقیفام در مراسم معارفه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه که دیروز( 22دی) برگزار شد با
اشاره به اینکه میزان تامین برق کشور در
پیک سال جاری به  53هزار مگاوات رسید،
افزود :پیشبینی میکنیم نیاز سال آینده در
پیک مصرف به  61هزار مگاوات برسد.
وی از کمبود حدود هشت هزار مگاواتی
برای پیک سال آینده خبر داد و عنوان کرد:
برای جبران پنج هزار مگاوات از این میزان
برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای جدید
انجام شده است .سه هزار مگاوات کمبود
باقی مانده را نیز باید با مدیریت مصرف در
بخشهای مختلف جبران کنیم.
به گفته این مسئول ،اگر به جای نیاز به
احداث نیروگاه بتوانیم این کمبود سه هزار
مگاواتی را از طریق مدیریت مصرف جبران

کنیم ،دو میلیارد دالر سرمایهگذاری صرفه
جویی خواهد شد .حقیفام از برنامههای
شرکت توانیر برای کاهش تلفات انرژی برق
هم یاد کرد و افزود :میزان تلفات طی چهار
سال گذشته از  15.6درصد به  10.3درصد
کاهش یافته است.

پیشنهاد دولت برای فروش هر بشکه نفت  ۵۴دالر است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۸گفت :دولت قیمت فروش هر بشکه نفت را  ۵۴دالر
در نظر گرفته است و وزیر نفت این قیمت پیشنهادی دولت را معقوالنه دانست.
سمیه محمودی درباره جلسه کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۸اظهار داشت :محمدباقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری
اسالمی و بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین جلسه بررسی الیحه بودجه  ۹۸در کمیسیون
تلفیق حضور داشتند.
محمودی با اشاره به اظهارات وزیر نفت خاطرنشان کرد :زنگنه توضیحاتی پیرامون
وضعیت صادرات و خرید و فروش نفت با توجه به تحریمهای موجود داد.
وی با بیان اینکه دولت قیمت فروش هر بشکه نفت را  ۵۴دالر در نظر گرفته است،
گفت :وزیر نفت این قیمت پیشنهادی دولت را معقول دانست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۸با اشاره به بررسی کلیات الیحه بودجه  ۹۸در
این جلسه ،ادامه داد :نوبخت بیشتر درباره کلیات بودجه ،منابع و مصارف آن و همچنین
ویژگیهای این الیحه مطالبی را مطرح کرد.
محمودی با اشاره به بررسی وضعیت ارزی کشور در این جلسه ،تصریح کرد :رئیس کل
بانک مرکزی توضیحاتی درباره ذخایر ارزی کشور و همچنین منابع تأمین ارز به نمایندگان
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کرد.

وی با اشاره به صرفهجویی که از محل
کاهش تلفات در این مدت صورت گرفته،
اضافه کرد :کاهش یک درصدی مصرف در هر
سال  250تا  300میلیارد تومان به صنعت
برق کمک میکند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

با بیان اینکه شرکتهای استانها نیز باید
به دنبال کاهش تلفات باشند ،ادامه داد:
متاسفانه در کرمانشاه شاهد باال رفتن تلفات
بوده ایم که البته بخشی از آن مربوط به
مسائل زلزله است.
حقیفام یکی دیگر از اهداف شرکت
توانیر را تامین برق پایدار و کاهش
خاموشیها اعالم کرد و یادآور شد :کشور
ما با تغییرات اقلیمی زیادی مواجه است که
نمونه آن را در بروز سیل و طوفان میبینیم
و باید شبکه ها را در برابر این شرایط جوی و
حوادث پایدار کنیم.
وی بر لزوم توسعه دولت الکترونیک در
بحث ارائه خدمات به مشترکین هم تاکید
کرد و گفت :نتیجه این امر سالمت اداری و
کاهش بروکراسی است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر
استفاده از تکنولوژیهای روز ،کاهش
روشهای سنتی پرهزینه ،مدیریت داراییها
و  ...را از دیگر اولویتهای شرکت توانیر اعالم
کرد که باید در استانها هم پیگیری شود.

