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میزان تولید برق نیروگاه بیستون از مرز ۱.۳ میلیارد 
کیلو وات ساعت گذشت

مدیرعام�ل نی�روگاه حرارتی 
بیستون کرمانشاه گفت: در چهار 
ماه سپری شده از سال جاری با 
رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، یک میلیارد و 
۳۴۲ میلی�ون و ۳۹۰ هزار کیلو 
وات ساعت انرژی الکتریکی در 

این نیروگاه تولید شد.
»مس��عود میرزا عسگری« به ایرنا 
اف��زود: در خ��رداد ماه امس��ال، به 
میزان ۴۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار کیلو وات س��اعت انرژی الکتریکی در نیروگاه بیستون تولید 
ش��د که از این مقدار ۳۸۱ میلیون و ۲۹۷ هزار کیلووات س��اعت انرژی الکتریکی به صورت 

خالص به شبکه سراسری تزریق شده است.
به گفته مدیرعامل نیروگاه بیس��تون، س��ال گذشته سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۸۳۵ هزار 

کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی در این نیروگاه تولید شد.
وی با بیان اینکه بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است اظهار امیداری کرد با فرهنگ 

سازی، شاهد مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مردم باشیم.
میرزاعس��کری در ادامه با اشاره به خدمات این نیروگاه در استان و غرب کشور گفت: عالوه 
 بر اشتغال زایی قابل توجه نیروگاه، کنترل ولتاژ و پایداری شبکه برق غرب کشور که در گذشته 
یکی از مش��کالت منطقه بود، رفع ش��ده  اس��ت و اکنون یک ش��بکه پایدار و برق مطمئن و 

مستمری را در اختیار هم وطنان و مردم استان قرار گرفته است.
وی از اش��تغال ۴۰۰ نیروی متخصص در نیروگاه برق بیس��تون خبر داد و افزود: تمام امور 

مربوط به بهره برداری و تعمیرات نیروگاه توسط همین نیروهای بومی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون همچنین درباره حرکت وزارت نیرو به سمت 
تاس��یس نیروگاه های خورش��یدی و بادی و انرژی های نو اظهار کرد: بی شک این ظرفیت در 
استان و منطقه برای تولید برق وجود دارد و می توان بخشی از تولید و نیاز منطقه را با استفاده 

از انرژی های نو تامین کرد.
به گزارش ایرنا، نیروگاه حرارتی بیستون با دارا بودن ۲ واحد ۳۲۰ مگاواتی، در کیلومتر ۲۰ 
جاده کرمانش��اه به همدان قرار دارد که نقش بس��زایی در پایداری شبکه سراسری برق غرب 
کش��ور به عهده دارد. استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک 
با کش��ور عراق ۲ مرز رس��می و چهار بازارچه مرزی دارد و قطب ارائه بسیاری از خدمات در 

غرب کشور محسوب می شود.

دستور وزیر نیرو برای تداوم خدمت رسانی صنعت 
آب و برق در سیالب

وزیر نیرو دستور داد، صنعت آب و برق باید تا حل کامل مشکالت ناشی از سیل و 
آبگرفتگی  اتفاق افتاده، در کنار مردم به خدمت رسانی ادامه دهد.

به گزارش ایرنا، »علی اکبر محرابیان«، به تمامی نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق دستور 
داد، ضمن تداوم قرارگیری در حالت آماده باش کامل تا پایدار شدن شرایط، تمامی اقدامات و 

تدابیر الزم به منظور پیشگیری از بروز خسارات به فوریت پیگیری و اجرایی شود. 
وی در این دستور تاکید کرد، صنعت آب و برق باید تا حل کامل مشکالت ناشی از سیل و 

آبگرفتگی  اتفاق افتاده، در کنار مردم به خدمت رسانی ادامه دهد. 
در ادامه دس��تور وزیر نیرو آمده اس��ت، تمام س��ازه های آبی کشور به منظور استفاده کامل 
از منابع آبی فراهم ش��ده ناش��ی از بارش های اخیر باید به نحو مطلوب مدیریت شده و زمینه 
ذخیره حداکثری آب فراهم ش��ود.  با پیش بینی شرایط بارشی کشور از هفته گذشته، تمامی 
نیروه��ای عملیاتی صنع��ت آب و برق در حالت آماده باش قرار گرفته و به خدمت رس��انی در 

استان های درگیر مسئله سیل پرداختند.

