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وزیر نیرو اعالم کرد

ایران به دنبال بازسازی زیرساخت های برق عراق

وزیر نیرو گفت: در روزهای آینده میزبان وزیر عراق خواهیم بود و برای 
نهایی کردن یک برنامه سه ساله به منظور اصالح زیرساخت های برق عراق، 
ساخت نیروگاه بازسازی شبکه و اصالح تلفات اقداماتی را انجام خواهیم 

داد.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در نشستی خبری با تاکید بر این که امروزه 
تلفات شبکه برق عراق بیش از ۵۰ درصد است، اظهار کرد: این مساله یک فرصت 
بی نظیر برای شرکت های خصوصی است تا بتوانند در این زمینه اقدامات گسترده ای 

را انجام دهند.
اردکانیان با بیان این که اکنون ایران با تمام همسایگان که مرز زمینی داشته باشند، 
ارتباط و تبادل انرژی دارد، گفت: از طریق این کشورها می توانیم با سایر کشورهای 

همسایه تبادل انرژی داشته باشیم.
به گفته وی، ۴۰ سال پیش تعداد شرکت های سازنده در صنعت برق، ۶۵ شرکت 
بود که اکنون این عدد به بیش از ۸۰۰ شرکت ارتقا یافته، عالوه بر این شرکت های 

پیمانکار از ۲۵ شرکت به حدود ۳۴۵۰ شرکت رسیده است.
توانیر در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ خواستار شد

آب خزر نصیب تهرانی ها می شود؟
طرح انتقال آب از دریای خزر به استان تهران در سال ۱۳۹۱ کلید خورد، 
اما هنوز این طرح به سرانجام نرسیده و آنطور که مسووالن می گویند نوبت 

اجرای این طرح بعد از سال ۱420 است.
به گزارش ایسنا، نخستین بار در آبان ماه سال ۱۳۹۱ بود که خسرو ارتقایی - 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران - از انجام مطالعات برای طرحی خبر داد که 
با هدف تأمین نیاز روزافزون تأمین آب پایتخت و حومه، انتقال آب بین حوزه ای از 
شمال البرز به جنوب البرز را در دستور کار داشت. علی رغم اینکه این طرح قرار بود 
در همان سال به نتیجه برسد و در طول مدت سه سال اجرایی شود، اما هنوز وارد 

مرحله اجرا نشده و درگیر بحث های مطالعاتی است.
سید حسن رضوی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران - در خصوص آخرین 
وضعیت اجرای این طرح به ایسنا گفت: از گذشته طرحی تحت عنوان انتقال آب 
دریای خزر به تهران مطرح شده که در حال حاضر این طرح در دست مطالعه قرار 

دارد و پس از بررسی همه جانبه می توان در مورد آن اظهارنظر کرد.
وی با تاکید بر این مساله که انتقال آب خزر به سمنان برای سه استان قزوین، 
کرج و تهران انجام خواهد گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه در دست 
مطالعه افراد ذیصالح قرار دارد و به نظر می رسد که تا افق ۱۴۲۰ نمی توان برنامه 
دقیقی را برای آن در نظر گرفت. این در شرایطی است که استان تهران بزرگترین 
پایگاه جمعیتی در کشور را دارد که در کنار آن هیچ رودخانه پرآبی بنا نشده و منابع 
آب آن محدود گزارش می شود؛ عالوه بر این با داشتن سهم سرانه آب تجدید پذیر 
غیرمتعارف ۳۵۰ مترمکعب در سال، از مرز بحران عبور کرده است؛ این در حالیست 
که این میزان در کل کشور ۱۶۶۶ و در دنیا ۶۶۶۰ مترمکعب در سال است. در حال 
حاضر در کالن شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۸.۵ میلیون نفر ساکن و در حدود ۱.۵ 
میلیون نفر جمعیت شناور، ساالنه ۱۰۳۵ میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه 

۳۵ هزار لیتر آب مصرف می شود.
به صدا درآورده  را  آبی  بی  تهران زنگ هشدار  افزون در  روز  افزایش جمعیت 
موضوعی که مسؤوالن آبی نیز نسبت به آن تاکید دارند، لذا در این شرایط الزم است 
تا طرح های این چنینی به طور جدی تری مورد توجه قرار گیرد تا در آینده شاهد 

پایتختی بی آب در کشور نباشیم.

