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انرژی

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت:

مصرف بنزین خودروهای داخلی باالست

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت:ضرورت
دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و
مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام الزم را انجام دهد.
به گزارش وزارت نفت ،محسن دالویز در نخستین نشست
شورای مدیران این شرکت با اشاره به مصرف حداکثری بنزین در
تعطیالت نوروز افزود :شرایط اقتصادی جامعه اقتضا میکند که
امسال به موضوع بهینهسازی مصرف انرژی توجه ویژهای داشته
باشیم.
وی اظهار کرد :تا زمانیکه اصالح قیمت سوخت به صورت
قانونی صورت نپذیرفته تک تک ما ایرانیان وظیفه داریم در ذیل
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی مقام معظم رهبری و
قانون اصالح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسالمی ،احساس
مسئولیت بیشتری در مصرف صحیح انرژی در بخشهای خانگی،
حملونقل ،صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با انتقاد از
عملکرد خودروسازان درباره مصرف باالی سوخت در خودروهای
داخلی گفت :ضرورت دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در
کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام الزم را
انجام دهد.
دالویز همچنین با اشاره به اتفاقهای اخیر پیرامون سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و تحریم این نهاد انقالبی نظام مقدس
جمهوری اسالمی از سوی آمریکا اظهار کرد :همه وجود ایران عزیز
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و ما در هر جایگاهی
که هستیم وظیفه داریم از سپاه حمایت کنیم.
مدیر برنامهریزی شرکت نفت خبر داد؛

سطح آب در هورالعظیم کاهش یافت

مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت :شرایط
هورالعظیم از نظر کلی تغییر چندانی نسبت به  ۲۲و  ۲۳فروردین
سال جاری نکرده است ،اما در برخی نقاط شاهد کاهش سطح آب
بوده ایم.
کریم زبیدی ،مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت
ایران درباره آخرین وضعیت تأسیسات و چاههای نفتی در منطقه
هورالعظیم اهواز گفت :شرایط هورالعظیم از نظر کلی تغییر چندانی
نسبت به روز جمعه  ۲۳فروردین  ۹۸و پنجشنبه  ۲۲فروردین
سال جاری نکرده است ،اما در برخی نقاط شاهد کاهش سطح
آب بودهایم.
وی ادامه داد :محتوای نفتی داخل خطوط لوله را هر کجا که
دچار آب گرفتگی شده است ،قطع کردیم؛ به عبارتی دیگر در هر
نقطه که احساس کردیم میتواند ایجاد تهدید کند ،اقدامات الزم
را انجام دادهایم.
به گفته این مقام مسؤول ،چند چاه در منطقه غرب کارون
که ممکن بود آسیب ببیند و ایجاد مشکل کند ،مسدود شده است.
زبیدی در پاسخ به اینکه برآورد شما از خسارات ایجاد شده
چه میزان است ،تصریح کرد :اکنون نمیتوان درباره میزان خسارات
اظهارنظر کرد .چرا که سیل متوقف نشده است ،از سویی دیگر
عالوه بر خساراتی که متوجه تأسیسات نفتی است ،بازگرداندن
چاههای نفتی مسدود شده به روند تولید نیز امر آسانی نیست و
هزینه کالنی در بر دارد.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر
اینکه مجموعه وزارت نفت به هیچ عنوان از ورود آب به هورالعظیم
جلوگیری نکرده است ،اظهار داشت :شخصاً از حوضچههای موجود
بازدید کردم و صراحتاً می گویم که هیچ ممانعتی برای ورود آب به
هور العظیم وجود ندارد.

