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نفت و انرژی

انرژی

ممنوعیت تبادل اسکناس در پمپ بنزینها

سهشنبه 27اسفند  - 1398شماره743

سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی از ممنوعیت تبادل اســکناس در جایگاههای دارای تجهیزات الکترونیک خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد به
نقل از ایسنا ،فاطمه کاهی با بیان اینکه تبادل اسکناس در جایگاههای سوخت برای پیشگیری از شــیوع کرونا ممنوع شده است ،اظهار کرد :پرداخت بهای
سوخت از طریق کارت بانکی و تجهیزات پرداخت الکترونیکی قابل انجام اســت.وی افزود :جایگاههایی که به تجهیزات پرداخت الکترونیکی مجهز نیستند،
الزم است جهت تسریع در امر تجهیز ،مشخصات خود را به سامانه هوشمند سوخت اعالم کنند.سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با بیان اینکه
هدف از انجام این کار مقابله با شیوع بیماری کرونا در پمپ بنزینها بوده است ،گفت :تقاضای ما از مردم این است که در این مسیر با ما همکاری داشته باشند.

گزارش
ورشکستگی عربستان
با جنگ نفتی به قیمت
برای روسیه که اســتراتژی سیاست
خارجی اش تحت زمامداری والدیمیر
پوتین ،ایجاد هرج و مرج و ســپس پیش کردن
راهکارهایروسی و قدرت گرفتن از این هرج و
مرج بوده است ،جنگ قیمت عربستان سعودی
بهتر از این نمی توانست باشد .نخست این کهاگر
قیمت نفت برنت در زمان بهبود تقاضای چین
به حدود  ۴۰دالر در هر بشــکه برسد ،روسیه از
نقطه نظر بودجه در جایــگاهخوبی قرار دارد و
شرکتهای نفتی روسیه می توانند هر میزان که
بخواهند نفت تولید کنند .حتی اگر نفت آنها در
این سطح معاملهنشود ،روسیه همچنان از این
حقیقت بهره می برد که سعودیها در مدت کمتر
از  ۱۰سال علیه آمریکا که تنها متحد این کشور
است،جنگ اقتصادی اعالم کرده اند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،تصمیم اخیر عربستان
سعودی برای حداکثر کردن تولید نفت به منظور
سقوط قیمتها و ورشکسته کردن تولیدکنندگان
شیل آمریکا برای کسانی که حافظه شان یاری
می کند مثل شوخی می ماند.
اما ظاهرا این طور نیســت و ســعودیها و سایر
اعضای اوپک دچار فراموشی دسته جمعی شده
اند و یادشان رفته است دفعه پیش که عربستان
ســعودی تالش کرد صنعت نفت شیل آمریکا
را نابود کند از ســال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶واقعا چه
گذشــت .پیامدهای قبلی شامل حال عربستان
سعودی و متحدانش شد اما این بار ممکن است
اوضاع بسیار وخیمتر شود.
آخرین بار که ســعودیها در سال  ۲۰۱۴تالش
کردند همین اســتراتژی را پیاده کنند شانس
موفقیت بیشتری نسبت به اکنون داشتند .در آن
زمان فرض بر این بود که تولیدکنندگان شــیل
آمریکا نمی توانند در قیمــت کمتر از  ۷۰دالر
نفت تولید کنند .ســعودیها هم در اوت ۲۰۱۴
حدود  ۷۳۷میلیــارد دالر ذخایر ارزی خارجی
داشــتند که به آنها اجازه مانور می داد .بعالوه
روسیه هم در آن زمان یک ناظر عالقمند بود که
در حاشیه قرار داشت.
به فاصله چند ماه پس از آغاز استراتژی نابودی
شــیل ،برای سعودیها روشن شــد که در درک
توانایــی بخش شــیل آمریکا مرتکب اشــتباه
وحشتناکی شده اند و بسیاری از تولیدکنندگان
آمریکایی می توانند در قیمت باالی  ۳۰دالر در
هر بشــکه نفت برنت همچنان سودآور بمانند.
آنها توانستند چاههای عمیقتری حفاری کنند
و مدت حفاری هم سریعتر شــد .رشد صنعت
نفت شیل آمریکا به این کشور امکان وابستگی
به واردات نفت را کمتر کرده و نفوذ ژئوپلیتیکی
خود را گسترش دهد.
طبق آمار آژانس بین المللی انرژی ،این تحوالت
باعث شد در مدت دو ســال بین سال  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۶کشــورهای عضو اوپــک مجموعا ۴۵۰
میلیارد دالر درآمد نفتــی را به دلیل قیمتهای
پایینتر از دســت بدهند .این کشورها همچنان
تالش دارند کســری بودجه و افت ذخایر ارزی
خود را که پس از ســقوط نفت برنــت از باالی
 ۱۰۰دالر به  ۳۰دالر در هر بشــکه ایجاد شد،
برطرف کنند.
عربستان ســعودی از مازاد بودجه  ۹۸میلیارد
دالر در سال  ۲۰۱۵به  ۲۵۰میلیارد دالر ذخایر
ارزی طی این مدت رسید و حتی خود مقامات
سعودی اعالم کردند که این پول برای همیشه
از دست رفته است .حتی پیش از این که حنگ
قیمت جدید شــروع شود ،عربســتان سعودی
با کســری بودجه قابل توجهی روبرو بود که بر
اساس اکثر پیش بینیها ،تا سال  ۲۰۲۸هر سال
ادامه داشت.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،برای روسیه که
استراتژی سیاست خارجی اش تحت زمامداری
والدیمیر پوتین ،ایجاد هرج و مرج و سپس پیش
کردن راهکارهای روسی و قدرت گرفتن از این
هرج و مرج بوده اســت ،جنگ قیمت عربستان
سعودی بهتر از این نمی توانست باشد .نخست
این که اگــر قیمت نفت برنــت در زمان بهبود
تقاضای چین به حدود  ۴۰دالر در هر بشــکه
برســد ،روســیه از نقطه نظر بودجه در جایگاه
خوبی قرار دارد و شــرکتهای نفتی روسیه می
توانند هر میزان کــه بخواهند نفت تولید کنند.
حتی اگر نفت آنها در این ســطح معامله نشود،
روسیه همچنان از این حقیقت بهره می برد که
سعودیها در مدت کمتر از  ۱۰سال علیه آمریکا
که تنها متحد این کشور است ،جنگ اقتصادی
اعالم کرده اند.

