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زنگنه :فقط برای منافع ملت ایران تعظیم می کنیم

رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد؛

اتاق تاریک داریم؛ اما برای دشمنان

آزادسازی قیمت بنزین
در کنار پرداخت یارانه نقدی

آنچه بر سر قیمت بنزین میآید ،یکی از اصلیترین
سوا لهایی است که بودجه و به دنبال آن اقتصاد ایران در
هفتههای گذشته با آن درگیر بوده و با وجود آنکه دولت
عمال موضوع افزایش نرخ این حامل انرژی در سال پیش
رو را نه تایید و نه رد میکند ،اما هنوز تحلیلها درباره
چگونگی طر حریزی برای آینده این بازار مهم اقتصادی ادامه
دارد.
یکی از اصلیترین اهداف در نظر گرفته شده در جریان
اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها ،واقعی کردن نرخ
حاملهای انرژی در بازار داخلی بود و پس از آن با پیگیری
دولت ،در دو مرحله قیمت بنزین به هزار تومان در هر لیتر
افزایش یافت اما برای چند سال اخیر این نرخ ثابت باقی
ماند تا بار دیگر تحلیلهایی از گوشه و کنار اقتصاد ایران به
گوش برسد مبنی بر اینکه نرخ بنزین میتواند یک افزایش
جدید را تجربه کند.
با وجود ارائه این تحلیلها طرح افزایش نرخ بنزین
در سال جاری ( )۱۳۹۷اجرایی نشد و در حالیکه برخی
گمانهزنیها حکایت از افزایش نرخ این حامل انرژی در سال
آینده داشت ،دولت اعالم کرده که فعال تصمیمی قطعی
درباره این موضوع گرفته نشده و باید دید بررسیها در
هفتههای آینده مجلس و دولت را به کدام سمت خواهد برد.
با توجه به اینکه بحث افزایش مستقیم نرخ بنزین در
شرایط فعلی اقتصاد ایران و فشاری معیشتی که مردم با
آن رو به رو هستند چندان توصیه نمیشود ،دولت بار دیگر
بحث سهمیهبندی مصرف سوخت را مطرح کرد و حتی
فرایند بازتوزیع کار تهای سوخت برای وسایل نقلیه نیز
آغاز شد.
هرچند تمام این مراحل طی شده ،اما هنوز طر حهایی
جدید برای مشخص کردن آینده نرخ سوخت مطرح میشود
و جدیدترین این طر حها را نیز رییس اتاق بازرگانی تهران
مطرح کرده است.
مسعود خوانساری در نشست بررسی یارانهها در
همایشی در تهران گفته که با توجه به اینکه بخش قابل
توجهی از اقشار کم درآمد جامعه وسیله نقلیه ندارند ،توزیع
یارانهای سوخت به همه مردم نه تنها نمیتواند مشکالت
موجود در این حوزه را حل کند که حتی فشار بیشتری نیز
به بازار و مردم وارد میکند.
وی از دولت خواسته با آزادسازی نرخ بنزین ،قیمت تمام
شده این کاال را به حدود  5000تومان برساند تا در وهله اول
با واقعی شدن قیمتها ،اهدافی همچون جلوگیری از قاچاق
محقق شود .از سوی دیگر فاصله میان این نرخ و قیمت فعلی
( 4000تومان در هر لیتر) را با پرداخت یارانه نقدی در اختیار
اقشار کم درآمد قرار دهد تا به این وسیله حمایت از این گروهها
نیز با مدیریت دولت در دستور کار باشد.
هرچند تا زمان تصویب نهایی بودجه و مشخص شدن
برنامه دولت و نمایندگان مجلس برای حاملهای انرژی
نمیتوان به طور دقیق اتفاقات پیشرو را پیشبینی کرد اما
صحبتهای خوانساری نشان میدهد که بخش خصوصی هنوز
بر سر پیشنهادهای ابتدایی خود که همان حرکت به سمت
واقعی شدن قیمتهاست ایستاده است؛ پیشنهادی که مشخص
نیست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران ،آیا دولت به سمت
اجرایش حرکت میکند یا همچنان قیمتگذاری بنزین به روال
سالهای گذشته ادامه خواهد یافت.

