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اخبار
خريد نفت چين از آمريکا
دو برابر شد

ف��روش نفت آمري��کا به چي��ن به مدد
قيمته��اي باالت��ر جهان��ي ،در چهار ماه
نخس��ت س��ال  ۲۰۱۸حدود  ۱.۲ميليارد
دالر افزايش يافت.به گزارش ايس��نا به
نق��ل از بلومبرگ ،فروش نفت آمريکا به
چين به م��دد قيمتهاي باالتر جهاني ،در
چهار ماه نخس��ت سال  ۲۰۱۸حدود ۱.۲
ميليارد دالر افزايش يافت.چين براي حل
اختالفات تجاري با آمريکا ،پيشنهاد کرده
است خريد کاالهاي آمريکايي را امسال
ح��دود  ۲۵ميلي��ارد دالر افزايش دهد.به
گفته منابع آگاه ،نفت خام ،زغال سنگ و
محصوالت کشاورزي ازجمله کاالهايي
هس��تند که چينيها تمايل دارند بيشتر
خري��داري کنند.بن��ا ب��ر جديدترين آمار
دولتي ،آمريکا در چهار ماه نخست سال
ميالدي جاري حدود  ۳۳۰هزار بشکه در
روز نف��ت و ميعانات به چين صادر کرده
که حدود  ۱۲۰هزار بشکه در روز باالتر از
مدت مشابه سال گذشته بود.
معادل دو نيروگاه برقي در شبکههاي
توزيع انرژي به هدر ميرود

عضو کميس��يون انرژي مجلس ،بر لزوم
نوسازي شبکههاي توزيع برق و خطوط
انتقال انرژي تاکي��د کرد.جالل ميرزايي
در گفتگو با خانه ملت ،گفت :متاس��فانه
مشکل اصلي کشور در زمينه برق و آب
اين اس��ت که به سمت س��رمايهگذاري
در اي��ن بخ��ش حرکت ک��رده و از يک
س��و نيروگاه احداث و از سوي ديگر سد
افتتاح ميشود؛ اما نحوه مصرف به حال
خود رها ش��ده اس��ت.ميرزايي افزود :به
اعتقاد بس��ياري از کارشناس��ان به جاي
اينکه نيروگاه در کش��ور احداث ش��ده و
به جاي اين همه سرمايه گذاري در اين
بخش باي��د از هدررفت و اتالف برق در
شبکههاي توزيع و انتقال برق جلوگيري
شود.وي با بيان اينکه معادل دو نيروگاه
برق در ش��بکههاي توزيع انرژي به هدر
ميرود ،ادامه داد :براي جلوگيري از اين
مقدار هدررفت بايد به س��مت کاهش و
مديريت مصرف حرک��ت کرد ،چراکه با
ادامه اين روند بايد اين دغدغه را داش��ت
که هرساله يک نيروگاه احداث کرد.
پاکستان با کمک روسيه
خط لوله گاز احداث ميکند

سخنگوي وزارت خارجه پاکستان گفت:
روس��يه و پاکستان براي اجراي خط لوله
گاز با همکاري جمهوري اس�لاميايران
در اعم��اق اقيانوس در س��واحل جنوبي
اين کش��ور ،توافق نامه همکاري امضاء
ميکنند.به گزارش ايرنا« ،محمد فيصل»
در خصوص انتشار اخباري در رسانههاي
اين کش��ور مبني بر امضاي توافق نامه
 10ميليارد دالري اسالم آباد – مسکو ،با
بيان اين مطلب گفت :در مرحله نخست،
کارشناس��ان روسي براي عملياتي کردن
اح��داث خ��ط لول��ه گاز در اعم��اق دريا
اقدامات امکان س��نجي انجام ميدهند.
محم��د فيصل گف��ت :پيش��نهاد اجراي
خط لوله گاز در زير دريا از س��ال 2017
ميالدي از سوي دولت پاکستان در دست
بررس��ي ب��وده و در اين طرح ،روس��يه،
پاکستان ،جمهوري اسالميايران و هند
مشارکت دارند.
ترکيه آبگيري سد ايليسو
را به تعويق انداخت

س��فير ترکي��ه در عراق اع�لام کرد که
اين کش��ور به دس��تور رئيس جمهوري
دريچههاي سد «ايليس��و» را به سمت
عراق باز ميکند.به گزارش ايسنا ،فاتح
ييلديز ،س��فير ترکيه در عراق پنجشنبه
اظه��ار ک��رد ک��ه ترکيه ب��راي کمک
ب��ه عراق ب��ه منظور غلبه ب��ر کم آبي،
آبگيري س��د ايليس��و را که بر روي رود
دجله بنا شده ،متوقف کرده است اما روز
اول ژوئيه آبگيري آن را از س��ر خواهد
گرف��ت.وي در گفتگ��و ب��ا خبرنگاران
گف��ت :به زودي آب دجله بر روي مردم
عراق باز خواهد شد.ييلديز افزود :زماني
که پرکردن اين س��د دوباره آغاز ش��ود،
آب هن��وز هم مطابق توافق دو کش��ور
به داخل ع��راق جريان خواهد داش��ت
و ب��ه طور کلي قطع نخواهد شد.س��فير
ترکي��ه در ع��راق گفت :ترکيه پيش��تر
ني��ز دريچههاي اين س��د را براي مردم
عراق باز کرده بود.کش��ور ما بار ديگر با
متوقف کردن دوباره آبگيري سد ايليسو،
برطرف کردن نيازهاي عراق را مقدم بر
نيازهاي خود قرار داد.