توصیه های برقی در برابر فعالیت سامانه بارشی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از آمادگی همه اکیپ های عملیاتی در سطح 

استان در پی ادامه فعالیت سامانه بارشی مونسون خبر داد.
علی خدری در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: با توجه به ادامه هش��دارهای س��طح قرمز 
س��ازمان هواشناسی به علت اس��تمرار بارش های ش��دید و رگباری همراه با طوفان و طغیان 
رودخانه های فصلی، احتمال شکس��تگی تیرهای برق، س��قوط ترانس، آس��یب و خسارت به 

تاسیسات برقی وجود دارد.
وی افزود: در زمان ناپایداری ش��رایط جوی به ویژه در زمان بارندگی و طوفان شدید جهت 
جلوگیری از بروز هرگونه حادثه، ش��هروندان از نزدیک ش��دن به تاسیس��ات شبکه برق جدا 

خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: شهروندان در صورت مشاهده  هرگونه 
خاموش��ی، حادثه و یا پارگی سیم، مراتب را سریعاً به مراکز فوریت های برق ۱۲۱ و یا ادارات 

برق شهرستان مربوطه گزارش دهند.
خدری ادامه داد: اکیپ های عملیاتی همراه با تجهیزات کامل جهت ترمیم، اصالح و پایداری 

شبکه آسیب دیده با آمادگی کامل در تمام شهرهای استان حضور دارند.
وی در پایان گفت: با توجه به تداوم فعالیت س��امانه بارش��ی مونسون شهروندان همه نکات 
و دس��تورالعمل های ایمنی در زمینه برق را رعایت کنند تا ش��اهد هیچگونه مش��کلی در این 

زمینه نباشیم.

عض�و کمیس�یون صنایع و مع�ادن مجلس 
گفت: س�هامداری ایران در پاالیش�گاه های 
فراسرزمینی ونزوئال و صادرات خدمات فنی 
و مهندس�ی به جای آن، یک�ی از اصلی ترین 
رویکرده�ا ب�رای خنثی س�ازی تحریم ه�ا و 
افزایش فروش نفت ایران اس�ت که با جدیت 

در دولت سیزدهم پیگیری شده است.
»جالل رشیدی کوچی« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتص��ادی ایرن��ا با اش��اره به موضوع دیپلماس��ی 
اقتصادی، درباره صادرات خدمات فنی- مهندسی 
ح��وزه ان��رژی و پاالیش��گاه های ف��را س��رزمینی 
اظهار داش��ت: یک��ی از بهترین روش ه��ا برای بی 
اثر ک��ردن تحریم ها، توس��عه ص��ادرات خدمات 
فنی- مهندس��ی به کش��ورهای همسایه و دوست 
و همچنین بازارس��ازی تضمینی برای فروش نفت 
به این کش��ورها اس��ت.وی ادامه داد: توسعه حوزه 
اقتصادی باید با کش��ورهای دوست و قابل اعتماد 
باش��د و تضمین های الزم هم از آنها گرفته شود تا 
با عوض شدن دولت ها، سرمایه گذاری هنگفتی که 
در این کش��ورها ش��ده  از بین نرود، این در حالی 
اس��ت که س��رمایه گذاری های ما تاکنون در حوزه 