بررسی روند سالم سازی آب در گزارش «اقتصادسرآمد»

گروه انــرژی -تامین آب ســالم
همواره یکی از دغدغههای بشــر
است .دغدغهای که امروزه با توسعه صنایع و
مصرف کودهای شیمیایی بیشتر شده است.
رهاسازی فاضالب صنایع در محیط زیست
و افزایش آلودگی خاکها در اثر اســتفاده
از کودهای شــیمیایی باعث شده تا محیط
زیست ،خاک و به تبع آن آب مصرفی بیشتر
آلوده شود .در این مقاله قصد داریم مروری
داشته باشیم بر انواع آالیندهها و روشهای
حذف آب از آب آشامیدنی.
به گزارش اقتصادسرآمد ،موضوع کیفیت
آب یک مساله مهم و حیاتی برای کشور و
حتی دنیاست ،از این رو قوانین و برنامههای
بینالمللی و ملی متعــددی برای این مهم
وجود دارد تا آبی که به دســت مشترکان
میرسد از سالمت کافی برخوردار باشد.
ترکیبانی که در آب وجود دارند و بر کیفیت
آن تاثیرگذارند به دو دسته کلی میکروبی و
شیمیایی تقسیمبندی میشوند ،عاملهایی
که روی سالمتی انسان تاثیرگذار هستند
اغلــب شــامل عاملهای میکربی اســت
که منشــا عوامل بیمار یزایــی همچون
باکتر یهــا ،ویرو سهــا ،تــک یاختهها
(پروتوزا) و انگلها هستند.
کیفیــت آبهایی کــه آلوده بــه عوامل
میکروبی شده باشــند ،اغلب به سرعت و
در محدودهی وســیعی تغییر خواهد کرد
و مصرف چنین آبی میتواند باعث شــیوع
بیماریهای ناشی از آب شــود که توسط
ســامانههای تصفیه آب و انواع سامانههای