پااليشگاههاي اروپايي براي تحريم نفتي ايران آماده ميشوند

گروه ان�رژي :به دنبال وضع تحريمهاي جديد آمريکا
عليه ايران ،پااليش��گاههاي اروپاي��ي در حال کاهش
خريد نفت خود از ايران و در حال بس��تن درهاي يک
پنجم از بازار نفت صادراتي ايران هس��تند.با اين وجود
همچنان عدهاي در ايران به اروپاييها اميدوار هستند
و معتقدند اگر اروپا بتواند مشکل بيمه و ترانسفر مالي
را با يورو حل کند ،ميتوانيم همين ميزان فروش نفت
را حفظ کنيم يا حداکثر ممکن است  25درصد ظرفيت
کنوني را از دس��ت بدهيم.به گزارش تسنيم به نقل از
رويترز ،منابع آگاه گفتن��د ،به دنبال وضع تحريمهاي
جدي��د آمريکا عليه ايران ،پااليش��گاههاي اروپايي در
حال کاهش خريد نفت خود از ايران هستند و در حال
بس��تن درهاي يک پنجم از بازار نفت صادراتي ايران
هستند.اين کاهش در خريد نفت از ايران ،تالشهاي
دولتهاي اروپايي براي حفظ برجام بعد از خروج آمريکا
از اين توافق بين المللي را با پيچيدگي مواجه ميسازد.
هرچند دولتهاي اروپايي از خط مشي واشنگتن مبني
بر وضع تحريمهاي جديد عليه ايران تبعيت نکرده اند،
اما بانکها ،شرکتهاي بيمه و کشتيراني ،تحت فشار
تحريمهاي آمريکا که موجب افزايش ريسک تجارت
با ايران شده ،به تدريج در حال قطع روابط خود با ايران
هس��تند.يک منبع آگاه در شرکت ساراس ايتاليا گفت:
«ما نميتوانيم با آمريکا مقابله کنيم ».اين منبع گفت،
س��اراس در حال تصميم گي��ري در مورد نحوه توقف
خريد نفت ايران در بازه زماني  180روزه اس��ت».هنوز
مشخص نيس��ت که دولت آمريکا چه کاري ميتواند
انجام دهد ،اما در عمل ما به مشکل برميخوريم».اين
منابع گفتند ،پااليش��گاههاي اروپاي��ي ازجمله توتال
فرانسه ،اني و ساراس ايتاليا ،رپسول و کپساي اسپانيا و
هلنيک پتروليوم يونان در حال آماده ش��دن براي قطع
خري��د نفت از ايران از زمان اجراي تحريمهاي آمريکا
هستند.اين پااليشگاهها بخش اعظم خريد نفت اروپا از
ايران را به خود اختصاص داده اند.اروپا مش��تري حدود
يک پنجم نفت صادراتي ايران است.اين منابع گفتند،
اين شرکتها که اکثرشان قراردادهاي بلندمدت خريد
نفت از ش��رکت ملي نفت ايران دارند ،تا زمان اجرايي
ش��دن تحريمها به خريد نفت از اي��ران ادامه خواهند
داد.ب��ه گفت��ه مناب��ع آگاه ،توتال ،بزرگترين ش��رکت

پااليش��گاهي اروپا قصد ندارد براي ادامه خريد نفت از
ايران پس از  4نوامبر از دولت آمريکا درخواست معافيت
کند.اين بدان معناس��ت که توتال عمال قادر به تداوم
خريد نفت از ايران نخواهد بود.ش��رکتهاي رپس��ول
و هلنيک پترولي��وم از اظهارنظر در اين باره خودداري
کرده اند.سخنگوي شرکت کپسا گفت« :فعاليتهاي
تجاري ما همچون گذش��ته ادامه دارد...ما همچنان به
تبعيت کامل از مقررات اتحاديه اروپا و حقوق بين الملل
ادامه ميدهيم».منابع تجاري گفتند ،نفت اورالز روسيه
ميتواند جايگزي نفت ايران شود.قيمت نفت اورالز پس
از اع�لام خروج آمريکا از برجام افزايش يافته اس��ت.
برخي از پااليش��گاهها ازجمله ش��رکت کپسا ،در حال
بررس��ي اين مس��ئله هس��تند که براي معاف شدن از
تحريمهاي آمريکا جهت ادامه خريد نفت از ايران بعد
از ماه نوامبر به دولت آمريکا درخواست بدهند يا نه.يک
منبع صنعتي نزديک به ش��رکت کپسا گفت« :با توجه
به قرارداد بلندمدت اين ش��رکت با ايران ،ما اميدواريم
که معافيتي  6ماهه (تا زمان خاتمه قرارداد خريد نفت از
ايران) بگيريم...ما نميدانيم که آيا از ماه نوامبر به بعد به
طور کامل خريد نفت از ايران را متوقف خواهيم کرد يا
به صورت جزئي».از زمان لغو تحريمهاي ايران در سال
 ،2015ميزان خريد نفت اروپا از ايران به شدت افزايش
يافته اس��ت.اما اکنون بانکها ،شرکتهاي کشتيراني
و بيمهه��ا در ح��ال فاصله گرفتن از ايران هس��تند و

