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اخبار
ترمز رشد قيمت نفت کشيده ميشود

مديرعامل شــرکت  BPانتظار دارد ســيل
عرضه شيل آمريکا و بازگشايي شيرهاي نفت
اوپک ،بازارها را پس از اينکه قيمتها به باالي
 ۸۰دالر در هر بشکه صعود کرد ،آرام کند.به
گزارش ايسنا ،تصميم دونالد ترامپ ،رييس
جمهور آمريکا براي خروج از توافق هستهاي
بين المللي با ايران و تجديد تحريمها عليه اين
عضــو اوپک و همچنين افت توليد ونزوئال،
کمک کرده است قيمتهاي نفت به باالترين
حد از سال  ۲۰۱۴صعود کند.اما باب دادلي،
مديرعامل غول نفتي  BPانتظار دارد قيمت
نفت به دليل افزايش توليد شــيل و ظرفيت
اوپک ،به محدوده  ۵۰تا  ۶۵دالر در هر بشکه
عقب نشــيني کند.وي در مصاحبه با رويترز
گفت :روشن است که خروج آمريکا از برجام
ابهامات زيادي را در بازار ايجاد کرده اســت.
دادلي با اشاره به پيش بينيهاي  BPگفت:
صادرات نفت ايــران در نتيجه تحريمهاي
آمريکا ،ممکن اســت به ميزان  ۳۰۰هزار تا
يک ميليون بشکه در روز کاهش پيدا کند.
با اين حال مديرعامل  BPپيش بيني کرد
ميزان کاهش صادرات ايران در کف محدوده
مذکور باشد.
استارت توزيع لوازم کاهنده
مصرف آب زده شد

مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر کاهش
آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب گفت:
در حــال حاضر طرح توزيع لــوازم کاهنده
مصرف به صورت قسطي در استان اصفهان
آغاز شــده و اســتقبال خوبي نيز از سوي
مشــترکان براي دريافت اين لوازم صورت
گرفته است.علي سيدزاده در گفتگو با ايسنا،
با بيان اينکه اين طرح از روز شنبه به صورت
جدي در اصفهان آغاز شده است ،اظهار کرد:
بروشورهايي با اطالعات دقيق از انواع لوازم
کاهنده در اختيار مشــترکان پرمصرف قرار
گرفته و هر مشــترکي که تقاضاي دريافت
اين تجهيزات را داشته باشد ،شرکت آبفا در
اختيار آن ميگذارد.وي ادامه داد :در روز اول
حدود  ۴۰۰مشــترک تقاضاي دريافت لوازم
کاهنده مصرف را داشتهاند که پس از ارزيابي
در شرکت آب و فاضالب استان اين لوازم در
اختيار مشترکان قرار ميگيرد و هزينه آن در
قبوض مشترکان درج ميشود.سيدزاده کشور
با بيان اينکه مشترکان ميتوانند هزينه را به
صورت نقدي و يا به صورت اقساط تا  ۲۴ماه
پرداخت کنند ،گفت :خريداري اين تجهيزات
توسط شرکت آبفا به وســيله تامين اعتبار
طرحهاي عمراني کــه به مديريت مصرف
اختصاص يافته ،صورت گرفته است.
اوپک عجلهاي براي
افزايش توليد ندارد

منابع و مقامهاي اوپکي اعالم کردند که با
وجود افزايش قيمت نفت خام و رســيدن به
سطوح  ۸۰دالر براي هر بشکه ،اعضاي اين
سازمان ،عجلهاي براي افزايش عرضه اين
کاال راهبردي در بازارهاي جهاني ندارند.به
گــزارش مهر به نقل از رويترز ،نمايندگان و
منابع اوپک گفتند :افزايش قيمت نفت خام
در بازارهاي جهاني تنها يک پديده کوتاهمدت
اســت که بيشــتر تحت تاثير نگرانيهاي
ژئوپلتيک شــکل گرفته اســت و ارتباطي
با بنيادهاي بــازار و نگراني از کمبود عرضه
نفت در بازار ندارد.يکي از منابع اوپک که با
سياستهاي رياض در بازار نفت آشنايي دارد،
تصريح کرد :عربستان هم سفته بازيهاي
موجود در بــازار را دليل افزايش اخير قيمت
نفت ميداند که دليل محکميبراي افزايش
توليد سازمان نيست.يک منبع ديگر در اين
باره گفت :اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا
بايد نشــان دهنده تأثيري در عرضه باشد تا
اوپک تصميميبراي کاستن از سطح کاهش
توليد خود بگيرد.
عمليات حفاري بدون دريافت
پوشش بيمهاي ممنوع ميشود

با ابالغ وزير نفت ،عمليــات حفاري بدون
دريافت پوشــش بيمهاي ممنوع ميشود.به
گزارش مهر« ،شيوهنامه نحوه دريافت گواهي
ايمني ،تطابق با استاندارد براي ماشين آالت
و تجهيزات حفاري» از سوي وزير نفت ابالغ
و عنوان شــد که هرگونه عمليات حفاري
بدون دريافت پوشــش بيمهاي براي دکل
حفاري و همه تجهيزات و امکانات مســتقر
در کارگاه عمليات حفاري از پايان تيرماه ۹۷
ممنوع است.

