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خبرنامه
هشدار وزیر نیرو برای بی آبی
در حال حاضر وضعیت آب کشور در شرایط
زیر نرمال قرار دارد به همین دلیل وزیر نیرو هشدار
داده ک��ه در بخ��ش های نظیر کش��اورزی ،صنعت
و محیط زیست در س��ال جاری آبی یعنی تا پایان
ش��هریور ،۱۳۹۷ب��ا مضایقی مواجه خواهند ش��د،
اما س��عی خواهی��م کرد که پس از تس��هیم عادالنه
کمآبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود
براس��اس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد
نیاز و خس��ارات مربوطه را جبران کنیم .به گزارش
ایسنا ،بر اساس آمار و ارقام موجود ،در حال حاضر
 ۲۵درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمدی بوده
و این در حالی است که باید این عدد زیر  ۱۵درصد
باشد ،به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند
که مصرف آب کشور باید از  ۱۰۰میلیارد مترمکعب
به  ۷۰میلیارد مترمکعب کاهش یابد .همچنین میزان
هدررفت ضایعات آب در س��طح کشور بین  ۳۰تا
 ۳۵درص��د ب��وده و این بدانمعنا اس��ت که بالغ بر
 ۲۴میلیارد مترمکعب آب آن هم در ش��رایطی که با
بحران و تنش آبی مواجه هستیم ،دور ریخته میشود،
از سوی دیگر  ۱۰درصد بارش مستمر در طول سال
منجر ب��ه تامین  ۲۰تا  ۲۵درص��د آب و منابع آبی
مورد نیاز کشور میشود و میزان آب تجدیدپذیر در
سطح کشور  ۱۱۴میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع
آب مصرفی در کش��ور  ۹۰درصد آن در روس��تاها
مصرف میشود و  ۹۴درصد از اشتغالهای مستقیم
و غیرمس��تقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی
بوده اس��ت .برای حل مش��کل بی آبی در این زمان
تدبیر دولت آن است که با تامین آب شرب از مردم
بخواهند که درچنین شرایطی که شرایط طبیعی از نظر
میزان بارشها نیست ،از اسراف آب بپرهیزند چراکه
کشاورزان در حاشیه شهرها با مشکالت جدی از نظر
تامین آب و کشت و استمرار معیشتشان مواجه اند،
اما در همان ش��هرها تا چن��د برابر الگوی متعارف
مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستیم.
از س��وی دیگر در آخرین جلسه شورای عالی آب
به موضوع باروری ابرها و نیز اس��تفاده از منابع آب
ژرف توجه و قرار شد که این دو موضوع در دستور
کار جلسات کمیته تخصصی شوراها قرار گرفته شود
تا ام��کان تأمین آب از اینگون��ه روشها نیز مورد
بررسی قرار گیرد .وضعیت خشکی در پاییز و ادامه
آن براس��اس اطالعات منتش��ره از سوی مرکز ملی
خشکس��الی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی،
نش��ان از شرایط کم آبی شدید در تابستان سال آتی
را دارد ل��ذا امروز توجه ویژه به برنامه ریزی تأمین
آب در فصل تابس��تان و در ص��ورت ادامه آن برای
س��الهای آینده نیز ضروری است .همچنین کاهش
بارندگی ،افزایش درجه حرارت و در نتیجه افزایش
تبخیر و تعریق و کاهش میزان آب تجدیدشونده از
 ۱۳۰میلیارد مترمکعب به  ۷۰میلیارد مترمکعب در
سالهای آتی و استفاده روزافزون از منابع آبی برای
مصارف مختلف و به ویژه کشاورزی ضرورت توجه
به تغییر نحوه مصرف آب خانگی ،الگوی کش��ت و
روش آبیاری را انکار ناپذیر می کند.
عراق؛ دارنده چهارمین
ذخایر بزرگ نفت جهان
شرکت بازاریابی نفت عراق 'سومو' از تصمیم
این کش��ور برای کاهش قیمت نف��ت خام بصره در
بازارهای جهانی با انگیزه رقابتی کردن و همراهی با
سایر تولیدکنندگان درخاورمیانه خبر داد .به گزارش
ایرنا ،این شرکت در اطالعیه ای آورده است :قیمت
نفت خام صادراتی به آسیا از طریق نفتکش  30سنت
در هر بشکه نسبت به ما قبل کاهش یافت تا  5سنت
کمتر از نفت خام عمان و دبی باشد .در این اطالعیه
آمده است که نفت خام سنگین صادراتی به آسیا نیز
در م��اه مذکور  3.75دالر کمتر از نفت خام عمان و
دبی تعیین قیمت ش��د .بر اساس این گزارش ،قیمت
نفت خام س��بک صادراتی ب��ه بازارهای آمریکای
ش��مالی و جنوبی نیز نسبت به ماه قبل  50سنت در
هر بش��که کاهش یافت .اطالعیه حاکی است :نفت
خام سبک بصره نیز برای ماه آینده میالدی با 3.15
دالر کاهش در مرز  10سنت کمتر از نفت خام برنت
قیمت گذاری ش��د .براس��اس اعالم آذرماه گذشته
'سومو' صادرات نفت خام عراق از مرز  3.5میلیون
بشکه در روز گذشت .وزارت نفت عراق نیز پیش تر
اع�لام کرده بود که برای رس��یدن به ظرفیت تولید
روزانه  5میلیون بشکه برنامه ریزی کرده است.
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رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق خبر داد

