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اخبار
حضور  ۱۸۰شرکت داخلي و خارجي
در نمايشگاه نفت و انرژي کيش

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت و
انرژي کيش با حضور معاونان وزير نفت
و بيش از  ۱۸۰شــرکت داخلي ،خارجي
و نمايندگــي از دوم تــا پنجم بهمنماه
برگزار ميشود.به گزارش تسنيم ،آخرين
فرصتها و ظرفيتهاي سرمايهگذاري
و سرمايهپذيري در صنعت انرژي ايران
و بررسي دســتاوردهاي ســازندگان و
توليدکنندگان نفت ،گاز ،پتروشيمي ،آب
و برق و انرژيهاي نو از محورهاي اصلي
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت و
انرژي کيش است که مقرر شده با حضور
معاونان وزير نفت و بيش از  180شرکت
داخلي ،خارجي و نمايندگي از دوم تا پنجم
بهمنماه برگزار شــود.همچنين ،بررسي
نقش ابزارهاي نوين بيمههاي بينالمللي
در سرمايه گذاري خارجي و معرفي نهاد
صدور گواهينامه کيفيــت انجمن نفت
ايران و صدور گواهينامه براي سازندگان
تجهيزات صنعت نفت ايران از محورهاي
جانبــي چهاردهمين نمايشــگاه نفت و
انرژي کيــش خواه د بــود.در اين دوره
از نمايشــگاه بين المللي نفت و انرژي
کيش ،نمايندگاني از کشــورهاي آلمان،
ارمنستان ،اســکاتلند ،سوئد ،کرهجنوبي،
آفريقاي جنوبي ،چين ،گرجستان ،ايتاليا،
فرانسه ،سوئيس ،روسيه ،اتريش ،امارات
متحده عربي و عراق حضور دارند.
د نفت عراق به حدود
ظرفيت تولي 
  ۵ميليون بشکه در روز رسيد

وزير نفت عراق گفت ،ظرفيت تولي د نفت
اين کشــور در حال نزديک شدن به ۵
ميليون بشــکه در روز است.به گزارش
تســنيم به نقل از رويتــرز ،جبار اللعيبي
گفت ،ظرفيت تولي د نفت اين کشــور در
حال نزديک شــدن به  5ميليون بشکه
در روز اســت ،اما بغدا د همچنان به طور
کامل از توافق کاهش تولي د و سهميه در
نظر گرفته شده براي عراق به موجب اين
توافق تبعيت ميکند.لعيبي گفت ،به رغم
افزايش قيمت نفت ،توافق کاهش توليد
بين اوپک و توليدکننــدگان غيراوپکي
باي د ادامه يابد.وي که در يک کنفرانس
صنعتي در ابوظبي سخن ميگفت افزود:
«در حال حاضر بازار به صورت ص د درصد
با ثبات نيســت ».وي همچنين گفت،
قيمتهاي فعلي نفت ممکن است پايدار
باشد ،اما ممکن است برخي نوسانات نيز
رخ دهد».لعيبــي افزود ،تولي د فعلي نفت
عراق حدو د  4.3ميليون بشــکه در روز
است .وزير نفت عراق در ادامه گفت ،به
رغم افزايش تولي د نفت آمريکا «تاکنون
توازني» در بازار برقرار بوده است».
نيروگاه برق گازي پارس جنوبي به
سيکل ترکيبي تبديل ميشود

مديــر عمليــات تولي د شــرکت نفت و
گاز پارس گفت :بــه منظور کاهش آثار
مخرب زيست محيطي و افزايش راندمان
تولي د نيــروگاه برق گازي متمرکز پارس
جنوبي طرح تبديل آن به سيکل ترکيبي
در دستور کار قرار گرفته است.به گزارش
ايرنــا ،عليرضا عبادي گفــت :حمايت
از محيط زيســت ،کاهش آالين دههاي
زيســت محيطي و گازهــاي گلخانهاي
يکي از اهداف مهم شــرکت نفت وگاز
پارس اســت که در اين مسير گامهاي
موثري برداشته اســت.وي اضافه کرد:
براي نيــل به اين منظور ،تبديل نيروگاه
گازي پارس جنوبي به نيروگاه ســيکل
ترکيبي در دستور کار مجري طرحهاي
نيروگاهي اين شرکت قرار دارد.
خط انتقال تصفيه خانه فاضالب شهرک
قدس به جنوب تهران تکمیل میشود

