
معاون آبفای کشور:

شرایط برای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضالب مهیا است

افزایش مهارناپذیر قیمت نفت در سایه تحریم های ضدایرانی

4انرژی

ادیانی: سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: فعال سهمیه بندی 
بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد.

علی ادیانی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که  آیا بنزین سهمیه بندی 
خواهد شد، بیان  کرد: ما امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و در شرایط جنگی به 
طور طبیعی باید شرایط را درک کنیم و برنامه ریزی ها را متناسب با شرایط انجام 
دهیم. تاکنون تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین صورت نگرفته شده است، اما به 

عنوان یک فرض این احتمال وجود دارد.
وی در ادامه  بیان  کرد: دشمن به دنبال تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور است که 
یکی از این حوزه ها مربوط به حامل های انرژی می شود. دولت و مجموعه نظام با هر 

عملی که منجر به اذیت مردم و اختالل در امور و معیشتی آنها شود مقابله می کند.
نماینده مردم قائمشهر، تصریح کرد: اگر کشور به این نتیجه  برسد که برای مدیریت 
شرایط و کمک به مردم باید همانند دوره جنگ بنزین را سهمیه بندی کرد، تصمیم 

منطقی است.
وی در پایان گفت: تاکنون نه مجلس شورای اسالمی و نه دولت به این سمت 
حرکت نکرده است، اما اگر قرار باشد سهمیه بندی صورت بگیرد، این که چقدر 
سهمیه باید داده شود و قیمت ها نیز چگونه باشد، ساز و کار خاص خود را می طلبد.

پس از توقف خرید از ایران

نفت برای ژاپنی ها گران تر شد
هزینه واردات نفت ژاپن از سپتامبر افزایش خواهد یافت زیرا پاالیشگاه های 
ژاپنی در آستانه بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران، ناچار شده اند 

نفت گران تر خاورمیانه و نقاط دیگر را جایگزین نفت ایران خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه به پالتس گفت: جایگزین کردن نفت ایران، یک 
ضرر اقتصادی قابل توجه برای پاالیشگاه های ژاپنی خواهد بود که همچنان امیدوارند 

دولت ژاپن از تحریمهای آمریکا که در پنجم نوامبر آغاز می شوند معافیت بگیرد.
در بحبوحه ابهامات پیرامون معافیت از تحریم های آمریکا، پاالیشگاه های ژاپنی به 
طور موقت بارگیری نفت ایران را از اواسط سپتامبر متوقف کردند و آخرین نفتکش 

بزرگ حامل نفت ایران ماه میالدی جاری به ژاپن رسید.
منابع  برای  جو  و  ژاپنی جست  پاالیشگاه های  از  برخی  بازار،  منابع  گفته  به 
تامین جایگزین نفت ایران را آغاز کردند و همچنین خواستار صادرات باالتر سایر 

صادرکنندگان خاورمیانه ای شدند.
تحلیلگران خاطرنشان کردند کاهش خرید نفت ایران و خرید باالتر از سایر 
صادرکنندگان خاورمیانه، احتماال هزینه های خرید نفت ژاپن را حدود ۵۰ سنت تا 

یک دالر در هر بشکه افزایش خواهد داد.
پاالیشگاه های ژاپنی معموال گریدهای مدیوم و سنگین را وارد می کنند و نفت 
فروزان و نفت سنگین ایران عمده واردات نفت ژاپن از ایران در سال گذشته بوده 

است.
بر پایه آمار وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن، در فاصله ژانویه تا اوت، نفت 
سنگین ایران ۵۷.۴ درصد و نفت فروزان ۲۸.۴ درصد از مجموع واردات نفت ژاپن از 

ایران به میزان ۱۶۶ هزار و ۸۹۰ بشکه در روز را تشکیل داد.
به گفته منابع بازار، پاالیشگاه های ژاپنی بدنبال خرید گرید عرب مدیوم عربستان و 