تامین  ۵۰درصد برق تولیدی توسط نیروگاههای خصوصی

رئی��س س��ندیکای ش��رکتهای تولیدکننده
برق خصوصی از جلس��ه ویژه ب��ا وزیر نیرو برای
بررسی راهکارهای کاهش بدهی این وزارتخانه به
نیروگاهه��ای خصوصی خب��ر داد و گفت :تصویب
تهاتر س��ه جانبه در بودجه س��ال  ۹۷برای کاهش
بدهیها م��ی توان��د امیدبخش باش��د .محمدعلی
وحدت��ی در گفتوگ��و با فارس ،در پاس��خ به این
س��ؤال که آی��ا احتمال ای��ن وج��ود دارد که عدم
پرداخ��ت پول برق نیروگاههای خصوصی در پیک
مصرف برای کش��ور مش��کالتی ایجاد کند ،گفت:
علیرغم تمام مش��کالت موج��ود و عدم پرداخت
پ��ول برق فروخته ش��ده ب��ه ش��بکه ،نیروگاههای
خصوص��ی تمام تالش خ��ود را خواهن��د کرد که
به هیچ وجه خاموش��ی در کش��ور رخ ندهد .وی،
با اشاره به اینکه راهکارهای خوبی در الیحه بودجه
 97برای کاهش بده��ی دولت و تمام وزارتخانهها
دیده ش��ده است ،اظهار داش��ت :قطع ًا تصویب این
راهکار در کمیس��یون تلفیق باعث خواهد ش��د تا
بدهی تمام وزارتخانهه��ا به خصوص وزارت نیرو
ب��ه بخ��ش خصوص��ی و پیمانکاران در س��ال 97
کاهش یابد .وحدتی ،با تأکید براینکه پیگیریهای

ب ای��ن راهکارها در
وزارت نی��رو ب��رای تصوی�� 
کمیس��یون تلفیق بخش خصوصی را برای رسیدن
به مطالبات خود امیدوار کرده اس��ت ،خاطرنش��ان
ک��رد :به هر حال برخ��ی از نیروگاههای خصوصی
در حالی که هیچ نقش��ی در مشکالت وزارت نیرو
ندارن��د به بانکها بدهکار ش��دهاند ،بنابراین تهاتر
س��ه جانبه که در کمیس��یون تلفیق تصویب ش��ده

