
 جزئیات سومین مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی اعالم شد

4انرژی

 وزیر نیرو: 

17 میلیون روستایی آب سالم دارند

 وزیر نیرو اعالم کرد که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 17 میلیون 
نفر از اهالی روستاهای کشور از آب آشامیدنی سالم بهره مند شده اند.

به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان روز دوشنبه در آیین بهره برداری مجتمع آبرسانی 
به 16 روستای بخش مرکزی شهرستان مرزی مراوه تپه استان گلستان، گفت: 
شش میلیون نفر از مجموع این جمعیت روستایی از سال 92 تاکنون از نعمت آب 

آشامیدنی سالم بهره مند شده اند.
وی اضافه کرد: اکنون در استان گلستان 105 پروژه در حوزه آب و آب و فاضالب 

شهری و روستایی با اعتبار 38 هزار و 500 میلیارد ریال در دست اجرا است.
اردکانیان همچنین از طرح توسعه نیروگاه مراوه تپه تا سال آینده خبر داد و گفت: 
ظرفیت این نیروگاه که 8 مگاوات آن به بهره برداری رسیده تا تابستان سال آینده به 

12 مگاوات افزایش می یابد.
وزیر نیرو از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای اصالح و توسعه شبکه برق مراوه 

تپه نیز خبر داد.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم چهار شهرستان مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه 
تپه در مجلس شورای اسالمی نیز در این آیین مراوه تپه را از محروم ترین شهرستان 
های کشور دانست و گفت: اکنون 50 روستای این دیار از نعمت آب آشامیدنی سالم 

برخوردار نیستند.
شهرام کوسه غراوی افزود: برای رفع مشکل آب شرب روستاهای مراوه تپه باید 
به عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی »زاو« کالله که 72 روستا را زیرپوشش قرار می 

دهد، شتاب بخشید.
به گزارش ایرنا، در حاشیه این آیین که در روستای آق امام مراوه تپه برگزار شد، 
جوانان منطقه در حرکتی خودجوش درخواست ساخت یک سالن ورزشی از نماینده 
دولت کردند که وزیر نیرو هم در تماس با وزیر ورزش و جوانان، موافقت احداث یک 

سالن ورزشی سرپوشیده چند منظوره را تا پایان سال 98 دریافت و اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، با بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستای آق آمام که آب شرب 
آن از یک حلقه چاه عمیق در روستای »قرناوه سفلی« تامین می شود و دارای 18 
کیلومتر خط انتقال در چهار مخزن و ایستگاه پمپاژ است، 145 میلیارد ریال هزینه 

شده و افزون بر 10 هزار نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.
روستای آق امام با 400 خانوار جمعیت در 25 کیلومتری جنوب شرق مرکز 

شهرستان مرزی مراوه تپه در شرق ترین جای استان گلستان واقع شده است.

رویترز خبر داد

دریافت ۲ میلیون بشکه میعانات ایران از سوی یک 
خریدار کره ای

رویترز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که یک خریدار نفت کره جنوبی 
قرار است حدود دو میلیون بشکه میعانات ایران را در ژانویه دریافت کند.

به گزارش ایسنا، این محموله نخستین واردات نفت ایران از سوی کره جنوبی در 
چهار ماه گذشته خواهد بود. این کشور که پنجمین خریدار بزرگ نفت جهان است، 
وارداتش از ایران را پیش از بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران در نوامبر، با هدف 

دریافت معافیت از این تحریم ها متوقف کرد.
این منبع آگاه که به دلیل محرمانه بودن موضوع  مایل نبود نامش فاش شود، به 
رویترز گفت: نخستین محموله به میزان حدود 960 هزار بشکه در روز میعامات قرار 

است هفته جاری به بندر اینچئون برسد.
محموله دوم به میزان 990 هزار بشکه در روز اواخر ژانویه به کره جنوبی خواهد 

رسید.
کره جنوبی می تواند حداکثر 200 هزار بشکه در روز نفت ایران را که عمدتا 
میعانات است، تحت معافیت های واشنگتن، وارد کند. حدود 70 درصد از نفت ایران 
که پیش از بازگشت تحریم ها، از سوی کره جنوبی خریداری شد، میعانات پارس 
جنوبی بوده و بیش از نیمی از واردات نفت فوق سبک کره جنوبی، از میدان گازی 