بهای نفت افزایش یافت

پقیمت جهانی نفت در آخرین روز کاری هفته گذشته )جمعه( تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئال و کاهش حفاری های نفتی در 

ایاالت متحده، افزایش یافت.
به گزارش »ایرنا« به نقل از رویترز، روز جمعه در بازارهای جهانی بهای هر بشکه 
نفت خام برنت دریای شمال )نفت مرجع اروپا( بیش از یک دالر و ۹۱ سنت )معادل 

۳.۱۴ درصد( افزایش یافت و بشکه ای ۶۲.7۵ دالر به فروش رفت.
هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا هم با افزایش یک دالر و ۴۱ سنتی به ۵۵ 

دالر و ۲۶سنت رسید تا رشد آن در هفته گذشته به سه درصد برسد.
به باور تحلیلگران عرصه انرژی، عالوه بر تحریم آمریکا، کاهش سکو های حفاری 

شرکت های نفتی در ایاالت متحده نیز از دیگر عوامل افزایش بهای نفت است.
با وجود آنکه ظرفیت تولید نفت ونزوئال به سبب تحریم های آمریکا به شدت 
کاهش یافته است، اما این کشور همچنان یکی از بازیگران اصلی در بازارهای نفتی 
جهان محسوب می شود. تحریم واردات نفت ونزوئال از سوی آمریکا همواره یکی از 

ابزارهای مهم واشنگتن برای مقابله با دولت کاراکاس بوده است.
در همین ارتباط، دولت دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در بحبوحه بحران سیاسی 
در ونزوئال اعالم کرد، شرکت نفت دولتی این کشور )PDVSA( را تحریم می کند.
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت: راه رفع تحریم ها علیه 
شرکت نفت ونزوئال انتقال سریع حکومت به رئیس جمهوری موقت )گوایدو( یا به 

دولتی است که بصورت دمکراتیک انتخاب شده باشد.
»خوان گوایدو« رهبر مخالفان دولت در ونزوئال دو هفته پیش در مقابله با دور 
دوم ریاست جمهوری مادورو، خود را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور 
معرفی کرد و سوگند خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بالفاصله از رئیس 
جمهوری خودخوانده ونزوئال حمایت کرد و او را به رسمیت شناخت اما ارتش ونزوئال 

وفاداری خود را به مادورو همچنان حفظ کرده است.

طی هشت سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاداخبار

۱۳۹ بار حمله به ۵۰ تاسیسات خشکی نفتی ایران
بازخوانی صفحات تاریخ حاکی از آن است که طی هشت 
سال جنگ تحمیلی، بیش از ۱۳۹ بار به ۵0 تاسیسات نفتی 
در مناطق خشکی حمله شده است. در این میان، واحد 
و  دهلران  بهره برداری  واحد  خوش،  چشمه  بهره برداری 
واحد بهره برداری آب تیمور به طور کامل منهدم شدند. 
دستاوردهای  چشم گیرترین  از  یکی  که  گفت  می توان 
انقالب اسالمی، بازسازی فوری تاسیساتی بود که مورد 
حمله قرار گرفتند.؛ اتفاقی که به گفته کارشناسان، نقطه  
قوت این صنعت طی 40 سال محسوب می شود زیرا صنعت 
نفت در بدترین شرایط، حتی جنگ و بمباران توانست روی 

پای خود بایستد و به حیاتش ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، تأسیسات نفتی دارای اهمیت استراتژیک از نظر 
کسب درآمدهای ارزی و تأمین سوخت و انرژی مصرفی بخش های 
مختلف اقتصادی است. با توجه به این ویژگی ها، همزمان با شروع 
جنگ تحمیلی، این تأسیسات همواره هدف بمباران دشمن قرار 
گرفته و خسارات زیادی به آن ها وارد آمده است. جهت پاسخگویی 
به نیازهای فوری ناشی از خسارات وارده، ستاد بازسازی وزارت 