مديــر نظارت بر خطوط اصلي شــرکت
فاضالب تهران گفت :خط انتقال تصفيه
خانه فاضالب شــهرک قدس به جنوب
تهران با هــدف افزايش ظرفيت تصفيه
خانه شهرک قدس ،تا پايان امسال تکميل
ميشــود.به گزارش ايرنا« ،مســعودرضا
ثامني» با بيان اين مطلــب اضافه کرد:
فاضــاب محدو دههاي پونک ،جنت آباد
شمالي ،شهرک غرب و ســعادت آبا د از
طريق اين خط انتقالي به طول پنج هزار و
 300متر از تصفيه خانه شهرک قدس به
خط غرب قديم در ميدان توحي د ميريزد
و از آنجا به تصفيه خانه فاضالب جنوب
منتقل ميشود.به گفته ثامني اين خط با
قطر يک هزار ميليمتر در مســير حاشيه
غربي بزرگ راه شــيخ فضــل ا ...نوري
در ادامــه خيابان ناظريــان قمي ،خيابان
منصــوري کيــا و خيابان ســتارخان در
محدوده غرب تهران در حال احداث است.
اکنون اين خط از تقاطع شهرآرا تا ميدان
توحي د تکميل شــده و به بهــره برداري
رسيده اســت و تا پايان اين ماه محدوده
خيابان ستارخان نيز تکميل خواه د شد.

معاون وزيــر نفت در امور گاز گفت :براســاس
مذاکرات انجام شــده ميان تهران و مســقط ،در
کنار زيرساختهاي الزم براي صادرات گاز ايران
به عمان در بخش دريا ،اجراي بخش خشــکي
برعهده ايران گذاشته شده است.به گزارش مهر،
حميدرضا عراقــي درباره رون د پيشــرفت طرح
صــادرات گاز ايران به عمــان گفت :اجراي اين
طــرح همچنان در اختيار وزارت نفت اســت که
باي د در دو مرحله دريايي و خشکي اجرايي شود.
بخش دريايي زيرساختهاي صادرات گاز ايران

آمادگي ايران براي اجراي بخش خشکي صادرات گاز به عمان

بــه عمان هنوز پايان نيافته اســت ،اما هر زمان
که اين بخش نهايي شــود ،باي د به سراغ بخش
خشکي و زيرســاختهاي آن برويم.مديرعامل
شرکت ملي گاز ادامه داد :اجراي بخش خشکي
برعهده ايران گذاشته شــده است و ما نيز براي
اين موضوع اعالم آمادگــي کر دهايم.با توجه به
رويکر د راهبردي جمهوري اسالميايران نسبت
به کشــورهاي همسايه و با توجه به تاکي د رئيس
جمهوري ايران و پادشــاه کشور عمان ،يا دداشت
يدر زمينه صادرات گاز طبيعي ميان وزيران
تفاهم 

نفت ايران و عمان در تاريخ  ۴شهريور ماه ۱۳۹۲
به امضاي  ٢طرف رســيد.بهمن ماه پارسال ،با
حضــور بيژن زنگنه ،وزير نفت ايران و محم د بن
حم د الرمحي ،وزير نفــت و گاز عمان چارچوب
توافق ايــران و عمان ميان شــرکت ملي نفت
ايران و وزارت نفت عمان براي ادامه فعاليتهاي
پروژه احــداث خط لوله صــادرات گاز ايران به
عمان امضا شد.ســن د امضا شده ،موافقتنامهاي
ميان شــرکت ملي نفت ايــران و وزارت نفت و
گاز عمان با عنوان چارچــوب کلي توافق براي

احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان است
که با توجه به پايان مهلت اين ســن د با امضاي
دوباره اين چارچــوب ،توافق (Frame work
 )Agreementتمدي د شد.براساس توافق سال
 ٢٠١٣ميان ايران و عمان ،قرار اســت براي ١٥
ســال روزانه  ١,٥ميليار د فوت مکعب گاز ايران
از طريق يک خط لوله از بســتر خليج فارس به
عمان صادر شو د که اهميت راهبردي اين پروژه
ســبب تحکيم روابط دو کشور و مناسبات انرژي
در منطقه خاورميانه ميشود.