انرژی و کشاورزی بوده است.
عضو کمیس��یون صنایع معادن مجلس شورای 

اس��المی افزود: یکی از بهتری��ن راهکارها برای از 
بین بردن تحریم ها این اس��ت که با کش��ورهایی 
که روابط سیاس��ی و اقتصادی قوی داریم و حاضر 
نیس��تند تحت تاثیر تحریم ها ای��ن روابط را قطع 
کنن��د، محص��والت پتروش��یمی و پاالیش��گاهی 
ک��ه می توان در داخ��ل تولید و ص��ادر کرد را در 
همان کشور با فناوری ایرانی تولید کنیم تا بتوان 

س��ود حاصل از ص��ادرات محص��والت و خدمات 
پاالیشگاهی را به کشور وارد کرد. وی تصریح کرد: 
س��هامداری ایران در پاالیش��گاه های فراسرزمینی 
ونزوئال و صادرات خدمات فنی- مهندسی به جای 
آن، یکی از اصلی ترین رویکردها برای خنثی سازی 

تحریم ها و افزایش فروش نفت ایران است.
رش��یدی کوچی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی 

دول��ت، خاطرنش��ان کرد: اقدامات فرا س��رزمینی 
دول��ت در حوزه ان��رژی، صنعت و کش��اورزی در 
میان م��دت و بلندم��دت می تواند بس��یار به نفع 
اقتصاد کش��ور باش��د و این همان راهی است که 

کشورهای پیشرفته ۵۰ سال قبل شروع کردند.
وی اضافه ک��رد: در زمین��ه افزای��ش تضمین��ی 
درآمده��ای ارزی کش��ور، س��هامداری ای��ران در 
پاالیش��گاه های فراس��رزمینی ونزوئ��ال و صادرات 
خدم��ات فنی و مهندس��ی به ج��ای آن، یکی از 
اصلی ترین رویکردها برای خنثی س��ازی تحریم ها 
و افزای��ش ف��روش نفت ایران اس��ت که در دولت 
س��یزدهم پیگیری جدی در این زمینه انجام شده 
اس��ت.  ای��ن نماینده مجلس با اش��اره به گزارش 
عملک��رد دولت و مجل��س در این ح��وزه، گفت: 
مجلس ه��م در کن��ار دولت س��یزدهم در حوزه 
اقتصاد پارلمانی فعال شده است و کارگروه هایی از 
پارلمان در این حوزه به کش��ورهای مختلف اعزام 
می ش��وند.وی افزود: به طور مثال در همین س��فر 
اخیری که ما به مس��کو داش��تیم، درباره صادرات 
خدمات فنی- مهندس��ی صحبت هایی ش��د، زیرا 
روسیه در حوزه صنعت پاالیشگاه و پتروشیمی در 
وضعیت مطلوبی نیس��ت و این امر سود سرشاری 

برای ایران خواهد داشت.

نظرس�نجی رویترز نش�ان داد نگرانی از رکود 
و تش�دید موج ابتال به کووید در چین و کاهش 
تقاض�ا برای س�وخت که ریس�ک های عرضه را 
تحت الش�عاع قرار می دهند، ممکن است روند 

صعودی قیمت نفت را متوقف کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، در نظرس��نجی رویت��رز از ۳۵ 
اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت هر بش��که نفت 
برنت در س��ال میالدی جاری، ۱۰۵ دالر و ۷۵ سنت 
پیش بینی ش��د ک��ه کمتر از پیش بین��ی ۱۰۶ دالر 
و ۸۲ س��نت در ژوئن بود و نخس��تین بازبینی نزولی 
قیمت نفت برنت در نظرسنجی ماهانه از آوریل است. 
میانگین قیمت هر بش��که نفت برنت از ابتدای س��ال 

میالدی جاری تاکنون، حدود ۱۰۵ دالر بوده است.
ادوارود مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در 
این باره گفت: توجهات از اختالالت عرضه، به س��مت 
نابودی تقاض��ا برای نفت به دلی��ل نگرانی ها از وقوع 

رکود اقتصاد جهانی، تغییر کرده است.
پیش بینی رش��د تقاضا برای امس��ال به ۱.۴ تا ۲.۵ 
میلیون بش��که در روز در مقایسه با ۲.۳ تا ۵ میلیون 