کیفیتآبازحرفتاعمل

گندزدایی قابل کنترل و حذف است.
همچنین باقیمانده گندزدا در شبکه توزیع
آب برای پیشــگیری از رشد مجدد عوامل
میکروبی و وقوع آلودگیهای ثانویه استفاده
میشود .با توجه به آخرین جمعبندی آمار
کشــوری در حال حاضر درصد مطلوبیت
کلر باقیمانده و میکروبی در شــبکههای
توزیع آب شهرهای کشور به طور متوسط
 ۹۹درصد و در روســتاهای کشور به طور
متوسط  ۹۷درصد است که هر دو در سطح
عالی ارزیابی میشود.
عالوه بر این میزان تاثیر عوامل شیمیایی بر
سالمت ،به نوع ماده شیمیایی و مدت زمانی
که بدن در معرض آن قرار میگیرد بستگی
دارد .در بیشــتر مواد شــیمیایی ،مصرف
آب حاوی مقادیر بیــش از حد آنها پس از
یکسال ممکن اســت تاثیر خود بر سالمت

افزایش۱۳درصدی بارشها
در سال آبی جاری
وزیــر نیــرو گفت:
مجمــوع بارشهای
کشور با گذشت نیمی از سال
آبی جــاری افزون بــر ۱۹۰
میلیمتر بوده که در مقایســه
با متوســط بلندمدت حدود
۱۳درصد بیشتر است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،رضا
اردکانیان در جمع خبرنگاران
افزود :در مقایســه با پارسال
هم که سال بسیار پربارشی در
پنج دهه اخیر بود ،بارشهای
امسال هفت درصد کمتر بود.
وی یادآوری کرد :ســال آبی
 ۹۸-۹۹را در مهر ماه  ۹۸به اتکای پیشبینیهایی که در سازمان هواشناسی انجام داده
بودند ،آغاز کردیم؛ به این معنا که پاییز در شرایط نرمال و کمی بیش از نرمال و زمستان
در شرایط نرمال و کمی کمتر از نرمال از حیث بارشها محسوب شد.
اردکانیان افزود :امسال با درسهایی که از سیالب ابتدای سال داشتیم و شرایط زمستان
گذشته سعی کردیم مدیریت مخازن را به شکل دقیق و مناسب با همکاری نزدیک همه
دســتگاههای همکار در اســتانها انجام دهیم .در زمان حاضر از حدود  ۵۰میلیارد متر
مکعب حجم مخازن  ۴۰درصد خالی است و آمادگی کافی را در سطح کشور برای دریافت
سیالبهای بهاره داریم .وی با بیان اینکه طبق پیشبینی سازمان هواشناسی در دو ،سه
هفته پیش رو ،بارشهای قابل مالحظهای در نقاط مختلف خواهیم داشــت ،گفت :البته
همکاران من در ستاد فرماندهی مدیریت سیالب از چند هفته پیش تدارک الزم را دیدهاند،
وضعیت همه رودخانهها و مخازن بهطور دقیق پایش و دســتورالعملها به شرکتهای
استانی ابالغ شده و استانداران در جریان قرار دارند.
وزیر نیرو تصریح کرد :با مراقبتی که به عمل خواهد آمد و همکاری مردم بویژه در حاشیه
رودخانهها سعی میشود حداکثر استفاده مثبت را از بارشها ببریم و با خسارات مواجه
نشویم.وی گفت :این مستلزم شــتاب بیشتر در پاکســازیها و ایمن سازیها در برخی
رودخانههاســت؛ به عنوان نمونه ،پیشبینی میشود در صورت تشــدید سیالبها ،در
پاییندســت رودخانههای دز و کرخه خروجی را باید افزایش دهیم که شاید تا دو برابر
حجم خروجی فعلی بشود.
وزیر نیرو گفت :این به معنای در معرض سیالب قرار گرفتن پهنه بیشتری است که در این
ارتباط اطالعرسانی الزم انجام شده و با هوشیاری و آمادگی سعی میشود در مجموع به
گونهای باشد که با خسارت مواجه نشویم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد پیشبینی بارش  ۹۰میلیمتری در حوضه آبریز دز ،گفت:
عدد بارش به تنهایی مشخص کننده شدت و ضعف سیالب نیست که با لحاظ کردن تمام
پارامترها میتوان روان یا جریان آب سطحی ناشی از بارش را محاسبه کرد.
اردکانیان افزود :طبق پیشبینیها ،در اثر بارشهای پیش رو ورودی به مخازن کرخه و
دز افزایش مییابد که در اثر آن ،برای داشتن حجم مناسبی از آب در این مخازن با هدف
مدیریت یا تسکین سیل ،ممکن است بهناچار خروجی مخازن افزایش یابد.وی گفت :این،
یک کار دقیق مطابق برنامه است و اطالعات الزم ،بهموقع به پاییندست داده شده است.