انرژی

وزیر نفت با تکذیب ادعاهای مربوط به مخالفت
با امضای قرارداد با شرکت های روسی و چینی ،گفت:
«فقط در مقابل منافع ملت ایران تعظیم می کنم ،حاضر
نیستم برای اینکه فردی خوشش بیاید از عزت ملت ایران
کوتاه بیایم ،دنبال این نیستیم که کشورهای دیگر از ما
خوششان بیاید».
«بیژن زنگنه») در نشست خبری با تشریح
دستاوردهای صنعت نفت ،درباره نامه  72نماینده مجلس
و ادعاهای مطرح شده درباره تمایل نداشتن وزیر نفت
برای همکاری با شرکت های روسی و چینی ،گفت :برخی
ادعاها فقط مطرح شده و سندی برای آن ارایه نمی شود.
«آنها می گویند ما تمایل نداریم با روسیه و چین کار
کنیم اما سند و دلیلشان چیست؟»
وی ادامه داد :ما برای میدان های آزادگان و
یادآوران با چینی ها مذاکرات خارج از مناقصه داشته ایم
اما آنها براساس مالحظاتشان تمایل به همکاری ندارند.
وزیر نفت گفت« :می خواهیم قرارداد امضا کنیم اما
چینی ها و  ...به عنوان پدر عروس نیز باید موافقت کنند».
زنگنه با بیان اینکه «کدام قرارداد را آنها خواسته اند
امضا کنند اما ما امضا نکرده ایم؟» اظهار داشت :فقط در
مقابل منافع ملت ایران تعظیم می کنم.
** معامالت نفت شفاف است
وزیر نفت گفت :برخی می گویند ما اتاق تاریک
معامالت نفت داریم؛ بله ما برای دشمنان اتاق تاریک
داریم اما برای نظام و داخل کشور همه فعالیت ها شفاف
است« .روزی که این شرایط سخت بر طرف شود همه
شرایط و فعالیت ها را خواهیم گفت».
وی ادامه داد :شبانه روز در حال فعالیت برای مقابله
با تحریم و دور زدن آن هستیم اما نمی توان آنها را اعالم
کرد زیرا آمریکا ،رژیم صهیونیستی و اشرار منطقه نیز آنها
را خواهند شنید.
زنگنه افزود :همان طور که آمریکا نتوانست صادرات
نفت ما را به صفر برساند با اقدامات انجام شده توسط
ما در آینده نیز نخواهد توانست این کار را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد :اکنون چند صد نفر در وزارت
خزانه داری و اداره اوفک آمریکا بطور لحظه ای در حال
رصد فعالیت های نفتی ایران و کارشکنی هستند.
** طرح ادعاهای بدون سند توسط نمایندگان
وزیر نفت درباره ادعای مطرح شده در نامه 72
نماینده مجلس به سران سه قوه مبنی بر درخواست
روسیه برای ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا
نیز گفت :این موضوع را برای نخستین بار است که می
شنوم؛ مذاکرات زیادی با روس ها داشته ایم اما هیچگاه
چنین پیشنهادی را نداده اند.
وی افزود« :بحث صادرات گاز به اروپا ،موضوع
مهمی است که باید خدمت رهبر معظم انقالب و رییس
جمهوری ارایه شود که هیچ وقت مطرح نشده است».
زنگنه گفت« :عجیب است که این پیشنهاد مهم
را روس ها به مقام های ایران نداده اند اما رفته اند در
گوشی به یکی از کارشناسان گفته اند و وی نیز به این
نمایندگان منتقل کرده است».
«چرا چنین دروغ های شاخدار و بزرگی را عده ای
رفته و به نمایندگان گفته اند».
وزیر نفت به اهمیت صنعت نفت در دوران تحریم
اشاره کرد و افزود :نوک اصلی جنگی که آمریکا علیه ملت
ایران بهطور غیرقانونی و یکجانبه و به تحریک منافقین
و با حمایت اسرائیل و اشرار منطقه آغاز کرده ،صنعت
نفت است.
وی ادامه داد :هدف نخست آمریکا آن است که
درآمد صادراتی ایران را به صفر برساند و در صورتی که
موفق به تحقق این هدف نشوند تالش میکند مانع نقل
و انتقال پول صادرات ایران شود.
**افزایش  30برابر ظرفیت پاالیش گاز
وزیر نفت به دستاوردهای صنعت نفت پس از
پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت :این صنعت با
وجود همه فشارها و تحریم ها ،به جایگاه مطلوبی رسیده
و رشد کرده است.
زنگنه با اشاره به رشد صنعت گاز ،اظهار داشت:
پیش از پیروزی انقالب اسالمی صنعت گاز رشد چندانی
نداشت و ظرفیت پاالیش گاز تنها  36میلیون مترمکعب
در روز بود.
وی افزود :اما اکنون ظرفیت پاالیش گاز کشور
با رشد  30برابری به روزانه یک هزار و  60میلیون
مترمکعب افزایش یافته است.
وزیر نفت ادامه داد :در ابتدای انقالب  52هزار
انشعاب گاز داشتیم اما کنون به  11.5میلیون انشعاب
افزایش یافته است.
زنگنه اضافه کرد :پوشش گازرسانی در کشور در
سال  57تقریبا صفر بود اما اکنون حدود  92درصد
جمعیت کشور از گاز بهره مند هستند.
وی با بیان اینکه در ابتدای انقالب تنها یک روستا
گاز داشت ،اما اکنون  27روستا گازرسانی شده است،
گفت 77 :درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز

ایران کشوری
نیروگاهساز
است

برخوردار هستند.
زنگنه افزود :تولید میعانات گازی کشور در سال 57
نزدیک صفر بود اما اکنون به حدود  750هزار بشکه در
روز رسیده است.
** افزایش  30برابری تولید پتروشیمی
وزیر نفت درباره توسعه صنعت پتروشیمی نیز گفت:
توسعه پتروشیمی به معنای کاهش خام فروشی است که
پس از انقالب اسالمی رشد چشمگیری داشت.
زنگنه اضافه کرد :در سال  57یک میلیون تن
محصول پتروشیمی تولید می شد که اکنون به بیش از
 30میلیون تن با ارزش بیش از  17میلیارد دالر رسیده
است که  5.5میلیارد دالر آن به فروش داخلی اختصاص
دارد.
وی ادامه داد :خوراک پتروشیمی افزایش یافته است
به طوری که تولید اتان کشور به بیش از  10میلیون تن
در سال خواهد رسید که مازاد نیاز کنونی پتروشیمی
هاست.
وزیر نفت ادامه داد :متانول کاوه ،متانول سبالن،
کود شیمیایی لردگان ،پتروشیمی میاندوآب ،فاز نخست
الفین پتروشیمی بوشهر ،الفین ایالم ،صدف عسلویه،
متانول کاوه و طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس از
طرح هایی هستند که در سال  98راه اندازی خواهد شد.
وی اظهار داشت :ظرفیت این واحدها  12میلیون
تن در سال است که حدود هفت میلیارد دالر برای
ساخت آنها سرمایه گذاری می شود.
**افزایش  2برابری ظرفیت پاالیش نفت
وزیر نفت درباره رشد صنایع پاالیشی نیز گفت:
ظرفیت پاالیش نفت در ابتدای انقالب حدود  1.1میلیون
بشکه بود که اکنون با رشد بیش از  2برابری به روزانه
 2.2میلیون بشکه رسیده است.
زنگنه ادامه داد :تولید بنزین نیز در ابتدای انقالب
روزانه  14میلیون لیتر بود که اکنون به  105میلیون لیتر
افزایش یافته است.
** افزایش ذخایر نفت و گاز کشور
وزیر نفت درباره ذخایر نفتی کشور گفت :در سال
 57ذخیره هیدروکربنی مایع کشور  88میلیارد بشکه
بود که با کشف میادین جدید میزان این ذخایر به 160
میلیارد بشکه معادل نفت خام رسیده است.
زنگنه ذخایر قابل برداشت گاز طبیعی ایران در
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی را  9تریلیون مترمکعب
اعالم کرد و افزود :این رقم اکنون به  33تریلیون
مترمکعب رسیده است.
وی برداشت نفت خام از میدانهای غرب کارون
اشاره کرد و گفت :در سال  92برداشت از این میدانها
 70هزار بشکه در روز بود ،اما تا پایان امسال میزان تولید
به روزانه  350هزار بشکه خواهد رسید.
** راه اندازی پایانه جدید صادرات نفت در
ساحل دریای عمان
وزیر نفت به ساخت پایانه صادراتی در خارج از خلیج
فارس اشاره کرد و گفت :پایانه جاسک برای صادرات نفت
در خارج از خلیج فارس ساخته می شود.
وی با بیان اینکه این پایانه تا پایان سال  99به
بهره برداری خواهد رسید ،افزود :چندین پاالیشگاه و
پتروشیمی نیز در این منطقه ساخته خواهد شد.
** امضای  6.2میلیارد دالر قرارداد با
پیمانکاران ایرانی
وزیر نفت از مجوز  6میلیارد و  200میلیون دالری
برای امضای قرارداد با پیمانکاران ایرانی خبر داد و گفت:
شرط این مجوز ،استفاده حداکثری از ظرفیتهای
ساخت و اجرای ایرانیهاست که البته بخشی از این منبع
مالی باید از بازار داخلی تامین شود.
زنگنه افزود :اقدامات الزم برای تامین مالی این طرح
ها از طریق بورس انجام شده است.
** عده ای با لجبازی کشور را به چاه کرسنت
بردند
وزیر نفت به پرونده کرسنت (قرارداد صادرات گاز به
امارات) اشاره کرد و گفت :کرسنت یک پرونده زنده است
که بررسی آن در دیوان داوری ادامه دارد.
زنگنه اظهار داشت :متاسفانه عدهای با لجبازی و