نفت و به تبع آن ستاد بازسازی در شرکت های تابعه ایجاد شد.
بازسازی تأسیسات بالفاصله بعد از بمباران

عمده وظایف ستاد بازسازی مناطق نفت خیز، تداوم و تحویل 
تداوم  و  صادرات  پاالیشگاه ها،  خوراک  تأمین  برای  خام  نفت 
تأمین گاز مورد نیاز شرکت ملی گاز بود. در پی هر بمباران، 
پس از اطفای حریق و پاکسازی کار بازسازی شروع شده و با 
استفاده از قسمت های سالم واحد صدمه دیده راه اندازی می شد. 
تاسیساتی که در مناطق نفت خیز هدف حمله واقع شده است، 
شامل واحدهای بهره برداری، کارخانجات نمک زدایی، ایستگاه های 
تقویت فشار و ایستگاه های تزریق گاز، کارخانجات گاز و گاز مایع، 
پاالیشگاه گاز مایع، تلمبه خانه ها، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، 
مخازن ذخیره نفت خام، اسکله های بارگیری و تأسیسات بندری 
است که از یک تا چند بار مورد حمله واقع شده و از میزان جزئی 

تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده اند.
تأسیسات صدمه دیده مناطق خشکی در زمان جنگ 

تحمیلی
در این میان، تلمبه خانه اهواز پنج بار، تلمبه خانه شماره یک 
امیدیه یک بار، تلمبه خانه شماره دو امیدیه یک بار، تلمبه خانه های 
گوره الف گچساران، گوره ب گچساران، گوره سی گچساران هر 
کدام ۱۰ بار، واحد بهره برداری شماره یک اهواز شش بار، واحد 
بهره برداری شماره دو اهواز، ۹ بار، واحدهای بهره برداری شماره ۴ 
و ۵ اهواز هر کدام یک بار، واحد بهره برداری شماره یک و دو مارون 
هر کدام دو بار، واحد بهره برداری شماره ۳ مارون یک بار، مورد 

حمله قرار گرفتند.
هم چنین واحد بهره برداری لب سفید سه بار، واحد بهره برداری 
شماره دو آغاجاری چهار بار، واحد بهره برداری کرنج سه بار، واحد 
بهره برداری شماره یک پازنان سه بار، واحد بهره برداری شماره یک 
بی بی حکیمه چهار بار، واحد بهره برداری شماره دو بی بی حکیمه 
دو بار، واحد بهره برداری شماره دو گچساران هفت بار، واحد 
بهره برداری شماره سه گچساران پنج بار، واحد بهره برداری شماره 
دو پازنان سه بار و واحد بهره برداری منصوری یک بار مورد حمله 
قرار گرفتند و واحدهای بهره برداری چشمه خوش، دهلران و آب 

تیمور به طور کامل منهدم شدند.
از سوی دیگر، کارخانه نمک زدایی شماره یک، دو، سه و پنج 
اهواز هر کدام به ترتیب یک بار، دو بار و یک بار مورد حمله قرار 
گرفتند. کارخانه نمک زدایی شماره یک، دو و سه مارون به ترتیب 

دو، سه و یک بار مورد حمله قرار گرفتند.
همچنین کارخانه نمک زدایی شماره دو آغاجاری و شماره دو 
پازنان هر کدام سه بار مورد حمله قرار گرفتند. از میان ایستگاه های 
تقویت فشار گاز و تزریق گاز ایستگاه تقویت فشار گاز شماره یک 
و دو اهواز هر کدام چهار بار و شماره چهار یک بار مورد حمله 

