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اخبار
آب جيره بندي ميشود؟

قائم مقام وزير نيرو گفت :با وجود خشکسالي
در کشور اما برنامهاي براي جيرهبندي منابع
آب در دســتور کار وزارت نيرو وجود ندارد
و تنها راهکار براي گذر از پيک تابســتان،
مديريت مصرف شناخته شده که بايد بيش
از هر ســال ديگر به آن توجه کرد.ســتار
محمودي در گفتگو با ايسنا ،ضمن اعالم
اين مطلب ،با اشاره به افزايش ميزان سرانه
آب کشور در دو دهه اخير ،اظهار کرد :در دو
دهه اخير ميزان مصرف آب کشور بيش از
 ۱۵ميليارد مترمکعب افزايش يافته و ميزان
کلي مصرف آب کشور از  ۸۰به  ۹۵ميليارد
مترمکعب رسيده است.وي با بيان اينکه
در شــرايط فعلي مديريت مصرف يکي از
اصليترين راهکارها براي گذر از شــرايط
کمآبي اســت ،عنوان کرد :اگر مشترکان
در اين زمينه با ما همکاري کنند ،قطعا با
مشــکلي مواجه نخواهيم شد البته وزارت
نيرو نيز برنامههايي در اين راستا دارد.
توليد ماهانه نفت اوپک کاهش يافت

طبق يافتههاي نظرسنجي رويترز ،توليد
نفت اوپــک در فوريه بــا پايبندي باالتر
امارات متحــده عربي به توافق نفتي اين
ســازمان کاهش يافت و بــه پايينترين
ميزان در  ۱۰ماه گذشته رسيد.به گزارش
ايسنا ،براساس نظرسنجي رويترز ،اوپک
در فوريه  ۳۲.۲۸ميليون بشکه در روز نفت
توليد کرد که  ۷۰هزار بشکه در روز نسبت
به ژانويه کاهش داشت.مجموع توليد فوريه
پايينتريــن ميزان از آوريل ســال ۲۰۱۷
بود.پايبندي توليدکنندگان مشارکتکننده
در توافــق نفتــي از  ۱۴۴درصد در ژانويه
بــه  ۱۴۹درصد افزايش يافت که نشــان
ميدهد جهش قيمتها در اوايل امسال که
با باالترين رکورد خود در سه سال گذشته
صعود کرده بودند ،پايبندي آنها را تضعيف
نکرده اســت.در فوريه بزرگترين کاهش
عرضه از سوي امارات متحده عربي انجام
گرفت که امسال رياست چرخشي اوپک
را برعهده دارد و در سال  ۲۰۱۷نسبت به
ســاير همتايان خود در اوپک در عمل به
سهميه توليدش کندتر بود.به گفته منابع
آگاه در اين نظرسنجي ،توليد امارات متحده
عربي  ۵۰هزار بشکه در روز کاهش يافت و
به پايين سهميه تعيين شده براي اين کشور
از سوي اوپک رســيد که منعکسکننده
تالش بــراي افزايش پايبندي و تعميرات
برنامهريزي شده يک ميدان نفتي بود.

وزارت انــرژي آمريکا اعالم کرد توليد نفت اين
کشور در ماه نوامبر رکورد توليد  ۴۷سال گذشته
را شکســت و در ماه دسامبر اندکي کاهش پيدا
کرد.به گــزارش ايســنا ،اداره اطالعات انرژي
آمريکا بــا بازبيني ارزيابيهاي اوليه ،اعالم کرد

رکورد توليد نفت  ۴۷ساله آمريکا شکسته شد

توليد نفت اين کشــور در نوامبــر به ۱۰.۰۵۷
ميليون بشــکه در روز صعود کرد اما در دسامبر
 ۱۰۸هزار بشکه در روز کاهش يافت و به ۹.۹۴۹
ميليون بشکه در روز صعود کرد.آمار توليد نوامبر
باالتر از رکورد  ۱۰.۰۴۴ميليون بشــکه در روز

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با «عصرايرانيان»:

اختالس  100میلیاردی شرکت ملي اکتشاف نفت اخيرا رخ داده است

عصرايرانيان-گروه انرژي :با اينکه زمان زيادي از کشف اختالس
 100ميليارد توماني در شــرکت ملي اکتشاف نفت نميگذرد اخيرا
يک ذي حساب ادعاي مطرح شــده درباره آغاز اين فساد از سال
 87تاکنون را رد کرده و مدعي شده است که اين فساد در يک ماه
اخير صورت گرفته است زيرا صورتحسابهاي وزارت نفت هر ماه
چک ميشــود و اينکه اين اختالس و سرقت  100ميليارد توماني
بيت المال در طي  9سال رخ داده باشد را قابل قبول ندانست.نايب
رييس کميسيون انرژي مجلس نيز صحبتهاي اين فرد را منطقي
دانست و اعالم کرد اينکه اين تخلف مالي طي  9سال رخ داده باشد
بعيد است.هدايت ا ...خادميدر گفتگو با «عصرايرانيان» ،در مورد اين
فســاد گفت :در پايان هر سال تراز مالي شرکتها بسته ميشود و
سازمان حسابرسي و حسابرسي داخلي اطالعات را بررسي ميکنند،
سپس نتيجه را به هيات مديره شرکت مربوطه اعالم مينمايند و
هيات مديره هم در يک روز خاص در مجمع که شرکت ملي نفت
ايران است حضور پيدا ميکنند و توضيح ميدهند بنابراين در پايان
هر ســال مشخص ميشود که وضعيت هزينهها و درآمدها به چه
صورت است و براســاس آمارها هرگونه انحراف و تخلفي معموال
مشــخص خواهد شد لذا به نظر نميرسد که اين تخلف مربوط به
سالهاي گذشته باشد و پس از سالها در يک روز بانک تماس بگيرد
و متهم هم در همان روز فرار کند و برود.خادميافزود :متاسفانه فساد
در تار و پود کشور تنيده شده است و هر چند وقت هم از يک پرونده
فساد رونمايي ميشود.البته ممکن است در گذشته هم فساد وجود

ايرانول رکورد توليد
و فروش روغن را شکست

مديرعامل شــرکت نفــت ايرانول گفت:
امسال توانستيم با برنامهريزي انجام شده
براي دومين ســال متوالي با کاهش ۳۰
درصدي خام فروشــي روغن پايه رکورد
توليد و فروش انواع روغن موتور (ديزلي،
بنزيني و صنعتي) را بشــکنيم.مديرعامل
شرکت نفت ايرانول گفت :امسال توانستيم
با برنامهريزي انجام شده براي دومين سال
متوالي با کاهش  30درصدي خام فروشي
روغــن پايه رکورد توليد و فــروش انواع
روغن موتور (ديزلي ،بنزيني و صنعتي) را
بشکنيم.به گزارش روابط عموميو تبليغات
شــرکت نفت ايرانول ،مهندس عيســي
اســحاقي در جمع اتوسرويس کاران برتر
شهرهاي خرمشهر و آبادان گفت :کاهش
 30درصدي خام فروشي در سال گذشته
موجب شــد تا بيشــترين توليد و فروش
محصول نهايي را انجام داده و بيشــترين
رشد سود در صنعت روانکاران را براي اولين
بار به خود اختصاص دهيم و در سال جاري
نيز عليرغم فروش نقــدي محصوالت،
رکورد توليد و فروش را بشکنيم.

داشته باشد ولي اين دليل نميشود که فساد مذکور مربوط به سال
 87باشد زيرا وقتي هيات مديره و مديرعامل جديد کار خود را آغاز
ميکند در جريان آمارها ،اطالعات و ترازهاي مالي قرار ميگيرند و
با توجه به بررسيها معموال اين فسادها کشف خواهد شد.وي ادامه
داد :سال گذشته حسابرسي داخلي وزارت نفت هم گزارش داده بود