نفت KEC کویت به عنوان جایگزینی برای نفت سنگین ایران هستند.
اختالف قیمت میان نفت سنگین ایران و عرب مدیوم عربستان نشان می دهد که 

گرید ایرانی قیمت پایین تری از گرید سعودی داشته است.
در این بین، برخی از پاالیشگاه های ژاپنی با خرید نفت گرانتر قطر، به جبران 
کاهش خرید از ایران پرداختند به خصوص یک خریدار ژاپنی درصدد خرید اپر زاکوم 

ابوظبی، بانوکو عرب مدیوم بحرین و مارس آمریکا است.
طبق آمار وزارت دارایی ژاپن، واردات نفت ژاپن از ایران در اوت بر مبنای CIF به 
۷۵.۷۹ دالر در هر بشکه بود در حالی که هزینه مجموع واردات نفت ژاپن ۷۶.۹۴ 
دالر در هر بشکه بود. میانگین قیمت هر بشکه نفت امارات متحده عربی در اوت 

۷۷.۴۷ دالر  و عربستان سعودی ۷۷.۲۹ دالر در هر بشکه بود.
مقامات ژاپنی در دیداری که اول اکتبر در واشنگتن با همتایان آمریکایی خود 
داشتند، همچنان خواستار معافیت از تحریم های آمریکا علیه ایران بودند و تاکید 

کردند این تحریم ها نباید بر اقتصاد ژاپن تاثیر بگذارد.
دیدار مذکور چهارمین دور مذاکرات مقامات ژاپنی و آمریکایی بود و در زمانی 

برگزار شد که قیمت نفت برنت به باالی ۸۵ دالر در هر بشکه رسید.

معاون وزیر نیرو مطرح کرد

ضرورت وجود مدیریت علمی در کنترل شرایط آبی در کشور
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا کنترل بر ضرورت وجود مدیریت پیوسته 
و علمی در کنترل شرایط آبی در کشور تاکید کرد و گفت: امسال ٣٣٤ 
شهر تحت تنش آبی قرار دارند که به دلیل کاهش بارش ها، این رقم در 

سال گذشته ٢٨٤ شهر بود.
به گزارش  ایسنا، دکتر عباس سروش در نخستین نشست مشترک هم اندیشی 
علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیر کبیر که با حضور استادانی از ۱3کشور جهان 
در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار داشت: الزم است تمام کسانی که با موضوع 
آب درگیر هستند اعم از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با مدیریت پیوسته بتوانند 

شرایط فعلی را کنترل و از وخیم شدن شرایط آبی جلوگیری کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: امسال ٣٣٤ شهر تحت تنش آبی قرار دارند که به دلیل 
کاهش بارش ها، این رقم در سال گذشته ٢٨٤ شهر بود و کنترل شرایط موجود 
نیازمند تمرکز بیشتر بر تامین و توسعه منابع آبی است که باید باید به دنبال مدیریت 

مصرف بود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت وزارت نیرو 
خاطرنشان کرد: در ۷ ماه اخیر کارگروهی به نام سازگاری با کم آبی در کشور با 
حضور وزارتخانه های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و کشور و نیز سازمان 
های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه تشکیل شده تا بتوان وضعیت را 
کنترل کرد. دکتر سروش همچنین با اشاره به احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی 
از اولویت های وزارت نیرو، گفت: فعالیت هایی در این زمینه انجام و توفیق های 
نسبی نیز حاصل شده است. وی با بیان این که مسوولیت احیای دریاچه ارومیه با 
سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: در این ارتباط از همکاری دانشگاه 
های خارجی نیز استقبال می کنیم. سروش همچنین درباره برنامه های وزارت نیرو 
در استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و استادان خارجی گفت: ما محورهای تحقیقاتی 
خود را معرفی کرده و بسته به نیازهای موجود از این ظرفیت هم استفاده می شود.