برخالف ادعاي وزارت خارجه مبني بر عدم مشکل در دريافت ارز

پولصادراتمحصوالتپتروشیمی توسطصرافيهاوارد ميشود

عصرايرانيان-گروه انرژي :با وجو د اينکه ســخنگوي
وزارت امور خارجه در مهرماه سال جاري از عدم وجود
مشکل در دريافت پول حاصل از صادرات پتروشيميبه
چين خبر داده بو د اما دبيرکل ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ
ﺻنعــت ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ بــا انتقا د از اينکه پــول صادرات
محصوالت پتروشــيميبه چين از طريق صرافيها و
دوبي وار د کشور ميشود ،گفت :هم اکنون اگر مشکلي
از طرف صرافيها رخ دهد ،چه کسي باي د جوابگو باشد.
قابل ذکر اســت که پيش از اين حمي د حسيني ،عضو
اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشــيميهم از
بروز مشــکل در دريافت پول صــادرات محصوالت
پتروشيميبه چين خبر داده بود.به گزارش فارس ،احمد
مهدوي ابهــري ،دبيــرکل ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ
ﺻنعت ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ در حاشــيه مجمع عموميانجمن
يدر پاسخ به سوالي مبني بر
کافرمايان صنعت پتروشيم 
آخرين وضعيت دريافت ارز ناشي از صادرات محصوالت
پتروشيميبه چين گفت :پول صادرات پتروشيميبه چين
توســط صرافيها از طريق دوبي وار د کشور ميشود،
اما تمايل داريم که ارتبــاط بانکهاي چيني و ايراني
برقرار شــو د تا امکان باز شدن ال.سي فراهم شود.وي
بيان داشــت :با دريافت پول از طريق بانکها به جاي
صرافيها ،عالوه بر کاهش هزينههاي جابجايي پول،
ريســک معامالت نيز کاهش مييابد.ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ خاطرنشــان کرد:
هم اکنون اگر مشکلي از طرف صرافيها رخ دهد ،چه
کسي باي د جوابگو باشد؟مهدوي ابهري يادآور شد :پس
از انتقال اين موضوع به رئيس جمهوري ،وي به رئيس
کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي دستور
دا د تا پيگيري کنند.وي درباره راي ديوان عدالت اداري
درباره قيمت گذاري اوره ،گفت :براســاس راي ديوان
عدالت اداري ،قانون باي د درباره قيمت گذاري نرخ اوره
رعايت شــود ،که طبق آن ،دولت اجازه قيمت گذاري
براي محصوالت پتروشيميرا ندار د و در صورت تمايل
براي ارائه يارانه محصوالت ،مبلغ آن را باي د به دستگاه
مربوطه پرداخت کند.ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ اضافــه کرد :اکنون ،دولت ،اوره را با
يدريافت و به
نرخ يارانهاي از مجتمعهاي پتروشــيم 
يدهد ،در واقع ،يارانه از جيب مجتمعهاي
کشاورزان م 
پتروشيميپرداخت ميشــود.مهدوي ابهري ادامه داد:
ديوان عدالت اداري تاکي د کرده اســت که دولت بايد،
اوره را براساس قيمت عرضه در بورس کاال خريداري
کند.وي درباره برگزاري جلســه کارگروه محصوالت
پتروشيميبا رئيس جمهوري نيز گفت :در اين جلسه
درباره کاهش نرخ سو د وام ارزي صندوق توسعه ملي از
هشت به  6درص د براي مجتمعهاي پتروشيميصحبت
شد.ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ
اظهار داشت :همچنين رئيس جمهوري تاکي د کردن د

که وزارت نفت تالش الزم براي تامين کافي خوراک
واحدهاي پتروشيميرا انجام ده د تا اين واحدها ،دچار
کمبو د خوراک نشــده و بتواننــ د از همه ظرفيتهاي
خو د اســتفاده کنند.دبيرکل انجمن صنفي کارفرمائي
صنعت پتروشــيميبا اعالم اينکــه در دوران تحريم،
ورو د ارز حاصــل از صادرات پتروشــيميها به نوعي
بازار ارز کشــور را تنظيم کــرد ،تصريح کرد :در طول
 50ســال گذشــته حدو د  45ميليار د دالر در صنعت
پتروشيميسرمايهگذاري شــده و اين در حالي است
که براســاس برنامه ششم توسعه براي تحقق اهداف
توســعهاي باي د حدو د  55تا  60ميليار د دالر ســرمايه
گذاري جدي د در صنعت پتروشيميکشــور انجام شود.