بشکه در روز در نظرسنجی قبلی کاهش داده شد.
تحلیلگ��ران اظهار کردند: افزایش س��ریع نرخ های 
بهره توس��ط بانک های مرکزی بزرگ جهان به همراه 
محدودیت های سفر در چین که بزرگترین واردکننده 
نفت جهان اس��ت، دورنمای تقاض��ا برای نفت را تیره 
کرده اس��ت. با این حال، تحریم های غربی علیه نفت 
روس��یه و محدود ماندن عرضه تولیدکنندگان اوپک 

پالس، مانع افت بیشتر قیمت ها خواهد شد.
ماتئ��و ش��روود، تحلیلگ��ر کاالی واح��د اطالعات 

اکونومیست گفت: ما همچنان بر این باوریم که جنگ 
در اوکراین و عرضه مح��دود، عامل افزایش قیمت ها 
در کوتاه مدت خواهد بود و نفت برنت تا پایان س��ال 
در مح��دوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ دالر در هر بش��که معامله 

خواهد شد.
میانگی��ن قیمت هر بش��که نفت آمریکا در س��ال 
میالدی جاری ۱۰۱ دالر و ۲۸ سنت بوده که کمتر از 

۱۰۲ دالر و ۸۲ سنت در ژوئن است.
نشس��ت بعدی اوپ��ک و متحدامش س��وم ماه اوت 
خواهد بود و به دقت از سوی بازار دنبال می شود زیرا 
مدت اج��رای پیمان فعلی این تولیدکنندگان، در ماه 
سپتامبر به پایان می رسد و آمریکا تولیدکنندگان این 
گروه را برای افزایش بیشتر تولید تحت فشار گذاشته 

است.
بر اساس گزارش رویترز، سورو سرکار، تحلیلگر بانک 
DBS گف��ت: اوپک و آمریکا به ص��ورت کلی ترجیح 
می دهن��د به افزایش تولید در کوتاه مدت ادامه دهند 
اما در روند افزایش تولید محدودیت وجود دارد و بعید 

است رشد تولید، سریع تر از انتظارات بازار باشد.

ش�رکت دولتی گازپروم روسیه، عرضه گاز به 
لتونی را با متهم کردن این کش�ور همس�ایه به 

نقض شرایط استفاده از گاز، متوقف کرد.
به گزارش ایس��نا، ای��ن اقدام ی��ک روز پس از آن 
 Latvijas Gaze صورت گرفت که شرکت انرژی
لتون��ی اعالم کرد از روس��یه گاز خریداری کرده و به 
جای روبل که این کش��ور درخواس��ت کرده است، به 

یورو پول آن را پرداخت می کند.
پیش از این گازپروم، عرضه گاز به کشورهایی شامل 
فنالند، لهس��تان، بلغارس��تان و هلند را متوقف کرده 
است. کشورهای اروپایی درباره واکنش به درخواست 
روس��یه برای پرداخت پول خرید گاز به روبل اختالف 
نظ��ر دارن��د و نیروگاه ه��ای اروپایی به ای��ن چالش، 

واکنش های متفاوتی داشته اند.
در همین ح��ال، گازپروم اعالم ک��رد عرضه گاز به 
اروپا از طریق مسیر سودژای اوکراین روز شنبه ۴۱.۲ 
میلیون متر مکعب بود که نس��بت به روز پنج شنبه، 
بدون تغییر مانده است. درخواست عرضه گاز از طریق 

سوخرانوفکا، از سوی اوکراین رد شد.