گروه انرژي-اميرمهدي نعمتي :در حالي که با خروج آمريکا از برجام،
سياســيون اروپا اعالم ميکنند که به ايران تضمينهاي الزم جهت
همکاري و عمل به برجام را ميدهند ،شرکتهاي اروپايي رسما اعالم
کردهاند همــکاري با ايران از لحاظ فني و مالي امکانپذير نيســت.
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس معتقد است که اروپاييها توان
ايســتادگي مقابل آمريکا را ندارند زيرا از لحاظ سياســي و اقتصادي
وابستگي شديدي به آمريکا دارند.بنابراين نميتوان به وعدههاي آنها
اميدوار بود و نبايد کشــور را معطل آنها نگه داشت.به گزارش فارس
اواسط ارديبهشــت ماه بود که آمريکا از برجام خارج شد اين موضوع
موجب شد تا رئيس جمهور ،همان شب خروج آمريکا از برجام اعالم
کند برجام بدون حضور آمريکا و با حضور اروپاييها ادامه پيدا خواهد
کرد.اين گفته روحاني دقيقا عکس اظهارات گذشــته اســت ،وي در
دوراني که برجام هنوز اجرا نشده بود گفته بود حضور آمريکا در برجام
تضميني براي حضور اروپاييها است.

سرمايهگذاري در ايران سخت شده است و توتال نميتواند خطر از دست
دادن دسترسي به سيستمهاي بانکي آمريکا را بپذيرد.
تکيه کردن به ديوار سست اروپاييها اشتباه است

همانطور که در ابتداي اين گزارش اشــاره شد رئيس جمهور در مقاطع
مختلف زماني حضور آمريکا را در معاهده برجام تضمين اجراي آن اعالم
کرده بود و حتي پيش از رياست جمهوري در جمع دانشجويان گفته بود:
«هنر اين اســت که ما تهديد را به آسيب و آسيب را به فرصت تبديل
کنيم از اين رو مذاکره با آمريکا امکانپذير و شدني است اما سخت است
هرچند بنده معتقدم مذاکره با آمريکا راحتتر از مذاکره با اروپاست چراکه
اروپاييها به دنبال آقا اجازه از آمريکا هستند».اکنون آمريکا يا به قول
رئيس جمهور ،کدخدا از برجام خارج شــده است.از لحاظ فني و در دنيا
واقعي اروپاييها توان دادن تضمين به ايران را ندارند و با توجه به اظهار
نظرهايي که از سوي شرکتهاي اروپايي مطرح شده است ظاهرا تکيه
کردن به ديوار سست اروپاييها اشتباه است زيرا با اين شرايط اروپاييها
هرگز آمريکا را رها نخواهند کرد و قطعا مســائل سياسي را نسبت به
مسائل اقتصادي ترجيح خواهند داد.

