روزنامهاخبارصنعت چهارشنبه 19خرداد 1400شماره 1668

اخبار

توسط معاون آب و آبفاي وزير نيرو انجام شد؛

اعتراض ايران نسبت به رعايت حق آبه هيرمند

معاون آب و آبفاي وزير نيرو در جلسه مشترک کميساران آب
هيرمند در خصوص عدم دريافت حقآبه ايران در سالجاري اعتراض
کرد«.قاسم تقيزاده خامسي» صبح ديروز در بيست و سومين جلسه
مشترک کميساران آب هيرمند که با حضور مقام هاي جمهوري
اسالمي ايران و افغانستان برگزار شد ،با توجه به مسووليت کميساري
آب هيرمند که از طرف جمهوري اسالمي ايران بر عهده دارد ،ضمن
خوشآمدگويي خواستار تأمين حقآبه ايران بر اساس معاهده 1351
فيمابين شد.وي در ادامه با اشاره به دغدغههاي ايران نسبت به احداث
و آبگيري بند کمالخان بر روي هيرمند ،گفت :براساس ماده پنجم
معاهده  1351هيرمند ،افغانستان بايد موافقت ايران را براي ساخت اين
بند جلب ميکرد و ما معتقديم اين بند پيامدهاي اجتماعي ناشي از
مهاجرت ،تعطيلي کشاورزي و توسعه کانونهاي گرد و غبار را خواهد
داشت.معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا خاطرنشان کرد :مردم در
منطقه سيستان تشنه هستند و آنچه که ما نگران آن هستيم عدم
دريافت حقآبه در سال جاري و کمبود آب در سيستان است .ما
پيگير دريافت حقآبه خود به صورت درست و کامل بر اساس معاهده
هستيم«.احمد ويس بصيري» کميسار افغانستان در ادامه عنوان کرد:
اميدواريم با توجه به خشکسالي سالجاري بتوانيم در اين جلسه براي
برنامهريزي تأمين حقآبه به نتايج مثبتي برسيم و معاهده را اجرا کنيم.
اين مستلزم همکاري دو جانبه است.

تقدير معاون وزير نفت از پتروشيمي نوري

معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي به
خاطر دستيابي به رکورد توليد در سال  1399از پتروشيمي نوري
تقدير نمودند.به گزارش روابط عمومي پتروشيمي نوري  ،بهزاد محمدي
با اهداء لوح سپاس دستيابي به اين موفقيت را به مديريت و کارکنان
پتروشيمي نوري تبريک و تهنيت گفته و از تالش هاي موثر انجام شده
براي تحقق شعار سال “جهش توليد” و تعهد به شکوفايي و خودکفايي
کشور قدرداني نمودند.
شايان ذکر است که پتروشيمي نوري با توليد چهار ميليون و
 865هزار تن محصوالت خود در سال  99توانست رکورد بي سابقه اي
را در کارنامه خودبه ثبت برساند.
افزايش توليد  109درصد ظرفيت اسمي مجتمع 116 ،درصدي
ظرفيت برنامه اي توليد 107 ،درصدي پارازايلين و  111درصدي بنزن
از جمله موارد درخشان اين افتخار در سال “جهش توليد” با ياري
خداوند بوده است.

