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حجم بارش هاي کشور به ۵۳ ميلي متر رسيد
ارتف��اع ريزش ه��اي ج��وي از ابت��داي 
مهرم��اه جاري تا روز جمعه ۱۷ دي ماه، 
به ۵۳ ميلي متر رس��يد. به  نقل از ايس��نا، 
ارتفاع ريزش هاي جوي از ابتداي مهرماه 
جاري تا ديروز )جمعه( ۱۷ دي ماه، به ۵۳ 
ميلي متر رسيد. اين مقدار بارندگي نسبت 
به ميانگين دوره هاي مش��ابه درازمدت، 

۸۰ ميلي متر ۳۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته، 
۱۲۰ ميلي متر ۵۶ درصد کاهش را نش��ان مي دهد. بيش��ترين بارش در 
۶ حوضه آبريز اصلي کش��ور مربوط به حوضه آبريز درياي خزر با ۱۴۵ 
ميلي متر بارش بوده که در مقايس��ه با س��ال آبي گذش��ته ۳۰ درصد و در 
مقايسه با متوسط ۴۸ ساله، ۳ درصد کاهش داشته است. کمترين ميزان 
بارش نيز در حوضه هاي شش گانه اصلي کشور مربوط به حوضه آبريز 
مرزي ش��رق با ۴ ميلي متر بارش ثبت ش��ده که در مقايس��ه با س��ال آبي 
گذش��ته ۸۸ درصد و در مقايس��ه با متوس��ط ۴۸ ساله، ۸۳ درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. آمارهاي وزارت نيرو نش��ان مي دهد که بيشترين ميزان 
بارش ها در ايستگاه ديناسرا در استان مازندران با ۷۶۸ ميلي متر و کمترين 
ميزان بارش ها در ايس��تگاه هاي چابهار و هوش��ک سروان در سيستان 
و بلوچستان و رحمت آباد ريگان بم درکرمان با صفر ميلي متر به ثبت 
رسيده است. حجم بارش اول مهر تا پايان ۱۷ دي معادل ۸۷ ميليارد و 

۳۴۵ ميليون مترمکعب است.

خروج ۲۰۰ شهر از ليست شهرهاي درگير تنش آبي
معاون برنامه ريزي و توس��عه ش��رکت 
مهندس��ي آب و فاضالب کش��ور گفت: 
با تمهيدات اتخاذ ش��ده در دولت براي 
سال آينده اعتبار ۱۱۰۰ ميليارد تومان به 
طرح هاي آبرساني روستايي اختصاص 
داده شده است. به نقل از ايسنا، علي اصغر 
قانع در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال 

جاري با اس��تفاده از اعتبارات صندوق توس��عه ملي، آب ش��رب بيش از 
۱۶۰۰ روستا با جمعيت بالغ بر ۸۵۰ هزار نفر تأمين شده است. وي افزود: 
پيش بيني مي شود تا پايان امسال به سه هزار روستا جمعيت با بالغ بر دو 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفر آبرساني شود. معاون برنامه ريزي و توسعه شرکت 
مهندسي آب و فاضالب کشور گفت: باتوجه به اينکه ميزان بارندگي ها 
در سال جاري پايين بوده است تمهيداتي براي شهرهايي که با تنش آبي 
مواجه هستند در نظر گرفته شده است تا مشکالت کمتري داشته باشند. 
قانع خاطرنشان کرد: بر اساس تمهيدات صورت گرفته در سال گذشته، 
از ۵۰۰ ش��هري که درگير تنش آبي بودند به ۳۰۰ ش��هر کاهش يافته و 

تالش مي کنيم در تابستان امسال اين تعداد شهر کمتر شود.

حال و روز آب استان فارس اصالً خوب نيست
در شهرهايي که در مرحله بحران و يا خطر 
هس��تند بايد با هماهنگي ش��هرداري ها 
نسبت به ساماندهي آب مصرفي فضاي 
سبز شهرها اقدامات مناسب انجام شود. 
به نقل از ايلنا، معاون استاندار فارس گفت: 
استان فارس با کاهش ۸۵ درصدي بارش 
روبرو است و حال و روز آب در فارس اصاًل 