دانشگاهکلمبيادرگزارشيپيشبينيکرد

کاهش 500هزار بشکهاي صادرات نفت ايران با خروج آمريکا از برجام

دانشگاه کلمبيا در گزارشي پيشبيني کرد در صورت اعمال
مجدد تحريمهاي نفتي عليه ايران ،در ســال نخست روزانه
 400تا  500هزار بشــکه از صادرات نفت اين کشور کاهش
مييابــد ،اما خــروج از برجام بهشــدت نيازمند همکاري و
همراهي همه کشــورها اســت.به گزارش فارس به نقل از
پايگاه خبري اويل پرايس ،کاهش توليد نفت ونزوئال تقريبا
امسال مسلم است اما يک عضو ديگر اوپک مواجه با ريسک
در عرضه نفت ،ايران است.کشمکش ميان آمريکا و ايران به
يکي از ريسکهاي ژئوپلتيکي اصلي بازار نفت در سال جاري
تبديل شده اســت.يک گزارش جديد از مرکز سياستهاي
جهاني انرژي دانشــگاه کلمبيا به دقت به بررسي سناريوي
احتمالي پرداخته اســت که ميتواند اواخر امسال در صورتي
که دولت ترامپ رويکرد خصمانهاي در قبال تهران بگيرد و
از توافق هســتهاي خارج شود ،رخ دهد.ترامپ در ماه ژانويه
علي رغم اينکه تمديد معافيت تحريمهاي ايران را تاييد کرد
اما اعالم کرد که آخرين باري اســت که توافق هستهاي را
تاييد ميکند.مشکل دولت ترامپ اين است که درصورتي که
توافق هستهاي را کنار بگذارد ،ايران احتماال برنامه هستهاي
را آغاز ميکند.نبود مشــارکت اروپاييها در افزايش فشار به
ايران ،اين اقدام را نســبت به دور نخست کم اثرتر ميسازد.
به ويژه اينکه اروپا در فشــار آوردن در بيمه نفتکشها مفيد
بــود و تاجران نفتي را از تجارت با ايران ترســاند.به عالوه،

افزايش دو برابري سبزترين
شهرهاي جهان

طبق آمار جديد ،بيش از  ۱۰۰شهر جهان
حداقل  ۷۰درصــد از برق خود را از منابع
تجديدپذيــر تاميــن ميکنند.به گزارش
ايسنا ،براساس تحليل موسسه غيرانتفاعي
 ،CDPبيش از  ۴۰شــهر شــامل ريک
جاويک ،ايســلند و بازل سوييس از ۱۰۰
درصد برق تجديدپذير اســتفاده ميکنند.
شهرهايي شامل سياتل ،واشنگتن ،اسلو،
ونکوور و نايروبي حداقل  ۷۰درصد از برق
مورد نيازشان را از منابع تجديدپذير تامين
ميکنند .طبق گزارش  ،CDPفهرست
 ۲۰۱۸از شهرهايي که حداقل  ۷۰درصد از
انرژي مورد نيازشان را از منابع تجديدپذير
تامين ميکنند ،بيــش از دو برابر افزايش
يافته اســت.به گفته کايــرا اپلباي ،مدير
شهرهاي ،CDPشــهرها عامل انتشار
 ۷۰درصد از دي اکســيد کربن حاصل از
مصرف انرژي هستند.طبق گزارش شبکه
سي ان بي ســي CDP،اعالم کرده که
 ۲۷۵شهر از هيدروپاور استفاده ميکنند و
 ۱۸۹شــهر نيز برق خود را از انرژي بادي
و  ۱۸۴شــهر از فوتوولتائيک خورشيدي
تامين ميکنند.

بود که در نوامبر ۱۹۷۰به ثبت رسيده بود.توليد
آمريکا طي چند ســال گذشــته با رونق صنعت
شــيل افزايش يافته و کمک کرده اين کشــور
از عربســتان ســعودي که يکــي از بزرگترين
توليدکنندگان جهان اســت ،سبقت بگيرد و به

ســطح توليد روسيه نزديک شــود.رکورد توليد
جديد احتماال دوباره شکســته خواهد شد.دولت
آمريکا پيشبيني کرده توليد اين کشور تا اواخر
امسال به بيش از  ۱۱ميليون بشکه در روز صعود
خواهد کرد.

هرگونه تحريم شــرکتهاي اروپايي براي تجارت با ايران
ميتواند اقدام متقابل تجاري از سوي اروپا را به دنبال داشته
باشد.چين و روســيه نيز احتماال همکاري کمتري با آمريکا
داشته باشند.با تمام پيش بينيهاي احتمالي ،دانشگاه کلمبيا
پيشبينــي کرده که در صورتي که آمريکا تحريمهاي عليه
فروش نفــت ايران را دوباره به راه بينــدازد ،به علت خريد
کمتر ژاپن ،کره و برخي کشورهاي اروپايي« ،احتماال روزانه
حدود  400تا  500هزار بشــکه ،صادرات نفت ايران کاهش
يابد».اگــر چين ،هند و ترکيه تاحدي تصميم به همکاري با
آمريــکا بگيرند اين رقم به روزانه  600هزار بشــکه خواهد
رســيد.در اين صورت ،چند دالر به ازاي هر بشکه به قيمت
نفت افزوده خواهد شد.اما اگر با پس کشيدن ديگر خريداران،
چين يا هر کشــور ديگري تصميم به افزايش خريد از ايران
بگيرد ،که کامال معقول به نظر ميرسد ،اثر اقدامات آمريکا
به ميزان چشــمگيري کاهش خواهد يافت.دولت اوباما تنها
به دليل همکاري بيشتر کشورهاي جهان موفق شد؛ چيزي
که اين بار بعيد به نظر ميرسد.بيشتر کشورها صبر کردهاند
که ببينند چه ميشود و مهم اينکه هيچ کس واقعا نميداند
چه خواهد شــد.ريچارد نفيو ،عضو سابق تيم مذاکرهکننده
آمريکا در گزارش دانشــگاه کلمبيا نوشته است« :برخالف
سال  ،2012جامعه جهاني به ميزان زياد براي تصميم آمريکا
براي خروج از توافق هستهاي آماده نيست».