گزين��ه چنداني جز توق��ف خريد نفت از اي��ران براي
پااليشگاههاي اروپايي باقي نگذاشته اند.يک منبع آگاه
در شرکت رپسول گفت« :موضوع يافتن تانکر و يک
شرکت بيمه براي پوشش دادن محمولههاي خريداري
ش��ده از ايران است.اين کار در حال حاضر اصال آسان
نيس��ت».با اين وجود همچنان برخي کارشناس��ان در
اي��ران به اروپاييها اميدوارند و معتقد هس��تند که اگر
اروپا بتواند مش��کل بيمه و ترانسفر مالي را با يورو حل
کند ،ميتوانيم همين ميزان فروش نفت را حفظ کنيم
يا حداکثر ممکن اس��ت  25درص��د ظرفيت کنوني را
از دس��ت بدهيم.بهروز نامداري ،کارش��ناس انرژي در
گفتگو با ايلنا ،درباره خروج آمريکا از برجام و وضعيت
فروش نفت ايران اظهار داش��ت :بيشتر مشتريان نفت
ما آس��ياي جنوب ش��رقي ،هند ،چين و اروپاي غربي
بودهاند ،اکنون کشورهاي اروپايي پاي برجام ايستادهاند
و مقامات اروپايي هم در تالش��ند که پول نفت ايران
را از طري��ق يورو پرداخت کنند ،اگر موفق ش��وند اين
کار را انج��ام دهند قدم بزرگي اس��ت و ايران ميتواند
به خري��داران اروپايي متکي باش��د.وي افزود :بخش
مهمتر بيمههاي کشتيها است.اگر همچنان بيمههاي
اروپايي کشتيهاي نفتکش ما را بيمه کنند ،ايران براي
فروش نفت به اروپا فعال دچار مش��کل نميش��ود.اين
کارش��ناس حوزه انرژي تصريح کرد :چشم اندازي که
اکنون متصور است اينکه اگر اروپا بتواند مشکل بيمه

 ۱۵تيرماه صورت ميگيرد

قول معاون زنگنه به رئيس جمهور:

رونماييازسريجديدکارتخوانسوخت

مديرعامل ش��رکت ملي پخ��ش فرآوردههاي
نفت��ي گف��ت :از پانزده��م تي��ر امس��ال اولين
س��ري کارتخوانه��اي جدي��د در جايگاههاي
توزيع س��وخت رونمايي و در يک ب��ازه زماني
مش��خص ،تماميجايگاههاي س��وخت کشور
به اين تجهيزات مجهز خواهد ش��د.به گزارش
تسنيم ،سيد محمدرضا موسويخواه مديرعامل
ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با بيان
اينکه نصب تجهيزات جديد اس��تفاده از کارت
سوخت در جايگاههاي عرضه آغاز شده ،گفت:
تجهيزات جديد لمسي بوده و صفحه نمايشگر
بزرگت��ري دارد و از نظ��ر حجم حافظه نيز چند
براب��ر کارتخوانهاي قديمياس��ت و عالوه بر
اينکه امنيت بااليي دارد ،ميتوانند توزيع سوخت
و پرداخ��ت را بهصورت همزم��ان انجام دهند.
مديرعامل ش��رکت ملي پخ��ش فرآوردههاي
نفتي ،با بيان اينکه اکنون بيش از  11سال از آغاز
نصب تجهيزات س��امانه هوشمند سوخت روي
جايگاههاي عرضه ميگ��ذرد ،گفت :نصب اين
تجهيزات جديد هيچ گونه هزينهاي براي دولت
ندارد و با مشارکت شبکه بانکي و سرمايهگذاري
شرکتهاي توزيع کننده اينترنت تحت نظارت و
مالکيت ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي

ادام��ه فعاليت توتال در فاز  ۱۱پ��ارس جنوبي با خروج
ترام��پ از برجام درهالهاي از ابهام قرار گرفته و چنانچه
اين ش��رکت موفق نش��ود از آمريکا معافي��ت بگيرد از
اين قرارداد خارج ميش��ود و طبق آنچه از پيش تعيين
ش��ده شرکت چيني  CNPCIجايگزين توتال خواهد
ش��د.حال س��وال مهم اينجاس��ت که با توجه به اينکه
توتال مناقصهه��اي فاز  ۱۱را برگزار ک��رده بود ،اگر از
قرارداد خارج شود ،تکليف مناقصهها چه خواهد شد؟به
گزارش ايس��نا ،ش��رکت فرانس��وي توتال که از تيرماه
س��ال گذش��ته بعد از امضاي قرارداد با ايران و تشکيل
کنسرسيوميمتشکل از يک شرکت چيني و يک شرکت
ايراني کار خود را در فاز  ۱۱پارس جنوبي آغاز کرده بود
در پ��ي خروج ترامپ از برجام در بيانيهاي اعالم کرد به
مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي
درياچه اروميه ضمن انتقاد شديد از وزارت
نيرو به دليل خ��ودداري اين وزارتخانه از
رهاس��ازي آب س��دها به درياچه اروميه
اظه��ار کرد :ج��دول وضعيت س��دهاي
حوضه آبريز درياچه اروميه نشان ميدهد
که آب س��دها سرريز ش��ده ،با اين وجود
وزارت ني��رو از رهاس��ازي آب به درياچه
ارومي��ه خ��ودداري کرده است.مس��عود
تجريش��ي در گفتگو با ايسنا ،با اشاره به
مکاتبات متعدد ستاد احياي درياچه اروميه
با وزارت نيرو مبني بر ضرورت اختصاص
سهم آبي درياچه اروميه گفت :طبق قانون
نياز درياچه اروميه اولويت دوم منطقه بعد
از ش��رب است اما وزارت نيرو نياز زيست
محيطي درياچه را حت��ي در اولويت آخر
هم قرار نداده اس��ت.وي با بيان اينکه در
ابتداي هر سال آبي نيازهاي پاييندست
س��دها مش��خص ميش��ود ،گفت :اگر
براس��اس نيازهاي موج��ود ،وزارت نيرو
بخواهد منحني بهرهبرداري س��دها را از
ابتداي سال آبي طراحي کند ،اول مصارف
کشاورزي و بعد س��اير مصارف را تعيين
ميکن��د اين در حاليس��ت که براس��اس
قوانين موجود اولويت اول ش��رب ،سپس

و ترانس��فر مالي را با يورو حل کند ،خريداران نفت ما
متضرر نميشوند و در مجموع ميتوانيم همين ميزان
فروش نفت را حفظ کنيم يا حداکثر ممکن اس��ت 25
درصد ظرفيت کنوني را از دست بدهيم ،ولي در صورت
همراهي اروپا در کل آس��يب جدي به صادرات نفت ما
وارد نميشود.وي بيان کرد :شرايط اکنون ايران شايد
براي تصميمگيران خودمان هم شفاف نباشد ،دستگاه
ديپلماس��ي خارجي مذاکره ميکند ،وضعيت را ارزيابي
ميکند و ممکن اس��ت تغيير هم داش��ته باش��د يعني
ش��رايط مانند قبل از  2014و برجام نيس��ت که همه
چيز مشخص باشد ،ممکن اس��ت دستگاه ديپلماسي
راهکارهاي��ي را با ش��رکاي اروپايي پيدا کند تا به يک
نتيج��ه ،چارچ��وب و فرمولي برس��ند که ه��م منافع
شرکتهاي بخش خصوصي و هم منويات دولتهاي
اروپايي تامين ش��ود.نامداري خاطرنشان کرد :در حال
حاضر ما با دو اروپا مواجهيم ،دولتهاي اروپايي متعهد
به برجامن��د و عالقه دارند توافقنام��ه برجام کماکان
حفظ ش��ود ولي بخش خصوصي به دنبال اين اس��ت
که منافعش حفظ شود و از آسيبهايي که ممکن است
از جانب تحريمهاي آمريکا دامنش��ان را بگيرد مصون
باشند ،اگر اروپا اين گپ را پر کند ،ايران ميتواند اميدوار
باشد که در نهايت از اين مرحله به سالمت عبور کند.
وي يادآور شد :هر زمان آمريکا بتواند مسائل اقتصادي
خودش را با س��اير شرکا مانند چين و روسيه حل کند،
احتم��ال اينکه بخش��ي از تفاهمنامههايش مربوط به
موضوع ايران باش��د ،بعيد نيست.اين کارشناس حوزه
ان��رژي در ادامه درباره فش��ارهايي که آمريکا بر توليد
و ف��روش نفت ايران و ونزوئال وارد ميکند و تاثير آن
بر قيمت و بازار آتي گفت :موضوع ديگر اين است که
اگر ما و ونزوئ�لا براي فروش نفتمان حالت اضطرار
داشته باشيم ،بازار آسيبي نميبيند ،چون توليدکنندگان
س��نتي و اوپک و همچنين توليدکنندگان نفت ش��يل
اين کش��ش را دارند که کمبود بازار را پر کنند ،ضمن
اينکه آمريکا از ش��رايطي که براي ايران ايجاد ميکند
سود بزرگي را به لحاظ اشتغالزايي در کشورش حاصل
ميکند؛ چراکه فع�لا بابت تحويل گاز به کارخانجات
ال.ان.جي درآمدي ندارد و از اين منظر ميتواند سهم
بيشتري در بازار داشته باشد.