خوب نيست. جلسه بررسي راهکارهاي تأمين آب شرب استان به رياست 
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري فارس در ش��رکت آب منطقه 
اي فارس برگزار شد. معاون استاندار فارس در اين جلسه اشاره کرد: چند 
اس��تان کش��ور به ش��دت درگير خشکسالي هستند که فارس از همه آنها 
وضع بدتري دارد و براس��اس آمار هواشناس��ي ميانگين کشور ۵۶ درصد 
کاهش نشان مي دهد اما فارس با کاهش ۸۵ درصدي بارش روبرو است. 
مهندس "خليل رضاييان" به وضعيت آب در سدهاي فارس اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر در هفت س��د فارس ۱۶۷ ميليون مترمکعب آب 
قابل مصرف وجود دارد که تنها ۷ درصد ظرفيت قابل مصرف اين هفت 
س��د اس��ت؛ و اين مقدار هم فقط در يکي از س��دهاي اس��تان قرار دارد و ۶ 
سد ديگر استان يا ظرفيت آب قابل استفاده آنها صفر است يا منفي که از 
جمله آنها سد درودزن به عنوان تأمين کننده آب شرب کالنشهر شيراز و 
دومين شهر استان مرودشت، در حال حاضر ۴۳ ميليون مترمکعب منفي 
است. معاون هماهنگي امور عمراني استانداري از پتروشيمي مرودشت 
خواست براي جايگزين پساب تصفيه شده مرودشت به جاي بخشي از آب 
مصرفي اين صنعت از سد درودزن سريعاً اقدام نمايند تا آن بخش آب که از 
اين روند آزاد مي گردد براي شرب مرودشت و شيراز صرف شود. رضاييان 
از مديران عامل آب و آب و فاضالب استان خواست که سريعاً نسبت به 
شناسايي انشعابات مسير آبرساني به شيراز و مرودشت از سد درودزن اقدام 
و براي تعيين تکليف به استانداري فارس ارسال نمايند. وي همچنين به 
مديران شرکت هاي آبفا در استان تأکيد کرد که براي جلوگيري از ايجاد 

کمبود آب شرب با مشترکين پرمصرف برخورد شود.

اخالل در طرح احياي درياچه اروميه 
بر اثر توسعه کشاورزي

کاه��ش ۴۰ درص��دي مص��رف آب 
کشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه 
مهم ترين برنامه هاي س��تاد احيا اس��ت 
تا با اين اقدام س��االنه حدود ۱.۲ ميليارد 
مترمکع��ب آب روان��ه درياچه ش��ود. به 
نقل از ايلنا، معاون آب و آبفاي وزير نيرو 
گفت: اجراي طرح هاي توسعه اي بخش 

کش��اورزي و افزايش برداش��ت آب موجب اخالل در روند احيا مي ش��ود. 
"رحيم ميداني" در نشستي با مديران بخش آب استان در خصوص سهم 
استان کردستان براي احياي درياچه اروميه از حوضه آبريز اين درياچه و 
سفيدرود اظهار داشت: هم اکنون دولت طرح احياي اين درياچه را دنبال 
مي کند و اجراي طرح هاي توسعه اي بخش کشاورزي و افزايش برداشت 
آب موج��ب اخ��الل در روند احيا مي ش��ود. ميداني افزود: وزارت نيرو هم 
اکنون نسخه هاي مختلفي را تدوين کرده تا با اجراي آن استان ها بتوانند 
درکنار يکديگر به احياي درياچه کمک و همچنين طرح هاي توسعه اي 
خود را دنبال کنند. وي با اشاره به اينکه طرح نسخه هاي جايگزين ابتداي 
سال 9۶ تکميل و ابالغ مي شود افزود: کاهش ۴۰ درصدي مصرف آب 
کشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه مهم ترين برنامه هاي ستاد احيا 
است تا با اين اقدام ساالنه حدود ۱.۲ ميليارد مترمکعب آب روانه درياچه 
شود.  ميداني با بيان اينکه جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز در استان هاي 
حوضه درياچه از ديگر طرح هاي ستاد احيا است، گفت: اين اقدام نيازمند 
کاره��اي فرهنگ��ي و اجتماعي، اصالح روش هاي آبياري و مديريت آب 
و خاک در مزارع و باغات اس��ت. وي گفت: س��هم عادالنه اي از منابع آب 
کردس��تان بايد براي احياي درياچه اروميه اختصاص يابد و همه مناطق 
درگير بايد در اين امر سهيم باشند. معاون آب و آبفاي وزارت نيرو همچنين 
تأکيد کرد براي مشخص نمودن سهم کردستان و تخصيص آب آن راه 
حل و برنامه داريم و در آينده اي نزديک اين سهم مشخص مي شود. پيش 
از صحبت هاي مهندس ميداني، اقبال ش��انظري رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل شرکت آب منطقه اي کردستان، ضمن تشريح سيماي منابع 
و مصارف و بيالن منابع آب استان گفت: مشخص نمودن و ابالغ سهم 
استان از حوضه سيروان و سفيدرود و درياچه اروميه مطالبه جدي مقامات 
استان، نمايندگان و مردم است و حساسيت ايجاد شده در اين زمينه نيازمند 
پاسخگويي عملي به آن است. وي گفت: سهم آب قابل برنامه ريزي استان 
کردستان ۱۳ درصد آب توليدي آن است و بايد پاسخ مناسبي براي افکار 