که در اين شرکت اتفاقاتي در حال رخ دادن است و متاسفانه به علت
عدم نظارت چنين اتفاقي افتاد بنابراين صحبتهاي فرد ذيحساب
مبني بر اينکه اين فساد اخيرا رخ داده قابل قبول تر است.نايب رييس
کميســيون انرژي مجلس در پاسخ به اين سوال که نهايتا پرونده
در چه مرحلهاي اســت و متهم در کجا به سر ميبرد توضيح داد:

اعالم شــد اين فرد از کشور فرار کرده و به ترکيه گريخته است و
از آنجا قصد فرار به کانادا را دارد ولي نهايتا اعالم شــد که اين فرد
از ترکيه خارج نشــده است و اميد به اين بود که وي را باالخره به
کشور برگردانند و محاکمه کنند ولي اطالعات کاملي درباره اينکه
آيا اين فرد دســتگير و به کشــور بازگردانده شده است را در اختيار
ندارم.متاسفانه اين هم يکي از فسادهايي است که به زودي پيگيري
نميشود تا نتيجه به زودي اعالم شود و با فرد و افراد متخلف برخورد
جدي صورت بگيرد تا راه براي چنين فسادهايي در آينده بسته شود.
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس ادامه داد :مشکل اين است که
در کشور ما هزينه برخورد با اختالس گران به حدي کم و ناچيز است
که مانع از بروز اختالسهاي بعدي نخواهد شد.خادميدر پاسخ به
اين سوال که بنابراين شما وزارت نفت فعلي را در اين پرونده مقصر
ميدانيد پاسخ داد :قطعا مقصر هستند زيرا وزارت نفت جديد حدود
 5سال است که در حال مديريت اين وزارتخانه هستند و قطعا بايد
جلوي اين مسائل گرفته ميشد زيرا اگرچه وضعمان در مديريت بد
اســت اما هر مسئولي پس از  5سال مديريت حتما بايد از آنچه در
سازمانش ميگذرد اطالع داشته باشد و اگر بعد از اين مدت بگويد
اطالع ندارم که مصيبت بزرگي است.به هرحال اگر فردي در خانهاي
زندگي کند هم ديگر نميتواند بگويد که من  5ســال است در اين
خانه زندگي ميکنم ولي نميدانــم در اين خانه چه ميگذرد و يا
مديريت خانهاي را برعهده داشته باشد و پس از  5سال اصال نداند
که مديريت چيست.

مديرعامل شرکت نفت فالت قاره:

سوختنساالنه ۳۰۰ميليوندالرگازدرخليجفارسمتوقفشد

مديرعامل شــرکت نفت فالت قاره ايران با اشــاره به آغاز
بهره برداري رســمياز تاسيسات فرآورش گاز ميدان هنگام،
اعالم کرد :صرفه اقتصادي راه اندازي اين تاسيســات جديد
معادل  ۳۰۰ميليون دالر در ســال برآورد ميشود.به گزارش
ايسنا ،حميد بورد درباره مهمترين مزيتهاي بهره برداري از
تاسيسات فرآورش گاز ميدان هنگام ،گفت :اين تاسيسات از
ظرفيت فرآورش و جمع آوري روزانه  ۸۰ميليون فوت مکعب
گازهاي همراه نفت ميدان مشترک هنگام را برخوردار است.
مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران با اعالم اينکه ارزش
حرارتي گازهاي جمع آوري شده در اين پروژه معادل  ۱۴هزار
بشکه نفت خام در روز اســت ،تصريح کرد :با احتساب نفت
خام بشکهاي  ۵۰دالر با اجراي اين پروژه روزانه بيش از ۷۰۰
ميليون دالر صرفه اقتصادي نصيب کشــور خواهد شد.وي با
تاکيــد بر اينکه صرفه اقتصــادي و ارزش آفريني راه اندازي
تاسيســات جديد فرآورش گاز ميدان هنگام ســاالنه بالغ بر
 ۳۰۰ميليون دالر است ،اظهار کرد :در مجموع با بهره برداري
از اين تاسيســات جديد در مدت زمان بين  ۱۰۰تا  ۱۲۰روز
کل هزينههاي سرمايه گذاري  ۷۰ميليون يورويي اين پروژه
بازگشــت داده ميشــود و عمال اين طرح يکي از طرحهاي
اقتصادي صنعت نفت است.طبق اعالم شرکت نفت،بورد با
يادآوري اينکه در کنار دستاوردهاي اقتصادي بهره برداري از
اين پروژه مزيتهاي زيست محيطي هم به همراه دارد ،زيرا

ميزان گازسوزي در مشعلهاي جزيره قشم به حداقل کاهش
يافته و مطابق با استانداردهاي بين المللي خواهند شد ،افزود:
يکي ديگر از مزيتهاي اين طرح کاهش ميزان آاليندگيهاي
گاز توليدي از حدود  ۲۰هزار پي.پي.ام به ســه پي.پي.ام بوده
که قابليت مصرف به عنوان ســوخت در نيروگاههاي برق و
واحدهاي صنعتي و خوراک صنايع پتروشيميدر سطح جزيره
قشم و اســتان هرمزگان را دارد.اين مقام مسئول تاکيد کرد:
عمــا با بهره برداري از اين تاسيســات جديد زمينه طراحي
و ساخت طرحهاي جديد پتروشيميبا استفاده از خوراک گاز
متان فراهم شده است.بورد با بيان اينکه تماميمراحي طراحي،
ساخت ،نصب ،راه اندازي و بهره برداري از تاسيسات فرآورش
گاز هنگام توسط متخصصان داخلي انجام گرفته است ،تبيين
کرد :سهم استفاده از تجهيزات ساخت داخل هم در اين پروژه
به بيش از  ۷۰درصد رســيده اســت.وي با اعالم اينکه براي
نخستين بار در سطح صنعت نفت در راه اندازي اين تاسيسات
گازي از روش )PSSR (Pre Start-up Safety Review
استفاده شده اســت ،خاطرنشان کرد :با انجام چند اقدام فني
ديگر به زودي روزانه هفت تا هشت ميليون فوت مکعب ديگر
به ظرفيت جمع آوري و فرآورش گاز اين ميدان هنگام افزوده
خواهد شد.تاسيسات فرآورش گاز ميدان مشترک نفتي هنگام
چهارشنبه هفته جاري نهم اسفندماه با دستور رئيس جمهوري
به صورت رسميافتتاح شد.

مديرعامل پااليشگاه ستاره خليجفارس خبر داد

تزريق١٠٠ميليون يورو سرمايه براي پااليشگاه ستاره خليج فارس
مديرعامل پااليشگاه ســتاره خليجفارس گفت :اســناد و مدارک
الزم براي دريافت نخســتين قسط به مبلغ  ۴۰ميليون يورو را تهيه
کردهايــم ،اما تا پايان ســال ،حداقل  ۱۰۰ميليون يــورو را دريافت
ميکنيم.محمدعلي دادور ،مديرعامل پااليشگاه ميعانات گازي ستاره
خليجفارس در گفتگو با مهر ،در پاسخ به اينکه تخصيص منابع مالي از
صندوق توسعه ملي براي اين پروژه  ۲سال زمان برده ،چه سازوکاري
براي تعجيل در دريافت اين منابع مالي در نظر گرفته شــده است،
توضيح داد :اين وام موفق به دريافت مصوبه هيات وزيران شد و هفته
آينده نخســتين بخش آن را دريافت ميکنيم؛ ضمن اينکه با توجه
به پيگيريهاي شــرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي،
همگي بر اين باورند که اين پروژه پويايي دارد؛ بنابراين نگاهها براي
تخصيص منابع مالي مثبت تر از قبل شــد.وي افزود :به اين ترتيب
توانســتيم مصوبه الزم براي دريافت ۲۶۰ميليون يورو سرمايه الزم
براي تکميل دو فاز باقي مانده اين پااليشــگاه را کسب کنيم.دادور
ادامه داد :شناسنامه الزم و اسناد و مدارکي که بانک عامل اين پروژه
نياز داشت ،تهيه و تحويل داده شده است؛ ضمن اينکه اسناد و مدارک
الزم براي دريافت نخستين قسط به مبلغ  ۴۰ميليون يورو نيز تهيه