خوش خدمتی ولیعهد عربستان برای ترامپاخبار

در ازای خروج هر بشکه نفت ایران، دو بشکه صادر می کنیم!
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، اظهار کرد 
کشورش به وعده خود به واشنگتن برای جبران عرضه 
از دست رفته نفت ایران به دلیل تحریم های آمریکا، عمل 

کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ولیعهد عربستان سعودی 
در مصاحبه با بلومبرگ گفت: درخواستی که آمریکا از عربستان 
سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک داشت این بود که تضمین 
کنند عرضه کمتر از سوی ایران جبران می شود و  این اتفاق افتاد.

وی گفت: اگر اشتباه نکنم صادرات نفت ایران به میزان ۷۰۰ 
هزار بشکه در روز کاهش یافته و عربستان سعودی و کشورهای 
اوپک و غیراوپک ۱.۵ میلیون بشکه در روز به تولید نفت خود 
اضافه کرده اند، بنابراین ما حداکثر دو بشکه در برابر هر بشکه 
نفتی که اخیرا صادرات آن از سوی ایران کاهش یافته، نفت صادر 
می کنیم. بنابراین ما کار خود را انجام داده ایم و حتی بیشتر عمل 

کرده ایم.
رویترز اواخر هفته گذشته به نقل از منابع آگاه خبر داد روسیه 
و عربستان سعودی در سپتامبر توافق محرمانه ای برای افزایش 
تولید به منظور آرام کردن رشد قیمت ها داشته اند و پیش ازنشست 
الجزایر با سایر تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک، آمریکا را از این 

توافق مطلع کرده اند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، کشورهای اوپک را برای 
قیمت های باالی نفت هدف انتقاد قرار داده و خواستار افزایش 
از  بردن هزینه های سوخت پیش  پایین  برای  این گروه  تولید 

انتخابات کنگره آمریکا درششم نوامبر شده است.
است، هفته گذشته  بازار جهانی  پایه  قیمت  برنت که  نفت 
از  به باالی ۸۶ دالر در هر بشکه صعود کرد که عمدتا ناشی 
نگرانی های بازار نسبت به کمبود عرضه به دلیل تحریم های آمریکا 

علیه ایران بود.
ایران که سومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک است، ترامپ را 
متهم کرده با وضع تحریم ها علیه تهران باعث باالرفتن قیمت های 
نفت شده و عربستان سعودی را به تسلیم شدن در برابر فشارهای 

آمریکا متهم کرده است.
ولیعهد عربستان سعودی گفت: افزایش اخیر قیمت های نفت به 

دلیل ایران نیست، بلکه عمدتا به دلیل اتفاقاتی است که در کانادا، 
مکزیک، لیبی، ونزوئال و سایر کشورها روی داده که قیمت ها را 
اندکی باال برده است، اما افزایش قیمت ها قطعا به دلیل ایران 
نیست، زیرا آنها صادراتشان را ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش 
داده اند و ما بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز به صادراتمان اضافه 

کرده ایم.
محمد بن سلمان گفت: عربستان سعودی اکنون حدود ۱۰.۷ 
میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند و می تواند ۱.3 میلیون 

بشکه در روز در صورت لزوم به تولید خود اضافه کند.
وی در ادامه افزود: ما بدون هیچ سرمایه گذاری ۱.3 میلیون 
بشکه ظرفیت شناور داریم و با سایر کشورهای اوپک و غیراوپک 
معتقدیم که ظرفیت بیشتر از این خواهیم داشت. البته در سه تا 

پنج سال آینده فرصتی برای سرمایه گذاری وجود دارد.
عربستان سعودی تنها تولیدکننده نفت با ظرفیت تولید شناور 
قابل توجه به منظور تامین کمبود بازار در صورت لزوم است. این 

کشور حداکثر ظرفیت پایدار ۱۲ میلیون بشکه در روز دارد.