یک مدیر ارش��د گازپروم هم روز جمعه با انتقاد از 
شرکت زیمنس انرژی، اعالم کرد تحویل توربین گازی 
نورد اس��تریم ۱ از کانادا به آلمان پ��س از تعمیرات، 

مطابق با قرارداد نبوده است.
این اظهارات نش��انه دهنده تش��دید اختالفی است 
که تحت آن، روسیه مشکالت توربین را علت کاهش 
عرض��ه گاز از طریق خط لوله نورد اس��تریم ۱ اعالم 
کرده اس��ت. گازپروم از چهارش��نبه گذشته ظرفیت 
انتق��ال گاز از این مس��یر را به ۲۰ درصد کاهش داده 

است.
ویتالی مارکلوف، مع��اون مدیرعامل گازپروم گفت: 
روس��یه مک��ررا درباره مش��کالت توربین ه��ای دیگر 
ب��ه زیمنس انرژی ش��کایت کرده اس��ت. وی در یک 
مصاحبه تلویزیونی گفت: ما مکررا به دفتر نمایندگی 
زیمنس در روس��یه نسبت به این موضوع، درخواست 
کرده و ۱۰ نامه فرستاده ایم. زیمنس تنها یک چهارم 

از ایرادهای شناسایی شده را برطرف کرده است.
اتحادی��ه اروپ��ا اس��تدالل روس��یه و گازپ��روم که 
مش��کالت توربین، عامل کاهش چشمگیر انتقال گاز 
از ن��ورد اس��تریم ۱ اس��ت را رد کرده اس��ت. کاهش 
ش��دید عرضه گاز روسیه از این مسیر، ریسک کمبود 
و س��همیه بندی گاز در اروپا در زمس��تان امس��ال را 

برانگیخته است.
بر اس��اس گزارش رویت��رز، از زم��ان حمله نظامی 
روس��یه به اوکراین در ۲۴ فوریه و اعمال تحریم های 
گس��ترده اتحادیه اروپا علیه مسکو، دو طرف ضربات 
اقتص��ادی به یکدیگ��ر وارد کرده ان��د و اتحادیه اروپا، 

روسیه را به باج گیری انرژی متهم کرده است.

روند صعودی نفت متوقف می شود صادرات گاز روسیه به لتونی قطع شد

قیمت نفت روز جمعه با معطوف شدن توجهات به نشست بعدی 
وزی�ران اوپک پالس و تعدیل انتظارات برای افزایش فوری عرضه 

این گروه، بیش از دو دالر در هر بشکه افزایش یافت.
به گزارش ایس��نا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در س��پتامبر 
که روز جمعه منقضی ش��د، بیش از س��ه دالر افزای��ش یافت و در ۱۱۰ 
دالر و یک س��نت در هر بشکه بسته ش��د. بهای قرارداد اکتبر با دو دالر 
و ۱۴ س��نت معادل ۲.۱ درصد افزایش، در ۱۰۳ دالر و ۹۷ س��نت در هر 

بشکه بسته شد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که در مقطعی بیش از 
پنج دالر در هر بشکه صعود کرده بود، نهایتا با دو دالر و ۲۰ سنت معادل 
۲.۳ درصد افزایش، در ۹۸ دالر و ۶۲ سنت در هر بشکه بسته شد و برای 

کل هفته حدود چهار درصد افزایش ثبت کرد.
هر دو ش��اخص دومین کاهش ماهانه متوال��ی را به پایان بردند و نفت 
برنت حدود چهار درصد و وس��ت تگزاس اینترمدیت حدود هفت درصد 

در ژوئیه کاهش نشان داد.
اختالف قیمت میان نفت برنت و وس��ت تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر 
کاه��ش واردات نفت روس��یه به اروپ��ا که بازارهای ای��ن منطقه را دچار 
محدودیت کرده، افزایش یافته اس��ت. نفت برنت ۱۱ دالر در هر بش��که 
گرانتر از وس��ت تگزاس اینترمدیت اس��ت در حالی که در ابتدای ژوئیه 

اختالف قیمت بین این دو شاخص، حدود شش دالر بود.
پس از انتش��ار گزارش ش��رکت خدمات انرژی بیکر هیوز که نشان داد 
شرکت های حفاری آمریکا ش��مار دکلهای حفاری نفت را برای بیست و 
س��ومین ماه متوالی افزایش دادند، نفت بخشی از رشد قیمتی که داشت 