قرار گرفتند.
ایستگاه تقویت فشار گاز شماره دو مارون، شماره دو و سه 
گچساران نیز هر کدام سه بار مورد حمله قرار گرفتند. از میان 
کارخانجات گاز و گاز مایع، به کارخانه گاز و گاز مایع شماره ۲۰۰ 
و ۵۰۰ آغاجاری به ترتیب سه و یک بار حمله شد. کارخانه گاز و 
گاز مایع شماره ۹۰۰ گچساران سه بار و شماره ۱۰۰۰ آغاجاری 
هم دو بار مورد حمله واقع شدند. این در حالیست که پاالیشگاه گاز 
و گاز مایع ماهشهر خطوط لوله انتقال نفت و گاز، مخازن ذخیره 
نفت خام، اسکله های بارگیری و تأسیسات دریایی جزیره خارک 

بارها مورد حمله واقع شدند.
حمله به تأسیسات نفتی دریایی

طبق اطالعاتی که وزارت نفت در اختیار ایسنا قرار داده است، 
تاریخ تشکیل شرکت نفت فالت قاره ایران، اواخر شهریور سال ۵۹ 
و مصادف با شروع جنگ تحمیلی و حمالت موشکی دشمن به 
تأسیسات نفتی در دریا بود. در این زمینه تأسیسات مناطق بهرگان 
و خارک شامل میادین نوروز، بهرگان سر، سروش و ابوذر بیش از 

دیگر مناطق فالت قاره در سال های ۵۹ تا ۶۴ مورد حمله قرار 
گرفت و در سال های بعد، با گسترش جنگ تحمیلی به مناطق 
الوان و سیری، تأسیسات میادین رشادت، رسالت، سلمان و سیری 
نیز طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶7 بارها مورد حمالت نیروهای 
عراق و آمریکا قرار گرفت. هم زمان با این حمالت، تعدادی از 
چاه های میادین نوروز، رشادت، رسالت و ابوذر دچار آتش سوزی 

و فوران شد.
میدان نوروز

سکوهای چاه های میدان نوروز شامل سکوی شماره سه، شماره 
پنج و شماره ۹ در اثر اصابت موشک دچار آتش سوزی شدند. در 
سکوهای پنج و ۹ گروه مهار با استفاده از گروه ویژه غواصان از زیر 
آب با استفاده از سیستم HOT-TAP با دستیابی به لوله های 
تولیدی چاه ها را مهار کردند. در این عملیات، تعدادی از کارکنان 
در حین عملیات مهار به شهادت رسیدند و تأسیسات نوروز به کلی 

منهدم شده اعالم شد.
ایمن سازی چاه ها

با توجه به شدت حمالت به چاه های نفتی، جهت ایمن کردن 
چاه ها کلیه چاه های میادین بهرگان و خارک در میادین هندی 
جان، بهرگان سر، نوروز، سروش و درود با استفاده از تجهیزات 

الزم سیمان به طور موقت متروک شد.
تأسیسات میادین بهرگان سر، هندیجان، سروش و ابوذر، به کلی 
منهدم و تولید آن ها کامالً متوقف شد اما تأسیسات میادین بهرگان 
سر، هندیجان و ابوذر به طور موقت مورد بازسازی قرار گرفت. به 
طوری که در سال ۱۳۶7 امکانات جهت فرآورش روزانه ۱۴۰ هزار 
بشکه در میدان ابوذر و ۴۰ هزار بشکه در میادین هندیجان و 

بهرگان سر فراهم شد.
میدان سلمان

و   ۱۳۶۴ سال های  در  سلمان  میدان  تأسیسات  هم چنین 
۱۳۶۵ مورد حمله هوایی عراق قرار گرفت. در سال ۱۳۶۶، عالوه 
بر حمالت دشمن بعثی به تأسیسات دریایی و خشکی سلمان، 
مجتمع بهره برداری سلمان نیز توسط نیروهای آمریکایی منهدم 
شد. عملیات مهار آتش سوزی ها در دریا و خشکی و بازسازی های 
موقت انجام شد، به طوری که در سال ۱۳۶7 تولید از این میدان 