صنعتبرقخودرابرايتنشدماييآمادهميکند

شرکت هاي برق منطقهاي و توزيع در سراسر کشور ،خود را براي
شرايط تنش دمايي هفته آينده که باعث افزايش شديد مصرف مي
شود ،آماده ميکنند.نشست اضطراري ديروز در مرکز پايش صنعت
برق برگزار شد و در اين نشست همايون حائري ،معاون وزير نيرو در
امور برق و انرژي گفت :هفته گذشته ميانگين دماي کشور در حدود
 36درجه بود که پيک  58هزار و  563مگاوات به ثبت رسيد.وي ادامه
داد :اين در حالي است که براساس پيش بينيها هفته آينده ميانگين
دماي هوا  1.4درجه افزايش مييابد و در شرايط تنش دمايي و مصرف
برق قرار ميگيريم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در عين حال از همه روابط
عموميهاي و رسانهها خواست تا با اطالع رساني صادقانه و آگاه سازي،
هموطنان را در جريان شرايط کنوني صنعت برق قرار دهند.اين مقام
مسئول تأکيد کرد :بايد تالشهاي صنعت برق براي مديريت اين
شرايط اطالع رساني شود تا مردم نيز بتوانند با اطمينان کامل نسبت به
کاهش مصرف اقدام کنند.در اين نشست همچنين محمدحسن متولي
زاده مديرعامل توانير نيز با تأکيد بر اطالع رساني مستمر گفت :بايد در
اطالع رسانيها ،تأثير شديد شرايط آب و هوايي بر مصرف برق تبيين
شود .همچنين بايد آثار کم بارشي ،نحوه برخورد با مراکز استخراج
غيرمجاز و ادارات پُرمصرف براي مردم اطالع رساني شود.
وي همچنين با تأکيد بر اين که برنامههاي تعميراتي به جز موارد
اضطرار ،بايد تعليق شود ،افزود :با وزارت صمت براي جلب بيشتر
همکاري با صنايع ،هماهنگي شده است.مديرعامل توانير در عين
حال با بيان اين که بايد به دور از جريانات سياسي به خدمت رساني
بپردازيم ،توضيح داد :بايد ضمن دعوت مردم به حضور در انتخابات،
از موضعگيري ها پرهيز و صرفاً به خدمت رساني و تأمين برق مردم
بپردازيم.مديرعامل توانير همچنين با اشاره به اين که تنها دو راه براي
جلوگيري از اعمال خاموشي وجود دارد ،گفت :يک راه ساخت  10هزار
مگاوات نيروگاه جديد است که اعتباري بالغ بر  250هزار ميليارد توماني
را نياز دارد و در مدت زمان کوتاه نيز به نتيجه نميرسد .راه دوم جلب
مشارکت عموم مردم براي همکاري در مديريت مصرف را انجام کارهاي
ساده مانند تنظيم کولرهاي گازي روي  25درجه و استفاده از دور کند
کولرهاي آبي است و خاموش کردن المپهاي اضافي است که ميتوان
با انتخاب آن از خاموشي رهايي پيدا کنيم.
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انرژی