گرديده ،اما تا پايان سال ،حداقل  ۱۰۰ميليون يورو را دريافت ميکنيم.
اين مقام مسئول با اعالم اينکه واحد تقطير فاز دوم در سرويس است،
افزود :فرآورده نفت گاز و نفتا در مســير مخازن بوده و گاز مايع به
ســمت واحد مراکس گاز مايع هدايت ميشود؛ بر اين اساس ،فعال
ظرفيت  ۹۰هزار بشــکهاي توليد فاز  ۲فعال است اما ظرفيت کل
 ۱۲۰هزار بشکه اســت.دادور با بيان اينکه هفته آينده محصوالت
يورو ۵گازوييل را تحويل بازار ميدهيم ،خاطرنشــان کرد :از سويي
ديگر هفته آينده حدود  ۳ميليون و  ۷۰۰هزار بشــکه از فاز يک و ۲
ميليون و  ۸۰۰هزار بشــکه گازوييل يورو  ،۵از فاز  ۲اين پااليشگاه
توليد ميشود و به اين ترتيب ميتوانيم  ۶و نيم ميليون بشکه گازوييل
يورو  ۵را به بازار مصرف عرضه کنيم.مديرعامل شرکت نفت ستاره
خليج فارس ،نرخ بهره وام صندوق توســعه ملي را  ۸درصد اعالم
کرد و ادامه داد :بخشي از هزينههاي توسعه و تکميل فاز  ۲و  ۳اين
پااليشگاه ،از محل فروش فرآوردهها است که البته اکنون اين ميزان
آورده ســرمايه از محل فروش مبلغ قابل توجهي نيست؛ اما به طور
حدودي ماهانه يا هر دو ماه ،يک محموله را ميفروشيم و هزينه آن
صرف توسعه بخشهاي باقي مانده شده است.وي با تاکيد بر اينکه ما

به فاينانس و سود بانکي عالقهاي نداريم ،اظهار داشت :در حال حاضر
حداقل  ۶۰۰نفر در اين واحدها مشغول به کار هستند که اکثريت آنها،
مقيم بندرعباس و بوميهستند و برخي ديگر به منظور جلوگيري از
هدررفت زمان و باالرفتن بهره وري ،در خوابگاههايي که براي آنها در
خود پااليشگاه تهيه شده ،شب را سپري ميکنند.براساس گفتههاي
اين مقام مســئول ،با  ۴۰تا  ۵۰ميليون يورو ديگر ميتوانيم فاز دوم
اين پااليشگاه را به توليد پايدار برسانيم؛ اين در حالي است که اجناس
و تجهيزات مورد نياز پااليشگاه به سرعت و وفور وارد روند عملياتي
ميشود و مشکلي در اين زمينه نيست.از سوي ديگر ،کاتاليستهاي
مورد اســتفاده در اين پااليشگاه با کيفيت کامال توليد داخل است؛
بنابراين حتي در شرايطي که تحريمها يا هرگونه ممنوعيتي در اين
زمينه وجود داشته باشد ،مشکلي در تامين و تعويض اين کاتاليستها
وجود ندارد.داور گفت :برخي از پااليشگاههاي کشور ،کاتاليستهاي
خود را از چين و هند تامين ميکنند که در برخي موارد ممکن است
براي تعويض آن به مشکل بخورند؛ اما اين موضوع درباره پااليشگاه
ستاره خليج فارس صادق نيست.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه به
هيچ عنوان موافق عرضه اوراق مشارکت در راستاي جذب سرمايه