مشترک آغاز شد.
میادین رسالت و رشادت

سکوهای رسالت و رشادت در سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ مورد 
حمله قرار گرفت و تأسیسات بهره برداری دریا در هر دو میدان، 
میدان  بهره برداری  و  چاه های  و سکوهای  منهدم  کلی  به طور 
رشادت که مورد حمله مستقیم آمریکا قرار گرفته بود، به زیر 
دریا سقوط کرد که این امر باعث فوران و آتش سوزی چاه های 

این میدان شد.
مخازن ذخیره نفت خام

دو مخزن ذخیره میادین رسالت و رشادت در جزیره الوان، هر 
یک به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه، به دلیل اصابت بمب منفجر و 
درنتیجه به مخازن همجوار نیز صدمات عمده ای وارد شد. مخزن 

۵۰۰ هزار بشکه ای سلمان نیز مورد اصابت موشک قرار گرفت.
اسکله بارگیری

بازوهای  به  و  قرار گرفت  جزیره سیری هدف حمله هوایی 
بارگیری خسارت کلی وارد آمد اما سریعاً بازسازی موقت انجام 

و صدور نفت خام از سر گرفته شد.

 عملیات اجرایی نیروگاه ۵46 مگاواتی سبزوار آغاز شد
 عملیات اجرایی نیروگاه ۵46 مگاواتی سیکل ترکیبی سبزوار روز جمعه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی در این شهرستان آغاز شد. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این 

نیروگاه با سرمایه 2۹0 میلیون یورو راه اندازی می شود که 22۵ یورو از سرمایه ارزی این طرح از محل صندوق توسعه ملی و ۳0 هزار میلیارد ریال آن بوسیله بانک صادرات، بنیاد تعاون ناجا و پیمانکار بخش خصوصی تأمین می  شود.
رمضانعلی سبحانی فر افزود: پس از پیگیری فراوان و مساعدت دولت تدبیر و امید عملیات اجرایی این نیروگاه پس از حدود 2 دهه وارد مرحله اجرایی شده است.  یکشنبه / ۱4 بهمن ۱۳۹7 / شماره ۳4۵

معامالت نفت روز جمعه تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه شرکت نفتی 
دولتی ونزوئال که ریسک کمبود عرضه در بازار را برانگیخت، در قیمت 

باالتری بسته شد و افزایش هفتگی نشان داد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در مارس روز جمعه ۱.۴7 دالر یا ۲.7 درصد افزایش یافت و در ۵۵.۲۶ دالر در هر 
بشکه بسته شد و برای کل هفته ۲.۹ درصد افزایش ثبت کرد. شاخص قیمت نفت 

آمریکا در ژانویه ۱۸.۵ درصد رشد داشت.
بهای معامالت آتی نفت برنت برای تحویل در آوریل ۱.۱۹ دالر یا ۳.۱ درصد 
افزایش یافت و در ۶۲.7۵ دالر در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته حدود ۱.۸ 

درصد افزایش داشت. نفت برنت در ژانویه ۱۵ درصد رشد قیمت داشت.
روند صعودی بهای نفت پس از انتشار آماری که کاهش شمار دکل های حفاری 

نفت فعال آمریکا در هفته گذشته را نشان داد تداوم پیدا کرد.
طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکل های حفاری نفت فعال 
آمریکا هفته گذشته ۱۵ حلقه کاهش یافته و به ۸۴7 حلقه رسید و افزایش ۱۰ 

حلقه ای هفته پیش را تا حدودی جبران کرد.
با این حال، ونزوئال همچنان اصلی ترین موضوع مورد توجه معامله گران نفت مانده 
است. دولت ترامپ دوشنبه هفته گذشته تحریم ها علیه شرکت PDVSA ونزوئال را 

رونمایی کرد تا همزمان با حمایت از گوان گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال، 
فشار بر دولت نیکوالس مادورو را مضاعف کند.