يک مقام مسئول هشدار داد

رکور د کاهش بارش در نيم قرن اخير شکست

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضالب گفت :هيچ ســالي
کمتر از امســال نسبت به پنجاه ســال اخير کاهش بارش
نداشــتيم.به گزارش مهر ،رحيم ميداني بــا تاکي د بر اينکه
هيچ سالي کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال اخير کاهش
بارش نداشــتيم افزود :حتي برخي حوضههاي اصلي آبريز
مثل فالت مرکزي از نظر کاهش بارش نسبت به درازمدت
رکوردشکني کردند و در اين حوضه  ۷۸درصد کاهش بارش
ثبت شــده اســت.معاون وزير نيرو در امور آب و فاضالب
گفت :در ساير حوضههاي اصلي آبريز نيز با کاهش بارش
مواجه هستيم.به طور مثال در حوضه آبريز خليج فارس ۶۷
درصــد ،خزر  ۱۵درصد و اروميــه  ۲۸درص د کاهش بارش
گزارش شده است.ميداني تأکي د کرد :در برخي استانها نيز
براساس آمار ثبت شده  ۵۰ســاله بارش ،مانند استانهاي
مرکزي ،قم ،سمنان ،تهران ،البرز و اصفهان چنين وضعي
ثبت نشده است.وي افزود :در استانهايي که انتظار بارش
خوبي در آنها داشــتيم نيز مانن د چهارمحال و بختياري ۷۵
درصد ،لرستان  ۶۴درصد ،همدان  ۵۸درص د و کردستان ۴۳
درص د کاهش بارش از ابتداي سال آبي نسبت به درازمدت
ثبت شــده است.اين مقام مســئول در وزارت نيرو ،با بيان
اينکه بارش فقط در اســتانهاي اردبيل و گلستان نرمال
بوده است گفت :ســازمان هواشناسي پيشبيني کرده بود
در پاييز و زمســتان حدود  ۷۰درص د بارش کل کشور بايد
اتفاق ميافتاد که بر اين اساس اگر ميانگين بارش ساالنه

کشور  ۲۴۳ميليمتر باشد از ابتداي مهر تا پايان اسفن د باي د
 ۱۷۳ميليمتر بارش داشته باشيم اما درحال حاضر ميانگين
بارش از ابتداي ســال آبي تاکنــون  ۳۶درصد بوده يعني
 ۳۴درصد کاهش بارش نســبت به پارســال و  ۵۹درصد
نســبت به درازمدت ثبت شده اســت.معاون وزير نيرو در
امور آب و فاضالب گفت :پيشبيني ســازمان هواشناسي
حاکي از آن اســت که تا پايان اســفند  ۱۴۴ميليمتر بارش
خواهيم داشــت که به اين ترتيب  ۲۱درص د کاهش بارش
نســبت به پيشبيني اوليه خواهد بود که ميتوانيم اميدوار
باشيم کاهش بارش حادتر از اين نخواهد بود.ميداني درباره
پيشبيني سازمان هواشناسي در زمينه دماي هوا در زمستان
نيز گفت :براســاس پيشبيني اين ســازمان دي و اسفن د
دماي هوا گرمتر از نرمــال خواهد بود اما بهمن ماه دماي
هوا نرمال و حتي ســردتر از نرمال پيشبيني شــده است.
وي افزود :ورودي آب ســدها از ابتداي سال آبي تاکنون ۴
ميليارد و  ۷۰۰ميليون مترمکعب گزارش ش د که اين رقم در
زمان مشابه پارسال بيش از  ۷ميليارد مترمکعب بوده است.
معاون وزير نيرو در امــور آب و فاضالب همچنين ميزان
خروجي آب از ســدهاي کشــور را  ۶۰۰ميليون مترمکعب
کمتر از پارســال اعالم کرد و گفت :ميزان خروجي آب از
ســدهاي کشور در سال گذشــته  ۸ميليارد و  ۱۶۰ميليون
مترمکعب بو د که اين رقم در ســال آبي جاري  ۷ميليار د و
 ۷۰۰ميليون مترمکعب ثبت شده است.