را نشان دهد.
مواد شیمیای بســیار کمی هستند که اگر
آب حاوی آنهــا یکبار (یــا در مدت زمان
کوتاهی) مصرف شــود ،بتواننــد منجر به
ایجاد مشکالت بهداشتی شوند ،مگر اینکه
در اثر یک حادثه مقادیر بســیار زیادی از
مواد شیمیایی وارد سیستم آبرسانی شود.
در شــرایطی عاملهای شــیمیایی آب از
جمله عواملی باشــند کــه در معرض قرار
گرفتن کوتاه مدت با آنها مشــکل حادی
برای ســامت ایجاد نکند ،بهتر است در
عوض صرف هزینههای گزاف برای تصفیه
چنین آبی ،بر روی منشا آلودگی و حذف
آن و یا جایگزینی منبع آب مذکور ،تمرکز
کرد.
در این خصوص یک مقام مسئول می گوید:
به خاطر باال رفتن شــدت مصرف به دلیل

توصیه به شستوشــوی مکرر دســتها
علیرغم اینکه به جهت تامین آب از ذخایر
سدها و منابع زیرزمینی مشکلی نداریم ،اما
به لحاظ توزیع مشکل داریم.
میثم جعفرزاده  ،درباره تمهیدات اندیشیده
شده برای سالم نگهداشتن آب شرب کشور
در شرایط شــیوع کرونا اظهار داشت :ما با
اطمینان میتوانیم بگوییم که سرایت کرونا
از طریق آب نداریم امــا با اینحال به لحاظ
پارامتر کیفی دقت را بــاال بردیم تا غیر از
کرونا هیچ آلودگی دیگری نیز ایجاد نشود.
وی افزود :به خاطر باال رفتن شدت مصرف
به دلیل توصیــه به شستوشــوی مکرر
دستها علیرغم اینکه به جهت تامین آب
از ذخایر سدها و منابع زیرزمینی مشکلی
نداریم ،اما به لحاظ توزیع مشکل داریم.
مدیر کل دفتر مدیریت بحــران و پدافند
غیر عامل وزارت نیرو با بیان اینکه با توجه
به باال رفتن مصرف ممکن است افت فشار
و کمبود آب اتقاق بیفتــد ،گفت :اولین و
بهترین راه حل شکست کرونا مشروط به
این است که پرســنل حوزه آب حفاظت
شوند تا با مشکل تامین آب مواجه نشویم،
در این خصوص بخشنامههای الزم به مراکز
مربوطه ارسال و پروتکلها ابالغ شده است
تا کمترین آسیب را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ما کلر باقیمانده در آب
شرب را به شدت کنترل میکنیم و عالوه
بر خودمان ،ادارات بهداشــت هر اســتان
و شــهری وضعیت آب را رصد میکنند و
تاکنون نیز مشکلی پیش نیامده است.