هر روز به ۱۰روستا گازرساني ميکنيم

انجام ميش��ود.وي با بيان اينک��ه فناوريهاي
نصبشده بهروي کارتخوانهاي جديد قابليت
توزيع سوخت و انجام عملياتهاي بانکي را دارا
است ،گفت :از اين پس ،تمامينازلها به سيستم
توزيع سوخت و پرداخت همزمان مجهز ميشود
که شهروندان ميتوانند از طريق خدمات بدون
کارت و ي��ا با وارد کردن کارتهاي بانکي خود
و حت��ي از طريق موباي��ل ،پرداختهاي خود را
انج��ام دهند.مديرعام��ل ش��رکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي با تأکيد بر اينکه از آغاز اجراي
اين طرح کارت سوخت موجود در جايگاهها نيز
فعال خواهد بود ،گفت :مردم از اين بابت نگراني
نداش��ته باش��ند و تا مدتي کارتهاي س��وخت
جايگاهداران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلي
براي شهروندان پيش نيايد.

مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران از وعده
ش��رکت ملي گاز به رئيسجمهوري به منظور
تحقق برنامه گازرس��اني به  ۱۰روس��تا در هر
روز از س��ال  ۹۷خبر داد و گفت :مطابق وعده
ش��رکت ملي گاز به رئيسجمه��وري ،تا پايان
امسال هر روز به  ۱۰روستا گازرساني ميکنيم.
به گزارش تسنيم ،حميدرضا عراقي مديرعامل
ش��رکت ملي گاز ايران ميانه ارديبهش��ت ماه
امس��ال از برنامه وزارت نفت براي گازرس��اني
به  10روس��تا در هر روز از سال  97خبر داد و
گفت« :يکي از مهمترين برنامههاي ش��رکت
ملي گاز ايران تکميل توسعه شبکه گازرساني
به روستاها تا  2سال آينده است و در اين راستا
ش��عار امسال شرکت ملي گاز اين است که هر
روز  10روستا را به شبکه گاز متصل کنيم».در
حال��ي که يک م��اه از اين گفته مع��اون وزير
نفت ميگذرد ،س��عيد مومني مدير گازرس��اني
ش��رکت ملي گاز ايران از وعده ش��رکت ملي
گاز ب��ه رئيسجمهوري به منظ��ور تحقق اين
برنام��ه خبر داد و گفت :مطابق وعده ش��رکت
ملي گاز به رئيسجمهوري ،تا پايان امسال هر
روز به  10روس��تا گازرس��اني ميکنيم.مومني
از گازرس��اني به  10روس��تا در هر روز تا پايان

تکليف مناقصههايي که توتال برگزار کرده چه ميشود؟

علت تصميم رييسجمهور آمريکا براي خروج از توافق
هستهاي با ايران ،قادر به ادامه دادن پروژه فاز  ۱۱پارس
جنوبي ايران نيست و تمام فعاليتهاي مرتبط خود را قبل
از  ۱۸نوامب��ر لغو خواهد کرد ،مگر اينکه تحت حمايت
مقامات فرانسوي و اروپايي ،به طور ويژه براي اين پروژه،
به توتال معافيت از تحريمها اعطا شود.توتال همچنين
اع�لام کرد فعال هيچ تعهد و الت��زام ديگري در ارتباط
با پروژه پارس جنوب��ي اضافه نخواهد کرد و با مقامات
آمريکايي و فرانسوي ،بر سر اعطاي معافيت به اين پروژه
در حال مذاکره است.از سوي ديگر بيژن زنگنه ،وزير نفت
کشور دهه نخست خردادماه ضرباالجل  ۶۰روزه براي
توتال تعيين کرده و گفت :توتال  ۶۰روز فرصت دارد با
دولت آمريکا مذاکره کند.دولت فرانس��ه نيز در اين ۶۰