رشد ماهانه واردات نفت هند از ایران

هند در دسامبر بیش از  ۳۰۰هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که تقریبا حدود
میزان خرید محدود شده تحت معافیت آمریکا بود .آمار کشتیرانی که توسط رویترز رصد
شد ،نشان داد واردات نفت ایران در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۱۷به میزان ۴۱
درصد کاهش داشت اما در مقایسه با نوامبر که تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز شد۹.۴ ،
درصد رشد داشت .واردات نفت هند از ایران در نوامبر به دلیل آغاز تحریمهای آمریکا۴۱ ،
درصد نسبت به اکتبر کاهش داشت و به پایینترین میزان در یک سال اخیر رسید .ایران
نیز در میان بزرگترین صادرکنندگان نفت هند در اکتبر از رتبه چهارم به رتبه ششم نزول
کرد و سهم بازارش را به کشورهایی مانند عربستان سعودی ،عراق و امارات متحده عربی
واگذار کرد .در نوامبر که تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز شد ،واردات نفت هند از ایران
به طور میانگین  ۲۷۶هزار بشکه در روز بود ،زیرا هند به دلیل ابهامات در خصوص دریافت
معافیت و امکان ادامه واردات از تهران ،ناچار شد خریدش را به میزان قابل توجهی کاهش
دهد .هند به همراه هفت کشور از تحریمهای آمریکا معافیت گرفت و این معافیتها به
خریداران نفت ایران اجازه میدهد به وارداتشان با حجم کمتر تا ماه مه سال  ۲۰۱۹ادامه
دهند .هند تحت معافیتها میتواند حدود  ۳۰۰هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند.
ایران در نوامبر ششمین صادرکننده بزرگ نفت به هند بود و عراق ،عربستان سعودی
و امارات متحده عربی سه رتبه اول را در اختیار داشتند.

معاون گاز وزیر نفت :درآمد گازی از عراق را به یورو گرفتیم ؛

صادرات  LPGمتوقف نشده است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،با
اعالم اینکه تاکنون درآمد صادرات گاز به
عراق یورویی بوده است ،گفت :صادرات
 LPGمتوقف نشده و محمولهها بارگیری و
تحویل مشتری داده میشود.
حسن منتظر تربتی ،مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران در نشست خبری درباره برنامه
این مجموعه برای تمدید صادرات گاز به
عراق که  ۶سال و همچنین صادرات گاز
به ترکیه که  ۶سال به پایان آن باقی مانده
است ،گفت :عموماً برای مذاکره درباره تمدید
قراردادهای صادراتی ۲ ،تا  ۳سال آخر قرارداد
وارد مذاکره می شویم؛ اما به طور کلی درباره
صادرات گاز به عراق باید گفت که اکنون
در ابتدای راه قرار داریم و صادرات به این
کشور را از دو نقطه بصره به تازگی آغاز کرده
ایم؛ بنابراین برای اظهارنظر و ورود به حوزه
مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات به این
کشور زود است؛ چراکه ممکن است تقاضای
عراق برای گاز ایران در تابستان سال آینده
که میزان مصرف برق آن افزایش می یابد،
رشد قابل توجهی داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره
احتمال جایگزینی گاز روسیه در مقابل ایران
در بازار گاز ترکیه ،توضیح داد :برای مذاکره
درباره تمدید صادرات گاز به ترکیه ،از شرایط
صادرات گاز عراق پیروی می کنیم؛ به این
ترتیب که در دو تا سه سال پایانی قرارداد،
وارد مذاکره می شویم؛ اما به طور کلی باید
در نظر داشت که هیچ کشوری مبدا ً صادراتی
خود را محدود به یک کشور نمی کند و
اینگونه نیست که روسیه بتواند جایگزین
ایران در بازار گاز ترکیه شود.
این مقام مسئول درباره پرسش دیگر
مهر درباره توقف صادرات  LPGبه دلیل
نبود کشتی ناقل تصریح کرد :در حوزه
صادرات  LPGهیچ توقفی نداشته ایم و
محموله های این محصول در حال بارگیری
و صادرات است و کشورهای مقصد نیز
محموله ها را تحویل می گیرد.
بانک مرکزی تصمیم گیرنده است
منتظر تربتی ،درباره نحوه دریافت و
نوع درآمد صادرات گاز به عراق تصریح کرد:
تاکنون عایدی حاصل از این صادرات بر
اساس نوع ارز مذکور در قرارداد و به صورت