پارس جنوبی ایران بوده است.
کیم جون، مدیر اجرایی شرکت "اس کی اینوویشن" که مالک بزرگترین پاالیشگاه 
نفت کره جنوبی است، هفته گذشته در حاشیه نمایشگاه محصوالت الکترونیکی 
الس وگاس به رویترز گفته بود: کره جنوبی یک معافیت دریافت کرده و سرگرم 
مذاکره با ایران درباره نخستین حجم واردات خود است. به نظر می رسد خرید نفت 

ایران می تواند در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه از سر گرفته شود.

افزایش 1۰ درصدی خرید نفتی چین

آمار رسمی نشان داد واردات نفت چین در سال ۲۰1۸ بر مبنای ساالنه 1۰.1 
درصد رشد کرد و به ۹.۲۸ میلیون بشکه در روز رسید.

به گزارش ایسنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان داد واردات نفت چین در دسامبر 
بر مبنای ساالنه 29.9 درصد رشد کرد و به 10.35 میلیون بشکه در روز بالغ شد 
با این حال در مقایسه با واردات 10.48 میلیون بشکه در روز در نوامبر، 1.2 درصد 
کمتر بود. برای دومین ماه متوالی است که واردات نفت ماهانه چین باالی 10 میلیون 
بشکه در روز است. آمار اداره کل گمرک چین به تن منتشر شده و از سوی پالتس به 
بشکه تبدیل شد. واردات نفت چین در دسامبر 43.78 میلیون تن بود که 2.1 درصد 
در مقایسه با 42.87 میلیون تن در نوامبر کاهش داشت. همچنین بنا بر آمار رسمی، 
صادرات محصوالت نفتی چین در دسامبر به 5.86 میلیون تن رسید. صادرات با 
وجود سهمیه های صادرات جدید که برای دسامبر صادر شد، بر مبنای سال به سال 
5 درصد کاهش داشت. صادرات محصوالت نفتی چین در فاصله ژانویه تا دسامبر بر 

مبنای ساالنه 12.4 درصد رشد کرد و به 58.64 میلیون تن رسید.

انقالب اسالمی در چهل سالگیاخبار

پرونده های تمام و نیمه تمام وزارت نیرو
طی  مردم  آب وبرق  تامین  متولی  به عنوان  نیرو  وزارت 
انقالب اسالمی می گذرد، علی رغم  از شروع  ۴۰ سالی که 
تنش ها، کاستی ها و عقب ماندگی ها توانسته کارنامه نسبتا 
خوبی از خود بر جای بگذارد اما واضح است که مشکالت 
بسیاری هنوز در این عرصه وجود دارد و برای حل کامل آن ها 

باید اقدامات بیش تری صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، نگاهی به تاریخچه تشکیل وزارت نیرو بیانگر این 
است که تغییر و تحوالت متعددی در این وزارتخانه صورت گرفته 
است؛ به گونه ای که پس از گذر از فراز و نشیب های متعدد، سرانجام 
قانون تاسیس »وزارت نیرو« در بیست و هشتم بهمن 1353 به 
تصویب رسید. هدف از تصویب این قانون هم حداکثر استفاده از 
منابع انرژی و آب و هم چنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع 
مصارف عمومی شهروندان اعالم شد. وظایف اساسی وزارت نیرو 
درواقع نوع گسترده و همه جانبه  از وظایف وزارت آب و برق پیشین 

بود.
تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات 

آب وفاضالب
ازجمله مهم ترین این وظایف که در قانون تاسیس به آن ها اشاره 
شده است؛ مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تعیین سیاست ها 
و  نظارت  هماهنگی،  سیاستگذاری،  انرژی،  برنامه های  اجرای  و 
بهره برداری از شرکت ها و موسساتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع 
انرژی درسراسر کشور را به عهده دارند و مطالعه و شناخت منابع آب 
کشور و بهره برداری از آن ها، احداث نیروگاه های برق و تاسیسات 
تصفیه و آبرسانی در تمام نقاط ایران، ساخت و تولید انواع کاالهای 

