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اخبار

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

خوراک پتروشیمیها به روزانه  ۲/۲میلیون
بشکه معادل نفت میرسد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر توسعه
هوشمند که تنها راه تولید محصوالت پر ارزش پتروشیمی از
مسیر تولید محصوالت اولیه نفت و گاز است ،گفت :مصرف
خوراک پتروشیمیها در پایان سال  ،۱۴۰۵معادل  ۲میلیون و
 ۲۰۰هزار بشکه نفتخام در روز خواهد بود.
به گزارش شانا ،بهزاد محمدی درباره وجود انتقادهایی
مبنی بر اینکه شرکتهای پتروشیمی به اسم اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی به هلدینگهای وابسته به دولت واگذار شد هاند
و این شرکتها در انحصار خصولتیها هستند ،توضیح داد:
بهیقین د ِر صنعت پتروشیمی به روی همه سرمایهگذاران باز
است و هر سرمایهگذاری که برای توسعه طر حها سرمایه و
ایده دارد میتواند به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه
کند و ما خوراک در اختیار آنها قرار میدهیم و حمایتشان
میکنیم .
وی ادامه داد :در  ۱۰سال گذشته واگذاریها به
هلدینگهای دولتی و خصولتی بیشتر بوده ،زیرا آن زمان
مسئله خرید پتروشیمیها ازسوی بخش خصوصی مطرح نبود،
بنابراین بیشتر هلدینگهای خصولتی برای خرید شرکتهای
پتروشیمی مراجعه میکردند ،اما درها بهطور کامل برای توسعه
این صنعت باز است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان
متولی توسعه صنعت پتروشیمی آمادگی دارد از سرمایهگذاران
حمایت کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره انتقادهایی
مبنی بر وجود فضای رقابتی ناسالم میان شرکتهای پتروشیمی
خصولتی و خصوصی ،اظهار کرد :هر شرکت خصوصی یا دولتی
تنها با تولید محصوالت باکیفیت در بازار مطرح خواهد شد.
برای نمونه بسیاری از هلدینگهای خصوصی بسیار هوشمندتر
و با سود سرشارتری در حال فعالیت هستند ،زیرا رشد آنها به
دولتی یا خصوصی بودنشان ارتباطی ندارد ،در واقع هر شرکتی
محصول با کیفیتتری تولید کند در بازار داخلی و خارجی
موفقتر خواهد بود.
محمدی با اشاره به نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
برای جلوگیری از خامفروشی ،گفت :خامفروشی شعار نیست،
مفهومی بسیار مهم است که فقط با توسعه هوشمند میتوان
از مسیر تنها تولید محصوالت اولیه نفت و گاز به سمت تولید
محصوالت پرارزش پتروشیمی حرکت کرد.
وی عنوان کرد :براساس برنامهریزیهای انجامشده در
انتهای سال  ۱۴۰۵معادل  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفتخام
در روز ،مصرف خوراک در حوزه پتروشیمی خواهد بود که این
مهم اتفاق مهمی در مسیر توسعه کشور است.

افزایش  ۳۰درصدی تحویل کود اوره
ازسوی پتروشیمیها

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش
 ۳۰درصدی تحویل کود اوره به بخش کشاورزی خبر داد و
گفت :از ابتدای امسال تا بیستم دیماه ،بیش از یک میلیون و
 ۷۵۰هزار تن کود اوره از سوی مجتمعهای پتروشیمی به بخش
کشاورزی تحویل شده است.
به گزارش شانا ،سیدجالل میرهاشمی اظهار کرد :با توجه
به برنامهریزیهای انجامشده درباره تأمین نیاز بخش کشاورزی
به کود اوره تولیدی پتروشیمیها ،تا  ۲۰دیماه ،تحویل کود
اوره حدود  ۳۰درصد نسبت بهمدت مشابه پارسال افزایش یافته
است.
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انرژی