به گفته نعیم اسلم، تحلیلگر ارشد در شرکت »تینک مارکتس«، معامله گران 
معتقدند که بحران ونزوئال، یکی از عواملی است که از قیمت طال پشتیبانی می کند 
و تصور می رود که این وضعیت بزودی حل می شود زیرا این کشور درصدد فروش 
بخشی از ذخایر طالی خود است. قیمت نفت احتماالً باالتر خواهد رفت اما نباید 

انتظار جهش گسترده آن را داشته باشید.
در این بین، نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۴ کشور عضو است، 
۳۰.۹۸ میلیون بشکه در روز نفت در ژانویه تولید کرد که ۸۹۰ هزار بشکه در روز در 
مقایسه با دسامبر کاهش داشت و بزرگترین کاهش ماهانه از ژانویه سال ۲۰۱7 به 
این طرف بود. به گفته معامله گران، انتشار این گزارش روی قیمت نفت بی تأثیر نبود.

بر اساس گزارش مارکت واچ، اوپک و متحدانش شامل روسیه که به اوپک پالس 
معروف هستند، در دسامبر توافق کردند تولیدشان را مجموعاً ۱.۲ میلیون بشکه در 
روز در نیمه اول سال ۲۰۱۸ کاهش دهند تا از اشباع عرضه بازار جلوگیری کنند. 
قیمت های نفت از پایین ترین رکورد خود در آخرین هفته دسامبر سال ۲۰۱۸، حدود 
۲7 درصد افزایش پیدا کرده است با این حال هشدار صندوق بین المللی پول در 

خصوص دورنمای تیره اقتصاد جهانی، روی جو بازار تأثیر گذاشته است.

اما قیمت نفت که اواسط هفته در واکنش به تحریم های آمریکا علیه ونزوئال افزایش 
یافت، در واکنش به انتشار آمار رسمی که رشد کمتر از حد انتظار ذخایر این کشور 

را نشان داد صعود کرد.

خورشید روشنایی به همت مسئوالن و جهادگران بر شب 
عشایر می تابد و تامین برق چادرهای عشایری نیز با کمک 

انرژی خورشیدی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، امسال ۳۰ دستگاه پنل خورشیدی در محالت 
قشر  عنوان  به  عشایر  تا  شد  نصب  جنوبی  خراسان  عشایری 
زحمتکش جامعه در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ایران از نعمت برق برخوردار شوند.
سیاه  به  برق  انرژی  تولید  برای  خورشیدی  های  پنل  ورود 
چادرهای عشایری یک نیاز جدی برای حفظ و احیای زندگی کوچ 
نشینی است، نیازی که زمینه افزایش امنیت، حفظ محیط زیست 

و در نهایت رفاه این قشر زحمتکش را فراهم کرده است.
در خراسان جنوبی ۲ هزار و ۱۹۵ خانوار عشایری فاقد برق 
در  فرمانداران  مساعدت  با  است  امید  که  اند  شده  شناسایی 
تخصیص اعتبار شهرستانی و تالش شرکت توزیع برق استان در 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی عشایر هم طعم روشنایی 

و برق را با استفاده از فناوری جدید بچشند.
80 خانوار عشایری برق دار شدند

با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان  عشایری  امور  مدیرکل 
خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون ۳۰ دستگاه پنل خورشیدی با اعتبار 
۱7۵میلیون تومان برای تامین برق روشنایی و لوازم خانگی ۸۰ 

خانوار عشایری استان نصب شده است.
مناطق  در  های خورشیدی  پنل  افزود:  پور  حسین حسین 
عشایری به منظور استفاده از روشنایی، شارژ گوشی های تلفن 
همراه، شارژ چراغ قوه، استفاده از رادیو و تلویزیون و مشک برقی 

به کار گرفته می شود.
وی یادآور شد: استفاده از انرژی های نو به جای سوخت فسیلی 
در مناطق سخت گذر و دور دست گام مهمی در حفاظت از منابع 

طبیعی و آسایش عشایر است.
و ۱۹۵خانوار  هزار  مجموع ۲  در  اینکه  بیان  با  پور  حسین 
عشایری فاقد برق در استان شناسایی شده اند، گفت: از این تعداد 
۳7۰ خانوار هم در ییالق و هم در قشالق فاقد برق هستند و 
مابقی عشایر در یکی از مناطق اسکان خود از نعمت برق برخوردار 