آب و برق تعیین شد.
با تاسیس وزارت نیرو تمامی اختیارات وزارت آب وبرق به وزارت 
نیرو منتقل شد و حتی بر اساس ماده 9 این قانون سازمان انرژی 
اتمی ایران از سازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب شد و در 
اصالح ماده یک قانون وزارت نیرو در بیستم اردیبهشت سال 1357، 
احداث، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های اتمی نیز از وظایف اصلی 

وزارت نیرو تلقی شد.
براساس ماده 8 این قانون، شرکت ملی نفت ایران نیز موظف شد 
که برنامه های تولید، پاالیش و توزیع نفت و گاز را در اختیار وزارت 
نیرو قرار دهد. هرچند پس از پیروزی انقالب اسالمی و توجه به 
توسعه و ضرورت استفاده  گسترده ازانرژی اتمی، »سازمان انرژی 
اتمی« مستقل و از وزارت نیرو منفک شد. در ادامه تکمیل وظایف 
وزارت نیرو در 29 تیرماه سال 1354 قانون تشکیل »شرکت های 
تامین و توزیع آب و تاسیسات آب وفاضالب شهرها« به تصویب 
ایجاد شبکه های جمع آوری و دفع  رسید. بر اساس این قانون، 
با همکاری شهرداری ها یا بخش خصوصی برعهده  نیز  فاضالب 

وزارت نیرو گذاشته شد.
تصویب قانون توزیع عادالنه آب در سال 1۳۶1

انقالب  »شواری  تشکیل  و  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
جمهوری اسالمی ایران«، با تصویب الیحه قانونی راجع به تغییرات 
وظایف وزارت نیرو مصوب سال 1359، بخشی از وظایف وزارت نیرو 
به سایر سازمان ها یا وزارت خانه ها منتقل شد. براساس این الیحه، 
تامین و توزیع آب آشامیدنی شهرها به استانداری و شهرداری ها 
منتقل شد. ادارات آبیاری و تشکیالت مربوط به آن ها نیز به وزارت 
کشاورزی و عمران روستایی واگذار شد. بدین ترتیب یک بار دیگر 

وظایف وزارت نیرو دست خوش تغییر و تحول شد.
ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در 
منطقه خشک و نیم خشک کره زمین قرارگرفته است، به همین 
دلیل موضوع آب همواره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و نبود 
قانون مشخصی دراین زمینه موجب بروز مشکالت حقوقی می شد. 
با تصویب قانون توزیع عادالنه آب در سال 1361 حدود و اختیارات 
یکی از اساسی ترین وظایف وزارت نیرو که همواره با چالش عمومی 
روبرو بود، تعیین و مشخص شد. این قانون در پنج فصل و 52 
ماده و 27 تبصره، وضعیت چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع 
آب و حتی فاضالب را تشریح و هدفمند کرد. درهمین راستا نیز 
قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و 
زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون های بین المللی و 
انجام مطالعات علمی در این زمینه در سال 1366 به تصویب رسید.
بازسازی و اجرای طرح های عمرانی پس از جنگ تحمیلی

با پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه کشور ایران، بازسازی و 
اجرای طرح های عمرانی شدت بیشتری گرفت و دولت و مجلس 
شورای اسالمی نیز توجه خود را به تصویب قوانین و اجرای طرح 
های عمرانی معطوف داشتند. وضعیت بهداشت محیط شهرها و 
الزام و ضرورت جمع آوری، انتقال و ساماندهی فاضالب و تاسیسات 
آب رسانی شهرها و واحدهای صنعتی، مقدمات تصویب قوانینی 
تشکیل  قانون  اساس  برهمین  آورد.  وجود  به  زمینه  دراین  را 
»شرکت های آب وفاضالب« در اسفندماه سال 1369 تصویب و 
ابالغ شد. براساس این قانون ایجاد و بهره برداری از شبکه های توزیع 
آب شهری و جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها برعهده 
شرکت های مستقلی با عنوان شرکت های آب وفاضالب استانی که 