ولیعهد عربستان سعودی همچنین اظهار امیدواری کرد تولید 
نفت از منطقه صفر که میان عربستان سعودی و کویت مشترک 

است پس از حل مسائل میان دو کشور از سرگرفته شود.
ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه هفته گذشته برای مذاکره 
پیرامون از سرگیری تولید نفت این منطقه به کویت سفر کرده بود.
از سرگیری تولید میادین نفتی منطقه صفر می تواند حداکثر 
۵۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید عربستان سعودی و کویت 

اضافه کند.

هند در نوامبر از ایران نفت خریداری می کند
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: هند در نوامبر مجموعا ۹ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری خواهد کرد که نشان می دهد این کشور حتی پس از آغاز تحریم های آمریکا علیه تهران، به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. به گزارش ایسنا، شرکت ایندین 
اویل شش میلیون بشکه و شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگالور سه میلیون بشکه نفت ایران را در ماه میالدی آینده خریداری خواهد کرد. بلومبرگ هفته گذشته گزارش کرده بود که هند قصد ندارد در نوامبر نفت ایران را خریداری کند و احتماال تسلیم فشار آمریکا 

شده و واردات نفت ایران را متوقف می کند. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین است و انتظار می رود خرید نفت ایران را کاهش دهد، اما بعید است واردات نفت ارزان ایران را که برای پاالیشگاه های این کشور مناسب هستند، به طور کامل متوقف کند. یکشنبه / 15 مهر 13۹7 / شماره 248

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور، توسعه 
بخش آبفا با سرمایه گذاری بخش خصوصی را رویکرد اصلی شرکت آب 
برای  فضا  با همه مشکالت موجود،  و گفت:  کرد  فاضالب کشور ذکر  و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب مهیا شده است.
»حمیدرضا کشفی« روز شنبه در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
امروزه با تضمین خرید در صنعت آب و فاضالب، سرمایه گذاران نسبت به فروش 

محصوالت خود اطمینان دارند.
وی با بیان اینکه ریسک سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضالب پایین است، 
گفت: تا چند سال گذشته بخش خصوصی تمایل چندانی برای حضور در بخش آب 
و فاضالب نداشت، اما اکنون سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورت مستمر در 
حال مذاکره با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور هستند تا بتوانند حضوری فعال 

در واگذاری های پروژه های آبفا داشته باشند.
کشفی ادامه داد: سنجش توانمندی فنی و مالی شرکت ها همیشه در اولویت است 
و مناقصه هایی در کشور برگزار می شود که با توجه به حضور بی شمار شرکت ها، 

برخی در مرحله پیش ارزیابی حذف می شوند.
معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تصریح 
کرد: همکاری بانک ها و مراکز تسهیالت دهنده با بخش خصوصی برای اجرای 

پروژه ها به نحو مطلوب و در زمان بندی مناسب، در میزان مشارکت بخش خصوصی 
در پروژه های عمرانی کشور بسیار موثر است؛ در این بخش تصمیمات خوبی اتخاذ 
شده و اقدام های خوبی انجام گرفته اما هنوز برای تسهیل کسب و کار در بخش های 

مالی جای کار بسیاری در کشور وجود دارد.
به گزارش ایرنا، چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب از یازدهم مهر ماه با مشارکت ۲۴۴ شرکت داخلی و خارجی در محل 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد و امروز به کار خود پایان می دهد.
در این دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ۲۴۴ 
شرکت داخلی و خارجی حضور پیدا کرده اند که از این تعداد ۲۱۶ شرکت از داخل 

کشور و ۲۸ شرکت خارجی هستند.
این رویداد بین المللی در فضایی به وسعت ۲۱ هزار مترمربع دایر شده است 
تا آخرین دستاوردهای صنعت آب و تاسیسات فاضالب شامل لوله و اتصاالت، 
سامانه های تصفیه، فیلتراسیون و نمک زدایی آب، شیرآالت، سامانه های اتوماسیون، 
ابزارهای دقیق، سیستم اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات صنعتی در 