روز ميتواند با دولت آمريکا براي ماندن توتال در ايران
مذاکراتي انجام دهد.وزير نفت با بيان اينکه در صورت
موافقت دولت آمريکا و مستثنا کردن توتال ،اين شرکت
در ايران ميماند ،اظهار کرد :در غير اين صورت ،شرکت
ملي نفت چين (سيانپيس��ي) جايگزين توتال در اين
پروژه ميشود.همچنين پاتريک پويانه مديرعامل شرکت
فرانسوي توتال روز جمعه گفت :احتمال اينکه بتوانيم از
معافيت از تحريمهاي آمريکا عليه ايران بهرهمند شويم
و اجراي پروژه بزرگ گازي در ايران را ادامه دهيم بسيار
کم اس��ت.بنابراين به احتمال زياد توتال از پروژه فاز 11
پارس جنوبي ايران که در ژوئيه  ۲۰۱۷آغاز ش��د خارج
ميش��ود مگر اينکه واش��نگتن توتال را از تحريمهاي
خود عليه تهران مستثني کند.اين اتفاق درحالي رخ داده

امس��ال خبر داد و گفت :وزارت نفت و شرکت
ملي گاز به رئيسجمهوري قول دادهاند که هر
روز  10روستا را گازرساني کنند ،ما همه تالش
خود را به کار ميگيريم تا نس��بت به اين تعهد
پايبند باش��يم و آن را محق��ق کنيم.وي افزود:
اکن��ون  5هزار و  220روس��تا در ح��ال اتمام
مراحل گازرس��اني هس��تند ،افزون بر اين54 ،
شهر نيز بهزودي از نعمت گاز بهرهمند خواهند
ش��د.مدير گازرساني ش��رکت ملي گاز ،با بيان
اينکه تا پايان امس��ال  3هزار و  600روس��تا
به جمع روس��تاهاي گازرساني شده ميپيوندد،
تصريح کرد :با اين حس��اب ،س��اکنان بخش
عمدهاي از روس��تاها که هنوز از سوخت مايع
اس��تفاده ميکنند تا پايان امسال طعم شيرين
آرامش استفاده از گاز طبيعي را خواهند چشيد.

اس��ت که توتال حدود  ۹۰ميليون دالر در فاز  ۱۱هزينه
و مناقصههاي مربوطه را برگزار کرده است و مشخص
نيس��ت بعد از خروج ترامپ از اين قرارداد چه بر سر اين
مناقصهها خواهد آمد.رضا خياميان ،رئيس هيأت مديره
انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در اين
مورد توضيح داد :اگر توتال از قرارداد خارج شود و سهم
خ��ود را به ش��رکت چيني واگذار کن��د ،اين که تکليف
مناقصهها چه ميشود به سياست شرکت چيني بستگي
دارد اما از آنجايي که مس��ائل پيش رفته و توتال برخي
اقدامات را انجام داده است احتمال دارد طبق همان روال
پيش برود.اما بايد گف��ت هنوز نميتوان به طور قطعي
سخن گفت زيرا سياست شرکت چيني و وضعيت توتال
مشخص نشده است.

عضو ستاد احياي درياچه اروميه انتقاد کرد

وزارت نيرو حقابه درياچه اروميه را نميدهد

نياز زيس��ت محيطي و در آخر کشاورزي
است.اين عضو ستاد احياي درياچه اروميه
با اشاره به روند تعيين سهم آبي هريک از
بخشها ازجمله کشاورزي و محيطزيست
در حوض��ه آبريز درياچ��ه اروميه تصريح
ک��رد :در منطقه آذربايج��ان و در حوضه
آبريز درياچه اروميه نزديک به  ۹۰درصد
مصرف آب در حوزه کشاورزي است.براي
مثال اگر پنج ميليارد مترمکعب آب داشته
باش��يم ۴.۵ ،ميليارد مترمکعب آن براي
کش��اورزي و  ۵۰۰ميليون مترمکعب به
حوزه شرب و صنعت اختصاص مييابد.
تجريش��ي در ادامه گفت :در ابتداي سال
آبي جاري ( )۹۶-۹۷براس��اس تجربيات
ي وضعيت آبي حوضه
گذشته و پيشبين 
آبري��ز درياچ��ه ارومي��ه ب��ه وزارت نيرو
اعالم کرديم وضعيت آوردهاي امس��ال
خوب خواهد بود و حتما بايد در اس��فند و
فروردينماه آب سدها را به سمت درياچه
اروميه رهاسازي کنيم اما متاسفانه وزارت
نيرو آب را پش��ت س��دها نگه داشت و از
ورود آن به درياچه اروميه جلوگيري کرد.

