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خبر

قصوری متوجه وزارت نفت
در حادثه آتشسوزی مدرسه
زاهدان نیست

وزیر نفت معتقد اســت بودجه
ایمنسازی ســامانه گرمایشی مدارس از
محل عوارض گاز بایــد از خزانه پرداخت
شــود و در حادثه آتشســوزی مدرسه
زاهدان قصوری متوجه وزارت نفت نیست.
 ۰۷دی  ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷اقتصادی نفت و
انرژی نظرات
زنگنه :قصــوری متوجــه وزارت نفت در
حادثه آتشسوزی مدرسه زاهدان نیست
به گــزارش اقتصاد ســرآمد ،بیژن زنگنه
درباره برخــی اظهارات مبنــی بر اینکه
پرداخت نشدن سهم آموزش و پرورش از
محل عوارض قبوض گاز برای ایمنسازی
سامانه گرمایشــی مدارس یکی از دالیل
وقــوع حادثه آتشســوزی در مدرســه
دخترانه زاهدان بوده اســت ،گفت :اینها
بیاساس است و قانون هر چه بوده ،انجام
شده است.
وزیر نفت با بیان اینکــه «هر آنچه که در
قانون آمده ،داده شده اســت» ،افزود :ما
پولی به جایی نمیدهیــم؛ پول به خزانه
ریخته میشــود و آنها بر اســاس قانون
پرداخت میکنند که حتمــا هم این کار
شده است.
وی درباره نحوه این پرداخت توضیح داد:
ما با وزارتخانهها رابطــه نداریم؛ پولی به
خزانه واریز میکنیم که بر اســاس قانون
تقسیم میشود.
این عضو هیئت دولت تاکید کرد :من فکر
نمیکنم قصوری در ایــن حادثه متوجه
وزارت نفت باشد/.خانه ملت

تداوم رشد صعودی قیمت
نفت در بازارهای جهانی

قیمــت نفــت در بازارهــای
جهانی,اخبــار اقتصادی,خبرهــای
اقتصادی,نفت و انرژی
قیمت نفــت در روز جمعــه در بازارهای
جهانی شاهد افزایشی  ۳درصدی بود.
به گزارش میزان و به نقل از رویترز ،قیمت
نفت در روز جمعــه در بازارهای جهانی
شاهد افزایشی  ۳درصدی بود.
به گــزارش رویترز ،قیمت نفــت در روز
جمعه به دلیل افزایــش نگرانیها درباره
آینده اقتصاد جهانی شاهد روندی افزایشی
بود .افزایش قیمت نفــت در دو روز اخیر
علیرغم وجود نگرانی های ناشی از افزایش
بیش از حد عرضه اتفاق افتاد.
نفت خام برنت با افزایش  ۱.۱۸دالر معادل
 ۲.۲۶درصد ،به ازای هر بشکه  ۵۳.۳۴دالر
معامله شد.
نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز
صبح امروز جمعــه در بازارهای جهانی با
افزایش  ۱.۰۱دالری معادل  ۲.۲۶درصد
به ازای هر بشــکه  ۴۵.۶۲دالر به فروش
رسید.
روز گذشــته نیز نفت برنت و نفت وست
تگزاس اینتر مدیت شاهد افزایش قیمتی
به ترتیب  ۳.۱و  ۲.۲۶درصدی بودند.
به گزارش تحلیلگران نگرانیهای ناشی از
کاهش رشد اقتصادی ،بر بازار سهام و در
نتیجه بر بازار نفت تاثیرگذار است.