آمریکا فشار بر ایران را زیاد کند
بازار نفت شکننده میشود؛

هشدار زنگنه
به آمریکا

وزیر نفت وضع بازار نفت را شکننده عنوان کرد
و گفت :اگر آمریکا بخواهد فشار را بر ایران اضافه
کند ،بازار نفت بهطور غیرقابل پیشبینی شکنندهتر
خواهد شد.
بیژن زنگنه در گفتوگوی زنده با برنامه «پارک
شهر» رادیو تهران ،درباره این موضوع که بعضیها
میگویند وزارت نفت به دلیل اینکه احداث تاسیسات
در خشکی  ۳۰درصد ارزانتر از دریا بوده اقدام به
خشک کردن هور کرده است ،توضیح داد :این یک
دروغ بزرگ است که دشمنان ملت ایران شایعه
کردهاند .متاسفانه برخی دوستان این دروغ را باور و
بازنشر کردهاند .فیلمهایی که هم اکنون در رسانه ملی
و فضای مجازی پخش شده است ،نشان میدهد دور
تا دور تمام تاسیسات ما را آب گرفته است و تنها
توانستهایم محدودههای بسیار کوچکی (مث ً
ال ۱۰۰
مترمربع) را که چاه یا دکل حفاری ما قرار دارد
حفظ کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از جانب وزارت نفت هیچ
منعی در موضوع هورالعظیم وجود ندارد و هیچ زمانی
هم وجود نداشته است ،یادآور شد :سیاست ما همواره
این بوده است که اکوسیستم هور باید به عنوان یک
سیستم زنده در طبیعت بماند ،برای این موضوع
هزینههایی به ما افزوده شده و نه اینکه کم شده باشد.
وزیر نفت ادامه داد :مدیریت این موضوع (آب
 ۲۷فروردین انجام میشود؛

نخستین عرضه سال
 ۹۸میعانات گازی
در بورس انرژی

گرفتن هورالعظیم) دست وزارت نفت نیست و بهعهده
ستاد مدیریت بحران استان خوزستان است ،آنها هر
دستوری بدهند ما تابع آن هستیم .اخیرا هم در سفر
به خوزستان اعالم کردم اگر آنها (ستاد مدیریت بحران
استان) دستوری دهند ،ما آمادگی اجرای آن را داریم.
وی با بیان اینکه هم اکنون سراسر هور را آب
فرا گرفته و اگر جایی را آب نگرفته است به دالیل
طبیعی مانند همواری و ناهمواری است ،تصریح کرد:
هیچکس این موضوع در ذهنش نبوده است که برای
حفظ تاسیسات نفتی به جان و مال مردم خسارت
بزند .اگر آب در برخی از قسمتهای هور رفته و برخی
دیگر کمتر یا بیشتر رفته ،به دلیل پستی و بلندیهای
زمین است.
خسارت تاسیسات نفتی زیاد است
زنگنه در پاسخ به اینکه یکی از فعاالن شبکه
مجازی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار ویدئویی
اعالم کرد آب در هورالعظیم حداکثر تا مچ پاست و
بیشتر از آن نیست ،افزود :مدیریت آب در هورالعظیم
ارتباطی به وزارت نفت ندارد که اجازه دهد یا ندهد،
تصمیم با ستاد مدیریت بحران استان است .آقای
استاندار هم در صحبتهایشان اعالم کردند که وزارت
نفت صحبت و درخواستی درباره هورالعظیم از ما
نداشته است .آنها خودشان در این زمینه تصمیم
گرفتند که به نظرم تصمیم درستی بوده است.

اطالعیه نخستین عرضه سال  ۹۸میعانات گازی پارس
جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی برای تاریخ ۲۷
فروردین ،منتشر شد.
به گزارش وزارت نفت ،اطالعیه عرضه یک میلیون بشکه
میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی
با قیمت پایه  ۶۷دالر و  ۸۵سنت برای هر بشکه منتشر شد.