معرض دید صنعتگران و بازدیدکنندگان قرار گیرد.
نمایندگان ۱۲ کشور خارجی شامل کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، اتریش، ترکیه، 
دانمارک، اسپانیا، هلند، انگلستان، یونان، آمریکا و فرانسه در این دوره از نمایشگاه 
حاضر هستند که کشورهای آلمان، چین و ترکیه به صورت ویژه )پاویون اختصاصی( 

در این دوره حضور دارند.
هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، کاهش تصدی گری دولت و سپردن حوزه های 
تخصصی به بخش خصوصی ذکر شده است این امر در راستای توجه ویژه دولت 

تدبیر و امید به فعاالن بخش خصوصی است.

توانایی  درباره  همچنان  بازار  که  شرایطی  در  نفت  معامالت  بهای 
دلیل  به  ایران  صادرات  افت  جبران  برای  جهان  بزرگ  تولیدکنندگان 

تحریم های آمریکا تردید داشت، روند یکسانی نداشتند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
نوامبر تغییری نداشت و با یک پنی افزایش، در ۷۴.3۴ دالر در هر بشکه بسته شد. 
قیمت پایه نفت آمریکا روز چهارشنبه تا رکورد باالی ۷۶.۴۱ دالر صعود کرده بود، 
اما روز پنج شنبه بزرگترین کاهش یک روزه خود در یک ماه و نیم گذشته را به 

ثبت رساند.
نفت برنت برای تحویل در دسامبر ۴۲ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش یافت و در ۸۴.۱۶ 

دالر در هر بشکه بسته شد.
برای کل هفته وست تگزاس ۱.۵ درصد و برنت ۱.۷ درصد افزایش نشان داد که 

چهارمین افزایش هفتگی متوالی هر دو قیمت پایه بود.
طبق نظرسنجی اس اند پی گلوبال پالتس از تحلیلگران، مقامات صنعت و آمار 
کشتیرانی، اوپک تولید خود در سپتامبر را به 33.۰۷ میلیون بشکه در روز رساند که 

۱۸۰ هزار بشکه در روز باالتر از اوت بود. برپایه این نظرسنجی، اگر تولید جمهوری 
کنگو که در ژوئن به اوپک ملحق شد در نظر گرفته نشود، اوپک در سپتامبر باالترین 
میزان تولید را از ژوییه سال ۲۰۱۷ داشت. این آمار همچنین نشان داد اوپک و ۱۰ 
تولیدکننده غیراوپک شامل روسیه از هدف خود برای افزایش تولید به میزان یک 

میلیون بشکه در روز از سطح تولید ماه مه عبور کرده است.
هرمن وانگ، تحلیلگر نفتی پالتس در این باره به مارکت واچ گفت: اوپک به 
عالوه روسیه از افزایش تولید یک میلیون بشکه در روز عبور کردند، اما اوپک 
به تنهایی ۸۵۰ هزار بشکه در روز باالی سطح ماه مه نفت تولید کرده است. 
اوپک در ژوئن موافقت کرد محدودیت تولیدی که از ژانویه سال۲۰۱۷ به اجرا 

گذاشته است را تسهیل کند.
وانگ گفت: با روند کاهش تولید ونزوئال و ایران، قطعا ابرهای طوفانی تیره ای پیش 
روی بازار  قرار دارد. به نظر می رسد اوپک و متحدانش برای اجتناب از جهش قیمت 
که ترامپ را خشمگین کرده است اقدامات بیشتری انجام خواهند داد، اما تردیدهای 
جدی درباره میزانی که اوپک تمایل دارد و میزانی که این گروه قادر ه تولید است 

وجود دارد.
بر اساس گزارش مارکت واچ، تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵ با ایران و وضع مجدد تحریم های اقتصادی علیه سومین صادرکننده بزرگ 
عضو اوپک، در افزایش اخیر قیمت ها نقش اساسی داشته است. بازار همچنان درباره 
این که آیا تولیدکنندگان بزرگ از جمله اوپک و متحد کلیدی اش روسیه ظرفیت 