زیر نظر وزارت نیرو انجام وظیفه می کنند، گذاشته شد.
واگذاری کلیه تامین خدمات آب و برق به وزارت نیرو در 

سال 1۳۸1
بخشی از امورات عمرانی مربوط آبرسانی روستاها و جمع آوری و 
دفع فاضالب های روستایی هنوز تا این تاریخ دراختیار وزارت نیرو 
قرار نگرفته بود و کماکان برعهده وزارت جهاد سازندگی بود. به 
منظور یکپارچه سازی وظایف و واگذاری کلیه خدمات آب و برق به 
مردم، بنا به تصویب هیئت وزیران در مردادماه سال 1381 وظایف 
آب وفاضالب های روستایی و هم چنین برق رسانی به روستاها نیز به 
وزارت نیرو واگذار شد. به این وسیله کلیه وظایف تامین و آبرسانی به 
شهرها و روستاها، ایجاد شبکه ها و تصفیه خانه های فاضالب شهری و 
روستایی و تامین وتوزیع برق به شهرها و روستاها و مطالعه و استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر ازجمله اساسی ترین وظایف وزارت نیروست 

که هم اکنون در حال انجام است.
اقدامات وزارت نیرو از سال 1۳۵7 تاکنون

این  سکاندار  سرپرست  و  وزیر  تاکنون 14  سال 1357  از  اما 
وزارت خانه شدند و طی این مدت نیز اقدامات مختلفی برای تامین 
آب و برق مشترکان کشور انجام شد که از جمله آن می توان به تحت 
پوشش قرار گرفتن 99.48 درصد جمعیت شهری به آب شرب سالم 
اشاره کرد. هم چنین طبق اعالم وزرات نیرو بررسی عملکرد حوزه 
آب شهری نشان می دهد از جمعیت 18 میلیون نفری شهرهای 
تحت  نفر  میلیون  حدود 74.6  اسالمی  انقالب  ابتدای  در  ایران 
پوشش خدمات آب و فاضالب قرار داشتند اما هم اکنون از جمعیت 
60 میلیون نفری شهرهای ایران، 99.48 درصد تحت پوشش این 
خدمات قرار گرفته اند؛ این رقم تا پایان سال جاری به 99.5 درصد و 

تا پایان دولت دوازدهم به میزان 99.7 درصد افزایش خواهد یافت.
عالوه بر این، 2700 مشترک آب شهری ابتدای انقالب در اوایل 
دولت یازدهم به 14 میلیون و 386 هزار مشترک و تا ابتدای دولت 
دوازدهم به 15 میلیون و 719 هزار مشترک رسیده که با اقدامات 
صورت گرفته هم اکنون تعداد مشترکان آب شهری کشور به 16 
میلیون و 516 هزار خانوار افزایش پیدا کرده که براین اساس طی 
دولت تدبیر و امید بیش از دو میلیون و 100 هزار نفر به مشترکان 

آب شهری افزوده شده است.
تاسیس 1۲۴ تصفیه خانه آب شهری

در این بین، به دلیل رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب 
در شهرها حدود 26 هزار و 994 هزار کیلومتر خطوط انتقال آب 
شهری تا ابتدای دولت یازدهم در کشور ایجاد شده بود که این رقم 
تا ابتدای دولت دوازدهم به حدود 28 هزار و 492 کیلومتر و در حال 
حاضر به 29 هزار و 843 هزار کیلومتر رسید، بر این اساس در مدت 
زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 2849  کیلومتر خطوط 

انتقال آب شهری در کشور ایجاد شده است.
هم چنین طول شبکه  توزیع آب شهری در ابتدای انقالب حدود 
24 هزار کیلومتر بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به 141 
هزار و 410 کیلومتر و در ابتدای دولت دوازدهم به 147 هزار و 550 
هزار کیلومتر رسیده بود. در حال حاضر نیز طول شبکه  توزیع آب 
شهری از مرز  155 هزار کیلومتر گذشته است، بنابراین در مدت 
زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 14 هزار کیلومتر به طول 

شبکه های توزیع آب شهری کشور افزوده شده است.
بنا بر اعالم سازمانهای مربوطه، ازسوی دیگر در ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی حدود 27 واحد تصفیه خانه آب شهری در کشور 
فعال بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به 124 واحد و در 
حال حاضر تعداد تصفیه  خانه های آب شهری کشور به 139 مورد 
رسید؛ در حال حاضر تعداد مخازن آب شهری به 4667  مورد 
رسیده و حجم کل این مخازن نیز به 16 میلیون و 298 هزار 

مترمکعب افزایش یافته که این رقم در ابتدای دولت یازدهم حدود 
14 میلیون و 821 هزار مترمکعب بوده است.