یورویی بوده است و از این به بعد نیز ،با توجه
به شرایط تحریمی دریافت درآمد گازی
کشور از صادرات گاز به عراق بر اساس توافق
و تصمیم گیری بانک مرکزی ایران و عراق
است که در این زمینه ،بانک مرکزی ایران
تصمیم گیرنده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در
ادامه دهه  ۸۰را به عنوان دوره انقالب
گازرسانی به صنعت کشور دانست و افزود:
تاکنون به  ۱۱۳۹شهر ۲۷ ،هزار روستا از
مجموع  ۴۵هزار روستا را گازرسانی کرده
ایم و این در حالی است که گازرسانی به ۵
هزار روستا با جمعیت باالی  ۲۰خانوار را در
دستور کار داریم و تالش می کنیم با سرعت
بیشتری این امور انجام شود؛ البته به طور
متوسط و در شرایط مناسب ،سالیانه می
توانیم  ۳هزار روستا را گازرسانی کنیم؛ پس
باید گفت  ۹۳.۶درصد از کل جمعیت کشور
تحت پوشش نعمت گاز قرار دارند.
معاون وزیر نفت در امور گازی توسعه
و بهره برداری در صنعت گاز را ارمغان
انقالب اسالمی ایران عنوان کرد و ادامه
داد :بخش عمده نیازهای این صنعت در
داخل کشور تولید و تامین می شود و
اعالم می کنم که تولید ماده بودارکننده
گاز به طور کامل بومی شده و به زودی
توسط رئیس جمهور در عسلویه افتتاح می
شود .به این ترتیب ،ایران پس از فرانسه
و روسیه ،سومین کشور تولید کننده ماده
بودارکننده گاز است .این در حالی است
که پیش از این عمده نیاز خود را از کشور
فرانسه تامین می کردیم.
برای صادرات گاز به پاکستان آماده ایم
وی درباره صادرات گاز به پاکستان
(خط لوله صلح) گفت :ایران آمادگی کامل
برای صادرات گاز به پاکستان را دارد اما این
پاکستانی ها هستند که باید درباره دریافت
گاز از ایران و احداث خط لوله در خاک خود
تصمیم بگیرند؛ البته برخی از شرکت های
خصوصی این کشور قصد دارند تا به این
پروژه ورود کنند؛ ضمن اینکه درباره خط
لوله تاپی نیز باید گفت که مسیر ایران برای
انتقال این گاز امن ترین مسیر است.
این مقام مسئول در بخش دیگری
از گفته های خود درباره دریافت گاز از

ترکمنستان نیز توضیح داد :برای دریافت
گاز از این کشور در شمال شرق به منظور
انجام صادرات به هر نقطه ای که ترکمنستان
مدنظر داشته باشد ،هیچ مشکلی وجود ندارد،
حتی در سال اول نیازی به تاسیس خط لوله
ای جدید وجود ندارد.
افزایش قیمت نداریم
منتظر تربتی درباره افزایش قیمت
انشعاب ها و هزینه هر متر مکعب گاز نیز
اظهار داشت :تعیین و تصمیم گیری برای
افزایش نرخ گاز در دست مجلسی شورای
اسالمی است و ما برای افزایش نرخ گاز و
همچنین انشعابات برنامه ای نداریم.
وی همچنین درباره گازرسانی به منطقه
مکران در سواحل دریای عمان به منظور
توسعه صنعت گفت ۳۰ :کیلومتر از این
خط لوله احداث شده است اما به طور کلی
پروژه احداث این خط لوله به بخش خصوصی
واگذار شده که اجرای آن در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز میزان رشد
مصرف داخلی را به طور ساالنه  ۶درصد اعالم
کرد و ادامه داد :در حال حاضر تولید گاز
به طور روزانه  ۸۰۰میلیون متر مکعب است
که این رقم ،معادل  ۵میلیون بشکه نفت در
روز است و از این میزان ۳۷ ،درصد مربوط
به حوزه نیروگاهی ۲۵ ،درصد بخش خانگی،
 ۳۰درصد حوزه صنعت و  ۴درصد مربوط به
تامین نیاز بخش  CNGاست که این رقم
 ۴درصدی ،معادل صرفه جویی  ۲۰تا ۲۳
میلیون لیتر بنزین در روز است.
افزایش  ۱۰۰میلیون مترمکعبی ظرفیت
انتقال گاز
این مقام مسئول میزان ظرفیت انتقال
گاز کشور را  ۷۵۰میلیون متر مکعب عنوان
کرد و گفت :تا پایان امسال و ابتدای سال
آینده ،به این ظرفیت  ۷۰تا  ۱۰۰میلیون متر
مکعب اضافه می شود.
منتظر تربتی سوآپ گاز ترکمنستان
را در دست بخش خصوصی دانست و گفت:
توان سوآپ گاز با حجم باال را داریم اما
ممکن است به دلیل تغییرات فصلی در حال
حاضر میزان سوآپ گاز ترکمنستان کاهش
داشته باشد؛ اما چند شرکت بخش خصوصی
در حال مذاکره با شرکت گاز این کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره

گازرسانی به منطقه ماسوله توضیح داد:
میراث فرهنگی اجازه حفاری در این منطقه
را به دلیل احتمال آسیب رسیدن به بافت
فرهنگی-تاریخی به ما نداده است؛ اما ما توان
کافی برای گازرسانی در این منطقه را داریم
و در حال حاضر ،نیاز این منطقه به انرژی از
طرق دیگر همانند  ،LPGنفت سفید و غیره
برطرف می شود.
این مقام مسئول ،از طرح  ۶۰۰میلیون
یورویی برای توسعه و احداث مخزن در
منطقه شوریجه خراسان خبر داد و گفت:
مذاکرات این طرح در حال انجام است.
گازرسانی به زاهدان سرعت می گیرد
منتظر تربتی در توضیح اولویت استفاده
از صادرات گاز به عنوان محصولی که تاثیر
کمتری نسبت به نفت از تحریم ها می پذیرد،
گفت :در حال حاضر میانگین هر متر مکعب
گاز صادراتی در حوزه بین المللی بیش از ۲۰
سنت است .این در حالی است که احداث
خط لوله برای صادرات گاز کام ً
ال اقتصادی
است اما منافاتی با صادرات نفت خام ندارد،
صادرات نفت که بازار آن متنوع تر بوده و تابع
محدودیت خاصی نیست ،ندارد.
وی در پایان گفت :در حال حاضر در
زاهدان  ۱۳۵۰کیلومتر شبکه داخلی طراحی
شده که از این میزان  ۴۷۳کیلومتر آن
اجرایی شده و گاز به آن تزریق شده است.
این در حالی است که به طور کلی خصوصی
سازی شبکه گازرسانی و حتی پاالیشگاه
هایمان را در دست بررسی داریم .البته
خبر خوش درباره زاهدان این است که سال
آینده گازرسانی به این شهر که تاکنون با
محدودیت های ترافیکی شهری مواجه بود ،با
شتاب بیشتری انجام می شود .در این زمینه
با شهرداری این شهر هماهنگی های الزم
انجام و مجوزهای مورد نظر دریافت شده
است.

قیر رایگان در سال ۹۸به کدام دستگاهها اختصاص مییابد؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
گفت :بر اساس الیحه بودجه سال ،۹۸در سال آینده به
میزان  ۶هزار میلیارد تومان ،قیر رایگان در اختیار دستگاه
های اجرایی قرار داده خواهد شد.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:
از سال  94مجلس و دولت مصوبه ای را برای ارائه قیر رایگان
جهت اجرای طرح های عمرانی به ویژه راه سازی تصویب و

اجرایی کردند و این مصوبه هر سال در بودجه های سنواتی
تکرار می شود.
نماینده مردم اردبیل ،نیر و نمین در مجلس شورای
اسالمی ،در تشریح تبصره یک الیحه بودجه سال  ،98افزود:
بر اساس این تبصره ،در سال آینده به میزان  6هزار میلیارد
تومان ،قیر رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده
خواهد شد.
وی گفت :ارائه قیر رایگان برای پیمانکاران ایجاد انگیزه
باالیی برای اجرای پروژه های عمرانی می کند و این مسئله
موجب توسعه طرح های عمران شهری و روستایی و پروژه
های راه سازی می شود.
بدری ادامه داد :دولت در الیحه بودجه سال  98پیشنهاد
داده است که به میزان  6هزار میلیارد تومان قیر رایگان به
پروژه ها اختصاص داده شود ،اما در تبصره پیشنهادی دولت
تناژ و حجم قیر ارائه شده ذکر نشده ،از این رو کمیسیون