اين مقام مســئول با بيان اينکه يکي از ماموريتهاي
انجمن صنفي کارفرمائي صنعت پتروشيميبسترسازي
براي جذب ســرمايه در صنايع پتروشيمياست ،اظهار
داشت :در حال حاضر يکي از مهمترين مشکالت پيش
روي توسعه صنعت پتروشيمينبو د يک نها د مستقل
رگوالتوري و تنظيم مقررات در صنعت پتروشيميکشور
بوده که راه انداختن رگوالتوري ميتوان د جذب سرمايه
گذاريها را تسريع ببخشــد.وي با يادآوري اينکه هم
يدر ايران کن د
اکنون رون د توســعه صنعت پتروشــيم 
شده اســت ،افزود :افزايش ريسک ســرمايه گذاري،
وضعيت فضاي کسب و کار ،مشکالت و موانع مالياتي،
غيرمنطقي بودن قيمت انواع خوراک و امثال آن باعث

شده که توسعه صنعت پتروشيميبا مشکل روبرو شو د و
گويي وزنهاي بر پاي اين صنعت ارزش آفرين بسته شده
اســت.صحبتهاي دبيرکل ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ
ﺻﻨعــت ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ دربــاره دريافت پــول حاصل از
صادرات محصوالت پتروشيميبه چين در حالي صورت
ميگير د که به گزارش مهر ،بهرام قاسمي ،سخنگوي
وزارت امورخارجه ،مهرماه ســال جاري در پاســخ به
پرسشــي مبني بر اينکه مواردي مطرح شده بو د که
چين به دليل تحريمها و قوانين وضع شــده از سوي
آمريکا پول محصوالت پتروشــيميرا پرداخت نکرده،
مذاکرات در اين زمينه چه روندي را طي ميکند ،گفت:
مشکالتي به علت تغيير مقررات در سيستم بانکي چين
بهوجو د آمد ،همچنين برخي تعللها و کن ديها در کار
بانکي ما صورت گرفت ،اما هيئتهاي ايراني مذاکرات
مفصلي را با طرف چيني انجام دادن د و مشکالتي که
وجو د آمده بو د تقريبا حل شده و نباي د مشکل خاصي
در اين مور د وجو د داشته باشد.به گزارش ايلنا ،عليرغم
اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه ،حمي د حسيني،
عضو اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشيميهم
در اواخر آبان ماه امســال درباره دريافت پول حاصل از
صادرات محصوالت پتروشيميبه چين گفت :بخش
يدر بازار چين
عم دهاي از صادرات محصوالت پتروشيم 
است که تحت فشارهاي آمريکا ،بانکها و شرکتهاي
چيني هنوز حاضر به همکاري به ايران نيستند ،ال سي
باز نميکنند ،بانکها به شــدت موضع دارن د که البته
بخشــي از آن به دليل  kycو پولشــويي است.عضو
اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشــيميافزود:
بانکهاي چيني بهانه شان تحريمهاي ايران نيست،
ميگوين د اين شــرکتي که پول را دريافت ميکن د چه
هويتي دارد؟ وابســته به کجا است؟ در ليست تحريم
اســت يا خير؟ چه ضوابطي دارد؟ بنا بر اين اگر طبق
اسنا د پول به ايران حواله شو د معموال امتناع ميکنند.
حاضرن د به هنگ کنگ ،سنگاپور ،امارات و عمان پول
حواله کنن د امــا از حواله کردن پول بــه ايران امتناع
ميکنند ،بنابراين کار سخت است.

