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اخبار
شرط وزارت نيرو براي صادرات برق
نيروگاههاي خصوصي

مديرعامل شرکت توانير با تأکيد بر اينکه اگر
نيروگاههاي خصوصي بپذيرند که سوخت
آنهــا نيز غيريارانهاي باشــد ميتوانند به
صادرات برق اقدام کنند ،گفت :نيروگاههاي
خصوصي شــرايط را بپذيرند مانعي براي
صادرات برق وجود نخواهند داشت.آرش
کردي در گفتگو با فارس ،در پاسخ به اين
ســوال که نيروگاههاي خصوصي درباره
ممانعت وزارت نيرو از صادرات برق توسط
آنها گلهمند هستند ،گفت :در بحث صادرات
برق اگر نيروگاههاي خصوصي بپذيرند که
قيمت سوخت آنها غيريارانهاي باشد قابل
قبول خواهد بود.وي افزود :اگر نيروگاههاي
خصوصي هزينه ترانزيت شــبکه برق را
بپردازند ما مانعــي نداريم که آنها هم در
صادرات برق حضور داشــته باشند.کردي
ادامه داد :به هر حال يارانه اختصاص داده
شده در سوخت نيروگاهها و توليد برق بايد
صرف مصرف برق داخلي شــود اما وقتي
قرار است برقي صادر شود نبايد اين يارانه
صرف برقي شود که قرار است در خارج از
کشور مصرف شود.مديرعامل شرکت توانير
افزود :در حال حاضر به کشورهاي عراق،
افغانستان ،پاکستان برق صادر ميشود.
احتمال واردات آب از ترکيه
براي احياي درياچه اروميه

معاون وزير نيرو گفت :مباحثي در مورد
واردات آب از درياچه وان به درياچه اروميه
صورت گرفته اما ســعي ما اين است که
از منابع داخلي و با اجراي سياســتهاي
ديگر درياچه را احيا کنيم.عباس سروش
در گفتگو با ايلنا ،دربــاره واردات آب از
تاجيکســتان اظهار داشت :واردات آب از
تاجيکستان االن به صورت جدي مطرح
نيست.وي افزود :براي ورود آب از خارج
کشــور به جز در حد اوليه که از درياچه
وان به درياچه اروميه بحث شده در جاي
ديگر بحثي مطرح نيست ،البته آن هم در
حد صحبت و ايده است.معاون وزير نيرو
در امور آب و آبفا خاطرنشــان کرد :هنوز
در خصوص واردات از وان با طرف ترک
هيچ صحبتي نشده است و ترجيح خود ما
اين است که کار به آنجا نکشد.
بارشهاي کشور  32درصد
کمتر از سال قبل

ميــزان بارشهاي ثبتشــده از ابتداي
ســال آبي جاري تا عصر روز يکشــنبه
به  ۱۵۳ميليمتر رسيد که در مقايسه با
مدت مشابه سال گذشته کاهشي ۳۱.۶
درصدي داشته است.به گزارش تسنيم،
مجموع بارشــهاي کشور از ابتداي سال
آبي جاري (ابتداي مهر  )96تا ســاعت
 18:30روز بيســت و سوم ارديبهشت به
 153ميليمتر رسيد.ثبت  153ميليمتر
بارش در ســال جاري در حالي است که
مقدار بارشها در مدت مشابه سال گذشته
 223.8ميليمتر ثبت شــده که مقايسه
اين دو رقم ،نشــاندهنده کاهش 31.6
درصدي بارشــها در ســال جاري است.
همچنين ميزان بارشهاي ايران در مدت
مشابه در  49سال گذشــته (درازمدت)
بهطور متوسط  227.5ميليمتر بوده که
در مقايسه با ميزان بارشهاي سال جاري،
از کاهش  32.7درصدي بارشها در سال
آبي  97ــ  96حکايت دارد.
«توتال» و «شل» درعمان
سرمايه گذاري ميکنند