درحال حاضر جمعیت تحت پوشش شهرهای دارای شبکه های 
جمع آوری فاضالب تا شهریورماه سال گذشته بالغ بر 27 میلیون و 
577 هزارو 434 نفر بوده که این تعداد 47.6 درصد جمعیت شهری 
کشور را در بر دارد و بر اساس آخرین خبرها 112 تصفیه خانه 
فاضالب در حال ساخت است. همچنین در حال حاضر  در 295 
شهر کشور طی 6 میلیون و 641 هزار فقره انشعاب فاضالب که 
توسط 59 هزارو 500 کیلومتر شبکه جمع آوری می شود در مدار 

بهره برداری قرار دارند.
وعده ایجاد ۴۰ تصفیه خانه آب و فاضالب جدید

میزان تولید ساالنه پساب در ایران، حدود یک میلیارد و 200 
میلیون مترمکعب است که این میزان در نتیجه فعالیت بالغ بر 183 
باب تصفیه خانه با فرآیندهای مختلف تصفیه تولید می شود، تعداد 
تصفیه خانه های با فرآیند لجن فعال که جزو فرآیندهای تصفیه 
کامل و حتی پیشرفته است، به بیش از 90 تصفیه خانه می رسد 
و مابقی تصفیه خانه ها نیز دارای فرآیندهایی نظیر الگون هوادهی و 
برکه تثبیت هستند که شرایط الزم برای تولید پساب جهت مصارف 

کشاورزی را دارا هستند.
طبق اعالم مسووالن آبی کشور قرار شده به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 40 تصفیه خانه آب و فاضالب در 
کل کشور ایجاد شود که اعتبار اجرای این طرح 1766 میلیارد تومان 
تخمین زده شده است و این 40 تصفیه خانه ظرفیت یک میلیون و 
549 هزار مترمکعب تصفیه آب و فاضالب در طول شبانه روز را دارد 
همچنین قرار شده 26 تصفیه خانه فاضالب، 12 تصفیه خانه آب و 
دو آب  شیرین کن نمک زدایی احداث شود که این 12 تصفیه خانه 

قابلیت تصفیه یک میلیون مترمکعب آب را در شبانه روز دارد.
افزایش 11 برابری ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور

عالوه بر این، در بخش برق نیز در حالی که جمعیت کشور نسبت 
به ابتدای انقالب اسالمی حدود 2.25 برابر شده ولی با این وجود 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور 11 برابر افزایش یافته و به 
بیش از 80 هزار مگاوات رسیده است. همچنین طول شبکه های 
برق نیز در این مدت 11.3 برابر شده و  براساس برآورد گرفته 
ظرفیت پست های برق نسبت به ابتدای انقالب 14 برابر و تعداد 

ترانسفورماتورهای توزیع نیز بیش از 27 برابر شده است.
رشد 1۳ برابری روستاهای برخوردار از نعمت برق

رشد 13 برابری روستاهای برخوردار از نعمت برق طی 40 سال 
گذشته نیز یکی از نکات مهم در این حوزه است چراکه با توجه 
به نقش برق در توسعه و آبادانی کشور و هم چنین افزایش سطح 
آسایش و رضایت مندی مردم شاهد توسعه اقدامات این صنعت در 
ایران بوده ایم و در مدت زمان به اعتقاد کارشناسان، فعالیت دولت 
تدبیر و امید سرعت بیش تری برای گسترش فعالیت های این بخش 
شکل گرفته، به طوری که طی حدود پنج سال اخیر بیش از 11 هزار 
مگاوات به ظرفیت نصب شده کشور افزوده شده است. هم چنین باید 
گفت که در دوران دولت تدبیر و امید بیش از 150 هزار میلیارد 
تومان از منابع مختلف برای صنعت برق کشور سرمایه گذاری شده 
است و تدابیر صورت گرفته موجب شده تا کشور ما امروزه در میان 
کشورهای توسعه یافته از حیث دسترسی به انرژی الکتریکی قرار 