مديرعاملشرکتآبمنطقهايتهران:

وضعيت آبي تهران از کرمان هم بدتر است

مديرعامل شرکت آب منطقهاي تهران با تاکي د بر اينکه تهران
بع د از سيستان و بلوچستان کمترين سرانه آب تجديدپذير در
کشور را دارد ،گفت :آب شرب تهران گران است و در مصرف
آن باي د دقت زيادي صورت گيرد.محمدرضا بختياري در گفتگو
با فارس ،با اشاره به کاهش بارشها در استان تهران که نسبت
به سال گذشته با  75ميلي متر کاهش به  35ميليمتر رسيده
اســت گفت :کاهش بارشها باعث شــده تا ورودي آب به
ســدهاي پنج گانه تهران حدو د  70درص د افت کن د بنابراين
اين وضعيت نگرانيهايي را در فصل تابستان ايجا د کند.وي با
اشاره به اينکه حجم آب در پشت سدهاي پنجگانه تهران به
 613ميليون مترمکعب رسيده که نسبت به پارسال حدو د 15
ميليون مترمکعب کاهش دار د اظهار داشت :مردم در مصرف
آب شــرب باي د دقت کنند؛ چراکه آب شرب تهران آب بسيار
گراني است و صداوســيما باي د کمک کن د تا مردم نسبت به
مصرف آب دقت بيشــتري کنند.بختياري اضافه کرد :با اين
وضعيت بارندگي راهي جز مصرف بهينه آب در بخش شرب و
کشاورزي وجو د ندارد.مديرعامل شرکت آب منطقهاي تهران
در خصوص جلوگيري از کشــت محصوالت آب بر در استان
تهران تاکي د کرد :جها د کشاورزي تولي د صيفيجات مثل گوجه
فرنگي را به صورت محدودي به گلخانهها برده اســت و ما
اعتقــا د داريم که تولي د گندم و محصوالت آببر باي د محدو د
شود.وي تصريح کرد :اســتان تهران از لحاظ بارش در رتبه
خوبي قرار ندار د و عمدتا کمبارش اســت به طوري که سرانه

تجديدپذير آب در استان تهران بع د از سيستان و بلوچستان در
رتبه دوم کشور قرار دارد.به گفته وي ،سرانه تجديدپذير آب به
ازاء هر نفر در تهران  350مترمکعب است در حالي که متوسط
کشور  1200مترمکعب است.بختياري خاطرنشان کرد :تهران
وسعت کم و جمعيت زيادي دارد ،پس تهران بع د از سيستان
و بلوچســتان کمترين سرانه آب تجديدپذير در کشور را دارد،
به همين خاطر اوضاع آبي استان تهران از خيلي جهات حتي
از کرمان هم بدتر است.وي افزود :بنابراين عالوه بر اقدامات
پرشتابتر جها د کشاورزي در محدو د کردن تولي د محصوالت
آببر باي د در بخش آب شرب نيز مردم رعايت مصرف بهينه
را سرلوحه کار خو د قرار دهند.بختياري گفت :به هر حال باي د
توسعه کشاورزي در اســتان تهران محدو د شو د و به سمت
کشــت گلخانهاي محصوالت حرکت کنيم.بنابراين باز هم
تأکي د ميکنم که شرکت آب منطقهاي تهران هيچ مجوزي
براي چاه کشاورزي صادر نميکن د و آن را محدو د کرده است.
به گفته وي ،از  2ســال پيش به هر حال وقتي دشــتهاي
تهران فرو نشستهايي را شــاه د بو د توسعه کشاورزي نيز
محدو د و ممنوع شد.بختياري در خصوص طرح تعادل بخشي
آب سفرههاي زيرزميني اضافه کرد :در طرح تعا دلبخشي آب
ســفرههاي زيرزميني  930حلقه چاه در تهران مسدو د شده
اســت و امسال قرار بو د در سهميه در نظر گرفته شده استان
تهران  1500چاه مسدو د شو د که قطع ًا تا پايان امسال به آن
خواهيم رسيد.