وزارت نفت عمان ســه يادداشت تفاهم
همکاري با شــرکتهاي خارجي ازجمله
توتال و شل در زمينه استخراج نفت ،گاز
وتوسعه پتروشيمي ،امضا کرد.به گزارش
ايرنا« ،محمد الرمحي» وزير نفت عمان،
نخســتين يادداشــت تفاهم را با شرکت
نفتي و گازي فرانســوي «توتال» براي
توسعه ميدان گازي کشورش امضا کرد.
در دومين همکاري ميان شــرکتهاي
عماني و شــرکتهاي خارجي ،شرکت
نفتي اين کشور و شــرکت «اکسيدنتال
پتروليوم» (شرکت نفت و گاز آمريکايي)
نيز يادداشت تفاهم ســرمايه گذاري در
زمينه توسعه پتروشــيميامضا کردند.از
ســوي ديگر ،ميان صندوق ذخيره ارزي
عمان و شرکت «شل» نيز قرارداد توسعه
منابع انرژي و گاز منعقد شد.شرکت نفت
و گاز توتال فرانسه نيز ضمن تاييد انعقاد
قراداد گازي ميان اين شرکت و مسقط در
بيانيهاي اعالم کرد ،اين شرکت به همراه
شل اقدام به اکتشاف و توسعه ميدان گازي
در منطقه بريک واقع در استان «الباطنه»
در شمال عمان ميکند.

گروه انرژي :در حالي که آمريکا از برجام خارج شــده و ســعي
در احيــاي تحريمهاي ايران ازجمله تحريمهاي نفتي دارد ،يک
عضو کميســيون انرژي مجلس معتقد است که با وجود خروج
آمريکا از برجام هيچ گونه خللي در صادرات نفت به وجود نيامده
اســت و صــادرات نفت از طريق خارک که حــدود  2ميليون و
200هزار بشکه است ،ادامه دارد.يک عضو ديگر کميسيون انرژي
مجلس شوراي اسالميهم گفت :با توجه به وضعيت موجود در
بازار جهاني نفت بايد ايران تالش کند تا توليد نفت را به حداکثر
برسد و از موضوعاتي که توسط آمريکاييها مطرح ميکنند نبايد
نگران بود.در همين خصوص ،مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي
ايران از صادرات  800ميليون بشــکه نفــت از پايانه خارک در
ســال  ۹۶خبــر داد و گفت :ايران هيچ نفتــي روي آب و بدون
مشتري ندارد.عبدالحميد خدري ،عضو کميسيون انرژي مجلس
در گفتگو با خانه ملت ،با اشــاره به سفر اعضاي اين کميسيون
بــه جزيره خارک و بازديد از تاسيســات پايانههاي نفتي ،فالت
قاره و پتروشــيميها ،گفت :با توجه به اينکه بيش از  90درصد
نفت صادراتي از طريق پايانههاي نفتي خارک انجام ميشــود،
اعضاي کميسيون از زيرساختهاي اين مجموعه بازديد کردند و
در اين راســتا بر به روز شدن تاسيسات و نوسازي پايانهها تاکيد
شد.عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه
هيچ مشکلي براي صادرات نفت وجود ندارد ،افزود :با وجود خروج
آمريکا از برجام ،صادرات نفت از طريق خارک که حدود  2ميليون
و 200هزار بشــکه است ،همچنان به رويه گذشته ادامه داشته و
هيــچ گونه خللي در صادرات نفت به وجود نيامده اســت.وي با
تاکيــد بر اينکه منابع جديدي براي تکميل پروژههاي اين پايانه
در نظر گرفته ميشــود ،ادامه داد :کميسيون انرژي درصدد است
منابع مالي جديدي براي تکميــل پروژههاي پايانه نفتي خارک
ايجاد کند.نماينده مردم بوشهر ،گناوه و ديلم در مجلس شوراي
اسالمي ،يادآور شد :با توجه به وضعيت موجود خارک و ظرفيتها
و پتانســيلي که در اين منطقه وجــود دارد ،بايد با حمايت همه
جانبه انگيزههاي کارکنان اين پايانه را افزايش دهيم.وي با اشاره
به ظرفيتهــاي پايانه نفتي خارک ،افزود :جزيره خارک يکي از
مراکز مهم انرژي کشــور است که شرکت پايانههاي نفتي ايران
مســئوليت ذخيره سازي نفت خام کشــور ،عمليات پهلودهي و
جداسازي نفت کشها و بارگيري آنها را برعهده دارد.
نياز بازار نفت بيش از تفکرات ترامپ است

بهروز نعمتي ،عضو ديگر کميســيون انرژي مجلس هم درباره
قيمت اين روزهاي نفت در بازار جهاني گفت :بايد پذيرفت قيمت
نفت به قيمت واقعي و منطقي رسيده است و پيش بيني ميشود