جلسات ویژه
برای چاره اندیشی
تامین آب تهران

مدیرعامل شرکت
آب و فاض�لاب تهران
گفت :باتوجه به کاهش
بارندگیها نگرانیهایی
برای تامین آب پایتخت
به وجود آم��ده ،لذا از
هم اکنون تدابیری برای
این مهم درنظرگرفته ایم
که امیدواریم با مشکلی مواجه نشویم.
محم��د پرورش در گفت و گو با ایس��نا ،با بیان اینکه
چندین س��ناریو برای گذر ازپیک آبی در نظر گرفته ش��ده
اس��ت ،اظهار ک��رد :روزانه جلس��ات متع��ددی برای حل
مشکالت پیش رو برگزار می شود تا بتوانیم شرایط را به طور
کام��ل ارزیابی و چالش های پیش رو را برطرف کنیم .وی
ادامه داد :طبق اعالم سازمان هواشناسی وضعیت بارش ها
نرمال خواهد بود که همین مساله نگرانی های ما را کاهش
می دهد ،با این وجود می توان اطالعات تکمیلی و دقیق تر
درب��اره وضعیت منابع آبی تهران را نهایتا تا چند روز آینده
اعالم کرد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ته��ران ،با تاکید به
مس��اله مدیریت مصرف و اهمیت این موضوع در پیش��برد
اهداف ،گفت :مدیریت مصرف موضوعی است که مشترکان
در تمام فصول باید به آن توجه داش��ته باشند چراکه نه تنها
تهران بلکه کل کش��ور چندین س��ال اس��ت که با تنش آبی
دست و پنجه نرم می کند.

میتواند بخش خصوص��ی را به آینده امیدوار کند.
جلسه با وزیر نیرو برای عدم پرداخت پول برق
از سوی وزارت نیرو
رئیس س��ندیکای شرکتهای تولیدکننده برق
خصوصی در پاسخ به این سؤال که آیا با وزیر نیرو
در خصوص عدم پرداخت پول برق فروخته ش��ده
به ش��بکه توسط وزارت نیرو جلسهای برگزار شده

ایران در صدر افزایش
ظرفیت تولید متانول
جهان تا سال ۲۰۲۲

تفاهم-گ��روه ان��رژی :جدیدتری��ن تحلیل های
موسس��ه گلوبال دیتا انرژی در مورد افزایش ظرفیت
تولید متانول کشورهای جهان نشان می دهد که ایران
در س��ال های آت��ی باالترین افزای��ش ظرفیت تولید
متانول جهان را به خ��ود اختصاص خواهد داد و طی
س��ال های  2018ت��ا  2022س��االنه  30میلیون تن
ظرفیت خود را افزایش خواهد داد .کشورهای آمریکا
و چین با افزای��ش  12و  10میلیون تن در رتبه های
دوم و سوم جای خواهند داشت .در حال حاضر پیش
بینی ها نشان می دهد که ایران تا سال  2022میالدی
 54درصد از کل افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را
به خود اختصاص خواهد داد.
ایران احداث  21مجتمع تولید متانول را در دستور
کار خود دارد .در میان این طرح ها ،مجتمع متانول دیر
شرکت متانول کاوه باالترین ظرفیت ( 2.3میلیون تن)
را خواهد داش��ت .همچنی��ن  13طرح دیگر با ظرفیت
 1.7میلیون تن به بهره برداری خواهند رسید .بر اساس
این گزارش ،تا س��ال  2022آمریکا  22درصد از رشد
ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد
داد .این کش��ور قرار است تا آن زمان  6مجتمع متانول
جدی��د احداث نمای��د .همچنین انتظار می رود س��ال
 2022چی��ن حدود  18درصد از رش��د ظرفیت تولید
متانول جهان را به خود اختصاص دهد .این کشور 10
مجتمع تولید متانول جدید را احداث خواهد کرد.

است ،گفت :در جلسهای که با اردکانیان وزیر نیرو
داش��تیم ،وزیر نیرو خطاب به معاونان خود دستور
بررسی ویژه این مشکل را صادر کرد .وحدتی ادامه
داد :قطع ًا کاهش بدهیها در سالجاری امکانپذیر
نخواهد بود ،اما همانطور که گفتم راهکارهای دیده
ی تمام
ش��ده در کمیس��یون تلفیق برای کاهش بده 
وزارتخانهها بخش خصوص��ی را به آینده امیدوار
ی که بیش از
کرده اس��ت .بنابر این گزارش ،در حال 
 ۵۰درصد برق تولیدی کش��ور توسط نیروگاههای
خصوصی تأمین و تولید میشود ،گزارشها از عدم
توانای��ی پرداخت پول برق این نیروگاهها توس��ط
وزارت نیرو حکای��ت دارد .حال با توجه به اینکه
بیش از  25نیروگاه خصوصی در کشور وجود دارد،
اگر هر کدام از ای��ن نیروگاهها از بابت فروش برق
از وزارت نیرو هزار میلیارد تومان طلبکار باش��ند،
وزارت نی��رو چیزی حدود  20تا  25هزار میلیارد
تومان از بابت خرید برق به نیروگاههای خصوصی
بدهکار است .کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷بر اساس
پیش��نهاد مرکز پژوهشهای مجل��س مصوبهای را
برای تهاتر چند جانبه بده��ی دولت ،پیمانکاران و
بانکها به یکدیگر را تصویب کرد.