عمومي استان ارائه شود.

پيشخوان

انـرژی

براي نخس��تين بار در صنعت نفت، ش��رکت ملي 
نفت ايران و يک ش��رکت معتبر آرژانتيني براي 
توسعه ميادين نفت و گاز قرارداد همکاري امضا 

مي کنند.
در طول بيش از يکصد سال گذشته که در ايران 
نفت کشف شده تاکنون مهمترين همکاري ايران 
با يک ش��رکت منطقه امريکاي جنوبي مربوط به 
»پتروب��راس« ب��وده به طوري که اين ش��رکت 
برزيلي حدود يک دهه قبل در بلوک اکتش��افي 
تفتان در خليج فارس با ش��رکت ملي نفت ايران 
همکاري مي کرد. بر اين اس��اس براي نخس��تين 
ب��ار در صنعت نفت، ش��رکت مل��ي نفت ايران و 
يک شرکت معتبر آرژانتيني به نام پالس پترول 
گفتگوهاي��ي را ب��ه منظور نهاي��ي کردن قرارداد 
توسعه يکي از ميادين نفت کشور آغاز کرده اند.

پيش بيني مي شود در صورت توافق نهايي بين دو 
طرف، به زودي اولين قرارداد همکاري به صورت 
مس��تقل و ي��ا در قالب کنسرس��يومي بين المللي 
متش��کل از چند ش��رکت اروپايي با اين ش��رکت 
آرژانتين��ي امضا ش��ود. بيژن عالي پور مديرعامل 
ش��رکت ملي مناطق نفت خي��ز جنوب در گفتگو 
با مهر با تاييد مذاکرات انجام گرفته با ش��رکت 
آرژانتيني براي مش��ارکت در طرح توس��عه و يا 
افزايش ضريب بازيافت در ميادين نفتي مناطق 
نفت خي��ز جن��وب، گفت: در ص��ورت توافق، در 
چارچ��وب م��دل جديد قراردادي با اين ش��رکت 
آرژانتيني قرارداد همکاري امضا مي شود. عالوه 
بر اين ش��رکت ملي نفت ايران هفته گذش��ته با 
انتش��ار اطالعيه اي در حالي ليس��ت ۲9 شرکت 
تايي��د صالحيت ش��ده براي هم��کاري با بخش 
باالدستي صنعت نفت کشور را منتشر کرد که در 
اين ليست نام شرکت »پالس پترول« آرژانتين 

هم به چشم مي خورد.
»باتيستا ورمال« مدير توسعه کسب و کار شرکت 
پالس پترول آرژانتين هم پيشتر با اشاره به امادگي 
براي سرمايه گذاري در بخش باالدستي صنعت 
نفت و گاز ايران در دوران پس��ابرجام، گفته بود: 
چش��م انداز سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران 

در بلندمدت اقتصادي است.
ش��رکت »پالس پترول« بزرگترين توليدکننده 
گاز و محصوالت گازي در آرژانتين بوده که اين 

ش��رکت عالوه بر آرژانتين در س��اير کشورهاي 
منطقه امريکاي جنوبي در قالب کنسرسيوم هاي 
بين المللي همچون پرو هم از س��ابقه مشارکت و 

سرمايه گذاري برخوردار است.
پيش بيني مي شود اولين مشارکت آرژانتيني ها در 
يکي از ميادين نفتي حوزه مناطق نفت خيز جنوب 

به عنوان قطب و توليد نفت ايران رقم بخورد.
از اي��ن رو ش��رکت ملي مناط��ق نفت خيز جنوب 
قصد دارد اساس چارچوب قراردادي چهار ميدان 