با افزايش قيمت نفت به حدو د  70دالر رقم خورده است

با کاهش ذخاير جهاني نفت و در پي آن رش د قيمت طالي سياه،
احتماالت براي توجيه پذير بودن تولي د نفت شــني قوت گرفت.به
يده د در پي توافق اعضاي اوپک و
گزارش مهر ،بررسيها نشان م 
غيراوپک در ماههاي پاياني سال  ۲۰۱۷براي تمدي د کاهش توليد
نفت ،ميزان ذخيره نفت موجو د کاهش يافت ،در نتيجه قيمت اين
طالي ســياه رو به افزايش گذاشت و حتي رقم باالي  ۶۸دالر را
تجربه کرده است؛ به نحوي که در روزهاي نخست ماه نوامبر سال
 ۲۰۱۷ميالدي ،با رش د  ۰.۶درصدي ،قيمت هر بشکه نفت به ۶۲
دالر و  ۴۹سنت رسيد.بر اين اساس ،رص د قيمتهاي هفتگي نفت
اوپک در ماههاي پاياني ســال  ۲۰۱۷ميالدي ،نشان از رون د رو به
رشــ د ولو اندک دار د و در اين ميان ،تحليلگران معتقدن د تغييرات
فوري در سياست عربستان ،به عنوان بزرگترين صادرکننده نفت در
جهان ،در راستاي عرضه اوليه سهام غول نفتي آرامکو و همچنين
دستگيريهاي اخير ،بازار نفت را دچار جهشي اساسي کرده؛ اين در
حالي است که ،کاهش ميزان فعاليتهاي حفاري در آمريکا به دليل
تعهدات اخير اوپک نيز ،موجب شده ميزان عرضه در بازار نسبت به
گذشته کاهش پيدا کند؛ اما برخي کارشناسان دليل افزايش قيمت
نفت را جلسه وزراي انرژي روسيه ،عربستان ،ازبکستان و قراقستان
يدانن د که طي آن ،توافقي مبني بر کاهش ميزان ذخاير جهاني
م
نفت صورت گرفته است.
شيريني رش د تقاضا نفت در کام اوپکيها

در ادامه رون د افزايش قيمت در کمتر از يک ماه براي نفت ســبک
ايران که افزايش  ۱۳ســنتي را رقم زده و قيمــت را به  ۶۳دالر
و  ۳۶سنت براي هر بشکه رســانده است ،کارشناسان مهمترين
يدانند.در همين راستا ،اداره
دليل اين افزايش قيمت را رش د تقاضا م 
اطالعات انرژي آمريکا برآور د خو د از رشــ د تقاضاي نفت در سال
جاري ميالدي را  ۱۰۰هزار بشکه نسبت به برآور د پيشين افزايش