آغاز صادرات ترانسفورماتور
توربين بادي ساخت ايران

تفاهم-گروه انرژی :ترانس��فورماتور توربين بادي ساخت داخل که پیش از این محققان
جوان کشورمان موفق به طراحی آن شده بودند ،به تولید انبوه رسید و صادرات آن به کشورهای
مختلف نیز آغاز شد .به گزارش خبرنگار ما ،تا پیش از این ،ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاه های
بادی از خارج وارد می شد و برای واردات این ترانس ها ساالنه بیش از  50میلیون دالر هزینه
می شد و حاال با تولید انبوه ،جمهوری اسالمی ایران جزء کشورهای صادرکننده این ترانس ها
قرار گرفت .ترانسفورماتورهاي توربين بادي تولیدی داخل دارای كيفيت گروه  Aجهانی است
و با نمونه هاي خارجي آن قابليت رقابت کامل دارد و حتي در بعضي از پارامترهاي طراحي
وكيفي نسبت به نمونه مشابه ساخته شده توسط شركت هاي اروپاي غربي داراي مزيت هايي
از جمله پايين بودن جهش حرارتي حداكثر روغن و متوسط سيم پيچ به ميزان حدود  10درجه
سانتيگراد است .سوریه ،عراق ،ارمنستان ،بالروس و قرقیزستان کشورهائی هستند که به زودی
ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاه های بادی تولید ایران به آنها صادر خواهد شد .مدیر عامل
گروه صنعتی ایران ترانسفو ،با بیان اینکه امروزه بحث توليد برق در نيروگاه هاي با انرژي پاك و
تجديدپذير مانند نيروگاه هاي بادي از اولويت هاي صنعت برق کشور مي باشد ،گفت :عالوه بر
قدرت باالیی که این ترانس ها دارند ،قابلیت نصب آن ها در ناسل توربین های بادی نیز یکی از
کم نظیر ترین ویژگی های این ترانس های کامال ایرانی است .وی اضافه کرد :ترانسفورماتورهای
وی��ژه نی��روگاه های بادی ،برق تولیدی حاص��ل از نیروی باد در نیروگاه های ب��ادی را وارد
ش��بکه توزیع برق می کنند که می تواند زمینه تولید برق در نیروهای بادی کش��ور را توس��عه
چشمگیری دهد .مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو همچنین از طراحی و ساخت ترانس های
ف��وق کم تلفات به دس��ت متخصصان داخلی خبر داد و گفت :در چارچوب سیاس��ت های
وزارت نیرو جهت کاهش تلفات ش��بکه توزیع برق کش��ور ،جوانان متخصص گروه صنعتی
ایران ترانس��فو همچنین موفق به طراحی و ساخت ترانس های فوق کم تلفات (' ) CCبرای
مناطق جنوبی کشور شدند .فتحی پور همچنین از طراحی اتو ترانسفورماتور ( 600MVAو
 400KVکیلو ولت) در داخل کشور خبر داد و گفت :با راه اندازی خط تولید این ترانس و تولید
آن؛ به ازای هر دس��تگاه ترانسفورماتور مذکور؛ از خروج حدود  5میلیون دالر ارز جلوگیری
خواهد شد .وی افزود :طراحی ترانسفورماتورهای توزیع آلومینیومی با هدف کاهش بهای تمام
شده یکی دیگر از افتخارات جوانان کشورمان در گروه صنعتی ایران ترانسفور است که با هدف
کاهش هزینه های سرمایه ای مورد نیاز در شبکه برق تولید خواهد شد.