بدون آمريکا حضور اروپا در برجام فايدهاي خواهد داشت؟

خروج آمريکا از برجام با فرمان اجرايي دونالد ترامپ و آغاز دور جديدي
از گمانهزنيها در کشــورهاي مختلف درباره ادامه حيات برجام بدون
آمريکا و با تکيه بر توان کشورهاي اروپايي (آلمان ،فرانسه و انگليس)
باعث ضروري شــدن ارزيابي فني و دقيق از توان کشورهاي اروپايي
شده اســت.روزنامه «تاگس اشپيگل» نوشــت که «آنگال مرکل»
صدراعظم آلمان در مناقشــات با آمريکا درباره توافقات اتميبا ايران
درباره انتظارات بيش از حد از اروپا هشدار داده و گفته است« :ما نبايد
خود را قويتر از آنچه هستيم نشــان دهيم.اروپا نميتواند بهتنهايي
خود را بهعنوان قدرت صلح نشــان دهد.بايد اين مســئله مشخص
شــود که اص ً
ال تا چهحد ميتوان از توافق هســتهاي با ايران حمايت
کــرد در صورتي که قدرت بزرگ اقتصادي يعني آمريکا ديگر در اين
راستا مشارکت نداشته باشــد«».پيتر آلتماير» وزير اقتصاد آلمان هم
در ســخناني محتواي نظريات خانم صدراعظم را تأييد کرده و گفته
اســت که دولت آلمان اين امکان را ندارد که از شــرکتهاي آلماني
عليه تحريمهاي اقتصادي آمريــکا ضد ايران حمايت کند.همچنين
«عبدالمطلب الحسيني» از کارشناسان مسائل خاورميانه در آلمان در
مصاحبهاي با نشريه «فوکوس» ايده اروپاييان براي پايبندي به برجام
بعــد از خروج آمريکا از اين توافق را درســت ارزيابي کرده و در عين
حال درباره اجرايي شــدن اين پروژه ابــراز ترديد کرد.وي در اين باره
گفت :نجات اين توافق بسيار سخت ميشود.اروپا در برابر يک مسئله
بزرگ قرار دارد و آن تصميمگيري بين ايران و آمريکا است.الحسيني
اين مســئله را غير واقع بينانه دانست که اروپا از خط و مشي آمريکا
کنارهگيري کند ،چراکه اروپا همچنان به قدرت حمايتي آمريکا وابسته
اســت.در اين باره ،مجيد شاکري کارشناس مسائل مالي معتقد است
آمريکا ابزارهاي فرامرزي براي تحريم دارد.بانکهاي اروپايي نيازمند
استفاده از چرخه دالر هستند و هيچ مقام اروپايي حاضر به حذف يک
بانک از چرخه مبادالت دالري نيســت ،بنابراين اروپا نميتواند بدون
آمريکا برجام را ادامه دهد.به گفته اين کارشــناس مالي ،اينکه ايران
براي اتمام حجت با کشورهاي توافقکننده بحث اجراي برجام بدون
آمريکا را با اروپاييها مطرح کند ،بحث ديگري است اما اين تصور که
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ادامه برجام بدون حضور آمريکا و صرفا با همراهي اروپا شدني است،
به لحاظ فنياشتباه است.
کميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در ايران

روز شنبه ميگل آرياس کانيته کميســيونر انرژي اتحاديه اروپا براي
ديدار با برخي از مسئوالن انرژي ايران ازجمله وزير نفت ،نيرو و رئيس
سازمان انرژي اتميبه تهران سفر کرده بود.علت حضور اين مقام ارشد
اتحاديه اروپا در ايران برطرف کردن مشکالت پيش روي برجام پس از
خروج آمريکا از اين معاهده اعالم شده است.وي اعالم کرده است :روند
کلي اتحاديه اروپا به اين ترتيب نيست که اگر آمريکاييها تحريمها را
تشديد کردند ايران را ترک کنيم و رسما اعالم کرد با توجه به خروج
اياالت متحده آمريکا از برجــام و تدوين و اعمال تحريمهاي جديد،
اتحاديه اروپا تا حدي که بتواند مشــکالت مربوط به نقل وانتقاالت
مالي ايران را حل ميکند و اين گونه نيست که با تنگ تر شدن حلقه
تحريمها ايران را رها کنيم.اين مقام مســئول با اشاره به اينکه مسئله
انتقال پول ايران تنها مربوط به نقل و انتقاالت بين بانکي نيست ،افزود:
اين رويه جوانب ديگري نيز دارد اما در تالشيم تا با ارائه راه حلهايي
به شرکتهاي اروپايي مطرح کنيم که بازار ايران براي سرمايه گذاري
ايمن است.
اروپاييهايي که از ايران ميروند

عليرغم گفتههاي کميسيونر انرژي اتحاديه اروپا ،با اعالم تصميم «دونالد
ترامپ» رئيس جمهور آمريکا درباره خروج از برجام و تصميم او مبني بر
تحريم شرکتهاي اروپايي که با شرکتهاي ايراني همکاري ميکنند،
شرکتهاي بزرگي چون توتال ،اني ،زيمنس ،ايرباس ،آليانتس ،ساگا،
دنيلي و مرسک تصميم گرفتند از ايران خارج شوند10.روز پس از اعالم