توضیحات وزیر نیرو درباره استفاده چینیها از رمزارزها

وزیر نیرو درباره استفاده چینیها از رمزارزها و صحبتهایی که در
مورد علت خاموشیها در این راستا مطرح میشود ،تاکید کرد :هر کسی
که مجوز دارد طبق مجوز میتواند نسبت به استخراج رمزارزها اقدام کند
و هر کسی که مجوز ندارد ،چه خارجی و چه داخلی مطابق قانون با آن
برخورد خواهد شد.
رضا اردکانیان در حاشیه افتتاح طرحهای هفته سیوششمین پویش چند
هفته الف ب ایران با بیان اینکه در خصوص ماینرها باید سعی شود تا خبرنگاران
مطالب را به گونهای منتشر کنند که اثرگذاری باالیی داشته باشد ،گفت :استفاده
از انرژی برق که با یارانه قابل مالحظهای تولید میشود ،برای ماینینگ و تولید
رمزارزها تابع مصوبه هیات وزیران است و باید از وزارت صنعت ،معدن و معدن برای
این مساله مجوز اخذ شود و تعرفههای خاصی نیز وزارت نیرو برای این موضوع
اعمال کرده که در حد برق صادراتی است.
وزیر نیرو ادامه داد :هستند مواردی که با مجوز از رمزارزها استفاده میکنند
و در گزارشی که بنده دارم حدود  ۳۰۰مگاوات مصرف صورت میگیرد و این در
شرایطی است که اوج بار این روزها  ۳۸هزار مگاوات تخمین زده میشود.
وی اضافه کرد :کسانی که غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز میکنند ،کارشان
غیرقانونی است و باید دستگاههای مربوط با آنها مقابله کنند .اگر شهروندان نیز
مواردی را مشاهده کردند آن موارد را به توانیر گزارش دهند و شرکت توانیر نیز
برای این مساله پاداش در نظر گرفته است.
اردکانیان درباره خاموشیهای اخیر نیز تصریح کرد :درخواست صمیمانه من
از هموطنان این است که با مصرف صحیح منابع زیستی آب و انرژی و به ویژه
مصرف گاز خانگی به ما کمک کنند ،چرا که هرچه همکاری هموطنان بهتر باشد
شرایط مهیاتری برای برق رسانی وجود خواهد داشت.
وزیر نیرو ادامه داد :بنا بر گزارشها مصرف گاز خانگی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزایش داشته که البته قابل مدیریت است و همانطور که مردم در
تابستان همکاری کردند تا میزان مصرف برق مدیریت شود ،اکنون نیز در مسالهی
گاز میتوان این مساله را مدیریت کرد و تنها کافی است که هموطنان یک و دو
درجه دمای محیط مسکونی خود را مدیریت کنند.
وی اظهار کرد :از این طریق میتوان به مناطق حساس کمک کرد چرا که
رساندن گاز به شمال کشور مشکالت فنی خود را دارد گازرسانی به نیروگاههای آن
مناطق با سختی بیشتری همراه است و اختالل در گازرسانی به نیروگاهها تاثیر در
سوخت جایگزین و خاموشیهای پراکنده میگذارد که اگر همکاری وجود داشته
باشد این مشکالت کاهش مییابد.
وزیر نیرو با اشاره به خاموشیهای اخیر اظهار کرد :این خاموشیها عمدتا
بحث سوخترسانی به نیروگاهها است؛ در تالش هستیم تا این مشکل حل شود
جلسات منظمی بین همکاران وزارت نفت و نیرو برگزار شده است و برای حل این
مشکل امیدواریم به لحاظ همکاری بین دستگاههای مذکور و همکاری مردم این
مشکل توسعه پیدا نکند.
اردکانیان با تاکید بر اینکه طرحهای توسعه نیروگاهی به هیچ وجه نه تنها
با کندی مواجه نشده بلکه به زبان آمار و ارقام ظرفیت نصب شده نیروگاهی در
دولت حاضر به طور متوسط نسبت به دورههای قبل از آن افزایش نیز دارد ،گفت:
ما دستاوردهای دیگری نیز داشتیم که باید حفظ و تکرار کنیم که با مدیریت اوج
بار در تابستان مانع از آن شویم که برای عبور از اوج بار که هر سال نسبت به سال