شرکتملینفتکش
مس��ئول کمیته ویژه رس��یدگی ب��ه حادثه
نفتکش س��انچی اعالم کرد :هنوز وقت طالیی ما
تمام نشده است و در صورت کاهش دما ،نیروهای
تجسس وارد نفتکش سانچی میشوند .به گزارش
مهر ،علی ربیعی-وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و مس��ئول کمیته ویژه رس��یدگی به حادثه نفتکش
س��انچی ،پس از دیدار هیرویاس��و کوبایاش��ی-
س��فیر کبیر ژاپن در ته��ران ،در محل س��اختمان
ش��رکت ملی نفتکش ایران ،درباره آخرین شرایط
عملیات امداد و نجات اظهار کرد :چینیها در کنار
ژاپنیها ،عملیات مهار آتش در نفتکش س��انچی
را آغ��از کردهاند؛ ضمن اینک��ه تاکنون فوم زیادی
روی شعلههای آتش ریخته شده و نیروهای آماده
روی عرش��ه حضور دارند و کش��تیهای دیگر نیز
ش هس��تند .مسئول کمیته ویژه رسیدگی به
آمادهبا 
حادثه نفتکش س��انچی ادامه داد :دماس��نجها در
حال اندازهگیری دمای نفتکش س��انچی هستند و
ش منجر به انفجاری
امیدواریم ش��علهور ش��دن آت 

آغاز عملیات
تجسس در نفتکش
پس از کاهش دما
جدید نش��ود .ربیع��ی گفت :عملی��ات مهار آتش
نفتکش سانچی به صورت شبانهروزی بوده است و
ما دوباره منتظر هستیم تا میزان دمای کشتی اعالم
شود ،دمای کنونی نفتکش به اندازهای نیست که به
نیروها اجازه ورود به عرش��ه را بدهد .وی افزود:
نفتکش س��انچی در زمان تصادم با کش��تی فله بر
هنگکنگی ،در فاصله  ۱۵۵مایلی ش��انگهای بوده
ک��ه در پی جری��ان آب جابهجا ش��ده و اکنون در
 ۲۸۰مایلی ش��انگهای و نزدیکترین خش��کی از
مرز دریایی بین چی��ن و ژاپن ،وارد آبهای ژاپن

شده و هماینک در فاصله  ۱۳۵مایلی آن قرار دارد.
ربیعی تصریح کرد :در صورت مهار آتش نفتکش
س��انچی ،گروههای امداد و نجات وارد موتورخانه
میش��وند ،زیرا آت��ش در جلو و وس��ط نفتکش
همچنان ش��علهور و هماینک دمای کشتی به ۳۵,۵
درجه رسیده است.
تشکیل ستاد مشترک ایران ،چین و ژاپن
ربیعی از تش��کیل ستاد مش��ترک میان ایران،
چین و ژاپن در بندر شانگهای خبر داد و گفت :این
ستاد عملیاتی فرآیند مهار آتش نفتکش سانچی و

معاون سازمان توسعهی تجارت:

امروز برندها جایگاه کشورها را تعیین میکند
معاون توس��عهی صادرات کاال و خدمات سازمان توسعهی تجارت ایران اعتقاد
دارد ک��ه امروز دیگ��ر زر و زور ،بانک و تانک ،تعیین کننده جایگاه نیس��ت و برندها
جایگاه کش��ورها را تعیین میکند.به گزارش ایس��نا ،محمدرضا مودودی در نخس��تین
جشنواره تخصصی توانمندیهای صنایع غذایی و آشامیدنی و دارویی استان فارس ،با
اشاره به اهمیت برند ،به عوامل موثر بر برند و تاثیر برندسازی در فعالیتهای اقتصادی
پرداخت.وی با بیان اینکه طبق مصوبهی دولت ،سازمان توسعهی تجارت تنها سازمان
مسئول در موضوع برند است ،گفت :امروز مرغوبیت جای خود را به محبوبیت داده و
محبوبیت تنها بخش��ی از هویت کاال را ش��امل میشود.مودودی با تاکید براینکه امروز
س��اختار تجاری دنیا در حال تغییر اس��ت ،گف��ت :بعد از س��ال  2008و بروز بحران
اقتص��ادی در آمریکا ،حجم  19.5میلیاردی تجارت جهانی به  16میلیارد دالر کاهش
یافت و این تولید کنندگان را تحت فش��ار قرار داد و ناگزیر کرد تا به دنبال بازارهای
هدف جدید باشند.
او با بیان اینکه  80درصد از تولیدات جهان توس��ط  20درصد از کش��ورها انجام
میش��ود ،گفت :امروز تولید کنندگان بزرگ جهانی به س��مت کشورهای جنوب تمایل
پیدا کردهاند و به سمتی حرکت میکنیم که برندهای برتر جهان همسایه دیوار به دیوار
ما خواهند بود.مودودی با تاکید براینکه تحقق ،تقویت و توس��عهی برند سه حلقه دارد،
تاکید کرد که اگر تنها یکی از این س��ه حلقه وجود نداش��ته باش��د ،به حتم مسیر کامل
نخواهد شد.
این صاحبنظر با تصریح اینکه در موضوع برند ،ایران ،هیچ برنامهی مدونی وجود
ندارد ،به جایگاه باالی ایران به لحاظ ش��اخصهای جیدیپی اش��اره و اضافه کرد که
ایران دارای ذخایر انرژی باال ،اقلیم و منابع تاریخی بس��یار مطلوب و بازاری با حجم
و اندازه مناس��ب اس��ت.مودودی که تاکید دارد دولت باید راس��ا به موضوع برند ورود
کند ،گفت :در جهان ارزش برند باعث ارتقاء میشود اما در ایران این موضوع برعکس