وزير نفت :صادرات گاز در دولت تدبير و اميد  2برابر شده است

وزير نفت با بيان اينکه صادرات گاز در دولت تدبير و اميد دو برابر شده است
و اگر بخواهيم صادرات گاز اضافي داشته باشيم هيچ راهي جز بهينهسازي مصرف
نداريم ،تأکيد کرد :براي نگهداشت توليد پارس جنوبي و ديگر ميدانهاي گازي به
حدود  50ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز داريم.
بيژن زنگنه ديروز (سهشنبه 18 ،خردادماه) براي پاسخ به پرسش عليرضا
ورناصري قندعلي ،نماينده مسجدسليمان و اللي و هفتگل و انديکا درباره
جمعآوري گازهاي مشعل و جالل محمودزاده ،نماينده مهاباد درباره گازرساني و
کمبود گاز مايع در صحن مجلس شوراي اسالمي حاضر شد.
وي در پاسخ به نماينده مسجدسليمان و اللي و هفتگل و انديکا درباره
جمعآوري گازهاي ارسالي به مشعل توضيح داد :گازهاي مشعل يا همان گازهايي
که به مشعل ميرود موضوعي است که بيش از  60سال مطرح بوده و اجراي آن
مسئلهاي پيچيده ،دشوار و پرهزينه است .مجلس شوراي اسالمي نيز به اين مسئله
توجه داشته و آخرين بار در ماده  48قانون برنامه ششم توسعه ،دولت را موظف
کرد تا گازهاي مشعل به قيمت عادالنه واگذار شود.
وزير نفت با اشاره به اينکه ما در اجراي اين قانون يک مزايده برگزار کرديم و
قيمت هر مترمکعب گاز براي پايه مزايده را نيم سنت تا دو سنت تعيين کرديم
که تقريباً رايگان بود ،اما تعداد مراجعهکنندگان اندک بود ،افزود :بر اين اساس
قراردادهايي به مقدار نيم ميليون مترمکعب براي ايستگاه جمعآوري گازهاي
مشعل ميدان پارسي و مارون  3امضا و راهاندازي شد و تأسيسات جمعآوري چند
مورد ديگر نيز به ظرفيت  1.7ميليون مترمکعب انجام شد ،اما مقادير بسيار کم بود.
زنگنه در تببين بيشتر اين موضوع توضيح داد :براي جمعآوري گازهاي
مشعل بايد واحدهايي به نام انجيال يا پااليشگاه گازي احداث شود ،در اين
واحدها گازهاي جمع آوريشده از چاههاي مختلف ،شيرينسازي و تفکيک و
هرکدام براي هدفي مصرف ميشوند ،اين موضوع به سرمايهگذاري زيادي نياز دارد.
وي با اشاره به اينکه در دولت تدبير و اميد به بخش خصوصي اجازه داده شد
واحدهاي انجيال بسازند ،تصريح کرد :با اقدامهاي انجامشده نهتنها تمام گازهاي
مشعل خوزستان ،بلکه گازهاي مشعل فالت قاره و نفت مرکزي تعيين تکليف
شدند و طرحها به ترتيب در حال اجراست .انشاءاهلل جمعآوري اين گازها تا آخر
سال  1401بيش از  90درصد محقق ميشود.
وزير نفت با بيان اينکه جمعآوري گازهاي مشعل مسجدسليمان به
پتروپااليشگاه بختياري واگذار شده است تا بهره آن به مردم منطقه برسد ،ادامه
داد :از مهمترين اقدامهايي که در زمينه گازهاي مشعل انجام داديم احداث
پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس در بهبهان با سرمايهگذاري  3ميليارد دالري
بود که  56ميليون مترمکعب ورودي آن است و  3.4ميليون تن خوراک براي
پتروشيميها تأمين ميکند ،اين پروژه پارسال گشايش يافت.
زنگنه از طرحهاي جمعآوري گازهاي مشعل در شرق کارون بهعنوان ديگر
طرح نام برد و با بيان اينکه گازهاي اين پروژه به پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس
و پااليشگاه گاز مارون ميرود ،تصريح کرد :اين طرح که قراردادش در سال 97
امضا شد ،در حال اجراست .بهدنبال اجراي اين طرح با سرمايهگذاري نزديک 2
ميليارد دالر  17.5ميليون مترمکعب گاز در شرق کارون جمعآوري ميشود و
ديگر هيچ گازي نخواهيم داشت که بسوزد ،جز مسجدسليمان که توضيحات آن
ارائه شد.وي ادامه داد :همچنين انجيال  3200در غرب کارون نيز در حال
اجراست که سرمايه مورد نياز براي تأسيس آن  1.4ميليارد دالر است .فاز نخست
آن امسال به بهرهبرداري ميرسد و  1.8ميليون تن خوراک واحدهاي پتروشيمي
بندرامام را تأمين و  9.6ميليون مترمکعب گاز به شبکه سراسري تزريق ميکند.
وزير نفت تصريح کرد :انجيال  3100در منطقه دهلران ديگر طرح
جمعآوري گازهاي مشعل و رقم سرمايهگذاري آن  890ميليون دالر است که از
سوي صندوق بازنشستگي صنعت نفت تأمين ميشود و درصد پيشرفت آن 50
درصد است ،اين طرح سال  1401به بهره برداري ميرسد .در پاييندست اين
طرح نيز يک مجتمع پتروشيمي با ظرفيت  900هزار تن در حال احداث است.
زنگنه از جمعآوري گازهاي مشعل در منطقه پارس جنوبي ،انجيال خارک
و جمعآوري گازهاي منطقه خارک بهعنوان ديگر طرحها نام برد و گفت :پااليشگاه
هنگام هم که گازهاي منطقه قشم را جمعآوري ميکند اجرا شده و در حال بهره
برداري است.