پارسي، کرنج، رگ سفيد و شادگان را مشتمل بر 
9 مخزن، توس��عه دهد. اين 9 مخزن ش��امل سه 
مخزن آسماري، پابده و خامي در ميدان کرنج، سه 
مخزن آسماري، بنگستان و خامي در ميدان رگ 
سفيد، مخزن آسماري در ميدان پارسي و ۲ مخزن 

آسماري و بنگستان در ميدان شادگان است.
هفته گذشته بود که با صدور اطالعيه اي، شرکت 
مل��ي نف��ت اي��ران اعالم کرد در نظ��ر دارد براي 
تعدادي از پروژه هاي اکتشاف و توليد نفت و گاز 

ايران، طي چند دوره مناقصه برگزار کند از اين رو 
از ش��رکت هاي اکتشاف و توليد )E&P( خارجي 
معتبر و واجد ش��رايط دعوت به عمل آورد تا در 

فرآيند ارزيابي صالحيت شرکت کنند.
اسناد ارزيابي صالحيت و اطالعات مرتبط مانند 
ش��يوه ها، معي��ار و رويه ه��اي ارزياب��ي نيز از روز 
دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳9۵ )۱۷ اکتبر ۲۰۱۶( در 
www. تارنماي رسمي ش��رکت ملي نفت ايران

nioc.ir ق��رار گرف��ت ب��ر اين اس��ت متقاضيان 
مي بايس��ت ي��ک نس��خه از مدارک م��ورد نياز و 
اطالع��ات مرتب��ط با آن را به هم��راه فايل هاي 
الکترونيک��ي ت��ا ۱۴ آذرم��اه ۱۳9۵) ۴ دس��امبر 
۲۰۱۶( ارس��ال مي کردند. شرکت هاي اکتشاف 
و تولي��د خارج��ي در ادامه اع��الم حضور خود در 
مناقصات باالدس��تي، مدارک خود را به س��امانه 
اي ک��ه از س��وي مديريت فن��اوري اطالعات و 
ارتباط��ات ش��رکت ملي نف��ت ايران طراحي و بر 
روي وبس��ايت رسمي اين شرکت بارگذاري شده 
بود، ارسال کردند. در ضمن شرکت هاي خارجي 
در ط��ول اي��ن مدت س��وال هاي خود را از طريق 
آدرس پس��ت الکترونيکي مطرح و ش��رکت ملي 
نفت ايران در اسرع وقت پاسخگو بود. بر اساس 
اين گ��زارش، دبيرخانه مناقص��ات قراردادهاي 
باالدس��تي نفت و گاز پ��س از دريافت اطالعات 
ش��رکت هاي خارجي متقاضي و ارزيابي مدارک 
و مس��تندات، اسامي ۲9 شرکت تعيين صالحيت 
ش��ده خارجي را اعالم کرد. در ميان شرکت هاي 
تعيين صالحيت ش��ده خارجي، تام شرکت هاي 
معتبري از کشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، نروژ، 
مالزي، روس��يه، اتريش، تايلند، ژاپن، لهس��تان، 
هلند، انگليس، اسپانيا، چين و و همچنين پالس 

پترول آرژانتين ... به چشم مي خورد.

مذاکرت ايران و غول گازآرژانتينی آغاز شد؛

مشارکت سرزمين نقره در توسعه صنعت طالي سياه

رکورد فروش نفت ايران به ايتاليا شکستافزايش ظرفيت توليد نفت اروندانسرمايه گذاري چين براي مقابله با آلودگي هوا
چي��ن براي مقابله ب��ا آلودگي هوا ۲9۱ 
ميلي��ارد پون��د در ح��وزه انرژي ه��اي 

تجديدپذير سرمايه گذاري مي کند.
به نقل از ايس��نا، چين اعالم کرده است 
ت��ا س��ال ۲۰۲۰ و در راس��تاي اجرايي 

ک��ردن برنام��ه حذف س��وخت زغال س��نگ، ۲9۱ ميليارد پوند 
براي انرژي هاي تجديدپذير سرمايه گذاري مي کند.

اين س��رمايه گذاري که توس��ط سازمان ملي انرژي چين انجام 
گرفته به ايجاد بيش از ۱۳ ميليون فرصت شغلي در اين بخش 

منتهي مي شود.
چي��ن ک��ه بزرگتري��ن بازار انرژي جهان تلقي مي ش��ود در چند 
سال گذشته به شدت در راستاي انرژي هاي تجديدپذير حرکت 

کرده است.