وزیر نیرو گفت :ایران کشوری نیروگاهساز است و در منطقه
به عنوان سازنده توربینهای گازی مطرح شدهاست.
رضا اردکانی در بازدید از سد خرمرود تویسرکان با بیان
اینکه این پروژه از برنامه زمانبندی جلوتر است ،گفت :در حال
حاضر قریب  ۱۰۰درصد جمعیت شهری و  ۷۵درصد جمعیت
روستایی در کشور از آب سالم برخوردارند.
وی با بیان اینکه  ۴۰سال پیش تنها  ۴هزار روستا از
برق برخوردار بودند اما امروز  ۵۷هزار روستا از این نعمت بهره

نداستن قواعد بینالمللی ما را در چاه عمیق انداختند که
فعال نمی توان جزئیات آن را اعالم کرد.
وی افزود :ما در فرایند داوری خوب عمل کردیم به
طوری که به مرحله صدور رای رسید ،اما طرف مقابل
کارهایی انجام داد که برای چند ماه صدور رای را به
تاخیر انداختند.
وزیر نفت ادامه داد :امیدواریم با کارهای حقوقی که
انجام می دهیم اوضاع به نفع کشور باشد.
وی با بیان اینکه اعدادی که درباره رقم جریمه ذکر
می شود ،هیچ کدام واقعیت ندارند ،گفت :هر زمان که در
این پرونده قرار است شرایط به سود ما تمام شود عده ای
همزمان در داخل کشور حرف هایی می زنند که شرایط
به ضرر ما می شود.
زنگنه تصریح کرد :پس از رای داوری بهتر میتوانیم
درباره پرونده کرسنت صحبت کنیم.
** اگر برجام نبود در تولید بنزین خودکفا
نمی شدیم
وزیر نفت به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت:
اگر برجام نبود هرگز ستاره خلیج فارس نمیآمد ،اگر
برجام نبود ما هنوز گرفتار تامین بنزین بودیم.
زنگنه گفت :تولید بنزین به روزانه  105میلیون لیتر
رسیده که بخش عمده آن ناشی از راه اندازی پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس بوده است.
وی اضافه کرد :تولید نفت ایران پس از برجام و در
فاصله چهار ماه یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت
و صادرات نفت ایران نیز در اردیبهشت ماه  1397به 2
میلیون و  780هزار بشکه رسید که نشاندهنده موفقیت
برجام است.
** ادامه خرید نفت توسط ترکیه
وزیر نفت درباره صادرات نفت به اروپا گفت :به علت
تحریم های آمریکا نمی توانم رقمی را اعالم کنم اما در
اروپا فقط ترکیه از ایران نفت می خرد.
زنگنه اضافه کرد :این در حالی است که ایتالیا و
یونان از تحریم خرید نفت ایران معاف هستند اما به ما
پاسخ نیز نمی دهند.
** حمایت از ساخت پاالیشگاه توسط بخش
خصوصی
وزیر نفت درباره ادعای مخالفت وزیر نفت با ساخت
پاالیشگاه در کشور گفت :من دشمن پاالیشگاه سازی
نیستم ،قانون ما را از پاالیشگاه سازی منع کرده و
واگذاری پاالیشگاهها نیز به همین دلیل انجام شد.
وی افزود :برای ایجاد ظرفیت جدید نزدیک به
روزانه  2میلیون بشکه موافقت اصولی دادیم که 600
هزار بشکه آن برای پاالیشگاههای کوچک مخصوص
فرآوری میعانات گازی و نفت خام است در این زمینه نیز
از هر کسی که خواهان حمایت باشد ،حمایت میکنیم.
وزیر نفت اضافه کرد :ما معافیت برای صادرات نفت
خام داریم ،اما برای صادرات فرآورده نداریم .چرا برخی
فکر میکنند مصرف فرآورده ساده است.
زنگنه ادامه داد :منتقدان می گویند به همسایگان صادر
کنید؛ مگر افغانستان چقدر مصرف فرآورده نفتی دارد.
** مشکل بنزین را باید در کارخانه های
خودروسازی جستجو کرد
وزیر نفت درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت :از
من پرسیدند تا چه اندازه میشود قیمت بنزین را باال برد،
گفتم تاجایی که مردم تحمل دارند ،اما این مطلب را در
فضای مجازی به گونه ای دیگر تعبیر کردند.
زنگنه افزود :منظور من این بود تاجایی که مردم قبول
داشته باشند؛ حال اگر مردم قبول ندارند ،نباید انجام داد.
وی با بیان اینکه مجلس  10سناریوی سهمیه بندی
بنزین را بررسی کرد که هیچ کدام رای نیاورد ،اضافه
کرد :دولت نیز به این موضوع توجه دارد .هدف اصلی
دولت ،کاستن از مقدار قاچاق و کنترل مصرف است.
وزیر نفت ادامه داد :از مهر امسال بنزین وارد نکردیم
و سال آینده نیز بودجه ای برای واردات بنزین در نظر
نگرفتیم.
زنگنه اضافه کرد :اوضاع تولید بنزین خوب است ،اما
بارها گفتهام مشکل بنزین را در کارخانههای خودروسازی
دنبال کنید.

مندند ،گفت ۴۰ :سال پیش ظرفیت برق  ۷هزار مگاوات بود
اما امروز بیش از  ۸۰هزار مگاوات نیروگاه در کشور وجود دارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه ایران کشوری نیروگاهساز است و در
منطقه به عنوان سازنده توربینهای گازی مطرح شدهاست ،به
مشکل نیروگاه شهید مفتح همدان اشاره کرد و گفت :در این
نیروگاه آب مصرفی با کیفیت را در اختیار شرب میگذاریم و
پساب تصفیه شده را به به مصرف می رسانیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی نیز

