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وزير الكهرباء ناعيا شهداء سيناء :الجميع يقف خلف الجيش في الحرب
على اﻹرهاب
القاهرة  -أ ش أ
نشر فى  :الجمعة  7يوليو  7:31 - 7117م | آخر تحديث  :الجمعة  7يوليو  7:31 - 7117م
أدان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ،العمل اﻹرهابي الخسيس الذي وقع اليوم عند حاجز أمني جنوب
.مدينة رفح بشمال سيناء؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد أفراد القوات المسلحة
وتقدمت الوزارة ،في بيان اليوم ،بخالص العزاء للشعب المصري وألسر الشهداء ،سائلة هللا أن يلهم ذويهم الصبر
.والسلوان
مشيرا إلى أن الجميع يقف صفا واحدا خلف
وأكد وزير الكهرباء ،أن الشعب المصري ،هو األسرة الكبيرة ألولئك الشهداء،
ً
.قواتنا المسلحة في حربها ضد اﻹرهاب ولن تثني عزائمنا تلك المحاوالت اليائسة من السير في طريق بناء الوطن
وتابع البيان" :وزارة الكهرباء إذ تنعي شهداء الوطن فهي في الوقت ذاته تثمن التضحيات التي يبذلونها،في سبيل حماية
".مصر وشعبها من الغادرين
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المصري اليوم

وزير الكهرباء ينعي شهداء الحادث اﻹرهابي برفح
الجمعة  | 17:77 7117-17-17كتب :هشام عمر عبد الحليم |
أدان الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،العمل اﻹرهابي الخسيس الذي وقع ،الجمعة ،على حاجز أمني
جنوب مدينة رفح ،ما أسفر عن استشهاد بعض أبطالنا من عناصر القوات المسلحة ،والحادث الغشيم الذي وقع ،الخميس،
.أعلى محور  76يوليو
وقالت الوزارة ،في بيان ،الجمعة« ،إنها تتقدم بخالص العزاء للشعب المصري وألسر الشهداء ،سائلة هللا أن يلهم ذويهم
الصبر والسلوان».
وأكد البيان أن الشعب المصري كله هم األسرة الكبيرة ألولئك الشهداء ،مشيرا إلى أن الجميع يقف صفا واحدا خلف قواتنا
المسلحة في حربها ضد اﻹرهاب ،ولن تثني عزائمنا تلك المحاوالت اليائسة من السير في طريق بناء الوطن.
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وزير الكهرباء :المستهلك  01كيلو وات يدفع  7جنيهات وفاتورته الفعلية
 01جنيها
 6يوليو  1:00 | 7117مسا ًء

الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن المواطن الذى يستهلك  01كيلو وات  /ساعة ،تبلغ قيمة
الفاتورة الفعلية الستهالكه الفعلى  01جنيها ،وفقا لألسعار الجديدة ،والتى تبلغ  117قرش للكيلو وات ـ ساعة لالستهالك
المنزلى ،يدفع منها المواطن  7جنيهات ونصف الجنيه فقط ،وتدعمه الدولة بباقى المبلغ.
وقد أعلن الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة األسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ،التى سيتم تطبيقها
اعتبارا من يوليو الجارى ،وسيتم إصدار فاتورة االستهالك الخاصة بها فى أغسطس القادم ،وهى كالتالى.