درنظر گرفتن
 ۵نقطه برای
احداث نیروگاه
در غرب کشور

قبل  ۵.۲افزایش مییافت با مدیریت اوج بار و کمک مصرفکنندگان عرضه انرژی
بیشتری در سایر ایام شبانهروز مانع از این شدیم که سرمایه گذاری قابل توجهی
برای این مساله صورت بگیرد.
به گفته وی ،دو سال متوالی است که اوج بار نسبت به سال قبل تنها یک
درجه بوده است و این به معنای نه تنها توقف بلکه کندی طرحهای نیروگاهی
نیست.آنچه نصب شده و تا پایان دولت نصب خواهد شد بالغ بر  ۲۰هزار مگاوات
ظرفیت در طول هشت سال است که متوسط  ۲۵۰۰مگاوات نسبت به متوسط
سالهای قبل از آن در ادوار  ۳۰ساله که زیر  ۲۰۰۰مگاوات است افزایش قابل
مالحظهای دارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط فعلی روزانه  ۱۰۰۰میلیون مترمکعب گاز
مصرف میشود که  ۶۰۰میلیون مترمکعب مربوط به بخش خانگی است ،تصریح
کرد :از اول آذرماه تا  ۱۰دیماه ظرف  ۴۰روز نسبت به سال  ۱۳۹۸گاز خانگی در
استان تهران  ۱۵درصد افزایش مصرف داشته که تنها دو درصد به خاطر انشعابات
جدید بوده است؛ این افزایش مصرف بسیار باال است و االن در شرایط کنونی باید
برای این مساله راه چارهای در نظر گرفته شود.
وزیر نیرو گفت ۲۲ :واحد تصفیهخانه به عنوان مودول تصفیهخانه دیده شده
که  ۸۰۰۰کیلومتر هم شبکه انتقال دارد که از این  ۸۰۰۰کیلومتر حدود ۷۰۰۰
کیلومتر اجرا شده است و  ۹۰درصد از شبکه انتقال اجرا شده است و از یک
میلیون و  ۴۰۰هزار انشعاب حدود  ۷۰۰هزار انشعاب نصب شده یعنی  ۷۰درصد
انشعابات برقرار است.
اردکانیان اضافه کرد :از  ۲۲تصفیهخانه فاضالب که البته اندازههای آن
متفاوت است بزرگترینها تصفیهخانه جنوب تهران شامل شش واحد است که
در مدار بهرهبرداری است و جمعیت سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفر را تحت پوشش
دارد .چهار واحد آن نیز در تصفیهخانه فیروزبهرام است که امسال به بهرهبرداری
میرسد و جمعیت دو میلیون و  ۱۰۰هزار نفر دیگر را تحت پوشش قرار میدهد
که عمدتا در مناطق غرب تهران است.
وی با بیان اینکه توقف در پویش امکانپذیر نیست و تمامی طرحها در
مرحلهی بهرهبرداری است ،گفت :آبرسانی به  ۱۰۰روستای کشور در چهار استان
در برنامه پویش بود که افتتاح شدند و حدود  ۶۳هزار نفر هموطن روستایی ما از
نعمت دسترسی به شبکه آب سالم بهرهمند شدند و تعداد روستاهایی که در دولت
تدبیر به آب شرب متصل شدهاند به  ۱۲هزار و  ۴۳۷روستا با جمعیتی معادل

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
تأسیس یک نیروگاه در منطقه غرب کشور برای رفع مشکالت
موجود ضروری بوده و پنج نقطه برای احداث این نیروگاه در
غرب کشور درنظر گرفته شده است.
هادی بیگینژاد به جلسه تشکیل شده با مدیرعامل برق
حرارتی پژوهشگاه برق وزارت نیرو اشاره و اظهار کرد :این جلسه
یک ماه پیش برای رفع مشکل نوسان برق شهرستان مالیر
تشکیل شد.
وی ادامه داد :براساس مطالعات صورت گرفته در