تولید کافی برای جبران صادرات ایران دارند تردید دارند.
تحلیلگران کاالی گلدمن ساکس در این باره نوشتند: دو ابهام اصلی که بازار نفت 
با آن دست و پنجه نرم می کند نخست ظرفیت تولید شناور برای جبران عرضه 
کمتر ایران و دوم، نامعلوم بودن میزان افت عرضه ایران به دلیل عدم شفافیت دولت 

آمریکا است.
گلدمن ساکس برآورد کرده است حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت 
ایران در سه ماهه چهارم به دلیل تحریم ها متاثر خواهد شد، اما تحلیلگران خاطر 
نشان کردند که ابهام درباره میزان کاهش عرضه تنها پس از چهارم نوامبر که تحریم ها 

اجرایی خواهد شد، روشن می شود.

طرح گازرسانی به » نهبندان « و » شوسف « روز شنبه 
با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایراناستاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسووالن استان 

به بهره برداری رسید.  
به گزارش ایرنا، عملیات گازرسانی به شهر نهبندان از سال ۹۵ 

آغاز شده و اجرای ۱3۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع احداث یک 
نصب ایستگاه تقلیل فشار برون شهری نصب چهار ایستگاه تقلیل 
فشار درون شهری احداث و نصب یک ایستگاه حفاظت کاتدیک و 

نصب چهار هزار انشعاب از مشخصات این طرح است.
با افتتاح طرح گازرسانی به شهر نهبندان ۴ هزار و ۷۵۲ خانوار از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. این پروژه از ۲ سال قبل شروع 
شده و ۱۵۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

همچنین عملیات گازرسانی به شهر شوسف از توابع نهبندان 
از سال ۹۷ آغاز و برای آن ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

خط انتقال این پروژه شامل 33 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
است که برای آن یک ایستگاه تقلیل فشار برون شهرییک ایستگاه 
تقلیل فشار درون شهری و ایستگاه حفاظت کاتدیک نصب شده 

است.
شوسف بیست و هشتمین شهر گازدار خراسان جنوبی است 
که سه هزار و ۱۸۱ نفر جمعیت دارد و ۸۷۸ خانوار با نصب ۸۰۰ 

عملک از نعمت گاز بهره مند شدند.
انتقال گاز سربیشه -  همچنین در ادامه این طرح ها، خط 

نهبندان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این 
طرح گفت: خط انتقال گاز سربیشه - نهبندان که از سال ۹۶ آغاز 

شده در ۱۲۷ کیلومتر با قطر ۱۲ اینچ اجرا شد.
سید محمود هاشمی اظهار داشت: برای اجرای این خط انتقال 
۴۵۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و ۱۵۵هزار متر مکعب حفاری 

کانال انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۱۱هزار شاخه لوله ۱۲ اینچ در این خط انتقال 
به کار رفته است افزود: مجموع اعتبار صرف شده برای این طرح 

۸۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: همزمان با 
افتتاح این طرح ها، گازرسانی به ۱۰۱ روستای استان به بهره 

برداری رسید.
وی ادامه داد: ۹ شهر و 3۸۵ روستای خراسان جنوبی تا پایان 
شهریور امسال گازرسانی شده و ۲۸۵ روستا نیز در حال گازرسانی 

است.
کلنگ زنی عملیات گازرسانی به 3۸۸ روستای استان از دیگر 
برنامه های معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به 

خراسان جنوبی است.
شهرستان نهبندان با ۲۶ هزار کیلومترمربع مساحت و بیش 
از ۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، از شمال و غرب به 
شهرستان بیرجند، از جنوب به استانهای سیستان و بلوچستان و 
کرمان و از شرق به افغانستان و شهر زابل محدود می شود و مرکز 

شهرستان در ۲۰۰ کیلومتری بیرجند است.

 با حضور معاون وزیر نفت

طرح گازرسانی به » نهبندان « و » شوسف « به بهره برداری رسید