صادرات نفت بیتاثیر از تصمیم ترامپ

ايران ،نفت بدون مشتري ندارد

قيمتها با کاهش جدي روبرو نشود.ســخنگوي هيئترئيســه
مجلس شــوراي اســاميدرباره تاثير خروج آمريکا از برجام بر
قيمت نفت ادامه داد :آمريکاييها بايد پاسخگوي بدعهدي خود
نسبت پيمانهاي بين المللي باشند و در اين رابطه بايد به مردم
آمريکا و کشورهاي دنيا پاســخگو باشند.نعمتي تصريح کرد :با
توجه به وضعيــت موجود در بازار جهاني نفــت ،بايد جمهوري
اســاميايران تالش کند تا توليد نفت را به حداکثر برســد و از
موضوعاتي که توســط آمريکاييها مطرح ميکنند ،نبايد نگران
بود.عضو کميسيون انرژي مجلس شــوراي اسالمييادآور شد:
ترامپ حرفهاي متناقض زياد مطرح ميکند و بايد توجه داشت
نياز بازار نفت بيش از آنچه هست که رئيس جمهور آمريکا فکر
ميکند.
آمريکا و عربستان جنگ نفت عليه ايران را کليد زده اند

همچنین حسين اميري خامکاني ،نايب رئيس کميسيون انرژي
مجلس شوراي اسالميبا اشاره به سناريوهاي نفتي بعد از خروج
آمريکا از برجام اظهار داشــت :عربســتان روند غيرمنتظرهاي را
در پيش گرفته اســت ،اين کشــور در نظر دارد که زير سهميه
اوپک نفت توليد کند تا قيمت نفت را باال ببرد.عضو هيات رئيسه
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميتوضيح داد :به احتمال
زياد عربستان اين تصميم را براي افزايش اقتصادي کردن نفت
غيرمتعارف آمريکا در دستور کار خود قرار داده است؛ اما در آينده

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس خبر داد

عقبماندگيايراندرزمينهانرژيهايتجديدپذير

نايب رييس کميســيون
انرژيمجلس،توضيحاتي
پيرامونتوسعهانرژيهاي
تجديدپذير در ايران ارائه
کرد.هدايت ا ...خادميدر
گفتگو با خانه ملت ،گفت:
بهره برداري از انرژيهاي
تجديدپذير در کشورهاي مختلف دنيا به
خوبي پيشرفت کرده است ،اما در ايران
هنوز عقب ماندگيهايي در اين زمينه
وجود دارد.وي افزود :در کشــورهاي
سرد همانند آلمان که چند ماه از سال
را از انرژي خورشيدي بي بهره هستند
مــزارع بزرگي براي اســتفاده انرژي
خورشيدي مشاهده ميشود و کشوري
همانند هلند بخــش اعظمياز انرژي
خــود را از طريق بــاد تامين ميکند.
خادمياظهار داشت :مديريت ناکارآمد
و فساد اقتصادي در برخي سازمانها
سبب شــده که نتوان انتظار توسعه و
اشــتغال جوانان را داشت.وي با بيان
اينکه در بسياري از کشورها از انرژي
زمين گرمايي به جاي نفت اســتفاده
ميکنند ،ادامه داد :در منطقه سبالن
نيز چند چاه زمين گرمايي وجود دارد
که از آن انرژي توليد ميشــود ،اما در
مقايسه با ساير کشــورها اين ميزان
استفاده بســيار اندک است و در واقع
سهم ايران در انرژيهاي تجديدپذير

ميتوانيم از کشــور هند هم کمک بگيريم ،با اين حال مواضع
کنوني اروپا حفظ برجام اســت؛ اما بايد نشــان دهند که مخالف
سياستهاي آمريکا هستند چراکه افکار عموميبه قضاوت آنها
ميپردازند.عضو هيات رييســه کميسيون انرژي مجلس شوراي
اســاميبا بيان اينکه وضع موجود بهتر از شرايط قبل از برجام
اســت ،ادامه داد :برجام با محوريت آمريکا شکل گرفته اما اتحاد
امروز با محوريت آمريکا نيست به اين دليل وضع ايران بهتراست
به همين نســبت صنعت نفت پيش از اعمال تحريمهاي جديد،
شــرايط بهتري دارد.وي گفت :با اعمال تحريمهاي يک جانبه
آمريکا همکاري روسيه و اروپاييها را بايد ارزيابي کرد؛ اما قطعا
شرايط سالهاي  90و  91تکرار نميشود.