است؛ ما برندهای خوبی داریم اما همه برندها میگویند وقتی به بازارهای جهانی ورود
میکنیم ،از ما سئوال میشود که آیا میتوانید مارک (ساخت ایران) را حذف کنید.
این مقام مسئول تصریح کرد :زمانی زر و زور و بانک و تانک عامل تعیین جایگاه
بود ،امروز این نگاه تغییر کرده و هر کس بر آن عقیده باشد ،اشتباه میکند؛ امروز برندها
جایگاه کشورها را در جهان تعیین میکنند.
مودودی با بیان اینکه ،صادرات ،توریسم و سرمایهگذاری به همراه حاکمیت ،مردم
و میراث فرهنگی و تاریخی ،ش��ش ضلعی تعیین جایگاه برند ملی محس��وب میشود،
گفت :ایران به لحاظ قدرت نظامی دوازدهمین کش��ور جهان و به لحاظ میراث تاریخی
و فرهنگی و مردم نیز جایگاهی بسیار باال در جهان دارد؛ اما این سه موضوع تنها 21
درصد از کل تاثیرگذاری این ش��ش ضلعی و صادرات ،توریس��م و سرمایهگذاری 79
درصد دیگر را ش��امل میشود.معاون س��ازمان توسعهی تجارت ایران تاکید کرد :برای
ارتقاء جایگاه برند ملی باید به دنبال رشد سه ضلع توریسم ،سرمایهگذاری و صادرات
باشیم.مودودی گفت :در طول  40سال گذشته منابع را در اختیار همه گذاشتیم و برای
تولید عس��ل ،زنبور کارگر و زنبور نگهبان را تقویت کردیم ،اما اصل تولید عسل وجود
زنبور ملکه اس��ت؛ باید دید که برای آوردن ملکه و ژنرالها به عرصه تولید و اقتصاد،
چه باید کرد.این صاحبنظر با تاکید براینکه برگزاری همایش و کارگاه و نشس��تهای
مختلف ،منجر به موفقیت نخواهد شد ،گفت :باید دولت در وهلهی اول برای ژنرالهای
عرصهی اقتصادی و برندها امتیازی ویژه قائل شود.
گفتنی است ،نخستین جشنواره تخصصی توانمندیهای صنایع غذایی و آشامیدنی
و دارویی اس��تان فارس ،پنجش��نبه  21دی با حضور فعاالن ،صاحبنظران و مسئوالن
اقتصادی فارس و کش��ور در  2بخ��ش گردهمایی و پنلهای تخصصی ،برگزار ش��د.
براس��اس این گزارش ،در حاشیه این رویداد تخصصی ،بخشی از توان تولید در استان
فارس در قالب نمایشگاهی ،در معرض دید عموم قرار گرفت.

عملیات امداد و نجات را بررس��ی میکند .وی،
با اش��اره به مفقود ش��دن خدمه نفتکش س��انچی
گف��ت :پس از آنکه پیکر یک��ی از مفقودان یافت
ش��د ،خبر دیگری از  ۳۱خدم��ه نفتکش نداریم،
شبیه س��ازیها در حال انجام اس��ت و امیدواریم
با پایین آمدن دمای کش��تی ،نیروه��ا بتوانند وارد
ش��وند .ربیعی درباره امید به یافتن مفقودان گفت:
نمیتوان پیشبینی کرد ،اما نمیخواهیم خبر نگران
کننده بدهیم .باید به خانوادههای مفقودان آرامش
بدهیم .مس��ئول کمیت��ه ویژه رس��یدگی به حادثه
نفتکش س��انچی تصریح کرد :م��ا هرچه در توان
داریم انجام میدهیم .در این راستا با سفیران چین
و ژاپن در ایران گفتوگوهای الزم شده است.
ربیعی یادآور شد :هنگامی که از کارشناسان
درب��اره وضع خدمه نفتکش س��انچی میپرس��م
به من پاس��خ میدهند که پیشبین��ی این موضوع
نیازمند علم پیچیدهای است ،ما هنوز وقت طالیی
داریم و هرچه در توان داشتیم انجام دادهایم.