 -1الشريحة األولى من صفر إلى  01كيلو وات (  13قرشًا )
 -7الشريحة الثانية من  01إلى  111كيلو وات (  77قرشًا )
 -3الشريحة الثالثة من صفر حتى  711كيلو وات (  77قرشًا )
 -4الشريحة الرابعة من  711إلى  301كيلو وات (  00قرشًا )
 -0الشريحة الخامسة من  301إلى  601كيلو وات (  70قرشًا )
 -6الشريحة السادسة من 601إلى ألف كليو وات (  170قرشًا )
 -7الشريحة السابعةمن يزيد عن  1111كيلو وات ال يحصلون على دعم (  130قرشًا)
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الوفد :وزير الكهرباء استخف بالبرلمان ومحدودي الدخل
الخميس /16يوليه 13:78 - 7117/م
معتز الخصوصى
قال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية إن الدكتور محمد شاكر وزير
الكهرباء قد اتفق مع أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب على عدم إجراء أي زيادة في أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح
الثالثة األولى للكهرباء إال أنه لم يلتزم باتفاقه وخالفه ضاربا به عرض الحائط وأعلن خالل مؤتمره الصحفي اليوم عن
.زيادة أسعار جميع شرائح الكهرباء ابتداء من الشريحة األولى
وأضاف "قورة" في تصريحات صحفية أن ما فعله وزير الكهرباء ومخالفة ما اتفق عليه مع أعضاء لجنة الطاقة يستدعي
وجود موقف واضح من البرلمان لكون الدستور خول له إلزام الحكومة وأعضائها بما يراه مناسبا ،مؤكدا على أن الوزير
.لم يراع محدودي الدخل خالل الزيادة التي أعلن عنها بأسعار الكهرباء ،وهو ما يعد فشل واضح في أدائه
وشدد مساعد اول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية على أن وزير الكهرباء منفصل عن الواقع الذي يعيشه
المواطن وال يعي حجم الضغوط والمعاناة ويتعامل بتعالي دون النظر إلى أي بعد سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لمثل هذا
القرار في هذا التوقيت خصوصا وأن موجة غالء ضربت األسواق بعد زيادة أسعار الطاقة وان زيادة الكهرباء ستؤدي الى
.زيادة جديدة في األسعار لن يتحملها المواطن
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وزير الكهرباء :المديونيات يتم سدادها وفقا لألسعار القديمة
الخميس 2017-07-06
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن المديونيات والمتأخرات على المستهلكين قبل  1يوليو الجارى
سيتم االستمرار فى سداداها وفقا ً لألسعار القديمة التى يتم التعامل بها منذ  31يونيو  .7116وأوضح شاكر ،فى تصريحات
صحفية عقب المؤتمر الذى عقده لإلعالن عن األسعار الجديدة للكهرباء ،أن األسعار الجديدة التى تم إعالنها سيتم تطبيقها
من استهالك شهر يوليو الجارى .يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادات المقررة جاءت كالتالى-1 -:
الشريحة األولى من صفر إلى  01كيلو وات (  13قرشًا )  -7الشريحة الثانية من  01إلى  111كيلو وات (  77قرشًا )
 -3الشريحة الثالثة من صفر حتى  711كيلو وات (  77قرشًا )  -4الشريحة الرابعة من  711إلى  301كيلو وات ( 00
قرشًا )  -0الشريحة الخامسة من  301إلى  601كيلو وات (  70قرشًا )  -6الشريحة السادسة من 601إلى ألف كليو
وات (  170قرشًا )  -7الشريحة السابعةمن يزيد عن  1111كيلو وات ال يحصلون على دعم (  130قرشًا
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وزير البترول يتفقد مجمع اﻹيثلين ويفتتح محطة توليد الكهرباء الدائمة
الخميس 16 ,يوليو 14:17 7117
 :كتبت سناء مصطفي
تفقد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية مجمع المصرية ﻹنتاج اﻹيثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو )
.باﻹسكندرية
شملت الجولة افتتاح محطة توليد الكهرباء الدائمة بالمجمع بقدرة  101ميجاوات لتغذية المشروع بمتطلباته من الطاقة
الكهربائية بشكل دائم  ،حيث بلغت تكلفتها اﻹستثمارية  88مليون دوالر وتم تشغيلها بعد االنتهاء من تنفيذها من خالل
 .شركتى إنبى وصان مصر
ً
وأكد الوزير ان المرحلة الثانية من مشروع محطة الكهرباء والجارى العمل بها حاليا ﻹنشاء محطة محوالت باستثمارات
 73مليون دوالر وربطها بالشبكة القومية للكهرباء كمصدر بديل لتأمين احتياجات المشروع واالستفادة من الطاقة الفائضة