تصميم رئيسجمهوري آمريکا درباره خروج از برجام ،کميسيونر انرژي
اتحاديه اروپا اعالم کرد اين اتحاديه براي محافظت از شرکتهاي اروپايي
در برابر تحريمهاي آمريکا عليه ايران قرار است مقررات بازدارنده را بهاجرا
درآورد.گفتههاي وي برخالف خبرهايي است که درباره خروج برخي از
شرکتهاي بزرگ و چندمليتي اروپايي از ايران به گوش ميرسد.شرکت
نفت و گاز فرانســوي توتال با صدور بيانيهاي اعالم کرده است که با
توجه به خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريمهاي آمريکا عليه ايران،
در صورتي که مورد معافيت قرار نگيرد ،مجبور اســت از پروژه توسعه
ميدان گازي پارس جنوبي خارج شود.شرکت فوالد ايتاليايي دنيلي ،کار
براي يافتن پوشش مالي سفارشهاي ايران بهارزش  1.5ميليارد يورو يا
معادل  1.8ميليارد دالر را متوقف کرده است.شرکتي نروژي ساگا که در
حوزه انرژي خورشيدي فعال است و در اکتبر  2017قراردادي بهارزش
 2.5ميليارد يورو براي ارائه خدمات انرژي خورشيدي بهمدت پنج سال با
شرکت «توسعهدهندگان انرژي امين» امضاء کرده است نيز بعد از اعالم
تصميم ترامپ درباره برجام از خروج اين شرکت از ايران خبر داده است.
شرکت نفتي ايتاليايي اني نيز تصميم گرفته توافق خود را با ايران درباره
مطالعه ميدانهاي نفتي و گازي لغو کند.عالوه بر اين شرکت دانمارکي
مرســک  Maerskبه عنوان بزرگترين شرکت کشتيراني جهان روز
پنجشنبه  27ارديبهشت اعالم کرد که کليه فعاليتهاي تجاري خود
با ايران را متوقف خواهد کرد.بهگفته محمدحســين داجمر ،مديرعامل
اسبق کشتيراني ،شرکتهاي بزرگي مانند مرسک و مرسي ب ه سبب
اينکه بازار بزرگي در آمريکا دارند ،نگران هستند که مشمول تحريمهاي
آمريکا شوند.همچنين شرکت چندمليتي خدمات مالي آليانتس ،که دفتر
مرکزي آن ،در شهر مونيخ ،آلمان قرار دارد ،تصميم گرفته از ايران خارج
شود.اخيرا نيز پويانه مديرعامل شرکت توتال فرانسه رسما اعالم کرده
است در حال حاضر بدون اعمال معافيتهاي تحريمياز سوي آمريکا

رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي:

ترازدرياچهاروميه 5سانتيمترافزايشيافت

رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه
در آذربايجان غربي ارتفاع آب درياچه اروميه
از آبهاي آزاد را روز يکشنبه ( 30ارديبهشت)
يک هزار و  270متر و  82ســانتي متر اعالم
کرد و گفــت :ارتفاع آب اين درياچه در هفته
گذشته پنج ســانتي متر افزايش يافته است.
فرهاد ســرخوش روز يکشــنبه در گفتگو با
ايرنا ،افــزود :بارندگيهاي مناســب و ورود آب از آبراههها و
رودخانهها به پيکــره درياچه از عوامل افزايش تراز نگين آبي
آذربايجان به شــمار ميرود.وي با اشاره به عملکرد موفق اين
ســتاد در جلوگيري از ادامه روند خشک شدن درياچه اروميه،
ادامه داد :ارتفاع درياچه اروميه در مقايسه با کمترين تراز ثبت
شده آن حدود  78ســانتي متر فاصله دارد و اين مهم ،نتيجه
تالشهــاي دولت تدبير و اميد در تحقق وعده احياي درياچه
اســت.وي با اعالم اينکه گستره کنوني نگين آبي آذربايجان
به  2هزار و  367کيلومتر مربع رســيده است ،افزود :مساحت
درياچه اروميه نسبت به هفته گذشته  56کيلومترمربع افزايش
يافته است.سرخوش ابراز اميدواري کرد که با حمايتهاي ويژه
مدير بهرهبرداري از ســدهاي کشــور گفــت :با توجه
به کاهش ورودي آب به ســد زاينــده رود ذخاير آبي
در اصفهان به کمتر از  ۱۰درصد رســيده اســت.وحيد
عسگرينژاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار
کرد :براي استفاده حداکثري از بارش و آبهاي سطحي
با ذخيرهسازي در سدهاي مخزني بخشي از اين کمبودها
را جبران کرديم.وي با بيان اينکه در سال آبي ،۹۶-۹۷
 ۵۰درصد کاهش بارندگي داشــتيم ،اذعان کرد :ميزان
بارش در سال آبي  ۹۶-۹۷تا امروز حدود  ۱۳۰ميلي متر
بوده است که نسبت به سال گذشته و ميانگين درازمدت،
 ۵۰درصد کاهش داشــته است.عسگرينژاد با اشاره به
کاهش ورودي ســدها در سال آبي  ،۹۶-۹۷گفت :کل