عمران مجلس سقف  3میلیون تن قیر رایگان را در مصوبه
آورده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت :بر اساس
تبصره یک الیحه بودجه سال  50 ،98درصد از قیر در
نظر گرفته شده برای شهرداری ها جهت اجرای طرح
های روستایی شهری و روستایی ،مسکن مهر و فرودگاه
ها و بازآفرینی شهری 13 ،درصد در اختیار وزارت جهاد
کشاورزی برای اجرای طرح های مالچ پاشی 17 ،درصد
در اختیار بنیاد مسکن 17 ،درصد در اختیار سازمان
شهرداری ها و  3درصد نیز در اختیار سازمان نوسازی
مدارس قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت :مصوبه بودجه
ای مجلس برای سال  98جهت ارائه قیر رایگان کامال شفاف
است و دستگاه های مربوطه به ویژه وزارت نفت مکلف به
اجرای تمام مفاد این مصوبه هستند.
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اخبار
نماینده مردم عسلویه در مجلس مطرح کرد؛

وضعیت بحرانی آب و هوا در عسلویه

نماینده مردم کنگان ،جم و عسلویه در مجلس با اشاره
به اینکه ،وضعیت آب و هوا در عسلویه حاد است گفت:
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست می
گویند «مردم در عسلویه یا باید بمیرند یا بروند»
نماینده مردم عسلویه در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه بیش از  ۱۰۰هزار نفر در همسایگی
تاسیسات صنعتی زندگی میکنند ،اظهار داشت :حدود ۶۰
هزار نفر در طرح ها مشغول به کار هستند و  ۴۰هزار نفر
جمعیت بومی عسلویه را تشکیل می دهند.
نماینده جنوب استان بوشهر در خصوص آلودگی
هوا ،آب و خاک در عسلویه ،بیان داشت :وضعیت آنچنان
حاد است که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط
زیست می گویند مردم در عسلویه یا باید بمیرند یا بروند.
سکینه الماسی با بیان اینکه استاندار در سفر اخیر
خود وعده ی راه اندازی ایستگاه پایش زیست محیطی در
عسلویه را داده گفت :ایستگاه پایش زیست محیطی حداقل
گام الزم و ضروری دراین منطقه آلوده است و باید در سال
های گذشته انجام می شد ،امیدوارم این ایستگاه به زودی
راه اندازی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به جمع آوری فلرها ،افزود :سرعت کار جمع آوری فلرها
در مقایسه با حجم آلودگی عسلویه کند است و امیدواریم
وزیر نفت در خصوص این موضوع مهم دستور ویژه ای
صادر کند.
الماسی با تاکید بر اینکه سالمتی مردم باید خط قرمز
همه ی مدیران باشد ،خاطرنشان کرد :باید شاهد اقدامات
عملی در کاهش آلودگی باشیم به نحوی که برای مردم
ملموس و قابل مشاهده باشد.
وی ادامه داد :طبق گفته قانونگذار ،صنایع آالینده باید
یک درصد تولیدات خود را بابت آالیندگی جریمه دهند،
اما متاسفانه این الزام قانونی فاقد بازدارندگی مناسب است.
الماسی همچنین گفت :تا زمانی که محیط زیست
بخشی از بدنه دولت است ،نمی تواند با اقدامات ضد محیط
زیستی به مقابله بپردازد وباید به سازمانی مستقل از دولت
تبدیل شود تا با خاطری آسوده به وظایف ذاتی خود عمل
کند.
برای تعویض سوخت و انجام تعمیرات؛

فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر دهه اول
اسفند متوقف میشود