ناچيز است.نماينده مردم
ايذه و باغملک در مجلس
شوراي اســامي ،يادآور
شــد :ايران کشوري است
که فقط به توليدات ساير
کشــورها چشــم دوخته
تا براســاس توليدات آنها
مايحتاج خــود را خريداري کند و اگر
منابع مورد نياز براي خريد آن را نداشته
باشــد به فکر ســاخت آن در داخل
نيست.وي افزود :در حال حاضر اتفاق
خاصي در توليد انرژيهاي تجديدپذير
در کشــور به جز منجيل رخ نداده که
در واقع نشان ميدهد که ساتبا عمال
فعاليتي نميکند.خادميادامه داد :اگر
ســازمانها وظايف خود را به خوبي
انجام ميدادند سرنوشــت کشور اين
گونه رقم نميخورد ،چراکه کشــوري
 80ميليوني ،بــا  1درصد از جمعيت
و مســاحت دنيا و  8درصــد از منابع
انرژي دنيا وضعيت مناســبي از لحاظ
اقتصادي ندارد ،در حالي که کشوري
همانند آلمان که هيچ سهمياز منابع
دنيا را ندارد ،قطب صنعتي جهان است.
وي تصريح کرد :کميسيون انرژي به
موضوع توسعه انرژيهاي تجديدپذير
توســط وزارت نيــرو ورود کــرده و
گزارشاتي در اين باره از اين وزارتخانه
دريافت ميکند.

بازار به چنين تصميميواکنش نشان خواهد داد و قيمتها دوباره
سقوط ميکند.نماينده مردم زرند در مجلس دهم شوراي اسالميبا
بيان اينکه عربســتان به دنبال اقتصادي شدن نفت شيل آمريکا
است ،بيان داشــت :اين موضوع يکي از سناريوهاي جنگ نفت
اســت و آمريکا وعربستان چندماهي است که اين جنگ را عليه
ايران آغاز کرده انــد ،فعال قيمتها را باال بردهاند تا تقاضا براي
نفت شيل آمريکا افزايش پيدا کند اما در نهايت بازار به اين رويه
واکنش نشان ميدهد.وي با بيان اينکه آمريکا و عربستان مجدد
جنگ نفت را کليد زده اند ،گفت :آنها بحث مشــتري زدن ،فشار
بر شــرکتهاي مصرف کننده نفت ايران و فشار بر شرکتهاي
خدماتي نفــت را دنبال ميکنند ،در واقع جنگ نفت با بازيگران
اصلي يعني عربســتان و آمريکا مدتي اســت کليد خورده است.
اميري خامکاني در ادامه با بيان اينکه بازار نفت بستگي به رفتار
ســاير اعضاي گروه  5+1دارد ،ادامه داد :از سوي ديگر بايد رفتار
کشــورهاي اروپايي ،روسيه و چين را تحت نظر گرفت ،روسيه و
چين ادعاي مخالفت با مواضع آمريکا و ادعاي همکاري با ايران
را دارند و ما انتظار داريم به تعهدات خود در برجام پايبند باشند.اين
نماينده مجلس با تاکيد براينکه دو کشــور چين و روسيه بايد در
جهت کاهش فشار بر صنعت نفت ايران اقدام کنند ،اظهار داشت:
پيش از برجام ،گاليههايي از رويه چينيها وجود داشــت ،انتظار
ميرفــت که آنها به صنعت نفت ايــران کمک و با آمريکاييها
کمتر همکاري داشته باشند.وي ادامه داد :عالوه بر روسيه و چين،