در همين خصوص ،هدايت ا ...خادمي ،عضو کميسيون انرژي مجلس در
گفتگو با «عصرايرانيان» درباره اين موضوع گفت :ما نبايد انتظار داشته
باشــيم که اروپاييها روبه روي آمريکا بايستند ،به هر نحو آمريکا وزنه
ســنگين تري در معادالت جهاني نسبت به اروپا است و اروپاييها هم
وابستگي زيادي چه به لحاظ سياسي و اقتصادي به آمريکا دارند و واقعا
معلوم نيست که اگرهم بخواهند بتوانند مخالف نظر آمريکا عمل کنند.
در هــر حال آمريکاييها زير همه چيز زده و همه تعهدات خود را زير پا
گذاشتند و حاال هم اگر ميبينيم اروپاييها ميگويند تضمين ميدهند که
به برجام متعهد هستند و به همکاري با ايران ادامه ميدهند در واقع به
نوعي با نظر آمريکا ميخواهند قدري ايران را آرام و معطل کنند ،در نهايت
عمال اتفاقي در توسعه ايران نميافتد و قطعا شرکتهاي اروپايي که با
ايران قرارداد بستهاند ايران را ترک خواهند کرد.البته با وجود برجام هم در
طول اين مدت اتفاق خاصي براي کشور نيفتاد به عنوان مثال مبادالت
بانکي ما کماکان مشکل دارد و گشايشي حاصل نشده است.بنابراين اصال
نبايد به وعدهها و تضمينهاي اروپاييها اميدوار بود و کشور را معطل آنها
کرد همانطور که شرکت توتال اعالم کرد که ايران را ترک خواهد کرد و
ما در زمان امضاي اين قرارداد به وزارت نفت اعالم کرديم که قرارداد با
اين شرکت به صالح نيست و منافع ايران را تضمين نميکند ولي وزارت
نفت متاسفانه توجي نکرد و حاال وزير نفت بايد پاسخگو باشد.در طول 5
سال اخير عمال هيچ گشايشي در صنعت نفت حاصل نشد و وزارت نفت
به جاي اينکه اقدام به توسعه صنعت نفت کند ،با وجود توان شرکتهاي
ايراني نظير پتروپارس ،کشور را معطل خارجيها نگه داشت که نه تنها
قرارداد خاصي امضا نشد بلکه قراردادهاي امضا شده نيز هم اکنون عقيم
ميماند که اين هم يکي ديگر از ضربههاي بزرگي است که آقاي زنگنه
به کشــور زد که ازجمله آنها ميتوان به قرارداد کرسنت ،قرارداد توتال،
واگذاري بازار گاز منطقه به کشورهاي ديگر و عدم تاسيس پااليشگاه به
منظور توليد فرآوردههاي نفتي در طول مديريت ايشان اشاره کرد.

سخنگويکميسيونانرژيمجلس:

دولت تدبيــر و اميد اعتبار الزم براي تکميل
طرحهاي احياي درياچه اروميه تخصيص يابد.
رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه
در آذربايجان غربي با تاکيد بر اينکه اين ستاد
نقش هماهنگي براي اجراي طرحهاي احيا
دارد ،اضافه کرد :اعتبار اختصاص يافته به اين
ستاد براي اتمام طرحهاي احياي درياچه در
اختيار دســتگاههاي اجرايي مرتبط ازجمله شرکت آب منطقه
اي ،سازمان جهاد کشاورزي ،اداره کل حفاظت محيط زيست و
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري قرار ميگيرد.وي با اعالم
اينکه حوضه آبريز درياچه اروميه توســط  21رودخانه دائميو
 39رودخانه دورهاي سيراب ميشود ،گفت :درياچه اروميه يک
حوزه آبي بســته اســت که آب آن از محل بارش مستقيم و
روان آب ورودي از آب راههها و رودخانهها تامين ميشــود.به
گفته وي ،ستاد احياي درياچه اروميه در گام نخست ،مطالعاتي
براي احياي اين درياچه آغاز کرد و در سريعترين زمان ممکن
طرحهاي  44گانه نهايي براي احياي اين درياچه در دستور کار
قرار گرفت.