نخست وزیر عراق در دیدار با وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران ،گفت :عراق آماده همکاری با ایران برای رسیدن به راه حلهای مناسب جهت توسعه روابط در حوزه برق است .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی وزارت نیرو(پاون) ،عادل عبدالمهدی روز پنجشنبه در این دیدار که ‹لوی الخطیب› وزیر برق عراق و ‹ایرج مسجدی› سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد نیز حضور داشتند ،گفت :عراق آماده
همکاری با ایران برای رسیدن به راه حلهای مناسب جهت توسعه روابط در حوزه برق است .وی با تقدیر و تشکر از نقش جمهوری اسالمی ایران در تامین نیاز برقی عراق ،گفت :عراق در حوزه نیروی برق
آماده است برای موفقیت مذاکرات بین مسئوالن و کارشناسان دو کشور جهت برداشتن موانع به منظور پیشبرد اقدامات اجرایی و دســتیابی به راه حلهای مناسب در این حوزه همکاری الزم را نشان
دهد .وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران نیز در این دیدار ،پیام تبریک حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی ،رییس جمهور ایران به مناسبت تشکیل دولت جدید عراق به ریاست عادل عبدالمهدی
را به وی ابالغ کرد .اردکانیان گفت :ایران آمادگی کامل برای تامین برق عراق ،احداث و بازسازی نیروگاههای تولید برق ،کمک به توسعه فناوریهای الزم در این بخش و آموزش نیروی انسانی دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در کنفرانس بتن و زلزله:

نقشتاثیرگذارصنعتبتندرارتقای
زیرساختهای بخش آب کشور

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
ایران گفت :صنعت بتن در ارتقای زیرساختهای
حیاتی مرتبط با بخش آب نقش بسزایی دارد.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)،
«محمد حاج رسولیها» در کنفرانس بتن و زلزله
افزود :صنعت ســاختمان به صورت مســتقيم با
توسعه زيربنايي کشــورها در ارتباط است و رونق
آن همواره باعث رشد صنايع ديگر خواهد بود .وی
ادامه داد :كشور ايران هم اكنون به عنوان يكي از
كشورهاي ثروتمند و رو به توسعه در منطقه ،شاهد
ســرمايه گذاري عظيمي در اين صنعت ،شامل
ساخت و ســازها در بخش تاسیسات آبی شامل
سدها ،تونل های انتقال آب ،شبکه های آبیاری و

زهکشی ،تصفیه خانه های آب و فاضالب ،مخازن
آبی و سازه های دریایی است .مدیرعامل شرکت
مدیریتمنابعآبایرانبااشارهبهنقشبتندرطرح
تامین آب و سد سازی اظهار داشت :مديريت آب در
كشور ما داراي پيچيدگيهاي بسيار و دربرگيرنده
فعاليتهاي سازهاي و غيرسازهاي متنوع و فراوان
است .محدوديت آب قابل دســترس ،توزيع غير
يكنواخت آن در سطح كشور ،افزايش جمعيت و
الگوي نامناسب شهرنشيني و مراكز سكونتگاهي
و نوع و شــيوه توليد محصــوالت زراعي از منظر
سازگاري با اقليم ،تأمين آب موردنياز را در بسياري
از مناطق كشور با مشكل مواجه ساخته و بهتدريج
بر ابعاد آن افزودهاست.

تأمين آب مطمئن؛ يکي از چالشهاي مهم كشور
حاجرســولیها اظهار کرد :بروز خشكساليهاي
پيدرپي در ســالهاي اخير دسترسي به آب را با
بحران شديدتري مواجه نمودهاست ،بهطوري كه
تأمين آب قابل دسترس و مطمئن براي مصارف
مختلف يکي از چالشهاي مهم در كشور محسوب
شده و توسعه اقتصادي و اجتماعي را در برخي نقاط
كشور با مشكل مواجه نموده است.
يشدن
ویخاطرنشانکرد:دردهههاياخيرطوالن 
دورههاي خشكسالي ،كاهش بارش ،افزايش دما و
وقوع پديده تغيير اقليم ،يكي از عوامل تأثيرگذار بر
منابع آب كشور بوده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره

دیدار اردکانیان بـا عبدالمهدی در بغداد؛

روابط برقی با ایران را توسعه
میدهیم

به اینکه در حال حاضر ،سيالب حدود  ۶۰درصد از
خسارات مربوط به بالياي طبيعي را در دنيا تشکيل
ميدهد ،ادامه داد :ايران در دهه گذشــته بهطور
متوسط هر سال با  ۶۰ســيالب روبهرو بود ه و هر
ســال تقريباً ۲۰۰نفر جان خود را در اين رابطه از
دست دادهاند .لذا نياز اســت که اوالً تدابير الزم به
منظور مهار عامل اصلي انساني ايجاد اين پديده،
يعني انتشار گازهاي گلخانهاي صورت گرفته و دوم
اینکه با لحاظ راهکارهايي ،آثار و تبعات آن ،يعني
خسارات ناشي از سيالبها ،خشکساليها و کمبود
منابع آبي ،مهار و کاهش يابد.
وی افــزود :اهميت بروز ســيل و حجــم باالي
خسارتهاي ناشي از آن به حدي قابل توجه بوده
کهتقريباًاغلبسدهايساختهشدهدرکشور،عالوه
بر تأمين پايدار آب ،براي کنترل سيل نيز بودهاند
و اصوالً يکی از اهداف اصلي سدسازي بخصوص
در شرق و جنوب کشور ،کنترل سيالب و کاهش
مخاطرات و خسارات ناشي از آن بوده است.
حاج رســولیها تصریح کرد :به دليل عدم وجود
آمايش سرزمين مشخص در کشور و شرايط خاص
ايجادشده در استقرار جمعيت ،بسياري از مراکز
استانها به کالنشهر تبديل شــده و عم ًال تأمين
آب شرب اين شــهرها از  20سال گذشته به يکي
از دغدغههاي اصلي حاکميت و وزارت نيرو تبديل
شدهاست.
نقشمهمسدهادرتامینآبشربباکیفیت
مدیرعاملشرکتمدیریتمنابعآبایرانادامهداد:
ايندرحالياستکهتأمينآباغلباينکالنشهرها
و مراکز استانها از سدها انجام شده و چنانچه سدها
وجودنداشتند،تأمينآبشربمطمئنوباکيفيت
براي اين شهرها دچار چالش جدي ميشد .نمونه
بارز آن ،کالنشهر تهران اســت که آب شرب آن از
سدهاي اميرکبير ،الر ،لتيان ،طالقان و اخيرا ًماملو
تأمين ميگردد .لذا صنعت بتن تاثیر بسزایی در
ارتقای زیرساخت های حیاتی مرتبط با بخش آب
داشته است و بهنوعی وزارت نیرو یکی از باالترین
مصرف کنندگان بتن در ســالیان گذشته و حال
حاضر قلمداد میشود.

ارتقای ظرفیت تصفیهخانه شهرک
قدس در تهران تا پایان سال آینده

روسیه به افزایش قیمت نفت امیدوار است

وزیر انرژی روســیه با ابراز امیدواری نســبت به
افزایش قیمت نفت در ماه های آینــده اعالم کرد که توافق
اوپک پالس (اوپک و تولید کنندگان نفت غیر عضو اوپک) از
قیمت نفت در بازار جهانی حمایت می کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،الکساندر نوواک روز پنجشنبه در
جمع خبرنگاران افزود :اگر توافق اخیر به دســت نمی آمد،
بهای نفت در بازار جهانی به سطح پایین تری سقوط می کرد.
وزیر انرژی روسیه خاطرنشان کرد :توافق برای کاهش تولید
نفت در عرصه جهانی از اول ماه ژانویه (روز ســه شنبه هفته
آینده) به اجرا در می آید و ما پیش بینی می کنیم که تأثیر
اجرای آن تا دو ماه دیگر خود را نشان دهد.
روز هفتم ماه دسامبر ( 16آذرماه) اوپک پالس برای کاهش
تولید نفت به میزان یک میلیون و  200هزار بشکه در روز به
توافق رسید.
ســهم اوپک از این رقم  800هزار بشکه در روز و کشورهای
غیرعضو اوپک روزانه  400هزار بشکه کاهش می دهند.
روسیه متعهد شده است که روزانه  226هزار بشکه از تولید
نفت خود را کاهش دهد.
وزیر انرژی روسیه در همین حال اعالم کرده است که کاهش
تولید نفت این کشــور با توجه به سردسیری روسیه بتدریج
تحقق خواهد یافت.
نوواک امروز همچنین در جمع خبرنگاران گفت که شرایط
موجود بازار جهانی نفت بر اثر عواملــی همچون وضع بازار
سهام و نیز بهره اعالم شده از سوی خزانه داری آمریکا برای
سپرده های بانکی تعیین شده است.
** میزان تولید نفت روسیه سال  2019تغییر نمی کند
وزیر انرژی روسیه درباره تولید نفت این کشور گفت :تولید
نفت روسیه در سال جاری میالدی  556میلیون تن (معادل
چهار میلیارد و  75میلیون بشکه) بود و شرکت های روسی
در ســال  2019نیز می توانند با توجه به توافق اوپک پالس
این میزان تولید را داشته باشند.
وی پیش بینی کرد ســطح تولید نفت روسیه در سال های
 2020و  2021بشــدت کاهش یابد؛ مگــر آنکه طرح های
تشویقی به فعاالن این حوزه از سوی دولت ارایه شود.
** اوپک پالس ساختار جدیدی نیست
نوواک گفت :اوپک پالس (اوپک و کشــورهای تولیدکننده
نفت غیرعضو) ســاختار جدیدی که دارای دبیرخانه باشد،
نیســت و احتماالً یک نفر در دفتر اوپک به امور اوپک پالس
رسیدگی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد :طرفین تصمیم گرفتند منشوری تهیه
شود که در آن ،پایه و اساس برای مذاکرات آتی فراهم شود/.
ايرنا