در ماه ژانويه

خريد نفت آسيا از ايران  ۳درصد افزايش يافت

آمارهاي دولتي و کشتيراني نشان ميدهد
واردات نفت  ۴مشــتري عمده آســيايي
از ايــران در ماه ژانويه نســبت به يک
ســال قبل  ۳.۳درصد رشد داشته است.
به گزارش تســنيم به نقل از رويترز ،در
حالي کــه جهش در واردات نفت چين از
ايران کاهش خريد  3مشــتري آسيايي
ديگر را جبــران کرده اســت ،آمارهاي
دولتي و کشتيراني نشان ميدهد واردات
نفت  4مشتري عمده آسيايي از ايران در
ماه ژانويه نســبت به يک سال قبل 3.3
درصد رشد داشته و به باالترين رقم  3ماه
گذشته رسيده است.کشورهاي چين ،هند،
ژاپن و کره جنوبي در ماه ژانويه مجموع ًا
 1.70ميليون بشکه در روز از ايران نفت

خريدند که باالترين رقم از اکتبر ســال
گذشته تاکنون بوده است.اين رقم اندکي
بيش از متوســط  1.67ميليون بشکهاي
اســت که اين  4کشــور در سال 2017
از ايــران خريــداري کردهاند.ايران که با
احتمال تشديد تحريمهاي آمريکا و خروج
اين کشور از برجام مواجه است در تالش
اســت تا با ارائه تخفيفهايي مشتريان
آسيايياش را به خريد نفت بيشتر از خود
مجاب کند.براســاس اين گزارش ،ميزان
واردات نفت چيــن از ايران در ماه ژانويه
با جهشــي  85.9درصدي نسبت به سال
قبل به  748هزار و  715بشــکه در روز
رسيده که بيشــترين رقم از ماه سپتامبر
تاکنــون اســت.ميزان کل واردات نفت

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب:

چين نيز در مــاه ژانويه حدود يکپنجم
افزايش داشــته است.واردات نفت هند از
ايران در ماه ژانويه با  10.7درصد کاهش
به  495هزار و  200بشکه در روز رسيده
است.ايران در سفر اخير حسن روحاني به
دهلينو ،به هند پيشنهاد داده که بهازاي
افزايش خريد نفت از اين کشــور ،نفت را
بهصورت رايگان به ســواحل هند حمل
نمايد.واردات نفت ژاپــن از ايران نيز در
ماه ژانويه با  2.9درصد کاهش نسبت به
يک سال قبل به  203هزار و  259بشکه
در روز رسيده است.همچنين ميزان خريد
نفت کره جنوبي از ايران در ماه ژانويه با
 47.3درصد کاهش به  252هزار بشــکه
در روز رسيده است.

زنگ هشدار منابع آبي به صدا درآمد

مديرعامل شــرکت مديريــت منابع آب
گفــت :در حال حاضر وضعيت منابع آبي
در کشور مناسب نيست ،چراکه براساس
آمار ،در  ۵۰سال گذشته ميزان بارندگيها
در پايينترين سطح خود قرار دارد.محمد
حاج رسوليها در گفتگو با ايسنا ،با بيان
اينکه ميزان نزوالت جوي با احتســاب
بارندگيهــاي اخير حــدود  ۷۳ميليمتر
اســت ،اظهار کــرد :ميــزان بارشها با
کاهش بسيار زيادي نسبت به سالهاي
قبل روبرو است؛ به گونهاي که هيچ سال
شــرايط به اين روال نبوده لذا الزم است
اقدامات ويــژهاي در اين خصوص انجام
شود.وي در خصوص وضعيت بارشها در
شش حوزه اصلي کشور ،افزود :عليرغم

وزیر نیرو :ساالنه  4/3ميليارد مترمکعب پساب در کشور توليد ميشود

وزير نيرو با بيان اينکه پساب تصفيه شده منبع
قابــل اطمينانــي براي تاميــن آب بخشهاي
صنعت و کشــاورزي اســت ،گفت :اکنون از 6
ميليــارد مترمکعب آب مصرفي ،ســاالنه 4.3
ميليارد مترمکعب پساب در کشور توليد ميشود.
بــه گزارش ايرنــا ،رضا اردکانيان در نشســت
شــوراي اداري شهرســتان رودان ،استفاده از

فاضالب تصفيه شــده را يکــي از محورهاي
اصلــي برنامه وزارت نيرو برشــمرد.وي با بيان
اينکــه وزارت نيــرو در کل کشــور بيش از 6
ميليــارد مترمکعب آب از منابــع مختلفي نظير
ســطحي ،زيرزميني و ...تاميــن ميکند ،گفت:
جمع آوري ،کنتــرل و تصفيه نکردن فاضالب
توليد شــده ،آلودگي منابع آب شــرب را در پي