به علت افت بارندگيها

 69سد بزرگ کشور کمتر از 40درصد آب دارند

افت بارندگيهاي امسال
موجب شــده تا از ميان
 177ســد بزرگ کشور،
 69ســد ازجمله سدهاي
زايندهرود ،شــهيدرجايي،
ساوه و مالصدرا همچنان
کمتــر از  40درصد آب
ذخيره شده داشته باشند.بهگزارش ايلنا،
کاهش بارندگيهاي سال آبي جاري
ن آبها موجب
و در پي آن افــت روا 
شده است تا حجم ذخيره آب  177سد
بزرگ موجود در  6حوضه آبريز درياي
خزر ،خليــج فارس ،درياچــه اروميه،
فالت مرکزي،هامون و ســرخس به
 25.36ميليارد مترمکعب برســد که
در مقايســه با سال گذشته آب موجود
در مخازن سدهاي کشور کاهش 24
درصــدي پيدا کرده اســت.ورودي و
خروجي آب از ســدها نيز متاثر از افت
نزوالت جوي با کاهشهاي محسوسي
مواجه شدهاند به طوري که ورودي به
اين سازههاي آبي  43درصد و خروجي
از آنها نيز نسبت به سال گذشته 30
درصد کمتر شــده است و هم اکنون
به طور ميانگيــن  51درصد مخازن
سدهاي ياد شده داراي منابع آبي است.
در اين بين از ميان  177ســد بزرگ
موجود در اين  6حوضه آبريز  39درصد
از آنها و به تعبيري  69ســد بزرگ

کشــور ازجمله سدهاي
شــهيدرجايي ،زايندهرود،
ساوه و مالصدرا در آستانه
تابســتان همچنان کمتر
از  40درصــد آب ذخيره
شده دارند.کاهش ارتفاع و
ذخيره آب سدهاي داراي
نيــروگاه برقابي موجب شــده تا اين
مراکز نيز با کاهش توليد انرژي روبه
رو شوند به طوري که برق توليدي 53
نيروگا ه برقابي کشور از ابتداي امسال
تا  21ارديبهشــتماه به هــزار و 11
گيگاوات ساعت برسد که در مقايسه با
مدت مشابه سال گذشته  61.3درصد
کاهش داشته است.روندي که موجب
شده تا در اين بخش نيز با کاهش سه
هــزار و  300مگاواتي کمبود توليد در
نيروگاههاي برقابي مواجه باشــيم.در
حال حاضر حجم ذخيره کنوني آب در
ســدهاي پنج گانه استان تهران (الر،
طالقان ،اميرکبير ،لتيان و ماملو) 684
ميليون مترمکعب بــوده و  36درصد
حجم اين ســدها نيز پر است.بررسي
اين اعداد و ارقــام حکايت از آن دارد
که حجم مخازن ســدهاي پنج گانه
استان تهران نســبت به مدت مشابه
سال گذشته  32درصد کاهش داشته و
ورودي آب به سدهاي پنج گانه استان
هم افت  38درصدي پيدا کرده است.

در همين حال ايرنا گــزارش داد :ميزان صادرات نفت و ميعانات
گازي ايــران به طور ميانگين به روزانه  2.6ميليون بشــکه نفت
و ميعانات گازي رسيده اســت که حدود  40درصد آن به مقصد
کشورهاي اروپايي و  60درصد آسيا صادر ميشود.پس از تصميم
دونالــد ترامپ رئيس جمهــوري آمريکا براي خــروج از برجام،
دغدغههايي نسبت به کاهش صادرات نفت ايران مطرح شد که
در اين ميان ادعا شــده است برخي کشورهاي اروپايي خريد نفت
از ايران را کاهش خواهند داد.اما بررســي نشان ميدهد که هنوز،
هيچ کاهش رســميدر صادرات نفت ايــران رخ نداده و صادرات
نفت کشور ،طبق روال ســابق ادامه دارد.مسووالن صنعت نفت
ايران نيز بارها اعالم کردهاند که در صورت همراهي کشــورهاي
ديگر با تحريمهاي آمريکا ،ميزان کاهش صادرات نفت ايران قابل
توجه نبوده و قابل جايگزيني با صادرات به ســاير کشورهاست.
در همين حال ،سيد پيروز موسوي ،مديرعامل شرکت پايانههاي
نفتي ايران از صادرات  ۸۰۰ميليون بشــکه نفت از پايانه خارک
در ســال  ۹۶خبــر داد.وي با بيان اينکه توان عملياتي شــرکت
پايانههاي نفتي ايران در حوزههاي مختلف افزايش يافته اســت،
اظهار کرد :پارسال بارگيري همزمان حدود هشت ميليون بشکه
نفت از هشت پهلوگاه و  ۲عمليات کشتي به کشتي با استاندارد و
ايمني کامل در پايانه نفتي خارک به طور همزمان انجام شــد که
يک رکورد است و اکنون آمادگي الزم براي افزايش اين ظرفيت
وجود دارد.مديرعامل شــرکت پايانههاي نفتي ايران ادامه داد :به
جرات ميتوان گفت ايران هيچ نفتي روي آب و بدون مشــتري
ندارد که اين موضوع نشاندهنده توان امور بينالملل شرکت ملي
نفت ايران است.موسوي همچنين با اشاره به انجام عمليات سوآپ
در پايانه نفتي نکا تصريــح کرد :تاکنون حدود  ۷۲نفتکش براي
عمليات سوآپ در اين پايانه سبز و مدرن پهلودهي شده است.
مديرعاملآبمنطقهايالبرز:

آبخوانهاي البرز رو به خالي شدن ميرود

مديرعامل آب منطقهاي
البــرز بــا بيــان اينکه
آبخوانهــاي البــرز رو
به خالي شــدن ميرود،
اعــام کرد کــه در 16
سال گذشته يک ميليارد
و  100ميليون مترمکعب
از آبخوانهاي اين استان خالي از آب
شده است.داود نجفيان روز دوشنبه در
گفتگو با ايرنا ،با بيان اينکه آبخوانهاي
البرز رو به خالي شــدن ميرود ،اظهار
داشت :ميبايست در  3تا  4سال آينده
کسري آبخوانهاي البرز جبران شود.
وي ادامه داد :در صورت تقويت نشدن
آبهــاي زيرزميني و مثبت نشــدن
منحني افت آب ،جبران خسارت اين
منابع آبي البرز امکان پذير نيست.اين
مقام مســئول با اشاره به اينکه بيشتر
کشــورها منابع آبي و طبيعي را براي
آينــدگان ذخيره ميکننــد ،ادامه داد:
مديريت مردم در مصرف آب و کاهش
مصارف کشاورزي الزمه پيشگيري از
هدررفت آب است.نجفيان افزود :اکنون
 85درصد آبخوانهاي کشور مصرف
ميشود که قرار است در برنامه ششم
توســعه به  60درصد کاهش يابد.وي
تاکيد کــرد :در اين بخش با کاهش و
کمبودهاي اساسي مواجه و مجبوريم
در برنامه ششم توســعه  25درصد از

برداشتهاي آبخوانها را
کم کنيم و چــارهاي جز
کاهش مصرف و رعايت
الگوي مصرف نخواهيم
داشــت .مديرعامــل آب
منطقهاي البرز با بيان اينکه
در بخش کشاورزي برخي
از محصــوالت نياز به آب زيادي دارد،
گفت :براي کاهش مصرف در بخش
کشــاورزي بايد به شــيوههاي جديد
آبياري متوســل شد.نجفيان ادامه داد:
دولت سال گذشته کارگروه سازگاري با
کم آبي را تشکيل داد تا شرايطي پايدار
به وجود آيد و در پايان  5ساله ششم 25
درصد برداشت از آبخوانها کاهش يابد.
نجفيان خاطرنشان کرد :مصرف آب در
کشاورزي صنعتي يک دهم کشاورزي
سنتي اســت و براي اينکه در بخش
کشاورزي و مصرف آب نيازهاي کشور
تحقق يابد ،کشــاورزي سنتي را بايد
کنار بگذاريم.مديرعامل آب منطقهاي
البرز ،ياد آور شــد :دولت مجبور است
در بخش کشاورزي الگوهاي مصرف
را تغييــر دهد ،چراکــه در اين بخش
ظرفيتهــاي فراوانــي وجــود دارد.
نجفيان بيان کرد :اکنون در استان البرز
وابستگي به آبهاي زيرزميني بيش از
 70درصد است و هرساله يک مترمربع
کاهش سطح آبي زيرزميني داريم.

مدير سابق فني مناطق نفتخيز جنوب:

افزايش هزين ه تنها عايدي شيوه جديد اجراي پروژههاي نفتي است

مدير سابق فني شرکت نفت مناطق نفتخيز جنوب گفت :با شيوه جديد
اجراي پروژهها جز افزايش هزينههاي مالي بر دوش دولت چه عايدي
ديگر حاصل ميشود؟ آن هم با بازپرداخت هزينهها از درآمد نفتي کشور
و با ســود باال که الزمه آن پيشخور کردن توليد نفت اســت.عليرضا
دانشي ،مدير سابق فني شرکت نفت مناطق نفتخيز جنوب در گفتگو
با فارس ،با اشاره به اوضاع فعلي وزارت نفت اظهار داشت :آقاي زنگنه
وزير نفت  ۳سال پيش با استدالل نبود سرمايه و عقب بودن تکنولوژي
و همچنين با هدف افزايش ضريب بازيافت از مخازن ،مدل قراردادي
تحت عنوان  IPCرا رسم ًا مطرح کرد و اغلب فعاليتهاي حياتي صنعت
نفت در بخش باالدســتي و پايين دستي را به بهانه ورود سرمايهگذار
تحت قرارداد مذکور متوقف کرد.وي ادامه داد :وجود اشــکاالت متعدد
در اين قرارداد با نقد و اعتراض عده زيادي از کارشناسان فني ،حقوقي،
قراردادي و اقتصادي کشور روبرو شده و فرآيند اصالح آن نيز چندماه
طول کشيد ،عالوه بر آن کارشناسان در مناطق نفتخيز جنوب نيز با
هدف حفظ فعاليتهاي مرتبط با نگهداشت توليد و به حرکت درآوردن
فعاليتهاي اساسي توليد ،مدلي را که کمترين تعارض با منافع ملي دارد
را مطرح کردند که پس از قبول مسئولين و طي مراحل قانوني ،امکان
جذب سرمايهگذار خارجي با عنايت به تحريمها و مسائل مربوط به برجام
فع ً
ال ميسر نشده است.
کاهش غيرکارشناسي زمان اجراي پروژهها با اهداف خاص

اين کارشناس ارشد نفتي ادامه داد :در ادامه کار با تغيير در مباني تأمين
مالي اين پروژهها از منابع خارجي و يا بخش خصوصي داخلي ،به تامين
مالي با استفاده از منابع ملي همچون صندوق توسعه ملي ،هدف اوليه و
اساسي به فراموشي سپرده شد.وي گفت :در ابتداي سال جديد مسئولين
وزارت نفت به بهانه وجود بستههاي  27گانه مخازن از اختصاص بودجه
و اجازه فعاليت عادي مناطق بر روي اين مخازن ممانعت کردند که پس
از مکاتبات و شرح تبعات زيانبار آينده توليد نفت کشور و آثار اجتماعي
آن از ســوي مسئولين مناطق ،از تصميم خود عدول نموده و با تأمين
موقت مالي اجازه فعاليت به روال معمول را دادند.
فعاليتهاي حياتي صنعت نفت  ۵سال در رکود فرورفت

به گفته دانشي آنچه قابل تأمل است اين است که قرار بود جذب سرمايه
خارجي صورت گيرد که اتفاق نيفتاد ،قرار بود تکنولوژي به زعم مسئوالن
وزارت نفت بيايد که نيامد ،مسئولين نفت با اين شيوه مديريت کردن در
طي  5سال گذشته توفيقي نداشتند جز رکود در اغلب کارهاي مهم و
حياتي صنعت نفت و به راستي چه کسي بايد پاسخگوي اين بي تدبيري
شود؟وي خاطرنشان کرد :سوال مهم اين است اکنون که شاهد هستيم
برجام فرجامينداشته و مسئولين نفت تدبيري جز رو آوردن به سوي منابع
داخلي ندارند ،آيا نميشد از همان آغاز دولت به اين مهم هم زمان با آن
شيوه که از قبل هم نتيجه آن کامال قابل پيش بيني بود اقدام ميکردند
تا زمان  5ســاله براي پروژههاي مهم در حوزه صنعت نفت از دســت
نرود.دانشي خاطرنشان کرد :سوال ديگر اين است حال که تامين مالي
توسط منابع داخلي در حال اجرايي شدن است ،ديگر اين شيوه مدلهاي
قــراردادي چه جايگاهي دارد؟ مگر صنعت نفت خود ســاختار اجرايي
ندارد؟

دانشــي تصريح کرد :به هر حال کارشناسان مناطق نفتخيز جنوب با
هدف خروج از وضع موجود ،فعاليتهاي مربوط به نگهداشت و افزايش
توليد  27مخزن را که بيش از دوميليون و چهارصدهزار بشــکه توليد
روزانــه مناطق نفتخيز جنوب را تحت تاثير قــرار ميدهد به عنوان
فعاليتهاي عمليات محور براي پنج ســال و قابل افزايش تا ده سال
افزايش هزين ه تنها عايدي شــيوه جديد اجراي پروژههاي نفتي
برنامهريزي و جهت طرح و اخذ مجوزهاي قانوني به وزارت نفت پيشنهاد
کردند که پس از دخالتهاي شــخص وزير و بازتعريف فعاليتها به است
گونهاي که افتتاح و يا بهره برداري از آنها در زمان وزارت ايشان صورت مدير ســابق امور فني مناطق نفتخيز جنوب ادامه داد :با اين
گيرد زمان از پنج سال به سه سال و پس از آن به دو سال کاهش يافت .شــيوه اجراي پروژهها جز افزايش هزينههــاي مالي بر دوش