مديرعامل ش��رکت نفت و گاز اروندان 
از افزاي��ش ظرفي��ت توليد ميدان هاي 
نفتي اين ش��رکت به ۴۰۰ هزار بش��که 
در روز خب��ر داد و گف��ت: ظرفيت توليد 
اين ش��رکت تا پايان س��ال به مرز ۴۵۰ 

هزار بشکه در روز افزايش خواهد يافت.
بر اساس اعالم شرکت ملي نفت ايران، سلطان کمالي در نشست 
مشترک مديران ارشد شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت متن 
که با هدف بررس��ي آخرين وضع ميدان هاي آزادگان ش��مالي، 
يادآوران و ياران شمالي برگزار شد، گفت: بر هيچکس پوشيده 
نيست که افزايش توليد نفت بعد از برجام بدون حضور و همدلي 
س��ه ش��رکت بزرگ مهندسي و توسعه نفت، نفت و گاز اروندان 

و مناطق نفتخيز جنوب عملي نمي شد.

اي��ران ب��ا صادرات روزان��ه ۲۳۰ هزار 
بشکه نفت به ايتاليا رکورد فروش نفت 
ب��ه اين کش��ور عضو اتحادي��ه اروپا را 
شکست. به نقل از مهر، ايران با امضاي 
دو قرارداد فروش نفت با ش��رکت هاي 

اني و ساراس ايتاليا، نوامبر امسال رکورد جديدي براي صادرات 
نفت خام به ايتاليا را به ثبت رساند.

مديري��ت ام��ور اوپ��ک و ارتباط با مجامع ان��رژي ايران، امروز 
اع��الم ک��رد: حج��م صادرات نفت خام ايران ب��ه ايتاليا در ماه 
نوامبر سال ۲۰۱۶ ميالدي به بيش از ۲۳۰ هزار بشکه در روز 
رسيده و اين درحالي است که در ماه اکتبر، حجم فروش نفت 
ايران به ش��رکت هاي نفتي ايتاليايي حدود ۱۶۰ هزار بش��که 

در روز بوده است.

قيم��ت نفت اي��ران در بازار درحالي با ثبت يک رکورد 
جديد از مرز ۵۳ دالر در هر بشکه عبور کرده که امريکا 
افزايش ذخيره سازي نفت براي روزهاي گراني طالي 
سياه در سال ۲۰۱۷ را آغاز کرده است. به نقل از مهر، 
همزمان با زمزمه هاي آغاز اجراي طرح کاهش توليد 
نفت کش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپک براي کاهش 
روزانه يک ميليون و ۷۵۰ هزار بش��که اي توليد نفت، 
قيم��ت نف��ت در معامالت منتهي به آخرين روز س��ال 
۲۰۱۶ ميالدي، افزايش بيش از يک دالري را به ازاي 
هر بشکه تجربه کرد. بر اين اساس در معامالت منتهي 
به ۳۰ دس��امبر ۲۰۱۶، قيمت س��بد نفتي اوپک با ثبت 
يک دالر و ۱۲ سنت افزايش در محدوده ۵۳ دالر و ۱۰ 
سنت و قيمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس )نفت 
شيرين آمريکا( با ثبت يک دالر و 9۳ سنت افزايش در 
محدوده ۵۳ دالر و ۸۶ س��نت در بازار داد و س��تد ش��ده 
اس��ت. قيمت هر بش��که نفت برنت درياي شمال هم 
به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي قيمت گذاري 
بهاي طالي س��ياه در بازار در اين مدت با ۷۴ س��نت 
افزايش در محدوده ۵۴ دالر و ۸۴ سنت در بازار معامله 
شد. عالوه بر اين، شاخص نفت دوبي هم با ثبت يک 
دالر و ۴۴ س��نت افزايش قيمت در محدوده ۵۳ دالر 
و ۵۷ سنت و بهاي هر بشکه نفت خام شاخص عمان 
با يک دالر و ۱۶ س��نت افزايش در محدوده ۵۴ دالر 

و ۱۲ سنت در بازار عرضه شده است.
قيمت نفت ايران ���۵۳ دالر شد

همزم��ان ب��ا افزايش بهاي قيمت نفت در بازار جهاني، 
بهاي هر بش��که نفت خام س��بک و سنگين صادراتي 
ايران در آخرين روز معامالت س��ال ۲۰۱۶ ميالدي با 

افزايش قيمت بيش از يک دالر همراه شد.
مديري��ت ام��ور اوپک و ارتب��اط با مجامع انرژي ايران 
با انتش��ار گزارش��ي اعالم کرد: در هفته منتهي به ۳۰ 
دسامبر ۲۰۱۶ )۱۴ دي ماه 9۵( قيمت هر بشکه نفت 
خام سبک صادراتي ايران با ثبت يک دالر و ۱۵ سنت 
افزاي��ش در مح��دوده ۵۳ دالر و ۳۱ س��نت به فروش 

رسيده است.