بگیرد.
رشد قابل توجه تجدیدپذیرها

نگاهی به روند توسعه انرژی های پاک در کشور نیز حاکی از آن 
است که ظرفیت شش مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر در ابتدای 

انقالب هم اکنون به 670 مگاوات رسیده است؛ در ابتدای دولت 
تدبیر و امید کل ظرفیت نصب شده کشور در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر 165 مگاوات بوده که در پایان دولت یازدهم این رقم با 
تغییر رویکرد سرمایه گذاری از سوی بخش دولتی به سرمایه گذاری 
توسط بخش غیردولتی و ایجاد تعرفه های متنوع برای قراردادهای 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به حدود 341 مگاوات رسیده بود و 
از زمان استقرار دولت دوازدهم تا پایان آذرماه سال جاری، ظرفیت 
به 670  با رشد 96 درصدی  تجدیدپذیر  انرژی های  نصب شده 

مگاوات رسیده است.
همچنین در راستای تنوع بخشی اقتصادی در سبد انرژی با تاکید 
بر انرژی های تجدیدپذیر، ظرفیت نصب شده انرژی های برق آبی 
تاکنون از مرز 12 هزار مگاوات گذشته است و بر اساس برنامه ریزی 
انرژی های  حوزه  در  کشور  شده  نصب  ظرفیت  گرفته،  صورت 
تجدیدپذیر تا پایان سال جاری به 1141 مگاوات خواهد رسید و در 
مجموع تا پایان دولت دوازدهم 4000 مگاوات به ظرفیت انرژی های 

تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.
 بر اساس این گزارش از تیرماه سال 1388 تا پایان آذرماه سال 
1397، حدود دو میلیارد و 673 میلیون کیلووات ساعت از منابع 
تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از محل 
انرژی های تجدیدپذیر توانسته از انتشار یک میلیون و 844 هزار تن 
گاز گلخانه ای بکاهد .هم چنین این میزان تولید انرژی های نو باعث 
شده 759 میلیون مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی در کشور 

که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است، کاسته شود.
گفتنی است، این میزان تولید انرژی های نو باعث صرفه جویی 
588 میلیون لیتری مصرف آب در سال های اخیر شده همچنین 
به  نفر  و 600  هزار  اشتغال 43  ایجاد  انرژی موجب  میزان  این 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم سرمایه گذاری 
غیردولتی در این بخش به بیش از 101 هزار میلیارد ریال رسیده 

است.
۵۰ سال تا اتمام پروژه های نیمه تمام وزارت نیرو

البته در این بین، پروژه های نیمه تمام وزارت نیرو نیرو کم نبوده 
و هر دولت تعدادی پروژه را برای دولت بعدی به ارث گذاشته است، 
پروژه هایی که اتمام آن ها دست کم به 50 سال زمان نیاز دارد، چراکه 
در حال حاضر 717 طرح نیمه تمام در بخش آب و انرژی وجود 
دارد که برای اتمام آن ها بیش از 160 هزار میلیارد تومان منابع مالی 

مورد نیاز است.
در این بین، در مردادماه امسال 52 طرح نیمه تمام آب، برق و 
فاضالب به ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان در مرحله واگذاری 
قرار گرفته و قرارداد 26 طرح مربوط به آب و فاضالب شهری نیز به 
ارزش حدود 1900 میلیارد تومان برای همکاری با بخش خصوصی 

آماده شده است.
اما درباره سهم نیروگاه ها در واگذاری به بخش خصوصی نیز 
باید گفت که این موضوع بر اساس اصل 44 قانون اساسی دنبال 
می شود و شامل طرح هایی است که بر اساس سیاست های اصل 44 
و راهبری سازمان خصوصی سازی آماده واگذاری بوده که در سقف 
80 درصد ظرفیت نیروگاه های موجود است و بخش قابل توجهی از 

آن واگذار و تعداد دیگری نیز آماده شده است.
تبیین پروژه های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت 
را با مشکالت زیادی روبرو کرد، به طوری که اکنون وزارت نیرو با 
حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها 
تومان سرمایه نیاز دارد روبروست که حل این مساله نیازمند تدابیر 

قابل اجراست.