وی درباره خسارت سیل به تاسیسات نفتی هم
اظهار کرد :تاسیسات ما خسارت زیادی در سیل
دیدند .تلمبهخانهها و واحدهای بهرهبرداری ما در
اهواز در سیل محصور هستند .نفت در این شرایط
هم به سیلزدگان کمک می کند و گاز و سوخت مایع
مورد نیاز مردم را تامین میکند و هم به وظیفه ذاتی
خود یعنی تامین خوراک پاالیشگاهها و صادرات عمل
میکند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه تمام امکانات صنعت
نفت در اختیار مردم سیلزده است و از هیچ کمکی در
این زمینه دریغ نخواهیم کرد ،افزود :اولویت نخست ما
حل مشکالت مردم است.
زنگنه به این پرسش که یکی از مسئوالن
خوزستان دیروز اعالم کرد که آبگیری از کانال سلمان
را از ترس وجود یک لکه نفتی متوقف کردهاند ،پاسخ
داد :هیچ نشتی از نفت تاکنون اطالع داده نشده است.
در جاهایی که نگران آسیب بودیم هم تولید چاه را
متوقف کردیم و هم لولهها را از نفت خالی کردیم.
باوجود تهدیدهای آمریکا به کارمان ادامه
میدهیم
وزیر نفت درباره تهدید اخیر وزیر امور خارجه
آمریکا مبنی بر تشدید تهدید علیه ایران هم توضیح
داد :ما به کارمان ادامه میدهیم ،اما آنچه مهم است
اینکه وضع بازار نفت شکننده است و اینگونه نیست که

شرایط عرضه در این دوره نیز مانند عرضه
نفت خام است .امکان واریز پیش پرداخت  ۶درصد
به صورت ارزی فراهم شده است و برای تسویه
باقیمانده وجه المعامله ،خریداران میتوانند از
سازوکارهای ارزی مورد تأیید شرکت ملی نفت
ایران استفاده کنند.

عرضه خیلی باالتر از تقاضا باشد ،یا حتی ظرفیتهای
مازاد زیاد باشد .این حرفها بیشتر جنبه تبلیغاتی
دارد تا بازار را آرام کنند .اما اینگونه نمیشود .نفت
هر روز در بازار گرانتر میشود که نشاندهنده نگرانی
بازار است.
وی با بیان اینکه آقای ترامپ باید انتخاب کند که
میخواهد فشار بر ایران را اضافه کند یا قیمت سوخت
را در پمپهای بنزین آمریکا پایین نگه دارد ،تصریح
کرد :هم اکنون ونزوئال مشکل دارد ،روسیه را تحریم
کردهاند ،لیبی ناآرام است و تولید بخشی از نفت
آمریکا نیز از دست رفته است .این موارد نشان میدهد
که وضع تولید و عرضه و تقاضا شکننده است .اگر
بخواهند فشار را بر ایران اضافه کنند ،این شکنندگی
به طرز غیرقابل پیشبینی اضافه خواهد شد.
زنگنه در پاسخ به اینکه اگر تصور کنیم وضع
کنونی سودان به نفع محوری که مورد حمایت
عربستان است پایان میپذیرد و فشارها در ونزوئال
ادامه مییابد در این شرایط فکر میکنید آمریکا
موفق به فشار بیشتر بر ایران خواهد شد ،تصریح
کرد :سودان در بحث نفت جایگاهی ندارد .عمدتا
نفت در سودان جنوبی است ،این در حالی است که
این اتفا قها در سودان شمالی است که نفتی وجود
ندارد .ادامه این وضع در ونزوئال نیز فشار را بر
آمریکا اضافه میکند.

خریداران میتوانند تا چهار ماه پس از انجام معامله،
محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر
مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت ایران امکا نپذیر
است.
در این مرحله یک میلیون بشکه میعانات گازی در
محمولههای  ۳۵هزار بشکهای عرضه خواهد شد.

وزیر نیرو اعالم کرد:

افزایش  ۱۹برابری بارش باران

وزیر نیرو با بیان اینکه سیالب هفته های
اخیر  2100میلیارد تومان خسارت به تاسیسات
آب و برق وارد کرد ،گفت :برق  2هزار و 352
روستا به علت سیالب قطع شد اما اکنون تنها
برق  35روستا به علت عدم دسترسی همچنان
قطع است.
«رضا اردکانیان» روز یکشنبه برای ارائه
گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل
زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل،
در مجلس شورای اسالمی حضور یافت.
وزیر نیرو با بیان اینکه  23استان کشور
درگیر سیل بود ،اضافه کرد :آنچه که در سه
هفته گذشته در کشو رخ داد ،ناشی از بارش
های شدید در مدت زمانی طوالنی و در پهنه
گسترده ای از کشور بود.
اردکانیان افزود :آبرسانی به سه هزار و 788
روستا به علت سیالب قطع شد ،اما اکنون تنها
 1.5درصد این روستاها مشکل برقراری شبکه
آب را دارند.
وزیر نیرو افزود :وقوع سیالب ،امری اجتناب
ناپذیر است و در سایر کشورها نیز رخ می دهد،
اما باید با کمک دانش و اطالعات و تجربیات
موجود ،خسارت های آن را کاهش دهیم.
وی ادامه داد :بر اساس آمار ،بارندگی 2
هفته اول فروردین کشور در سال گذشته حدود
سه میلی متر و میانگین بلندمدت  50ساله
 20.8میلی متر بوده است ،اما امسال با رشد
 19برابری نسبت به سال گذشته به  57میلی
متر رسید.
وزیر نیرو اظهار داشت :به عنوان نمونه در
حوضه آبریز کرخه در مدت مشابه پارسال حدود
 5.4میلی متر بارندگی بود اما امسال با 108
میلی متر بارش در این حوضه آبریز مواجه شدیم.
اردکانیان بیان اینکه ایران کشور خشک
و نیمه خشکی است ،گفت :برخی نظریه ها
درباره تغییر اقلیم کشور مطرح شده که البته

باید بررسی شود که بر اساس آنها ،کشور ما
خشکسالی ها و ترسالی های شدید خواهد
داشت؛ بنابراین باید بتوانیم در زمان ترسالی
بیشترین سود را از بارش ها ببریم.
وی یادآور شد :سیل با وجود خسارات و
صدمات زیادی که وارد کرد ،مزایایی نیز داشت از
جمله در نتیجه بارش ها بیش از  40تاالب کشور
از  40تا  100درصد سیراب شدند.
وزیر نیرو با بیان اینکه همچنین امسال
سدهای بزرگ نیازهایشان تامین شد ،افزود:
پارسال  340شهر ما تحت تاثیر تنش کم آبی
قرار داشتند .کاهش تولید برقابی باعث کمبود
برق شده و مشکل ریزگردها نیز ایجاد شده
بود.
اردکانیان خاطر نشان کرد :برنامه ریزی
ما همانگونه که رهبر معظم انقالب در دیدار
روز  13فروردین تاکید کردند این است که
از برکات سیل استفاده کرده و صدمات آن را
کاهش دهیم.
وی اضافه کرد :اصل موضوع سیل اجتناب
ناپذیر است ،اما باید تالش شود تا هر مقدار
که امکانات الزم است فراهم شود تا پیش
بینی ها دقیق تر باشد.وزیر نیرو با بیان این
که هر سه ماه یکبار سازمان هواشناسی پیش
بینی خود را در جلسات شورای عالی آب ارایه
می کند ،گفت :آخرین پیش بینی ارایه شده
در شورای عالی آب در  29بهمن  97حاکی
از آن بود که در سه ماه اسفند ،فروردین و
اردیبهشت ،شرایط ما از نظر بارش ها ،نرمال
و طبیعی خواهد بود.
اردکانیان اضافه کرد :در حوضه های آبی
که سیالب داشتیم ،به علت محدودیت مخازن و
حجم سیالب ها ،خسارات و مشکالتی ایجاد شد.
وی با خاطر نشان کردن اینکه باید پس از
بحران در جلسات کارشناسی به موضوع سیالب
رسیدگی شود ،گفت :با دستور رئیس جمهوری