افت محسوس سرمایه گذاری
در صنعت برق
تفاهم-گروه انرژی :مدیرعامل شرکت توانیر
در مراس��م افتتاح  13طرح بزرگ برقی در قزوین،
گفت :به دلیل تفاوت بین فروش برق و قیمت تمام
ش��ده تولید ،دچار کمبود سرمایه گذاری و مشکل
در تامین زیرس��اختهای اساس��ی شبکه هستیم.
آرش کردی با اش��اره به اینکه مردم و بخش های
تولیدی و خدماتی ،برق مس��تمر و بدون خاموشی
می خواهند ،گفت :باید رابطه و تعامل مناس��بی را
برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق با سرمایه
گذاران ایجاد کنیم .مدیرعامل ش��رکت توانیر ادامه
داد :به دلیل تف��اوت بین فروش برق و قیمت تمام
شده تولید دچار کمبود سرمایه گذاری و مشکل در
تامین زیرساخت های اساسی شبکه هستیم که برای
رفع این مساله تالش می کنیم .وی همچنین گفت:
در  6سال گذشته پس از هدفمندی یارانه ها ،افت
محسوسی به لحاظ سرمایه گذاری در صنعت برق
داش��ته ایم ،چرا که درآمد حاصل از فروش برق به
مردم بابت هدفمندی ها هزینه می ش��ود و این به
معنای آن است که درآمد ما در حال کاهش است.
بزرگترین فاکتور تاثیرگذار
بر قیمت نفت در سال ۲۰۱۸
طبق یافتههای نظرس��نجی از مدیران صنعت
انرژی خاورمیانه ،نگرانیهای ژئوپلیتیکی به عنوان
عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمتهای نفت در س��ال
میالدی جاری ،جای کاهش تولید اوپک و غیراوپک
را میگیرد .به گزارش ایس��نا ۶۷ ،درصد از مدیران
صنعت انرژی خاورمیانه در نظرسنجی شرکت "گلف
اینتلیجنس" نگرانیهای ژئوپلیتیکی را عمدهترین
عامل موثر بر روند قیمتهای نفت در سال ۲۰۱۸
شناختند .درست زمانی که تاثیر توافق کاهش تولید
اوپک بر ذخایر نفت جهانی ملموس ش��د ،ریسک
ژئوپلیتیکی در سال گذشته در قیمتها اثر گذاشت.
این ریس��ک ،نخس��تین بار با همه پرسی استقالل
منطقه کردس��تان عراق و واکنش دولت مرکزی این
کش��ور به آن آغاز شد .نگرانیها نسبت به احتمال
مختل ش��دن عرضه از سوی این منطقه به افزایش
قیمتها منجر شد .سپس پاکسازی سیاسی عربستان
و همچنین تش��دید تنش میان عربستان سعودی و
ایران بازارها را شوکه کرد .اقدامات تحریک آمیز کره
ش��مالی و فروپاشی اقتصادی و خطر ورشکستگی
ونزوئال نیز از دیگر ریسکهای ژئوپلیتیکی مورد
توجه در سال  ۲۰۱۸هستند .امسال قیمتهای نفت
قویترین شروع سال را در چهار سال گذشته داشتند
و معامالت برنت و وست تگزاس اینترمدیت برای
نخستین بار از ژانویه سال  ۲۰۱۴در باالی  ۶۰دالر
در هر بشکه گشوده شدند.
نقش کشاورزی در وضعیت حوزههای
آبخیز و سفرههای آب زیرزمینی
قائم س��ازمان س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و
آبخیزداری تاکید کرد :باید با مدیریت کشاورزی و
همچنین مدیریت حوزه سرزمینی در اکوسیستمهای
باالدستی ،حوزه های آبخیز را تقویت کنیم و ساالنه
یک��ی  -دو میلیارد مترمکعب از بی�لان منفی ۱۱
میلیارد متر مکعبی سفرههای آب زیرزمینی بکاهیم.
ناص��ر مقدس��ی در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد:
مشکالت منابع آبی کشور و وضعیتی که با آن مواجه
هس��تیم به گونه ای اس��ت که باید اکوسیستم های
حساس و حوزه آبخیز را به درستی مدیریت کرد .وی
افزود :وضعیت بارندگی مناسب نیست و بسیاری از
استانها کمتر از  ۵۰درصد از میانگین بارندگیهای
اخیر خود بارش داش��تهاند؛ بنابراین شرایط اقتضا
میکن��د ،آب را در همان مکانی ک��ه فرود می آید،
مدیریت و به خوبی جذب کنیم چراکه اگر عرصه های
حوزه آبخیز به خوبی مدیریت شود ،میتواند آثار
بس��یار مناس��بی در حوزه های متعدد باقی بگذارد
ت��ا ضمن تقویت ح��وزه های آبخی��ز و آبخوان ها
س��فره های آب زیرزمینی نیز تقویت ش��ود .قائم
مقام س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری گفت:
مهم ترین کار در حوزه آبخیز داری ،تقویت پوشش
گیاهی است به گونه ای که در وهله نخست نباید آن
چیزی که موجود داریم را از دس��ت دهیم ،چرا که
همه پژوهش ها نشان می دهد که اگر اکوسیستمهای
طبیعی تخریب ش��ود ،قدرت بازسازی آن با توجه
به شرایط کنونی بسیار سخت و زمانبر خواهد بود.