نيستيم و منابع صندوق توسعه براي ما کافي است ،گفت :افتتاح فاز
دو پااليشگاه ستاره خليج فارس را ميتوانيم پيش از پايان سال نيز
شاهد باشيم؛ اما توليد پايدار اين فاز در فروردين يا نهايتا ارديبهشت
ماه سال آينده ،انجام ميشود؛ البته اميدوارم تا آن زمان واحد تقطير
فاز  ۳نيز وارد مدار شــود.وي تاکيد کرد :تا پايان امســال از واردات
بنزين بي نياز شــده و واردات صفر ميشــود؛ چراکه هم ذخاير هم
وضعيت توليد مطلوب است.بنزين ماه گذشته اين پااليشگاه با اکتان
باالي  ،۹۰بنزن  ۰.۳و آروماتيک  ۲۸و گوگرد  ۰.۵پي.پي.ام تحويل
داده شده است؛ ضمن اينکه بنزين يورو  ۵نيز با اکتان  ۹۱.۵عرضه
ميشود.دادور در توضيح وضعيت تامين تجهيزات مورد نياز گفت :با
توجه به همکاري گمرکات کشــور هيچ تجهيزي در گمرک باقي
نمانده و با استفاده از مجوز به صورت نسيه کاالها را ترخيص کرديم.
کوچکترين نياز ما به تجهيزات نيز از طريق هوايي تامين و ترخيص
آن در يک روز انجام ميشود که البته اين امر با راهنمايي و همکاري
مسئوالن گمرک انجام شده است.از ايتاليا ،اسپانيا واردات تجهيزات
داشــتيم که در نهايت ســهم  ۲۵درصد از کل تجهيزات را به خود
تخصيصميدهد.

دارد.بــه گفته وي ،اکنون ســاالنه  4.3ميليارد
مترمکعب پساب در کشــور توليد ميشود.وزير
نيرو در ارتباط با جايگاه اســتفاده از پســاب در
دنيا گفت :امروزه در دنيــا  20ميليون هکتار از
اراضي کشاورزي بوسيله پساب آبياري ميشود.
اردکانيان ،جلب مشــارکت بخش خصوصي در
راستاي سرعت بخشي به طرحهاي جمع آوري

اينکه در حــوزه خزر و درياچــه اروميه
ميزان کاهش بارندگي مشهود نيست اما
در چهــار حوزه ديگر وضعيت بارندگيها
بســيار پايينتر از حد نرمال بوده است.
مديرعامل شــرکت مديريــت منابع آب
ادامه داد :طبق آمار در حوزه خزر و درياچه
اروميه با کاهش حــدود  ۱۲درصد و در
چهار حوزه فــات مرکزي ،خليج فارس
و درياي عمــان و قرهقوم با کاهش ۷۰
تا  ۷۵درصدي بارشها نسبت به متوسط
بلندمدت مواجه بودهايم.حا ج رســوليها
با تاکيد بر اينکــه وضعيت بارندگي در
کشور بســيار نگرانکننده است ،اظهار
کرد :در سالهاي قبل نيز رتبه  ۴۸و ۴۹
را در وضعيت بارندگي تجربه کردهايم اما

و تصفيه پســاب را ازجملــه برنامههاي وزارت
نيرو برشمرد.وزير نيرو اجراي طرحهاي تصفيه
فاضــاب در مناطقي نظيــر رودان که ظرفيت
بااليي براي استفاده از منابع آب موجود به شيوه
مناسب براي کشاورزي و باغداري دارد را مهم
خواند و بر لزوم استفاده صحيح از پساب توليدي
در منطقه تاکيد کرد.

وضعيت منابع آبي اينگونه حکم ميکند
که امســال تمهيدات ويژهتري را در نظر
بگيريم.وي با اشــاره به اقدامات صورت
گرفته در ســالهاي گذشته براي تامين
آب شــرب مشــترکان عنوان کــرد :با
مديريت مخازن سدها توانستيم سالهاي
آبي را مديريت کنيم.امسال نيز اميدواريم
که مشــکلي در تامين منابــع آب ايجاد
نشود.مديرعامل شرکت مديريت منابع آب
يکي ديگر از مشکالت حوزه منابع آبي را
کاهش آبهاي زيرزميني دانست و افزود:
در اين بخش نيز الزم است که مشترکان
مديريت داشــته باشند؛ به گونهاي که در
برداشــت از چاههاي مربوط به آب شرب
مالحظات الزم را انجام دهند.