نارضایتی عربستان از روند آهسته کاهش تولید نفت روسیه
وزیر انرژی عربستان سعودی در گفت و گو با یک شبکه آمریکایی، اظهار کرد که روسیه کندتر از آنچه وی مایل بوده است، تولید نفت خود را کاهش می دهد. به گزارش ایسنا، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی به شبکه آمریکایی "سی ان 

بی سی" گفت: وی درباره این که اوپک و شرکایش به اهداف کاهش تولید برای متعادل کردن بازار نفت در سال ۲۰1۹ دست پیدا کنند، خوش بین است با این حال روند کاهش تولید برخی از کشورهای مشارکت کننده در این پیمان، آهسته تر از حد 
انتظار بوده است. فالح در ابوظبی در پاسخ به این پرسش که بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک برای متعادل کردن بازار در سال جاری چه اقدامی انجام خواهد داد؟ به "سی ان بی سی" گفت: ما تولیدمان را به حد کافی کاهش داده ایم. سه شنبه / ۲۵ دی1۳۹7 / شماره ۳۲۹

سومین مرحله فروش نفت خام در بورس با عرضه یک میلیون بشکه نفت 
خام سبک ایران به نرخ بشکه ای۵۲ دالر و ۴۲ سنت در اول بهمن ماه 

انجام می شود.
به گزارش ایرنا، 2 مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی تاکنون انجام شده که در 
مرحله نخست فروش نفت )6 آبان امسال(، یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شد، 
اما هشت محموله 35 هزار بشکه ای )معادل 280 هزار بشکه( به نرخ بشکه ای 74 

دالر و 85 سنت به فروش رسید.
همچنین در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی )20 آبان( نیز 700 

هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای 64 دالر و 97 سنت معامله شد.
وزارت نفت پیش از این اعالم کرده بود که قرار است در سومین مرحله عرضه نفت 

خام، تغییرات ساختاری در نحوه عرضه نفت خام انجام شود.
براین اساس، وزارت نفت امروز )دوشنبه( به نقل از مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران گزارش داد: اول بهمن 1397 یک میلیون بشکه نفت خام سبک در 
حجم35  هزار بشکه ای با قیمت پایه 52,42 دالر به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد.
سعید خوشرو افزود: عالوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای بین المللی، امکان 
تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا از تفاوت های عرضه این نوبت با دوره های 

قبل است.
وی اظهار داشت: دوره تسویه حساب معامالت نیز در این دوره از 60 به 90 روز 

افزایش یافته است.
به گفته خوشرو، مجوزهای الزم از سران سه قوه برای عرضه سه میلیون بشکه نفت 
خام در بورس انرژی اخذ شده و در این مرحله، یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
ایران برای عرضه در نظر گرفته شده و به تناسب فروش، نسبت به حجم عرضه در 

دوره های بعدی تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.
عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در چارچوب تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مبنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و استفاده از ظرفیت های 

بخش غیردولتی به منظور صادرات نفت خام در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، تاکنون، شیوه فروش نفت در بورس انرژی 20 درصد ریالی و 80 
درصد ارزی بوده، اما با توجه به درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است از 

این پس امکان خرید به شکل 100 درصد ریالی نیز فراهم شود.
سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی پیش از این به ایرنا گفته بود: شرکت 
های خارجی برای خرید نفت از بورس ابراز تمایل کرده اند و برخی کشورها از طریق 
سفارتخانه ها دنبال کسب اطالعات درباره خرید نفت از بورس بوده اند و شماری 

از شرکت های خارجی نیز مستقیم برای رایزنی در این باره مراجعه و کد معامالتی 
نیز اخذ کرده اند.