ايراندرمقابلتحريمنفتيدستوپابستهنيست

ســخنگوي کميســيون انــرژي مجلس،
توضيحاتي پيرامــون صادرات نفت ايران در
صورت اعمال تحريم ارائه داد.اسدا ...قرهخاني
در گفتگو با خانه ملت ،با اشــاره به اينکه در
حال حاضر ايران حدود  2ميليون بشکه نفت
صادر ميکند ،گفــت :اگر ميزان توليد ايران
در سقف  2ميليون بشکه بماند ،عربستان و
آمريکا درصدد جبران اين ميزان توليد ايران هستند ،تا خاليي
در ميزان عرضه نفت در بازار ايجاد نشــود که سبب افزايش
قيمت نفت شود.وي با بيان اينکه با ادامه روند کنوني در بازار
نفت شاهد شوک و تغيير ناگهاني قيمت نخواهيم بود ،افزود:
در حال حاضر مازاد توليد در بازار بين المللي نفت وجود دارد،
لذا براي افزايش عرضه ممکن است آمريکا توليد نفت شيل را
افزايش دهد و بخشي از خالء تحريم نفتي ايران را عربستان
با توليد  10ميليون بشکهاي جبران کند ،چراکه آمريکا و برخي
کشــورهاي منطقه اراده کردهاند که خــاء نفتي ايران را پر
کنند.مديريت جديدي در فــروش نفت در بخش بين الملل
وزارت نفــت رخ ميدهد و حتي اگر تحريمهاي نفتي اعمال

شود ،ايران نفت خود را با راهکارهاي جديد
صادر ميکند.نماينده مردم علي آباد کتول در
مجلس شوراي اســامي ،با اشاره به اينکه
برخي پااليشگاهها استاندارد و کاتاليز خود را
با نفت ايران تنظيم و پس از برجام نفت ايران
را خريداري کرده اند ،ادامه داد :اين موضوع
به اين معنا نيست که ايران دست و پا بسته
بوده تا آمريکا شريانهاي اقتصادي کشور را تحريم کند و ما
نيز شــيرهاي نفت را ببنديم ،بلکــه ايران ميزان عرضه نفت
خود در بازار را حفظ ميکند.وي با بيان اينکه ايران در عرضه
نفت شگردهاي جديدي را اتخاذ ميکند ،يادآور شد :مديريت
جديــدي در فروش نفت در بخش بين الملل وزارت نفت رخ
ميدهد و حتي اگر تحريمهاي نفتي اعمال شود ،ايران نفت
خود را با راهکارهاي جديد صادر ميکند.قره خاني افزود :ايران
راهکارهايي اتخاذ کرده که اگر برخي مشــتريان نفت ايراني
تمايلي به ادامه همکاري نداشتند ،مشتريان جديدي جايگزين
شود ،که اخيرا نيز ايران مشتريان جديدي همانند شيلي براي
فروش نفت پيدا کرده است.

مدير بهرهبرداري از سدهاي کشور:

ذخاير آبي اصفهان به کمتر از  10درصد رسيده است

ورودي به ســدها حدود  ۱۵.۵ميليارد مترمکعب بود که
نسبت به سال گذشــته  ۱۲ميليارد مترمکعب کاهش
داشت که معادل  ۴۴درصد کاهش ورودي است و براي
جبران اين کاهش ،با مديريت و تنظيم سدها  ۲۸درصد
خروجي ســدها کاهش يافت.وي تصريح کرد :از ۱۷۷
سد مهم کشور با ظرفيت  ۵۰ميليارد مترمکعب ،به طور
ميانگين  ۴۹درصد اين سدها پر شده است که نسبت به
سال گذشته  ۱۲درصد کاهش داشته است.عسگرينژاد
با بيان اينکه وضعيت آبي تهران در شرايط طبيعي است،

گفت :با وجود کاهش  ۳۰درصدي ورودي آب به سدهاي
الر و لتيان و کاهش  ۵۰درصدي ظرفيت مخازن اين دو
سد ،وضعيت آبي تهران نسبت به ساير شهرها مناسب
ارزيابي ميشود و با مشارکت مردم ميتوان از خشکسالي
عبــور کرد.وي بــا تأکيد بر اينکه بــا توجه به کاهش
بارندگي امسال و نيز کنترل خروجي سدها ،زاينده رود
با محدوديت مواجه است ،تصريح کرد :ورودي سد زاينده
رود  ۶۴درصد و موجودي مخزن  ۴۹درصد کاهش داشته
است که شرايط سختي را در استان اصفهان ايجاد کرده