وي در پاس��خ به اين پرسش که اجتناب
وزارت ني��رو از تخصي��ص حقابه درياچه
ارومي��ه به چ��ه دليل بوده اس��ت ،گفت:
وزارت ني��رو از ترس اينک��ه براي فصل
تابستان آب کافي نداش��ته باشد از ورود
آب به درياچه اروميه ممانعت کرد.همين
تصميم نش��ان ميدهد ک��ه بهرهبرداري
منابع آب در کشور ما علمينيست.معاون
محيط زيست انساني س��ازمان حفاظت
محيط زيست تاکيد کرد :با وجود رايزنيها
و مکاتب��ات متعدد با وزارت نيرو مبني بر
ضرورت رهاس��ازي آب سدها به سمت
درياچه اروميه اين وزارتخانه به بهانههاي
مختلف و از ترس اينکه نکند در تابستان
نياز به آب داش��ته باشد ،از رهاسازي آب
به درياچه اروميه خودداري کرد درحاليکه
ج��دول و اينفوگراف��ي وضعي��ت ذخاير
س��دهاي حوضه آبريز درياچه اروميه به
خوبي نش��ان ميدهد که س��دها سرريز
شده است.تجريش��ي ضمن انتقاد شديد
از مديري��ت مناب��ع آب در وزارت ني��رو
اظهار کرد :آب س��رريز از سدها به سمت

زمينه��اي کش��اورزي جاري ميش��ود
درحاليکه اگر در زمس��تان رهاسازي آب
س��دها به س��مت درياچه اروميه صورت
ميگرفت ،تراز درياچه بيش��تر از شرايط
فعلي بود.مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق
س��تاد احياي درياچه ارومي��ه تاکيد کرد:
وزارت ني��رو و بهرهبرداران از س��دها در
حوضه درياچه اروميه نه تنها علميعمل
نکردند ،بلکه حتي دستورالعملهاي خود
را مبني بر «اولويت نياز زيست محيطي»
ناديده گرفتند حتي تا سه هفته پيش تعداد
بيش��ماري مکاتبه با وزارت نيرو داشتيم
که در نتيجه آن رهاسازي تنها به مدت دو
روز انجام شد و دوباره آب را قطع کردند.
وي با بيان اينکه علم منحني بهرهبرداري
از سدها سابقه  ۳۰ساله و علم پيشبيني
آوردهاي بارشي سابقه  ۲۰سال دارد ،اظهار
کرد :متاسفانه هنوز منابع آب را براساس
چانهزني مديري��ت ميکنيم.بدون اينکه
علميباشد يا دستورالعملهاي وزارت نيرو
و ش��وراي عالي آب در نظر گرفته شود.با
وزارت نيرو توافق کرده بوديم که اگر آب

زياد باشد سهم درياچه اروميه داده شود و
اگر آورد آبي کم باشد ،از بخش کشاورزي
و س��هم درياچه ،هر ي��ک  ۵۰درصد کم
شود.تجريشي تاکيد کرد :متاسفانه وزارت
نيرو س��ه سال اس��ت که آبها را پشت
سدها نگه داشته اس��ت ،از رهاسازي آن
به سمت درياچه به ميزان کافي جلوگيري
ميکند و سهم درياچه اروميه را نميدهد.
امس��ال طي نامهاي کتبي به وزارت نيرو
اعالم کرديم که وضعيت آبها بد نيست
و بايد رهاسازي صورت گيرد اما تا سدها
سرريز نشد خودشان به اين باور نرسيدند
که وضعيت آبي مناسب است.من نميدانم
اين چه نوع مديريتي است حتي با چشم
هم ميبينند که سدها سرريز شده اما باز
سهم درياچه را نميدانند.معاون سازمان
حفاظت محيط زيست در پايان اظهار کرد:
اين رفتار وزارت نيرو تخلف از مصوبات و
تخلف حرفهاي از بهرهبرداري از منابع آب
است.جالب است بدانيد آذربايجان خطهاي
است که امسال بارشهاي مناسبي داشته
است اما سهم آبي درياچه اروميه داده نشد
بنابراين اين ش��رايط نشان ميدهد حتي
اگر بارشها هم خوب باشد مديريت آب
علمينيست.

اخبار
عربستان در سياست نفتي خود
بازنگري ميکند

وزير نفت هند با اش��اره ب��ه صحبتهايي
که با همتاي س��عودي خود داش��ت ،اظهار
کرد :عربستان و ساير توليدکنندگان اوپک
سياس��ت کاهش تولي��د خ��ود را بازنگري
ميکنند.به گزارش ايسنا ،دارمندرا پرادهان،
وزير نفت هند گفت :براي نخستين بار ،وزير
نفت عربستان به ما اعالم کرد کشورش در
حال بازبيني سياست خود درباره کاهش توليد
نفت است.اين اظهارات به دنبال اخبار اخير
مبني بر درخواست غيررسميدولت آمريکا از
عربس��تان سعودي و برخي ديگر از اعضاي
اوپک ب��راي افزاي��ش توليد نف��ت مطرح
ش��د.اوپک و برخي از توليدکنندگان خارج
از اين سازمان شامل روسيه با هدف تقويت
قيمتها و حذف عرضه م��ازاد ،توافق کردند
توليدش را مجموعا  ۱.۸ميليون بشکه در روز
کاهش دهند.اين توافق از ابتداي ژانويه سال
 ۲۰۱۷به اجرا درآمده و قرار اس��ت تا پايان
امس��ال ادامه پيدا کند اما سطح ذخاير نفت
جهان به سطح هدف گذاري شده از سوي
اوپک نزديک شده است.
افزايش مراجعه چينيها براي
همکاري با ايران