وی با بیان اینکه مصرف بنزین در کشور باالست،
گفت :اما مشکل مصرف باال مردم نیستند زیرا مردم
خودرویی را که به آنها عرضه شده است را استفاده
میکنند؛ بنابراین روشهای غیرقیمتی هم برای
ساماندهی و مدیریت مصرف وجود دارد.
** هرگز قرارداد سوآپ نفت با روسیه
نداشتیم
وزیر نفت با اشاره به ادعاهای مطرح شده در نامه
 72نماینده مجلس ،گفت :در نامه  72نماینده مجلس
آمده است که استقبال خوبی از رئیس جمهوری چین
نشده است ،آیا من باید جواب گرم نبودن استقبال از
رئیس جمهوری چین را بدهم.
زنگنه با بیان اینکه هر کشوری پروتکل استقبال
خودش را دارد ،اضافه کرد :من با روسها و چینیها
میخواهم کار کنم ،اما قرارداد  2طرفه است و وقتی یک
طرف امضا نمیکند من چه باید کنم.
وزیر نفت ادامه داد :با روسها قرارداد امضا کردیم
بخشی عملیاتی شده است و بخشی دیگر نیز عملیاتی
خواهد شد.
وی اضافه کرد :ما هرگز قرارداد سوآپ نفت با روسیه
نداشتیم که نمایندگان در نامه خود آوردند ،البته ایرادی
به نمایندگان نیست بلکه اطالعات غلط به آنها داده شده
است.
** از پیشنهادات برای فروش نفت در بورس
استقبال می کنیم
وزیر نفت درباره عرضه نفت در بورس انرژی گفت:
هر کسی که پیشنهادی درباره عرضه نفت در بورس
انرژی دارد می تواند ارایه کند و آن را اعمال خواهیم کرد.
زنگنه افزود :اعالم کرده اند که وزارت نفت عمدا در
مقابل فروش نفت در بورس کارشکنی می کند تا مقاومت
ملت ایران را بشکند ،باید به آنها پاسخ داد که ما در صف
نخست مقاومت ایستاده ایم.
وی اضافه کرد :وزارت نفت هر اقدامی را برای
تشویق فروش نفت در بورس انجام داد و حتی با تصویب
سران قوا قرار شد که فروش نفت در بورس انرژی به طور
کامل به صورت ریالی انجام شود.
زنگنه ادامه داد :خریداران نفت باید در بازارهایی
که اکنون وزارت نفت در حال فروش نفت در آنهاست،
فعالیت نکنند و باید به سراغ بازارهای دیگر بروند.
**عراقی ها پول صادرات گاز را نمی دهند
وزیر نفت درباره ادعای مطرح شده در نامه 72
نماینده مبنی بر این که وزارت نفت مخالف همکاری
با عراق در برداشت نفت از میادین مشترک است ،گفت:
مشخص نیست که این نمایندگان این ادعا را از کجا
آورده اند.
وی یادآور شد :واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛
در واقع ما پیشنهاداتی در این باره داده ایم اما عراقی ها
کاری انجام ندادند.
زنگنه اضافه کرد :حتی عراقی به علت تحریم ها
حاضر نشدند که نفت منطقه کرکوک را از طریق ایران
سوآپ کنند ،پس چطور این نمایندگان انتظار مشارکت
این کشور در سایر طرح ها را دارند.
وزیر نفت ادامه داد :حتی عراقی ها پول صادرات
گاز به این کشور را به خاطر تحریم ها نمی پردازند و
به ما بدهکارند.
وی درباره سایر ادعاهای مطرح شده در نامه 72
نماینده مجلس ،اظهار داشت :در این نامه آمده است که
زنگنه مخالف طرح صادرات گاز به اروپا از مسیر ترکیه
است زیرا خواستار احداث خط لوله از مسیر گرجستان
است.
زنگنه گفت :معلوم نیست که این نمایندگان این
موضوع را از کجا آورده اند ،تاکنون هیچ پیشنهادی از
سوی گرجی ها برای صادرات گاز از مسیر این کشور
را نداشته ایم.
وزیر نفت گفت :برای طرح صادرات گاز از مسیر
ترکیه نیز یک شیادی مراجعه کرده بود که دیگر
بازنگشت.
زنگنه درباره تکلیف فاز  11پارس جنوبی و حضور
چینی ها در توسعه آن گفت :با چینی های مکاتبه کرده
ایم اما هنوز پاسخ نداده اند.
وی درباره صادرات گاز به پاکستان نیز گفت:
پاکستان تاکنون اقدامی برای تکمیل خط لوله انجام
نداده است.
** استقبال از بررسی نامه نمایندگان در
جلسه سران قوا
وزیر نفت گفت :پس از انتشار نامه  72نماینده
مجلس ،برخی از آنها اعالم کردند که این نامه را نخوانده
امضا کرده اند و حتی شماری از آنها گفتند که فکر می
کردند نامه تقدیر از وزارت نفت است.
زنگنه اضافه کرد :نامه ای به رئیس جمهوری ارسال
کرده و خواستار آن شدم که محتوای این نامه در جلسه
سران قوا بررسی شود تا پاسخ های الزم را بدهیم و آنها
قضاوت کنند.

گفت :تامین آب آشامیدنی ،کشاورزی و بخش های صنعت و
محیط زیست از اهداف اجرایی شدن سد خرومرود تویسرکان
است.محمدمهدی مفتح با بیان اینکه پروژه سد خرمرود به
همت بخش خصوصی با  ۳هزار و  ۱۶۰میلیارد ریال اعتبار در
دست اجرا است ،افزود :کمبود آب به ویژه در بخش کشاورزی
در سال های اخیر در روستاهای منطقه خرمرود سبب مهاجرت
و یا افزایش بیکاری در این منطقه شده بود و امیدواریم با
ساخت سد خرمرود مردم به کشاورزی دلگرم تر شوند.