است.به گفته وي ،سد زاينده رود اصفهان با يک ميليارد
مترمکعب ظرفيت ،تنها  ۱۰درصد ،معادل  ۱۸۰ميليون
مترمکعب آب دارد.عسگرينژاد با اشاره به خشکسالي
سال گذشته در هرمزگان ،اذعان داشت :سال گذشته سد
استقالل در شهرستان ميناب استان هرمزگان ورودي
خوبي نداشته و سيالبهاي اندکي داشت ،اما با ذخيره
سازي ،آب شرب براي مردم استان تأمين شد.وي ادامه
داد :در سال آبي  ۹۶-۹۷سد استقالل ميناب با  ۹۹درصد
کاهش ورودي و  ۷۵درصدي کاهش مخازن آبي ،مواجه

است و وضعيت بحراني را تجربه خواهد کرد.عسگرينژاد
با بيان اينکه وضعيت خراسان رضوي نيز بحراني است،
اظهار کرد :سد دوستي در استان خراسان رضوي تأمين
کننده بخش عمده آب شرب مشهد ،با کاهش ورودي
 ۸۸درصدي و کاهش  ۴۹درصدي مخازن ســدها در
شرايط مناسب آبي به سر نميبرد.مدير بهره برداري از
سدهاي کشور با اشــاره به کاهش بارش در خوزستان
بيان کرد :در حوزه کارون و دز نيز کاهش بارش داشتيم
و در ســال آبي جاري با  ۴۹درصد کاهش بارش و ۲۷
درصد کاهش ذخاير آبي سدها مواجه هستيم که عالوه
بر مشکل تأمين آب ،در بحث برق آبي نيز کاهش توليد
خواهيم داشت

ضرر واحدهاي پتروشيميبا يکسان سازي نرخ ارز

با يکسان ســازي نرخ ارز ،محصوالت پتروشيميبا
نرخــي بيــش از  ۴۲۰۰تومان فروخته شــده که
موجب ضرر واحدهاي پتروشيميميشــود.به گفته
کارشناســان با نظارت بيشتر ميتوان اين مشکل را
مديريت کرد.به گزارش مهر ،با يکســان سازي نرخ
ارز با قيمت  ۴۲۰۰تومان به ازاي هر دالر ،بسياري از
مشکالت در زمينه صادراتي يا نرخ خوراک واحدهاي
پتروشــيميحل شد؛ اما با بررســي وضعيت بازار به
نظر ميرســد هنوز دســت اندازهايي در اين زمينه
وجود دارد.پيش از يکســان سازي نرخ ارز ،مقولهاي
که مطرح ميشد ،اختالف قيمت خوراک واحدهاي
پتروشيميبا نرخ فروش صادراتي محصوالتشان بود؛
بــه اين ترتيب که پتروشــيميها ،خوراک خود را با
يارانــه دولتي دريافت ميکردند ،اما با قيمت ارز آزاد
ميفروختند.در اين شرايط ،حاشيه سود پتروشيميها
بــاال و دولت در حقيقت متضرر ميشــد که البته با
يکسان ســازي نرخ ارز ،اين دسته از مشکالت حل
شد.اين تکنرخي شدن از سويي ديگر ،تاثير زيادي
بر معامالت محصوالت پتروشــيميدر بورس کاال
داشــت؛ به نحوي که تا قبــل از اعالم تک نرخي

نظارت بر نرخ فروش محصوالت پتروشيميافزايش يابد

شدن ارز ،قيمت محصوالت در بورس کاال براساس
ارز شــناور ســامانه سنا محاســبه و در بورس کاال
معامله ميشد.در اين شرايط تا زماني که واحدهاي
پتروشيميکف عرضه اعالمياز سمت شرکت ملي
پتروشيميرا رعايت ميکردند ،وضعيت بازار در شرايط
عادي پيش رفت و تنها در محصوالتي که ظرفيت
توليد آن محصول از سمت واحد پتروشيميکمتر نياز
داخل بود يا در شرايط اورهال يک واحد پتروشيمي،
بــه صورت مقطعي بازار دچار التهاب افزايش قيمت
ميشد.البته شرکتهاي صنايع تکميلي ،مخالف اين
نوع مکانيزم محاسبه قيمت محصوالت پتروشيميو
خواستار محاسبه محصوالت پتروشيميبراساس ارز
مبادلهاي بودند؛ به اين معنــا که به نوعي به دنبال
کاهش قيمــت محصوالت در بورس کاال بودند؛ در
حالي که با تک نرخي شــدن قيمت ارز و اعالم ارز
 ۴۲۰۰توماني عمال قيمــت محصوالت با کاهش
حدود  ۱۰الي  ۲۵درصدي قيمتها در بورس شد.اين
کاهش قيمتها در بورس کاال باعث التهاب در بازار
آزاد شد ،نکته بسيار مهم اختالف شديد بين قيمت
محصوالت پتروشــيميدر بورس و بازار آزاد است.