وي تأکيد کرد :دولت در موضوع جمعآوري گازهاي مشعل گام بزرگي
برداشته و کار بزرگي انجام شده است ،همه قراردادهاي جمعآوري گازهاي مشعل
تعيين تکليف شده و در حال اجرا و فعال است و انشاءاهلل حداکثر تا سال 1401
تکميل ميشود.
وزير نفت درباره صادرات گاز بهعنوان ديگر پرسش اين نماينده مجلس هم
توضيح داد :صادرات گاز در اين دولت دو برابر شده است ،اما اگر بخواهيم صادرات
گاز بيشتري داشته باشيم هيچ راهي جز بهينهسازي مصرف نداريم ،ما اکنون براي
نگهداشت توليد گاز پارس جنوبي و ديگر ميدانهاي گازي به حدود  50ميليارد
دالر سرمايهگذاري نياز داريم ،براي افزايش صادرات نيز به سرمايه بيشتري از اين
رقم ( 50ميليار دالر) نياز است.
زنگنه با بيان اينکه صادرات گاز نيز نوعي خامفروشي است و ترجيح ما در
مصرف گاز تخصيص آن به پتروشيميها و صنايع داخلي انرژيبر براي ايجاد ارزش
افزوده بيشتر است ،تأکيد کرد :صادرات گاز تنها به وزارت نفت مربوط نيست و ابعاد
مختلف سياسي دارد که همه اين ابعاد را بايد در کنار هم در نظر گرفت.
وزير نفت با اشاره به اينکه بهينهسازي مصرف انرژي مسئله مهمي است،
يادآور شد :مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه در قالب ماده  12قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور تصويب کرد بود که ميتوانست
انقالبي در اين حوزه باشد ،اما متأسفانه در قالب تبصره  14بودجه ساالنه تأثير اين
قانون از بين رفت ،در حالي که اجراي دقيق اين قانون گام بزرگي براي بهينهسازي
مصرف بود.
وي بر ضرورت مصرف بهينه انرژي در نيروگاهها تأکيد کرد و گفت :اگر
نيروگاهها بازده حرارتيشان را افزايش دهند با گازي که در اختيارشان قرار
ميگيرد بهراحتي ميتوانند  1.5برابر انرژي برق بيشتري توليد کنند و براي توليد
برق بيشتر به گاز بيشتري نياز نخواهند داشت ،اما وقتي قيمت گاز براي نيروگاهها
تقريباً صفر است ،چرا بايد سرمايهگذاري کنند؟! ضمن اينکه قيمت برق قيمت
نامناسبي است.
وزير نفت با بيان اينکه ما اکنون نزديک  35ميليارد دالر در سال يارانه گاز
به مردم ميدهيم که رقم بزرگي است و فع ً
ال هم نميتوانيم تغييري در آن ايجاد
کنيم ،تصريح کرد :ما دو سند براي بهينهسازي انرژي تدوين کرديم .يکي از آنها
مربوط به تراز مصرف گاز تا سال  1420و ديگري تراز سوخت حملونقل است
و شوراي عالي انرژي هر دو آنها را تصويب کرده و جزو ريلگذاري براي دولت
آينده است.
زنگنه درباره پرداخت عوارض آاليندگي هم توضيح داد :در بحث پرداخت
عوارض آاليندگي به شهرداريها بدهي نداريم .اختالفي ميان دستگاهها وجود
داشت که دستگاه مالياتي معتقد بود بر مبناي ارزش توليد نفت بايد درصد
عوارض آاليندگي پرداخت شود که از بودجه شرکتهاي ما نيز باالتر ميرفت و
سرانجام قرار شد مبناي پرداخت ارزش خدمات براي شرکتها باشد که اکنون نيز
پرداختها انجام شده است و بدهي نداريم.
وي درباره طرح طبقهبندي مشاغل هم گفت :اين طرح را براي نخستين بار
با زحمات زياد و با همکاري وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به تصويب رسانديم
و در حال اجراست و اگر مشکلي دارد آن را رفع خواهيم کرد.
وزير نفت به پرسشي درباره اساسنامه گاز هم پاسخ داد :اين طرح در