معاون وزیر نیرو:

تعرفه مشترکان پرمصرف برق پلکانی افزایش مییابد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت :تعرفه
مشترکان پرمصرف برق ،بهصورت پلکانی افزایش خواهد
یافت؛ بهگونهای که در مرحله اول ٥٠ ،درصد و در مرحله
دوم ٥٠ ،درصد دیگر افزایش مییابد.
همایون حائری در حاشیه مراسم افتتاحیه طرحها
و پروژههای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ،
در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا ،درباره
جزئیات افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف ،اظهار
کرد :ساز و کاری را در پیش گرفتهایم که تعرفه برق
برای  ١٥درصد مشترکان ،یعنی مشترکان پرمصرف با
هدف هدایت این مشترکان به دسته مشترکان کم مصرف
افزایش یابد.
وی افزود :اگر مشترکان پرمصرف در میزان
مصرف خود مدیریت داشته باشند ،هیچ افزایش
قیمتی برای آنها صورت نخواهد گرفت اما اگر این
اتفاق نیفتد ،تعرفه برق به صورت پلکانی برای این

دسته از مشترکان افزایش مییابد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ،با اشاره به
اینکه تغییر تعرفه مشترکان پرمصرف به زودی ابالغ
خواهد شد ،در این باره توضیح داد :در شرکت توزیع
استان تهران ،آمادگی الزم وجود دارد که به محض
اعالم شدن این مصوبه اطالعرسانی کافی صورت
بگیرد.
مذاکره با عراق برای افزایش تبادالت برقی
وی درباره آخرین مذاکرات صورتگرفته با عراق
برای افزایش تبادالت برقی و پرداخت بدهیهای این
کشور ،گفت :فردا (چهارشنبه) عصر ،هیأت عراقی به
منظور برگزاری یک نشست دو روزه وارد تهران خواهند
شد که ضمن بازدید از توانمندیهای صنعت برق ایران،
برای افزایش همکاریها مذاکراتی را داشته باشیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطر نشان
کرد :قرار است در این نشست درباره وصول مطالبات

عراق نیز مذاکراتی صورت بگیرد و باید در این باره گفت
که شرایط در این حوزه بسیار خوب است و امیدواریم که
همکاری خوبی را با عراق داشته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره توسعه
استفاده از انرژیهای نو در ادارات دولتی ،ابراز کرد:
متأسفانه علیرغم اینکه قرار بود ادارات دولتی انرژی
تجدیدپذیر را در مراکز خود توسعه دهند ،درصد کمی از
این اتفاق محقق شده است ،اما برنامههایی را برای توسعه
این امر در دستور کار داریم.
به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی،
تعامالت بخش برق با بخش خصوصی نیز قرار است که
توسعه یابد که در این راستا نیز جلسات متعددی را با
سندیکای صنعت برق برگزار کردهایم و قصد داریم که در
این حوزه ساز و کارهایی را اجرایی کنیم.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با
اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،گفت:

طی این سالها اقدامات بسیاری در حوزه صنعت برق
صورت گرفته است که آمار و ارقام بیانگر تالشهای
صورت گرفته در این بخش است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره
به اقدامات صورت گرفته برای گذر از پیک ،گفت :بر
اساس آمار ،هر ساله شاهد رشد پنج درصدی پیک بار
در ایران هستیم که سال گذشته با اقدامات صورت
گرفته توانستیم  ۲۵۰۰مگا وات صرفهجویی در صنعت
برق انجام دهیم که این میزان موجب صرفهجویی ۲۵
هزار میلیارد تومان شد.
وی ادامه داد :در تابستان همکاری بسیار خوبی
با استانداری و بخشهای اجرایی استان صورت گرفته
است که همین مساله نیز موجب تحقق این مهم شد.
امیدواریم که برای سال آینده نیز بتوانیم با اجرای چنین
برنامههایی برق کل کشور را بدون ایجاد مشکلی تأمین
کنیم.