راهاندازی سیست م پهبادی برای رصد
شبکه آب و برق
مدیرعامل شرکت
ما د ر تخصصــی
ســاتکاب گفت :با همکاری
شــرکتهای دانشبنیــا ن
پهبادهای افــق پرواز و عمود
پرواز به منظور رصد خطوط
انتقــال بــرق ،رودخانهها و
مســیلها ،ســدها و مناطق
دارای رانش خاک طراحی و
آمادهسازی شده است.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
محمدولــی عالءالدینی یکی
از محورهای اصلــی فعالیت
ساتکاب را حمایت از ساخت
داخل و استفاده از فناوریهای نوین دانست و افزود :یکی از الزامات اصلی حمایت از تولید
کننده داخلی ،ایجاد بازار مناسب برای خرید محصوالت ارائه شده در این بخش است؛ بر
همین اساس شرکت ساتکاب خرید تضمینی محصوالت دانشبنیان حوزه آب و برق را در
دستور کار قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از  150شــرکت دانشبنیان صنعت آب و برق با
مجموعه ساتکاب در ارتباط هستند ،گفت :از ابتدای سال تاکنون هفت رویداد کارآفرینی
آب و برق توسط ســاتکاب برگزار شده است که خوشــبختانه از رویداد دوم با شناسایی
نیازهای موجود در این بخش ،روند بومیســازی کاالهای صنعــت آب و برق با همکاری
شرکتهای دانشبنیان و ســاتکاب در حال انجام اســت و محصوالت ارزشمندی برای
استفاده در این صنعت تولید شده است.
عالءالدینی صنعت آب و برق را بازار بزرگی برای ورود شرکتهای دانشبنیان به این عرصه
دانست و افزود :وزارت نیرو تنها در نیمه دوم امسال  227پروژه مهم صنعت آب و برق را با
اعتباری بالغ بر  33هزار میلیارد تومان در  31استان کشور به بهرهبرداری خواهند رساند.
براســاس ارزیابی صورت گرفته هر یکصد میلیون تومان سرمایهگذاری برابر با ایجاد یک
شغل است؛ بنابراین سرمایهگذاری  33هزار میلیارد تومانی در این مدت  330هزار شغل
مستقیم و غیرمستقیم را در این بخش ایجاد کرده است.
مدیرعامل ســاتکاب با اشاره بهراهاندازی سیســتم پهبادی برای رصد کامل شبکه آب و
برق کشور ،گفت :با همکاری یک شرکت دانشبنیان پهبادهای افق پرواز و عمود پرواز به
منظور رصد خطوط انتقال برق ،رودخانهها و مسیلها ،سدها و مناطق دارای رانش خاک
طراحی و آمادهسازی شده که اطالعات با بهترین کیفیت بالفاصله به مرکز مخابره شده و
مورد پایش و استفاده قرار میگیرد.
عالءالدینی یادآور شــد :تاکنون رصد خطوط انتقال برق توسط بالگرد صورت میگرفت
که استفاده از پهبادهای تولید شده در این بخش موجب صرفهجویی قابل توجهی در این
حوزه میشود.
وی با تاکید بر اینکه بیش از  95درصد نیازهای صنعت آب و برق توسط متخصصان داخلی
تولید میشود ،گفت :با تالش متخصصان کشــورمان ،ایران توانسته است در میان چهار
کشور سازنده توربین ژنراتورهای گازی قرار گرفته و رتبه چهاردهم تولید برق جهان را به
خود اختصاص دهد.