رکورد ذخيره سازي نفت در آمريکا شکست ���
برخالف روند ماه هاي ابتدايي س��ال ۲۰۱۶ ميالدي در 
روزهاي پاياني اين س��ال، روند ذخيره س��ازي نفت خام 
در آمريکا به جاي کاهش، افزايش يافته اس��ت. بر اين 
اساس به نظر مي رسد با توجه به احتمال جهش قيمت 
نفت در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي آمريکايي ها از هم اکنون 
اقدام به ذخيره سازي گسترده نفت براي روزهاي گراني 
اين کاالي اس��تراتژيک کرده اند. اداره اطالعات انرژي 
آمري��کا در آخري��ن گ��زارش خود اعالم ک��رد: در هفته 
منتهي به ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، حجم ذخيره سازي تجاري 
نفت خام اين کش��ور با ثبت ۶۱۴ هزار بش��که افزايش به 
بيش از ۴۷۶ ميليون بش��که رس��يده است و اين در حالي 
اس��ت که پيش بيني مي ش��ده هفته پاياني دسامبر حجم 
ذخيره سازي تجاري نفت خام آمريکا با کاهش ۱.۵ ميليون 
بشکه اي همراه باشد. از سوي ديگر در حالي حجم ذخاير 
تجاري نفت آمريکا افزايش��ي خيره کننده داشته که امار 
نش��ان مي دهد حجم ذخيره س��ازي نفت در اين کشور از 
س��ال ۱9۸۲ ميالدي تاکنون بي س��ابقه بوده و به عبارت 
ديگر در طول ۳۵ سال گذشته تاکنون يک رکورد جديد 
ذخيره س��ازي نفت در اين کش��ور به ثبت رسيده است. با 
وجود آنکه افزايش ذخاير نفت آمريکا عامل تضعيف کننده 
نفت در بازار به شمار مي رود، اما آمادگي چهار کشور عضو 
اوپک شامل کويت، ونزوئال، عراق و عربستان سعودي 
براي کاهش توليد نفت به ترتيب ۱۳۰ هزار، 9۵ هزار، ۲۰۰ 
هزار و حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت، قيمت نفت در هفته 

پاياني سال گذشته ميالدي با افزايش همراه شد.

تاکتيک آمريکا براي مهار گراني نفت
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران 
درب��اره برخ��ي گزارش ها مبني بر نقش عربس��تان در 
اعم��ال قوانين ضددامپينگ درباره کاالهاي صادراتي 
پتروش��يمي ايران ب��ه هن��د و سايرکش��ورها، گف��ت: 
نمي ت��وان ب��ه طور قطعي اين ادعا را اثبات کرد، اما بي 

تاثير نمي تواند باشد.
س��يدحامد واحدي روز ش��نبه در گفتگو با ايرنا، درباره 
وض��ع قواني��ن ضددامپينگ )ضدرقاب��ت مکارانه( بر 
صادرات محصوالت پتروش��يمي ايران، افزود: در هند 
همچنان قوانين ضددامپينگ بر صادرات محصوالت 
پتروشيمي اعمال مي شود، اين در حالي است که قوانين 
ضددامپينگ درباره صادرات ش��رکت هاي عربستاني، 

برداشته شده است.
دامپينگ به معناي فروش کااليي در يک بازار خارجي 

ارزان تر از کاالي توليد داخل آن کشور است.
وي به اقدام هاي انجام شده براي پيگيري رفع قوانين 
ضددامپينگ در خارج از کش��ور اش��اره کرد و ادامه داد: 
عربس��تان از طري��ق الب��ي گري و رايزني توانس��ت، 

ضددامپينگ درباره محصوالت خود را بردارد.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران 
بيان داشت: اکنون سه صادرکننده عمده محصوالت 
پتروشيمي به هند، کشورهاي عربستان روسيه و ايران 