را از دست داد. طبق آمار بیکر هیوز، شمار دکلهای حفاری نفت در ژوییه 
۱۱ حلقه افزایش یافت که بیس��ت و س��ومین افزایش ماهانه متوالی بود 
در حالی که ش��مار دکلهای حف��اری گاز پس از افزایش به مدت ۱۰ ماه 

متوالی، ماه میالدی گذشته تغییری نداشت.
همچنین در معامالت روز جمعه، بازارهای سهام قوی تر و دالر ضعیف تر 

از قیمت نفت پشتیبانی کردند.
جان کیلداف از ش��رکت اگین کپیتال گفت: این روزها، تاثیرات کالن 
زیادی در بازار نفت وجود داش��ته و بازارهای سهام بهبود خوبی داشته و 

افت ارزش دالر، از قیمت نفت حمایت کرده است.
بازارهای س��هام جهانی همس��و با قیمتهای نفت حرک��ت کرده اند و با 

امیدواری به این که آمارهای رشد مایوس کننده، بانک مرکزی آمریکا را 
تشویق کند روند تحکیم سیاست پولی را مالیم کند، صعودی شده اند.

در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، پیش بینی شد میانگین قیمت هر 
بش��که نفت برنت امسال به ۱۰۵ دالر و ۷۵ سنت و نفت آمریکا به ۱۰۱ 

دالر و ۲۸ سنت می رسد.
سرمایه گذاران منتظر نشست س��وم اوت وزیران اوپک پالس هستند. 
منابع آگاه در اوپک پالس اظهار کردند: این گروه در حال بررس��ی عدم 
تغییر تولید در سپتامبر است اما دو منبع آگاه دیگر گفتند: اعضای اوپک 
پالس ممکن است درباره افزایش مالیم تولید مذاکره کنند. تصمیم اوپک 
پ��الس برای عدم افزایش تولید، آمریکا را مایوس خواهد کرد. جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا، اواسط ژوئیه با امید به متقاعد کردن تولیدکنندگان 
نفت خاورمیانه برای افزایش تولید نفت، به عربس��تان سعودی سفر کرده 

بود.
تحلیلگران می گویند با توجه به این که بسیاری از اعضای اوپک پالس 
به دلیل کمبود س��رمایه گذاری در میادین نفتی، قادر به تحقق س��همیه 

تولیدشان نیستند، افزایش تولید برای این گروه دشوار خواهد بود.
در ای��ن حال، ش��اهزاده عبدالعزیز بن س��لمان، وزیر انرژی عربس��تان 
س��عودی و الکساندر نواک، معاون نخس��ت وزیر روسیه روز جمعه برای 
گفت وگو درباره همکاری دو کشور در چارچوب توافق اوپک پالس دیدار 

کردند.
بر اس��اس گزارش رویترز، دولت روسیه در بیانیه ای اعالم کرد روسیه و 
عربس��تان سعودی قاطعانه به اهداف توافق اوپک پالس برای حفظ ثبات 

بازار و متوازن نگه داشتن عرضه و تقاضا پایبند مانده اند.

کارنامه ماهانه نفت منفی شد

مس�ئول س�تاد بازس�ازی عتبات عالیات وزارت نی�رو گفت: ۶ 
ق�رارگاه مرکزی برای خدمات رس�انی به زائران کربال در مراس�م 