به مسایل مربوط به سیل و مدیریت بحران و
مسایل مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
اردکانیان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به
حریم رودخانه ها اشاره کرد و گفت :قوانین
خوبی درباره حریم رودخانه ها وجود دارد که
باید اجرا شود.
وزیر نیرو ادامه داد :باید پهنه بندی حدود
 75هزار کیلومتر از رودخانه های مهم کشور
انجام شده و حریم و بستر آنها مشخص شود.
وی بر لزوم الیروبی رودخانه ها اشاره کرد و
گفت :با توجهی که اکنون در سطح افکار عمومی
به مساله آزادسازی حریم و بستر رودخانه شده،
امیدوار هستیم که بتوانیم با تامین منابع مالی،
این اقدام را سرعت دهیم.
وی با بیان اینکه موضوع سیالب مثل
مدیریت آب یک موضوع چند بعدی و میان
بخشی است ،افزود :اینکه یک دستگاه را نشانه
بگیریم و این تلقی را داشته باشیم که با پرداختن
به یک وجه می توان این موضوع را حل کرد فقط
فرصت را از ما خواهد گرفت.
اردکانیان ادامه داد :امیدواری زیادی وجود
دارد که با همکاری نزدیک با کمیسیون های
تخصصی مجلس و هیات رسیدگی کننده ،شتاب
بیشتری به این موضوع بدهیم.
وزیر نیرو گفت :در نتیجه بارش های شدید،
 10میلیارد مترمکعب آب در خوزستان وارد
سدها شد که به جز رها سازی ،امکان مدیریت
آن وجود نداشت.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی نیز پس از سخنان اردکانیان گفت:
مساله الیروبی و بستر رودخانه ها جزو
وظایف مهم شما است ،بنابراین با توجه به
اینکه ترسالی ادامه خواهد شد برنامه ای را
به مجلس ارایه کنید تا مشخص شود که چه
برنامه هایی را امسال انجام خواهید داد تا
برای سال آینده با مشکلی مواجه نشویم.

روسیه مطرح کرد؛

احتمال لغو پیمان نفتی اوپک پالس برای مقابله با آمریکا

خبرگزاری تاس به نقل از وزیر دارایی روسیه
نوشت :روسیه و اوپک ممکن است تصمیم بگیرند
تولیدشان را برای مبارزه سهم بازار با آمریکا
افزایش دهند اما این اقدام قیمتهای نفت را تا
سطح  ۴۰دالر در هر بشکه پایین خواهد برد.
آنتون سیلوآنوف اظهار کرد :یک دو راهی
وجود دارد .ما باید با اوپک چه کاری انجام
دهیم :باید سهم بازارمان را که توسط آمریکاییها
تصاحب میشود ،از دست دهیم یا توافق را رها
کنیم؟ اگر توافق را ترک کنیم ،قیمتهای نفت
پایین خواهد رفت و سرمایهگذاریهای جدید
کمتر خواهد شد .همچنین تولید آمریکا کمتر
خواهد شد زیرا هزینه تولید برای نفت شیل باالتر
از تولید مرسوم است.

وزیر دارایی روسیه در ادامه افزود :قیمتهای
نفت ممکن است به مدت یک سال به  ۴۰دالر در
هر بشکه یا کمتر از آن سقوط کند.
وی اظهار کرد که هنوز تصمیمی درباره
پیمان کاهش تولید گرفته نشده و وی نمیداند
آیا کشورهای اوپک از این سناریو راضی خواهند
بود یا خیر.اوپک ،روسیه و سایر تولیدکنندگان
غیراوپک معروف به گروه اوپک پالس ،توافق
کردهاند تولیدشان را از اول ژانویه به مدت شش
ماه به میزان  ۱.۲میلیون بشکه در روز کاهش
دهند .قرار است این تولیدکنندگان در روزهای
 ۲۵و  ۲۶ژوئن برای تصمیمگیری درباره سیاست
تولید و تمدید پیمان کاهش تولید دیدار کنند.
پیمان اوپک پالس کمک کرده قیمتهای

نفت امسال  ۳۲درصد افزایش پیدا کرده و به
حدود  ۷۲دالر در هر بشکه برسد .باال رفتن
قیمتها سبب شده دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا از اوپک درخواست کند در اقداماتش برای
محدودیت عرضه تجدیدنظر کند .اوپک اعالم
کرده که محدودیتهای عرضه باید حفظ شوند اما
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد موضع این
گروه مالیمتر شده است.
منابع آگاه اواخر هفته گذشته به رویترز اظهار
کردند که اگر تولید نفت ونزوئال و ایران کاهش
بیشتری پیدا کند و روند صعودی قیمتها تداوم
داشته باشد ،اوپک تولید نفت خود را از ژوئیه باال
خواهد برد زیرا تمدید کاهش تولید ممکن است
باعث محدودیت شدید عرضه در بازار شود.