 .فى المشروعات القومية ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذها فى الربع األول من العام المقبل
كما استمع الوزير الي الموقف اﻹنتاجى للمجمع والذى بلغ منذ افتتاحه فى أغسطس الماضى وحتى األن نحو  377ألف
طن من اﻹيثيلين و  768ألف طن من البولى ايثيلين والتى تدخل فى صناعة المنتجات البالستيكية المختلفة واألجهزة
الكهربائية والجلود ومستحضرات التجميل واألدوات المنزلية ولعب األطفال  ،وأضاف أن إجمالى كميات اﻹيثيلين الموردة
للشركات الشقيقة بلغت  60ألف طن فى اطار سياسة التكامل بين شركات قطاع البترول ،
وأشار الوزير إلى أن إجمالى مبيعات البولى ايثيلين بلغت  771ألف طن بواقع  87ألف طن للسوق المحلى و 134ألف
طن للتصدير إلى  70دولة لزيادة العائد الدوالرى  ،مؤكدا ً أن فوز الشركة مؤخرا ً بجائزة دولية كأفضل مشروع فى إعادة
 .تدوير المياه والحفاظ على البيئة يعكس التزامها البيئى وحرصها على الحفاظ على الموارد
اكد الوزير التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية لتنمية المجتمع المحيط بعد مشاركتها فى الحملة التى اطلقتها الشركة
القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة سيدبك لترشيد الطاقة الكهربائية فى  3قرى وهى الكرنك وأبوسمبل 1
وأبوسمبل 7من خالل استبدال لمبات اﻹضاءة العادية فى  7811وحدة سكنية و  17مسجد ومركز شباب باللمبات الليد
الموفرة للطاقة تنفيذا ً لمبادرات الترشيد وتشمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حيث حققت الحملة التي جاءت
تحت شعار " فاتورة أقل  ..حياة أفضل " مردودا ً كبيرا ً من خالل مساهمتها فى تحقيق وفر سنوى قدره  301ألف دوالر
فى استهالك الغاز الالزم لتوليد الكهرباء بما يتعدى المليون دوالر فى ثالث سنوات ،مشيراً إلى أن الحملة مستمرة فى
 .استهداف قرى جديدة لتحسين وترشيد استخدام الطاقة
رافق الوزير خالل جولته التفقدية للمجمع كل من المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس محمد سعفان رئيس
الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والمهندس وجيه الجيشى رئيس شركة صان
 .مصر ولفيف من قيادات قطاع البترول
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وزير الكهرباء :استجبنا لمطالب البرلمان بمد فترة رفع الدعم حتى 7171
 6يوليو  7:11 | 7117مسا ًء
Share1

الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن الوزارة عرضت خطة رفع الدعم على مجلس النواب ممثل
الشعب المصرى قبل تطبيقه لألخذ فى االعتبار مالحظات نواب الشعب على الخطة.
وأضاف شاكر ،خالل المؤتمر الصحفى الذى عقده لإلعالن عن أسعار الكهرباء الجديدة ،أنه تمت االستجابة لمطالب مجلس
النواب فى مد فترة الدعم عامين لينتهى عام  ٩١٩٠بدال من  ٩١٠٢كما كان مقرر له فى الخطة التى تم اﻹعالن عنها فى
يوليو .7114
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مصروي

كيف تتأكد من سالمة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟
 16:76م
7117/7/6
كتبت  -هاجر حسني:
ت ُعد سالمة "العداد" من أهم الطرق نحو قراءة سليمة الستهالك الكهرباء ،وللتأك من أنه يعمل بطريقة صحيحة هناك ثالث
خطوات البد من اتبعها:
 -1فصل كل األحمال داخل المكان الذي به عداد.
 -7أخذ قراءة العداد عند الفصل.
 -3تشغيل أو إضاءة  11لمبات  111وات لمدة ساعة كاملة ،ثم أخذ القراءة بعد انتهاء الساعة.
إذا وجدت زيادة قدرها  1ك.و.س عن القراءة عقب فصل األحمال يكون العداد سلي ًما ،أما إذا وجد غير ذلك فإنه يكون غير
سليم.
كان الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة ،أعلن اليوم الخميس ،األسعار الجديدة للكهرباء للعام ،7118 - 7117
والمقرر تطبيقها على استهالك شهر أغسطس القادم.
وجاءت األسعار الجديدة وف ًقا ﻹعادة هيكلة األسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الصرف ،وتطبيق قانون القيمة
المضافة للمنازل ولالستخدام الصناعي والتجاري.
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