تداوم رشد ترانزیت
در  ۹ماهه ابتدایی سال جاری

آمارهای جدید س��ازمان راهداری
نش��ان میدهد در  ۹ماهه ابتدایی س��ال
جـ��اری ترانزی��ت  ۲۰درص��د رش��د
داشته است.
به گزارش ایس��نا ،براساس این آمار
در  ۹ماهه ابتدایی سال  ۹۶بیش از شش
میلیون و  ۸۰۰ه��زار تن کاال از  ۳۲مرز
فعال زمین��ی و آبی ایران ترانزیت ش��ده
که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل
افزایش  ۲۰درصدی را نشان میدهد.
در ط��ول این مدت س��هم کاالهای
غیرنفتی بی��ش از چهار میلی��ون و ۸۰۰
هزار تن و س��هم کاالهای نفتی حدودا دو
میلیون تن بوده است.این آمار در حالی به
ثبت رس��یده که با توجه به برخی مسائل
به وجود آم��ده در ماههای اخیر وضعیت
بعض��ی از مرزه��ای غربی ای��ران عادی
نبوده اس��ت.مانند آمارهای گذش��ته بندر
ش��هید رجائی همچنان در عرصه ورودی
کااله��ای ترانزیتی بیش��ترین عملکرد را
داش��ته و در طول این مدت با ثبت حدود

دو میلیون و  ۵۰۰هزار تن ۳۶ ،درصد از
فعالیت را به خود اختصاص داده اس��ت.
م��رز پرویزخان نیز ک��ه در طول ماههای
گذشته فعالیتی نداش��ته به دلیل عملکرد
مثبت در ش��ش ماهه نخست سال جاری
همچنان ب��ا  ۱۵درصد س��همی جدی را
در این عرصه به خ��ود اختصاص داده و
پ��س از آن مرز ب��ازرگان عملکردی ۱۱
درصدی داشته است.از نظر مبدا و مقاصد
کاالهای ترانزیتی همچنان عبور کامیونها

از مبدا عراق ب��ه مقصد امارات که حامل
فرآوردهه��ای نفتی بودهاند که بیش��ترین
س��هم را در این حوزه به خود اختصاص
داده اند.س��ازمان راه��داری پیشبین��ی
کرده با ازسرگیری ترانزیت فرآوردههای
س��وختی در ایران و همچنین ازسرگیری
ت مرزهای پرویزخان و باشماغ بار
فعالی 
دیگر روند رو به رش��د ترانزیت ایران به
تثبیت برسد و رش��د ثبت شده از ابتدای
سال جاری به روند خود ادامه دهد.