دولت چه عايدي ديگر حاصل ميشــود؟ آن هم با بازپرداخت
هزينههاي اين طرح فشرده شده درطي دو سال ،بازهم از درآمد
نفتي کشــور و با سود باال ،که الزمه آن پيش خور کردن توليد
نفت اســت.وي گفت :اشــکال ما به موضوع در اين است که
ســاختار اجرايي مناطق نفت خيز جنوب عليرغم تمام اشکاالت
آن که ميبايســت مرتفع هم گردد ،طي  40ســال گذشــته و
در سختترين شرايط چه در شــرايط سخت جنگ تحميلي و
چه در دوران بازســازي و دوران پس از بازســازي و باتوجه به
سياســتهاي کالن ويرانگري که توسط وزارت نفت در جهت
تضعيف و ناکارآمد کردن مناطق عملياتي نفتخيز جنوب به کار خاطرنشــان کرد :ولکن همين حالت احتضار مناطق نفت خيز
بسته شد ،به بهترين شکل ممکن نياز کشور به توليد نفت و گاز جنوب اين معدل درخشــان را پس از پيروزي انقالب داشــته
را تأمين کرده اســت و با توليد حدود  40ميليارد بشکه نفت و است ،که فعال فرصت توضيح اين موضوع مهم نيست.
نيز توسعه بيش از  38مخزن اکتشافي و توليد از آنها توانمندي
وزارت نفت از هزينهتراشي جديد خودداري کند
خود را با تمام مشکالت به اثبات رسانده است.
وي اظهار کرد :اگر وزارت نفت در شرايط بحراني کنوني ،چشم
عمده مشــکالت ساختاري جنوب ناشــي از مديريت قبلي خود را بر واقعيات صنعت نفت باز نمايد و بر رفع اين اشکاالت
و اصالح ساختار ،همراه با برگرداندن تمام اختيارات سلب شده
زنگنه است
دانشــي خاطرنشــان کرد :همانگونه که گفتم ما معتقديم که از مناطق عملياتي اقدام نمايد ميتوان ادعا کرد که کارشناسان
ساختار موجود در مناطق نفتخيز جنوب خالي از اشکال نيست خدوم در مناطق نفت خيز جنــوب ،باالترين راندمان را از خود
که البته ســهم عمده مشکالت ســاختار در هشت ساله دوره نشــان خواهند داد و پايداري توليد نفت کشور تضمين خواهد
پيشــين جناب وزير محترم در جنوب اتفاق افتاده است و سهم شد.
عمده مشکالت از ساختارهاي متمرکز در تهران که عمدت ًا پس وي در پايان خاطرنشان کرد :اکنون که کشور در شرايط خاصي
از انقالب و در دوره اصالحات انجام پذيرفت و به صورت قارچ به سر ميبرد و همدلي و همراهي و عقالنيت در انجام امور ما
گونه رشد و توســعه يافتهاند ،نشات گرفته است.وي گفت :هر را در مواجه با مشــکالت به ساحل تدبير و موفقيت ميرساند،
روز شاهد سلب اختيارات شرکتهاي عملياتي از آنها هستيم و ميبايست در کاهش هزينهها با تالش و استفاده از ساختارهاي
با ايجاد ساختاري با همان شرح وظايف در تهران ،بر مشکالت موجود و اعتماد به کار و توان ايراني از هزينه تراشيهاي اضافي
افزوده ميشــود به طوري که در مقايســه با قبل از انقالب که جلوگيري کرده و با حذف واســطهها به حفظ منافع ملي اقدام
فقط يک ساختمان شرکت ملي نفت وجود داشته ،درحال حاضر کرد.انتظار ميرود همه مســئوليني که ميتوانند صنعت نفت را
با تملک بيش از  30ســاختمان چند طبقه شرح وظايف سلب به جاده عقالنيت بازگردانند ،ورود هوشمندانه نموده و شرايط را
شده شرکتهاي عملياتي را به نفع خود مصادره کردهاند.دانشي از آنچه هست سخت تر نکنند.