بومیسازی  ۵۰کاالی استراتژیک صنعت آب و برق
توسط دانشبنیانها
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی
آب و برق(ساتکاب) گفت :در سال رونق تولید بیش از  ۵۰کاالی
استراتژیک صنعت آب و برق با اســتفاده از ظرفیت شرکتهای
دانشبنیان بومیســازی شده اســت.به گزارش اقتصادسرآمد،
محمدولی عالءالدینی ،مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت
ساخت و تهیه کاالی آب و برق (ســاتکاب) در گفتوگو با رادیو
اقتصاد با اشاره به اینکه فعالیتهای پشتیبانی و رونق تولید در
صنعت آب و برق با دســتور وزیر نیرو به شرکت ساتکاب واگذار
شده است ،عنوان کرد :در سال رونق تولید با دعوت از نخبگان و
شــرکتهای دانشبنیان در تالش برای رفع چالشهای صنعت
آب و برق و حمایت از کاالهای ایرانــی بودهایم.وی افزود :بدین
منظور از ابتدای امســال با برگزاری چندین رویداد استارتاپی و
شناسایی کاالهای مورد نیاز در این بخش موفق شدهایم بیش از
 50کاالی استراتژیک صنعت آب و برق را با همکاری شرکتهای
دانشبنیان و نخبگان این حوزه بومیســازی کنیم.مدیرعامل
ساتکاب ادامه داد :این کاالها پیش از این عمدتا یا از خارج کشور
وارد میشــد و یا بخشــی از قطعات آن خارجی بوده است که با
بومیسازی این کاالها توسط شــرکتهای دانشبنیان فرصت
اســتفاده هر چه بیشــتر از این محصوالت در صنعت آب و برق
فراهم شده است.
تمهیدات شرکتهای نفتی برای مقابله با کرونا
شرکتهای بزرگ انرژی در آمریکا به منظور مقابله با شیوع ویروس
کرونا ،کارمندان دفتری را به دورکاری فرستادند و چک سالمت
کارکنان بخشهای مهم و نقاط دوردست را آغاز کردند .به گزارش
اقتصادسرآمد ،شــرکتهای  ،BPاکســون موبیل ،کیندر مورگا،
موتیوا اینترپرایز و رویال داچ شــل به کارکنان غیرضروری خود
اعالم کردند از روز دوشــنبه وظایفشــان را از خانه انجام دهند.
شرکتهای شل و شورون چک روزانه سالمت کارکنان و مراجعان را
در برخی از تاسیسات مهم آمریکایی خود آغاز کردند.اما دکلهای
فراساحلی ،پاالیشگاهها و خطوط لوله نیازمند به گروههای حاضر
در محل هستند و کارکنان در محیطهای کوچکی کار می کنند
که آنها را نسبت به بیماری کووید  ۱۹در معرض آسیب قرار می
دهد .چنین فعالیتهایی نمی توانند از راه دور انجام بگیرند و چک
سالمتی می تواند مانع از تعطیلی اجباری و اجتناب از ضرر بزرگ
یا کمبود داخلی سوخت شود.
مصرف گاز  ۴۰درصد کاهش یافت
ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت :با توجه به گرم شــدن هوا
میزان مصرف گاز حدود  ۴۰درصد کاهش یافته که این موضوع
چالشهای پیشین را برطرف کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد
به نقل از ایسنا ،محمد عســگری  ،با بیان اینکه در حال حاضر
مصرف گاز در کشــور در بخش خانگی و تجــاری حدود ۳۷۰
میلیون متر مکعب در روز اســت ،اظهار کرد :این عدد نســبت