کميسيون انرژي وجود دارد و هر وقت نمايندگان مصلحت دانستند ميتوانند
درباره آن تصميمگيري کنند و به اين دولت هم نميرسد.
عليرضا ورناصري قندعلي ،نماينده مسجدسليمان و اللي و هفتگل و انديکا
پس از شنيدن اين پاسخها اعالم کرد که قانع شده است.
زنگنه در ادامه حضور در صحن مجلس پاسخگوي پرسشهاي جالل
محمودزاده نماينده مهاباد درباره گازرساني و علت کمبود گاز مايع در سطح
کشور بود.
وي با اشاره به اينکه تعداد روستاهاي بهرهمند از نعمت گاز در دولتهاي
يازدهم و دوازدهم حدود  2.5برابر شده و از  14هزار روستا به  35هزار روستا
رسيده است ،تصريح کرد :هماکنون بيش از  95درصد جمعيت کشور زير پوشش
شبکههاي گازرساني قرار دارند.
وزير نفت با بيان اينکه استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان به داليل
مختلف از ميانگين عقب هستند ،افزود :در اين سالها  43هزار ميليارد تومان براي
گازرساني روستايي و شهري هزينه شده و  40هزار ميليارد تومان اضافه هم براي
خطوط انتقال خرج شده است.
زنگنه با اشاره به اينکه براي گازرساني به استان آذربايجان غربي  2هزار
و  500ميليارد تومان تخصيص داده شده و پوشش گازرساني در اين استان از
 78درصد سال  1392به  93درصد رسيده است ،گفت :پوشش گازرساني در
شهرستان مهاباد از  37درصد در سال  92به  80درصد ،در شهرستان سردشت از
صفر به  34درصد (اين منطقه از نظر گازرساني از عقبافتادهترين مناطق است)،
در پيرانشهر نيز از  31درصد در ابتداي سال  1392به  74درصد رسيده که
اميدوارم با گازرساني روستاهاي اين شهرستان به پوشش  90درصدي دست يابيم.
به گفته وي ،در کشور ما حدود  4.5ميليون نفر از نعمت گاز طبيعي استفاده
نميکنند.
وزير نفت درباره دليل کمبود گاز مايع در سطح کشور هم توضيح داد :اکنون
روزانه پااليشگاههاي نفتي کشور حدود  7هزار تن گاز مايع توليد ميکنند که از
اين مقدار در سالهاي  1398و  1399به ترتيب  5300و  5500تن آن در داخل
توزيع شد ،اما توجه کنيد در اين شرايط کل گاز مايع مصرفي مردم با فرض اينکه
به هر نفر در ماه دو کپسول  11کيلويي تخصيص داده شود حدود  2300تن در
روز است .با اين حال دقت کنيد ما  5500هزار تن توزيع ميکنيم ،بقيه اين مقدار
کجا ميرود که مردم دوباره در صف ميايستند؟!
زنگنه ادامه داد :با بررسيهاي انجامشده مشخص شده قاچاق نميشود و پس
از افزايش قيمت بنزين ،مردم از گاز مايع در خودروهاي بسيار فرسوده به روش
غيرفني و خطرناک استفاده ميکنند.
وي با بيان اينکه براي بهرهمندي خانوارها از گاز مايع سامانهاي ايجاد کرديم
که براي اجراي آن دو روش سهميه و رقم مالي وجود داشت ،تصريح کرد :مجلس
شوراي اسالمي در قانون بودجه امسال در اين زمينه مکلف کرد به هر کيلو گاز
مايع  750تومان يارانه نقدي تعلق گيرد و جايگاههايي هم براي استفاده استاندارد
خودروسازان از گاز مايع ساخته شود.
وزير نفت در واکنش به سخن نماينده مجلس که اعالم کرد شما عالقه
به صادرات گاز مايع داريد ،اظهار کرد :بله عالقه داريم ،اما عمده گاز توليدي
پااليشگاهها براي داخل مصرف ميشود و اگر رقمي براي صادرات باقي بماند
درآمد آن به سازمان هدفمندي يارانهها ميرسد نه شرکت ملي نفت يا شرکت
ملي گاز ايران .از سوي ديگر ما مخالف توزيع گاز مايع در داخل نيستيم و وظيفه
ما تأمين نياز داخل است.
زنگنه ادامه داد :از نظر ما اولويت در سبد سوخت با مصرف سيانجي است،
زيرا هزينه توليد اين حامل انرژي حداکثر  20تا  25سنت است ،در حاليکه
گاز مايع بيش از  35سنت است و ميتوان آن را صادر کرد ،بنابراين مصرف
سيانجي در داخل بهتر است ،اما مجلس حکم کرده است و ما براي اجراي آن
عمل ميکنيم.
وي در واکنش به روند ُکند گازرساني هم تصريح کرد :اينگونه نيست ،اگر
اين طور بود با پوشش  95درصد جمعيت کشور در شبکه گازرساني روبهرو نبوديم،
ميانگين گازرساني روستايي کشور هم اکنون  84درصد و بعضي از استانها هم
 90درصد است.