هستد که تنها عليه ما ضددامپينگ اعمال مي شود.
واح��دي تاکي��د کرد، نام��ه نگاري ه��ا و تالش هاي 
گس��ترده اي ب��راي رفع قواني��ن ضد دامپينگ در هند 

انجام داده ايم.
ب��ه گ��زارش ايرنا، ايران در س��ال گذش��ته بيش از ۴۶ 
ميلي��ون تن محصول پتروش��يمي توليد کرد که حدود 

۱9 ميليون تن آن صادر شده است.
در زمان تحريم، بس��ياري از بازارهاي صادراتي ايران 
از دس��ت رفت و رقيبان بين المللي و منطقه اي جاي 

ايران را در بازار جهاني پتروشيمي گرفتند.
ايران پيش از تشديد تحريم ها، بخشي از محصوالت 
پتروش��يمي توليدي را به اروپا و آمريکا صادر مي کرد، 
ام��ا ب��ا آغاز رون��د تحريم ها، بازار صادرات��ي ايران در 

 اي��ن مناط��ق ني��ز در اختي��ار کش��ورهاي رقيب قرار 
گرفت.

همچني��ن در زم��ان تحري��م، در روند انتق��ال درآمد 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي به بازارهاي 
آسيايي و آفريقايي نيز مشکالتي وجود داشت که اين 
موضوع نيز تاثير منفي بر ميزان صادرات به بازارهاي 
 س��نتي در آس��يا و کش��ورهاي منطقه برجاي گذاشته

 بود.
اما با اجرايي شدن برجام، موانع همکاري با شرکت هاي 
بي��ن المللي برطرف و ش��رايط ب��راي احياي بازارهاي 
صادراتي ايران در آسيا، اروپا، آمريکا، اقيانوسيه و آفريقا 

فراهم شده است.
از جمله موانع پيش روي بازگشت شرکت هاي ايراني به 
بازارهاي جهاني، رقابت مخرب شرکت هاي ايراني در 
بازارهاي جهاني است به طوري که برخي شرکت هاي 
داخلي با هدف خارج کردن س��اير شرکت هاي ايراني، 
اقدام به ارزان فروشي محصوالت در بازار ساير کشورها 
مي کنند که اين رقابت مخرب منجر به وضع قوانين ضد 

دامپينگ عليه محصوالت کشورمان شده است.
البت��ه پي��ش از اين برخ��ي گزارش ها و ادعاها مبني بر 
الب��ي گري عربس��تان در وض��ع قوانين ضددامپينگ 
عليه صادرات محصوالت کشورمان در ترکيه و ساير 

کشورها منتشر شد.
اکن��ون عربس��تان، مهم ترين رقيب اي��ران در توليد و 
صادرات محصوالت پتروش��يمي در منطقه خاورميانه 

به شمار مي رود.

ردپاي عربستان در اعمال قوانين ضددامپينگ براي کاالهاي پتروشيمي ايران

نرخمصرفانرژيدرایران1۴برابرژاپن
نرخ مصرف انرژي در ايران ۱۴ برابر ژاپن و ۴.۴ برابر مصرف 
جهاني است که طبق اعالم مسئوالن برقي اين نرخ به اقتصاد 
کش��ور فش��ار مي آورد و باعث به خطر افتادن امنيت انرژي و 

سالمت محيط زيست مي شود.
ب��ه نقل از ايس��نا، درحالي که ب��اال رفتن مصرف انرژي لزوما 
به منزله  رفاه نيس��ت، ميزان مصرف انرژي در کش��ورهاي 
خاورميانه نس��بت به متوس��ط جهاني رش��د بااليي را تجربه 
مي کن��د، از آماره��اي موجود در اي��ن عرصه مي توان نتيجه 
گرفت که با وجود رشد مصرف انرژي الکتريکي در کشورهاي 
صنعتي به نسبت کشورهاي در حال توسعه، بهره وري انرژي 

در اين کشورها در حال افزايش است.
ادامه اين روند باعث به خطر افتادن توسعه کشور مي شود و 
به گفته محمودرضا حقي فام، معاون هماهنگي توزيع شرکت 
تواني��ر اگ��ر با توجه به امضاي پروتکل هاي بين المللي محيط 
زيس��ت اي��ران نتواند مصرف ان��رژي را مديريت کند ناچار به 