اربعین سال  جاری تشکیل شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا از وزارت نیرو »س��ید یعقوب م��رادی« در خصوص 
قرارگاه های مرکزی اربعین وزارت نیرو در پایانه های مرزی کش��ور افزود: 
س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات وزارت نیرو از زمان تشکیل همه ساله با 
برگزاری جلس��ه هماهنگی با ش��رکت های مادر تخصصی نسبت به تهیه 
نقش��ه راه ارائه خدمات صنعت آب و برق به زائران اربعین حس��ینی در 
پایانه های مرزی و ش��هرها و مس��یر راهپیمایی اربعین در داخل ایران و 
ع��راق ب��رای اجرا اقدام می کند. وی ادامه داد: این س��تاد در این راس��تا 
با تش��کیل ۶ ق��رارگاه مرکزی اربعی��ن وزارت نی��رو در پایانه های مرزی 
خس��روی در اس��تان کرمانشاه، مهران در اس��تان ایالم، چذابه و شلمچه 
در اس��تان خوزستان، ریمدان و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان 
و عتب��ه عراق در حدود یک ماه قبل از روز اربعین و بر اس��اس مصوبات 
کمیته زیرس��اخت اربعین وزارت کش��ور و ستاد بازس��ازی عتبات کشور 
خدمت رس��انی می کند. مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو 
خاطرنشان کرد: قرارگاه های خدماتی و عملیاتی برای ارائه خدمات تامین 
آب و توزیع آب آشامیدنی پایدار، سیستم های دفع فاضالب، تقویت پست 
برق ش��هرها و روش��نایی پارکینگ های مصوب در داخل کش��ور و اعزام 

اکیپ های فنی و مهندسی آب و برق به عتبه عراق اقدام خواهد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به ش��یوع بیماری کووید ۱۹ از سال های گذشته 
و پیش بین��ی ت��ردد حدود پنج میلی��ون نفر زائر اربعین در س��ال جاری 
و  افزایش گرما، تاکنون این س��تاد در مح��ل قرارگاه های اربعین وزارت 
نی��رو در پایانه های مرزی مبادرت به ایجاد زیرس��اخت های پایدار آب و 
برق  با احداث س��وله و س��ردخانه، تقویت پست س��یار برق شهر مهران، 
اورهال روش��نایی و خطوط انتقال برق، تامین آب پایدار و خطوط انتقال 

آب به آب س��ردکن ها و تاسیس��ات پایانه های مرزی کرده است. مرادی با 
اش��اره به مصوبات ستاد مرکزی اربعین کشور در سال جاری، از اعزام ۴۰ 
اکیپ خدماتی فنی و مهندسی آب و برق با تجهیزات کامل به پایانه های 
م��رزی و عتبه عراق برای ارائه خدمات به مواکب و عتبه کربالی معلی و 
نجف اشرف خبر داد.  مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران خاطرنشان کرد: 
ق��رارگاه اربعین وزارت نیرو در پایانه مرزی ب��رای ارائه خدمات به زائران 
برگشتی از عتبه عراق از ۲۵ شهریور تا ۳۱ شهریور نیز فعال خواهد بود. 
همچنین قرارگاه سیس��تان و بلوچستان تا ۱۰ مهر به فعالیت خود ادامه 
خواهد داد. وی با اشاره به ذخیره سازی آب های بسته بندی در سوله ها و 
مدیریت توزیع آن ها در پایانه، شهرها و مسیر منتهی به پایانه های مرزی، 
از اعزام ۱۱۰ دس��تگاه تانکر آبرسانی س��یار به محل قرارگاه های وزارت 
نیرو در پایانه های مرزی خبر داد. به گفته مرادی، ایجاد حمام های دوش 
صحرایی، اورهال شبکه روشنایی پارکینگ ها و مسیر راهپیمایی به مرز و 
انشعاب به مواکب، اعزام آزمایشگاه آب و دستگاه های مختلف برای شبکه 
فاضالب شهر و پایانه مرزی مهران و ایجاد پست سیار ۱۳۲ کیلوولت برق 

در پایانه مرزی مهران از دیگر اقدامات در دست انجام این ستاد است.
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در پایان با اشاره به انتخاب استان های 
معین برای پشتیبانی از شرکت های صنعت آب و برق در پایانه های مرزی، 

از ایجاد سوله و سردخانه در پایانه های مرزی خبر داد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو:

قرارگاه اربعین وزارت نیرو در پایانه های مرزی تشکیل می شود

افزایش تضمینی درآمدهای ارزی با سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
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