مديرعامل تاسيسات دريايي گفت :با خروج
آمريکا از برجام بايد زمان بگذرد و ببينيم که
آي��ا اروپا جرات ميکند از زير س��ايه آمريکا
خارج شود يا خير.ابوالقاسم رحماني در گفتگو
با ايلنا ،با اش��اره به اينکه مهمترين مشکل
ما براي اجراي پروژهها تامين سرمايه است،
اظهار داشت :ما در زمينه اجرا مشکلي نداريم
و خ��روج احتمالي ش��رکتهاي خارجي از
پروژهه��ا خلل��ي در برنامههاي م��ا ايجاد
نميکند.وي افزود :کمکي که ما نياز داريم
از ش��رکتهاي خارجي دريافت کنيم روي
E&Pها است.در زمينه اجرا مشکلي نداريم
و طي س��الهاي گذشته ظرفيت بااليي در
زمينه انجام پروژهها در کش��ور ايجاد شده
است.مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت
تاسيسات دريايي تصريح کرد :آنچه اکنون
براي ما اهميت دارد اين اس��ت که بتوانيم
از حضور ش��رکتهاي خارجي براي تامين
سرمايه اس��تفاده کنيم.وي با بيان اينکه ما
اکن��ون نياز به تجهيزات خاص��ي نداريم و
همه را قبال تهيه کردهايم ،خاطرنشان کرد:
ما براي همکاري در پروژهها بيش��تر دنبال
ش��رکتهاي اروپايي هستيم البته چينيها
هم خيلي مراجع��ه ميکنند.رحماني يادآور
شد :در هر صورت با خروج آمريکا از برجام
بايد زمان بگذرد و ببينيم که آيا اروپا جرات
ميکند از زير سايه آمريکا خارج شود يا خير.
آيا پرداخت يارانهها مانع نوسازي
پااليشگاهها شده است؟

س��خنگوي کميس��يون ان��رژي مجلس،
توضيحاتي پيرامون نوسازي پااليشگاههاي
ايران ارائه کرد.اسدا ...قره خاني در گفتگو
با خانه ملت ،با تاکيد بر ضرورت نوس��ازي
پااليش��گاهها ،گف��ت :پااليش��گاههاي
ايران عمدتا پااليش��گاههايي هس��تند که
تکنولوژي و دانش فن��ي آنها قديميبوده
و حت��ي به ني��م قرن پيش ميرس��د.وي
با بيان اينک��ه ايران پااليش��گاه جديدي
ندارد ،افزود :پااليش��گاههاي جديد کشور
همانند پااليش��گاه آبادان ،تهران و شازند
در طرحه��اي توس��عهاي ق��رار دارن��د و
تنه��ا پااليش��گاههاي جديد پااليش��گاه
بندرعباس و س��تاره خليج فارس هستند.
پااليش��گاهها بودجه نوس��ازي را معموال
براي هزينههاي ديگ��ر در نظر ميگيرند،
بنابراين ش��اهد توليدات دهههاي قبل در
برخي از پااليش��گاهها هستيم.قره خاني با
بيان اينکه س��رعت بازسازي پااليشگاهها
بس��يار کند بوده و رضايت بخش نيست،
تصريح کرد :دليل آنها براي عدم نوسازي
اين ب��وده که بخش��ي از بودجههاي آنها
براي يارانهها اختصاص مييابد و بخش��ي
در اختيار سازمانهاي ديگر قرار ميگيرد،
لذا بودج��هاي براي طرحهاي توس��عهاي
باقي نميماند.
ظرفيت نصب شده انرژيهاي نو
کشور به  575مگاوات رسيد

وزارت ني��رو اعالم کرد :از تيرماه س��ال 88
ت��ا ابتداي خردادماه امس��ال ظرفيت نصب
ش��ده انرژيهاي نو کشور به  575مگاوات
رس��يده اس��ت.به گزارش ايرنا ،در اين بازه
زماني (تيرماه سال  1388تا ابتداي خردادماه
امس��ال)  2ميليارد و  72ميلي��ون کيلووات
ساعت از منابع تجديدپذير انرژي توليد شده
که اين ميزان توليد برق از محل انرژيهاي
تجديدپذير توانس��ته از انتش��ار حدود يک
ميليون و  430هزار تن گاز گلخانهاي بکاهد.
همچني��ن اين ميزان تولي��د انرژيهاي نو
باعث شده  588ميليون مترمکعب از مصرف
س��وختهاي فس��يلي در کش��ور که جزو
عوامل اصلي آاليندگي هوا در کشور است،
کاسته شود.هم اکنون  550مگاوات نيروگاه
تجديدپذير در کشور در حال احداث است و
ظرفيت نصب شده انرژيهاي نو کشور نيز
به  575مگاوات رسيده است.