اتفاقي که براي صنعت تکميلي پتروشيميکشــور
که اقتصاد اين واحدها به شدت به قيمت مواد اوليه
وابسته اســت ،بسيار خطرناک اســت و باعث زير
ظرفيت رفتن و در انتها تعطيلي اين واحدها ميشود.
در هميــن حال رضــا محتشــميپور ،رئيس دفتر
صنايع تکميلي شرکت ملي صنايع پتروشيميدرباره
مشکالت کنوني محصوالت پتروشيمي ،گفت :بازار
در ماه دوم سال ،شرايط پرالتهابي را تجربه ميکند،
بهطوريکه پارســال کاالهــاي پررقابت حدود ۱۱
درصــد کل محصوالت صنعت پتروشــيميبود ،اما
اوايل ارديبهشــت ،ميزان کاالهاي پررقابت به ۴۳
درصــد افزايش يافت.از آن طــرف ،بهطور معمول
 ۶۵تا  ۷۰درصد کاالها ،بدون رقابت يا با رقابت کم
بودند که اين ميزان در ماه جاري به  ۲۵درصد کاالها
رســيده اســت.اين يعني اينکه ما با بحران تقاضا
روبهرو هســتيم.وي ادامه داد :اين در حالي است که
با افزايش همزمــان قيمت خوراک و کاهش قيمت
فروش برخي شــرکتها وارد فاز زياندهي شدهاند.
به عنوان مثال ،پتروشيميتندگويان تنها توليد کننده
 PETدر ايران براساس برآوردها اين محصول را با

زيان عرضه ميکند ،اما خريداران آن از محل فروش
 PETدر بازار آزاد تا بيش از  ۵۰درصد سود ميکنند
که نتيجه اشکال در سازوکارهاي مديريت بازار است.
هماکنون عامل اصلي اين مسئله سقف رقابت است
و اگر سقف قيمتي در کوتاه مدت اصالح يا برداشته
شود التهاب بازار کم خواهد شد ،البته برداشتن آن نيز
نگرانيهايي ايجاد ميکند.رئيس دفتر صنايع تکميلي
شرکت ملي صنايع پتروشيميافزود :بايد به عملکرد
گذشته شرکتها در دوره غيربحران هم توجه داشت،
يعني اگر يک شرکت در زمان نبودن بحران ماهانه
 ۱۰۰تن خريد داشته ،در اصل نبايد توان آن را داشته
باشــد که ناگهان  ۲هزار تن تقاضا ثبت کند.مشکل
ديگر صنعت پاييندست پتروشيميخريد محصوالت
از بازار داخلي و فروش در بازارهاي جهاني توســط
دالالن است.در واقع عدهاي به اين وسيله ريال خود
را با ارز  ۴۲۰۰توماني به محصوالت پتروشيميتبديل
کرده و سپس آنرا با ارزهاي با قيمت بازار آزاد صادر
ميکنند که سبب کمبود در نياز داخل ميشود .احمد
صرامي ،عضو هيــات مديره اتحاديه صادرکنندگان
فرآوردههــاي نفت ،گاز و پتروشــيميبا بيان اينکه

علت تشــکيل بورس کاال در کشــور ،شفافيت در
معامالت بود ،گفت :ســاختار بورس کاالي کشــور
به نحوي اســت که معامالت انجام شده در آن ،به
صورت شــفاف انجام ميشود ،اما در شرايطي شبيه
وضع موجود ،به نظر ميرسد اين نهاد شاخصهاي
نظارتي بيشتري را در صورت نبود تعريف يا با ضريب
حساســيت باالتري اجرا کند.وي با اشاره به اينکه
اين موضوع را در کميسيونهاي اختصاصي اتحاديه
بيشــتر بررســي ميکنيم ،افزود :نظارت بر فروش
حواله صادرات محصوالت پتروشيميدر بازار را بايد
نهادهاي نظارتي يا پايانههاي گمرکي کشور انجام
دهند.به گفته صرامي ،مشــکل در اين بخش زماني
رخ ميدهد کــه توليدکنندههاي کوچک که قدرت
مالي چنداني ندارند ،محصوالت مورد نياز خود را از
شرکتهاي واسطهاي تهيه ميکنند.اين شرکتهاي
واسطهاي نيز ،محصول خود را از شرکتهاي بزرگي
خريداري ميکنند که در حقيقت اين شــرکتهاي
بزرگ ،وظيفه قيمت گذاري در حوزه محصوالت را
برعهده دارند و بيشتر نظارت نيز بايد بر اين شرکتها
انجام شود.