پرداخت جريمه هاي بين المللي خواهيم شد.
وي معتقد است که مديريت صحيح مصرف با تسهيل ورود 
بازيگران خصوصي ش��بکه برق و مديريت بار براي افزايش 

ضريب بار و مديريت موثر شبکه مي تواند در به حداقل رساندن 
عوامل کاهش بهره وري انرژي و فعال سازي بخش مصرف 
در مديريت ش��بکه هاي برق، کاهش تلفات، توس��عه خدمات 
مشترکين، توسعه بازار خريد و فروش، کاهش آسيب پذيري 

شبکه و ... کمک کند.
وي با بيان اينکه برنامه ما اين است که ۵۰ درصد انرژي تحت 
کنترل هوشمند را تا پيک سال بعد مديريت کنيم و تالش بر 
اين اس��ت که ۴۵۰ هزار کنتور ديماندي در کل کش��ور نصب 
کني��م، گفت:امي��دوارم ت��ا بتوانيم به زودي از منابع موجود در 
کنت��رل مص��رف بهره بگيريم و مديريت مصرف را به عنوان 

يک فرهنگ غالب در جامعه رواج دهيم.
يکي از ش��اخص هاي توسعه يافتگي کشورها، ميزان مصرف 
انرژي اس��ت. بر همين اس��اس اعداد و ارقام کش��ور در توسعه 
ش��بکه در بخش بار و اقالم مطلوب اس��ت، اما بهره وري و 
بازدهي  تاسيس��ات و مصرف جاي کار دارد چراکه در س��ال 
۱۳۸۴ کل انرژي عرضه شده به نسبت نفت خام ۱.۲ ميليارد 
بش��که معادل نفت خام بوده که اين مقدار در س��ال ۱۳9۲ به 

۱.۷ رسيده است.

به طور کلي اعداد و ارقامي که در صنعت برق وجود دارد خوب 
به نظر نمي رس��د و مس��ووالن صنعت برق نيز از اين اعداد ابراز 
نگراني  کرده اند؛ تاجايي که به گفته مدير عامل توانير اگر اوضاع 
به همين روال پيش برود در سال ۱۴۰۴ بايد کل انرژي توليد 

شده را در داخل کشور مصرف کنيم.
 وي معتقد اس��ت که ميزان ش��دت انرژي در بخش کشاورزي، 
خانگ��ي، عموم��ي و تجاري به ترتيب ۳.۲، ۱.۶، ۱.۸ و ۱.۵ برابر 
متوس��ط جهاني اس��ت که اين اعداد اصال زيبنده صنعت برق 

ايران نيست.
کردي با اش��اره به رايزني هاي وزارت نيرو با وزارت صنعت در 
خصوص اصالح الگوي مصرف در صنايع گفت: ۳۸ صنعت در 
کشور ملزم به رعايت اصالح الگوي مصرف شده اند؛ همچنين 
در مرحله ي بعد نيز قرار است به سراغ ساختمان هاي مسکوني 

و غيرمسکوني برويم.
مدي��ر عامل ش��رکت توانير ب��ا بيان اينکه برخ��ي معتقدند که 
به��ره وري زمان��ي اتفاق مي افتد ک��ه قيمت هاي حامل انرژي 
واقعي ش��ود، اظهار کرد: نمي توان اين موضوع را تنها راه حل 
عنوان کرد، چرا که ما بايد بدانيم که به چه نحوي انرژي را در 

کشورمان استفاده مي کنيم.

همچنين وضعيت نيروگاه هاي کش��ور نيز خوب نيس��ت و بيش 
از ۳۰۰۰ م��گاوات از نيروگاه ه��ا با ۵۰ س��ال س��ابقه علي رغم 
اينک��ه باي��د ت��ا کنون از رده خارج مي ش��دند همچنان در مدار 
توليد هس��تند که همين موضوع نيز موجب کاهش راندمان و 

افزايش مصرف شده است.
علي رغم پتانسيل هاي باالي توليد برق در ايران شاهد کارايي 
بس��يار پايين انرژي هاي تجديدپذير هس��تيم و نبود فرهنگ 
س��ازي و قيمت پايين در اين صنعت موجب ش��ده تا مصرف تا 
حد زيادي افزايش يابد، مبرهن اس��ت که اگر دولت قصد دارد 
در آينده اي نه چندان دور دچار مشکل نشود از اکنون بايد اين 

وضعيت را ساماندهي کند.