هشت میلیون و  ۴۰۰هزار نفر رسید و این برنامه آبرسانی نیز تا روزهای آخر سال
فعالیت این دولت ادامه خواهد داشت.
وزیر نیرو با بیان اینکه جمعیت بهرهمند در مناطق روستایی در این دولت
به  ۹میلیون و  ۳۰۰نفر میرسد ،اظهار کرد :جمع پروژههای پویش تا کنون به
 ۱۹۹پروژه رسیده و تا وعده  ۲۵۰پروژه ۵۱ ،پروژه باقی مانده که تا پایان امسال
اجرایی میشود.
*پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عراق
وزیر نیرو همچنین در حاشیه بیستمین نمایشگاه آب و برق در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :به برادران عراقی برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک
پیشنهاد دادهایم تا بتوانیم کمک بزرگی به بخش خصوصی دو کشور برای اجرای
پروژهها داشته باشیم.
رضا اردکانیان با بیان اینکه در بخش انرژی در حال حاضر محدود به
صادرات برق و گاز هستیم که تابع قوانین فیمابین است ،اظهار کرد :عمده
صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی و محصوالت مورد نیاز کشور عراق
است و برای افزایش مبادالت به  ۲۰میلیارد دالر میبایست در بحث مربوط به
حمل و نقل گشایش ایجاد کنیم .حمل و نقل یکسره کمک زیادی میتواند به
سرعت این مبادالت داشته باشد.
وی ادامه داد :در مباحث گمرکی نیز نیازمند سرعت بیشتر هستیم .عالوه بر
این در بحث تعرفههای ترکیبی برای توازن بیشتر جزو برنامه کار است .امیدواری
زیادی وجود دارد که با توسعه امکانات که اقتصاد این دو عرصه را فعال میکند از
جمله بخش خصوصی و شرکتهای مشترک بتوانیم به این سمت برویم.
وزیر نیرو با بیان اینکه چهارمین اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای دو کشور بعد از شش سال برگزار میشود ،اظهار کرد :برای
وزارت نیرو افتخاری است که بعد از سه ماه از پذیرش مسئولیت کمیسیون
مشترک موفق به تدارک این نشست میشود و یک هیات عالی رتبه از بخش
دولتی و خصوصی عراق با بیش از  ۵۰تن از مدیران و مسئوالن ارشد ،وزیر
تجارت عراق را همراهی میکنند.
اردکانیان اظهار کرد :امیدواریم در بخشهای مختلف از جمله خدمات
فنی – مهندسی که این نمایشگاه در آن فعال است زمینههای همکاری بیشتر
فراهم شود .در حال حاضر بیش از  ۲۰۰شرکت در بخش برق و بیش از ۷۵
شرکت ایرانی در بخش آب همچنین چند شرکت خارجی در این نمایشگاه
حضور دارند.
وزیر نیرو با اشاره به ویژگی متمایز این نمایشگاه نسبت به سال گذشته تصریح
کرد :در سالی که دشمنان ما فشار حداکثری را به سقف توان خود رساندند ،این
نمایشگاه برگزار میشود و در دو سال اخیر توانستیم انرژی بیشتری را عرضه کنیم
و آب کافی نیز در اختیار بخشهای مختلف بگذاریم.
وی با اشاره به استفاده از ماینرها گفت :براساس مصوبه هیات وزیران
استفاده از ماینرها تابع ضوابط و مقررات است در وهله اول میبایست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مجوز استفاده از ماینر را به شرکتها ،موسسات و
تولید کنندگان بدهد و در این راستا این بخشها میتوانند براساس مصوبه
دولت و تعرفههای خاص مصرف انرژی برق را خریداری کنند و اگر به غیر
از این باشد با استفاده کنندگان غیرمجاز برخورد میشود و اجازه فعالیت به
آنها نخواهیم داد.

پژوهشگاه برق ،تأسیس یک نیروگاه در منطقه غرب کشور برای
رفع مشکالت موجود ضروری بوده و پنج نقطه برای احداث این
نیروگاه در غرب کشور درنظر گرفته شد.
بیگی نژاد با بیان اینکه احداث نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی
سیکل ترکیبی در شهرستان مالیر هنوز قطعی نشده است،
افزود :پنج نقطه شامل دو نقطه در شهرستان مالیر ،دو نقطه
در شهرستان بروجرد و یک نقطه در شهرستان درود در نظر
گرفته شده و بررسی ها برای احداث نیروگاه از جمله بازدید
میدانی ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه زمین های درنظر
گرفته شده برای احداث این نیروگاه ،زمین های کشاورزی
است و خریداری این زمین ها برای وزارت نیرو هزینه باالیی
دارد ،در حال پیگیری برای تأمین زمین از منابع طبیعی
هستیم .
نماینده مردم مالیر در مجلس در پایان یادآور شد :این
نیروگاه حرارتی با سرمایه گذاری حاکمیت احداث می شود و
پس از بهره برداری ،بخش خصوصی بدهی خود را به حاکمیت
در این زمینه پرداخت می کند.