سايه ترس «شيل اويل» بر سر اوپک

داده اســت.در گزارش ماهانه اين نها د همچنين اعالم شده است :شخصي مانع گفتگوي ما درباره اين مسائل شود.
تقاضاي روزانه نفت جهان در سال  ۲۰۱۹ميالدي به  ۱۰۱ميليون و نباي د وحشت کرد
 ۷۶۰هزار بشکه ميرس د که يک ميليون و  ۶۵۰هزار بشکه بيشتر از به موازات اين اظهارنظر از ســوي بزرگترين غيراوپکي ،ســهيل
تقاضاي روزانه نفت در سال  ۲۰۱۸ميالدي خواه د بود.اين افزايش المزروعي ،وزير انرژي امارات گفت :الزم نيست سازمان کشورهاي
تقاضا به معني تولي د بيشتر نفت است؛ آن هم توليدي که در صورت صادرکننده نفت (اوپــک) در واکنش به جهش قيمت نفت ،براي
رش د قيمت ،ميتوان د رقيب خو د يعني نفت شني (شيل اويل) را به تغييــر توافق جهاني کاهش تولي د نفت شــتاب کند.به گفته وي،
ميدان بخوان د و اين همان چيزي است که برخي از توليدکنندگان تقاضاي باالي جهاني و کاهش سطح باالي ذخيرهسازيهاي نفت
در پي توافق جهاني کاهش تولي د نفت ،از داليل رش د قيمت نفت
نفت متعارف را نگران ميکند.
بازگشت شيل اويلها
در ســال جاري ميالدي و عبور قيمت شــاخص برنت از مرز ۷۰
در همين حال فاتح بيرول ،رئيس آژانس بينالمللي انرژي ،با لحني دالر براي هر بشــکه ،بوده اســت و تنشهاي سياسي تنها دليل
هشدارگونه اعالم ميکن د که قيمت  ۶۵تا  ۷۰دالري نفت ،اکنون اين افزايش قيمت نيســتند.وزير انرژي امارات گفت :ما با نگاه به
براي توليدکنندگان خوب اســت ،اما اين خطر وجو د دار د که اين قيمــت نفت در يک روز خاص ،تصميم نميگيريم که تغيير رويه
قيمت موجب تشويق به عرضه مازا د از سوي توليدکنندگان نفت داشته باشيم؛ بلکه باي د به بازار فرصت بدهيم .در اين ميان؛ گمان
شيل در آمريکا شود.از سويي ديگر ،با توجه به تأثير منفي بحران نميکنم بنيادهاي بازار به ميزاني تغيير کرده باشن د که الزم باشد
اقتصادي ونزوئال بر تولي د نفت اين کشور ،ممکن است عرضه نفت به فکر تغيير توافق بيفتيم يا وحشت کنيم؛ همچنين نيازي نيست
از ســوي اين عضو اوپک در سال  ۲۰۱۸ميالدي باز هم کاهش که براي گمانهزني درباره واکنشهاي احتمالي عجله کنيم؛ اين در
يابد.
حالي است که حذف عرضه مازا د و رساندن سطح ذخيرهسازي نفت
رش د قيمت کوتاه مدت است
به ميانگين پنجساله ،نيازمن د زمان است.وزير صنعت و انرژي قطر
در ادامه اين گمانه زنيها ،الکساندر نواک ،وزير انرژي روسيه ،اعالم هم اعالم کر د که اکنون براي بحث درباره خروج از توافق جهاني
کرد :وزيران چن د کشور امضاءکننده توافق جهاني کاهش تولي د نفت ،کاهش تولي د نفت ،زو د اســت.محم د بن صالح الساده اعالم کرد
هفته آينده درباره احتمال خروج آرام از اين توافق مذاکره ميکنند؛ که از استمرار توافق جهاني کاهش تولي د نفت حمايت ميکند.وي
ضمن اينکه رش د کنوني قيمت نفت کوتاهمدت است و در نشست گفت :تنها زماني که ذخيرهسازي نفت جهان به ميانگين پنج ساله
آينده کميته وزارتي نظارت بر توافق جهاني کاهش تولي د نفت که خو د بازگر دد ،تالش براي دستيابي به توافقي مناسب با شرايط بازار
قرار اســت  ۲۱ژانويه (يکم بهمنماه) در عمان برگزار شود ،درباره باي د آغاز شود.
اين وضع با نمايندگان ديگر کشــورهاي عضو اين توافق مذاکره تمايلي براي قيمت باالي  ۶۰دالر نيست
ميکند.وزير انرژي روسيه همچنين درباره مسائل مربوط به خروج حســن ختام تمام اين گمانه زنيها را ميتوان در گفتههاي بيژن
احتمالي از توافق جهاني کاهش تولي د نفت ،افزود :گمان نميکنم زنگنه ،وزير نفت دنبال کرد.طبق گفته اين مقام مسئول ،اوپکيها

به دليل توجيه پذيرشدن تولي د شــيل اويل در صورت باال رفتن
قيمــت ،تمايل زيادي به افزايش قيمــت نفت برنت باالتر از ۶۰
دالر براي هر بشکه ندارند.زنگنه با اشاره به افزايش قيمت نفت در
روزهاي اخير گفت :افزايش قيمتها به دليل کاهش تولي د نفت از
سوي کشورهاي عضو و غيرعضو سازمان کشورهاي صادرکننده
نفت (اوپک) روي داده اســت.البته در فصل زمستان هستيم و در
اين فصل قيمتها به دليل باال رفتــن تقاضا براي فرآور دههاي
نفتي افزايش مييابد.
اوپک براي مهار رش د قيمت نفت وار د عمل ميشود؟

به عقيده تحليلگران موسســه گلدمن ساکس ،اگر قيمتها باز
هم باالتر برود ،اوپک احتماال شــاه د برخي تحوالت ناخوشايند
نظير افزايش ســرمايه گذاري رقبايي نظير توليدکنندگان نفت
شيل آمريکا يا مداخله بانکهاي مرکزي جهان براي مهار تورم
خواه د بود.جف کوري ،رئيس بخش تحقيقات کااليي اين بانک
آمريکايي گفت« :اعضاي اوپک نميخواهن د شاه د اين تحوالت
باشند ...اگر قيمت نفت در طي روزهاي آينده به باالي  70دالر
برسد ،ما شاه د سخنان و مواضع مختلفي براي کاستن از شتاب
رون د افزايشي کنوني خواهيم بود».