هستند و بر رفاه در منطقه دیگر به برق نیاز دارند.
وی عنوان کرد: هزینه نصب هر پنل خورشیدی در هر یک 

از چادرها و آالچیق های عشایری میانگین سه تا پنج میلیون 
تومان است که بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین شرکت برق 
و امور عشایر استان ۸۵ درصد از این هزینه توسط این شرکت و 
۱۵درصد نیز به عنوان خودیاری توسط متقاضیان تامین می شود.
مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی افزود: در واگذاری پنل 
خورشیدی اولویت اول با عشایری است که در هیچ یک از مناطق 
اسکان آنها )سردسیری و گرمسیری( برق وجود ندارد که در این 
خصوص ۳7۰ خانوار عشایری فاقد برق شناسایی و به شرکت برق 

استان معرفی شده اند.
حسین پور ادامه داد: در آخرین پیگیری های صورت گرفته در 
ابتدای ماه جاری شرکت برق استان قول داده که نسبت به برق دار 

کردن این تعداد خانوار تا پایان سال اقدام کند.
فرمانداران در  بیان کرد: همچنین در صورت مساعدت  وی 
خصوص تخصیص اعتبار شهرستانی برق رسانی به عشایر سرعت 

می گیرد.
2۵ خانوار عشایری در نهبندان برق دار شدند

مدیر امور عشایری نهبندان هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
محالت  در  ریال  میلیون  اعتبار ۸۰۰  با  خورشیدی  پنل   ۱۵

عشایری این شهرستان نصب شده است.
محمد جهان بین افزود: با نصب این تعداد پنل خورشیدی در 
محالت عشایری نوار مرزی شهرستان ۲۵ خانوار عشایری برق 

دار شدند.
وی بیان کرد: حدود ۱۶۰ خانوار عشایری شهرستان برای برق 
دار شدن نیازمند نصب پنل خورشیدی هستند که در صورت 

تخصیص اعتبار تا پایان امسال برق رسانی با ایجاد پنل خورشیدی 
به تعداد دیگری از خانوارهای عشایری انجام می شود.

جهانبین گفت: با توجه به قابلیت هر پنل خورشیدی در برخی 
محالت برای هر ۲ تا سه خانوار عشایری یک پنل و در برخی نقاط 

برای هر خانوار یک پنل نصب می شود.
به منظور اطالع از برنامه های شرکت برق خراسان جنوبی 
در خصوص نحوه، زمان و علت تاخیر در برق رسانی به عشایر با 
این شرکت تماس گرفته شد ک این شرکت از ارائه پاسخ کامل 

خودداری و در قالب پیامک جوابیه ای را ارسال کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: برق رسانی 
به عشایر از طریق سیستم های خورشیدی قابل حمل با تامین ۸۵ 
مبلغ هزینه هر سیستم از محل منابع دولتی و ۱۵درصد از محل 
آورده خانوارهای عشایری پس از تدوین مشخصات و استاندارد 

های کنترل کیفی این سیستم ها امکان پذیر خواهد بود.
محمد ابراهیم شرکاء اضافه کرد: تعداد خانوار برخوردار و میزان 
اعتبار هزینه شده پس از مبادله موافقت نامه و اخذ اعتبار قابل 

اعالم خواهد بود.
اساس  بر  سال ۱۳۸7  در  جنوبی  خراسان  عشایر  جمعیت 
سرشماری عشایر کشور، ۸۱ هزار نفر بود که از این تعداد، ۴۰ هزار 

و ۹۳۳ مرد و بقیه زن هستند.
۱۳ درصد از جمعیت 7۵۰ هزار نفر خراسان جنوبی عشایر 
این استان  هستند که هفت درصد جمعیت عشایر کشور در 
سکونت دارند، خراسان جنوبی از نظر تعداد جمعیت عشایری بعد 
از فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان در جایگاه چهارم قرار دارد.

 برق به چادر عشایر رسید