به گذشــته حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهش داشــته اســت؛ چرا
که در زمان اوج مصــرف حتی عدد  ۶۲۵متــر مکعب در روز را
نیز تجربــه کردیم.وی افــزود :میزان مصــرف گاز حدود ۲۰۰
میلیون متر مکعب کاهش یافته اســت و اکنــون میزان مصرف
گاز روال عادی دارد و نگرانی هایی که برای تامین گاز داشــته
ایم به طور کامل برطرف شــده است.سخنگوی شرکت ملی گاز
درباره رفع مشــکل تامین گاز نیروگاه ها ،تصریــح کرد :از ابتدا
نیز مشــکلی برای این مســاله وجود نداشــت و وزارت نفت به
تعهدات خــود پایبند بود اما نیروگاهها عالقه ای به اســتفاده از
سوخت دوم نداشــتند که البته اکنون آن مشکالت نیز برطرف
شده است.
ویروس کرونا امکان انتقال از فاضالب ندارد
مدیرکل دفتر مدیریت بحــران وزارت نیرو گفت :ویروس کرونا
نه از راه آب و نه از طریق فاضالب امکانی بــرای انتفال ندارد.به
گزارش اقتصادســرآمد به نقل از ایرنا ،میثم جعفر زاده  ،افزود:
بررســیهای دقیقی بر روی امکان انتقال ویــروس کرونا از راه
فاضالب انجام شــد و مشخص ســاخت که فاضالب راهی برای
انتقال ویروس نیســت.وی پیرامون مشکل تخلیه فاضالب شهر
امیدیه در اســتان خوزســتان هم گفت :حدود  ۲۰درصد شهر،
مربوط به مناطق مسکونی شرکت نفت اســت که دارای شبکه
فاضالب بوده و در منطقه نزدیک شــهر دفع میشود.مدیرکل
دفتــر مدیریت بحــران وزارت نیرو اضافه کــرد :همچنین ۷۰
درصد شــهر مناطق غیر شرکتی و فاقد شــبکه فاضالب است
که فاضالب این مناطق توســط چاه جذبــی و کانالهای روباز
آب سطحی شــهرداری به منطقه مورد نظر دفع میشود.جعفر
زاده افزود :کمتر از  ۱۰درصد شــهر به عنوان مناطق مســکن
مهر محسوب می شود که دارای شــبکه فاضالب تحت پوشش
آبفا قراردارد.
پایش دکلهای حفاری بهطور مستمر
دکلهای حفاری از سوی معاونت عملیات سیاالت شرکت ملی
حفاری ایران با هدف جلوگیری از آســیبها و کاهش خطرهای
احتمالی بهصورت مســتمر کنترل ،نظارت و پایش میشود.به
گزارش اقتصادســرآمد ،امیدعلی ممبنیگوداژدر ،معاون مدیر
سیاالت این شرکت ضمن تشریح فعالیتهای امسال این حوزه
اظهار کرد :در رویکرد جدید این حوزه ،پایش دکلهای حفاری
به مهندسی اجرایی کنترل و نظارت سیاالت واگذار شده است.
وی ادامه داد :این تصمیم با هدف جلوگیری از آسیبها و کاهش
خطرات احتمالی با استناد به تجارب میدانی در سالهای اخیر
اتخاذ شــد .وی افزود :در پایش مستمر دســتگاههای حفاری
که براســاس موقعیتهای پرخطر و شــرایط خاص آنها صورت
میگیرد ،چیدمان نیروهای تخصصی بهگونهای اســت که توان
تجزیه و تحلیل حوادث محتمل را داشته باشند .ممبنی گفت:
در مدیریت ســیاالت  ۲هزار و  ۲۳۰نفر به کار اشــتغال دارند
که از این مجموعه هــزار و  ۱۵۰نفر نیروی تخصصی رســمی،
قراردادی و ارکان ثالــث و هزار و  ۸۰نفرنیــروی غیرتخصصی
بومی هستند.