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت :دهه اول اسفند،
فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر برای تعویض سوخت و انجام
تعمیرات نیمه اساسی متوقف میشود.
حسین غفاری صبح شنبه در نشست شورای پدافند
غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت :نیروگاه اتمی بوشهر
یک نیروگاه هزار مگاواتی در کنار خلیج فارس است که
توان حرارتی رآکتور نیروگاه سه هزار مگاوات و توان
الکتریکی هزار مگاوات است.
وی اضافه کرد :هر بارگذاری که در نیروگاه اتمی
بوشهر انجام می شود ،به مدت  ۲۹۰تا  ۳۰۶روز موثر را
بسته به چیدمان میتواند در شبکه به هزار مگاوات کار
کند.
رئیس نیروگاه اتمی بوشهر تعداد مجتمعهای سوخت
بارگذاری شده در راکتور این نیروگاه را  ۱۶۳بسته عنوان
کرد و ادامه داد :این نیروگاه برای اولین بار در سال ۹۰
بارگذاری سوخت شد و توانستیم بعد از انجام تستهای
مختلف به شبکه وصل شویم.
غفاری وضعیت تولید در این نیروگاه را تشریح کرد
و افزود :در سال  ۹۶میزان تولید برق نیروگاه  ۷.۴میلیارد
مگاوات ساعت بوده است که  ۶.۸میلیارد مگاوات ساعت را
به شبکه تحویل دادیم که وضعیت مانا و پایداری بوده است.
وی بیان کرد ۱۱ :اردیبهشت امسال بعد از تعمیرات
اساسی به شبکه وصل شدیم و تا امروز  ۶.۱میلیارد مگاوات
ساعت تولید برق داشتیم که  ۵.۵میلیارد مگاوات ساعت
تحویل شبکه شده است و تا امروز درمجموع بیش از ۳۴
میلیارد مگاوات ساعت تولید برق این نیروگاه بوده است که
 ۳۱میلیارد مگاوات ساعت تحویل شبکه شده است.
رئیس نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به اینکه نیروگاه
اتمی بوشهر امسال  ۲۵۳شبانهروز موثر فعالیت داشته
است ،افزود :دهه اول اسفند نیروگاه اتمی بوشهر برای
تعویض سوخت و انجام تعمیرات نیمه اساسی متوقف
میشود.
وی با اشاره به اینکه تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر
باعث صرفهجویی در  ۵۰میلیون بشکه نفت خام شده است،
گفت :از منظر عدم تولید گازهای آالینده نیز  ۲۹میلیارد
تن به صورت دورهای و تجمعی کاهش داشتهایم.
غفاری ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر را با یک اصل
دفاع در عمق دانست و اضافه کرد :در مسیر آالیندههای
نیروگاههای اتمی بوشهر چهار سد مختلف در نظر گرفته
شده است که کمک میکند تا اگر نشتی هم اتفاق بیافتد،
نشتی در خود نیروگاه مهار شود.
رئیس نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد :غیر از این
سدهای فیزیکی یک سری سطوح را طراحی میکنیم که
این سطوح از سدهای فیزیکی مراقبت میکنند.
وی با اشاره به چهارگانه بودن سیستمهای ایمنی
نیروگاه اتمی بوشهر ،افزود :هر یک از این کانالهای ایمنی
به طور  ۱۰۰درصد میتواند دستورالعملهای خود را
انجام دهند .وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در زمینه ایمنی
دارای وضعیت بسیار خوبی است .غفاری با اشاره به امضای
قرارداد با اتحادیه اروپایی در ارتباط با مباحث فوکوشیما
و استرستست نیروگاه اتمی ،اضافه کرد :تجهیزات پرتابل
خریداری شده است و تولید مدارک و مستندات الزم و
 . . .در دست اقدام است تا به تائید نظام ایمنی کشور
برسد .وی با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل زلزله
وضعیت بسیار خوبی است اظهار داشت :بازرسیهای داخلی
و خارجی به صورت مستمر از نیروگاه اتمی انجام میشود و
ارتباطات گستردهای با آژانس و انجمنهای مختلف داریم و
وضعیت ایمنی نیروگاه مورد تائید است.
رئیس نیروگاه اتمی بوشهر بیان کرد :این نیروگاه
دارای کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است و
تیمهای عملیات اضطراری تخصصی ما تشکیل شده است
و فعالیتهای سازماندهی شده است .وی با اشاره به ایجاد
سه مرکز مدیریت بحران مجهز در نیروگاه اتمی برای
مدیریت حادثه ،خاطرنشان کرد :تامین هوای پاک یکی
از برنامههای مهم ما است که در دستور کار است .غفاری
از پایش محیطی و راهاندازی سیستمهای ارتباطی خبر داد
و افزود :آزمایشگاه پایش محیطی نیروگاه اتمی بوشهر از
پیشرفتهترین آزمایشگاهها است که عالوه بر نیروگاه ،شهر
بوشهر و شهرهای اطراف را نیز پوشش میدهد.