تا هفت سال دیگر اتفاق میافتد؛

برابری تولید نفت آمریکا با مجموع تولید
عربستان و روسیه

نخســت وزیر عراق در دیدار با وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران،
گفت :عراق آماده همکاری با ایران برای رسیدن به راه حلهای مناسب جهت
توسعه روابط در حوزه برق است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،عادل عبدالمهدی روز پنجشنبه در این دیدار که
‹لوی الخطیب› وزیر برق عراق و ‹ایرج مســجدی› ســفیر جمهوری اسالمی
ایران در بغداد نیز حضور داشــتند ،گفت :عراق آماده همکاری با ایران برای
رسیدن به راه حلهای مناسب جهت توسعه روابط در حوزه برق است.
وی با تقدیر و تشکر از نقش جمهوری اسالمی ایران در تامین نیاز برقی عراق،
گفت :عــراق در حوزه نیروی برق آماده اســت برای موفقیــت مذاکرات بین
مسئوالن و کارشناسان دو کشــور جهت برداشــتن موانع به منظور پیشبرد
اقدامات اجرایی و دستیابی به راه حلهای مناسب در این حوزه همکاری الزم
را نشان دهد.
وزیــر نیروی جمهــوری اســامی ایران نیــز در این دیــدار ،پیــام تبریک
حجتاالسالم و المســلمین حســن روحانی ،رییس جمهور ایران به مناسبت
تشکیل دولت جدید عراق به ریاست عادل عبدالمهدی را به وی ابالغ کرد.
اردکانیان گفت :ایران آمادگی کامل برای تامین برق عراق ،احداث و بازسازی
نیروگا ههای تولید برق ،کمک به توســعه فناور یهــای الزم در این بخش و
آموزش نیروی انسانی دارد.
وی همچنین از آمادگــی جمهوری اســامی ایران برای کار براســاس یک
زما نبندی مشخص برای کاستن از هدررفت برق و در عین حال افزایش تولید
برق این کشور و ارتباط مستقیم بین شبکههای برق دو کشور خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان تهران از ارتقای
ظرفیت تصفیهخانه شهرک قدس تا پایان سال آینده در تهران ،به
عنوان یکی از پروژههای اولویتدار این شرکت خبر داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد« ،محمدرضا بختیاری» در حاشیه بازدید
از طرح فاضالب تهران ،پیشرفت پروژه تصفیهخانه فاضالب شهرک
قدس را مناسب ارزیابی کرد و گفت :در شــهر تهران میان احداث
تصفیهخانهها و اجرای شــبکه فاصله وجــود دارد و در حال حاضر
تاکید ما اجرای تصفیهخانههــا و مهمتر از همه تکمیل تصفیهخانه
شهرک قدس اســت؛ چراکه در باالدست شهرک غرب ،جنتآباد و
اشرفی اصفهانی شبکه فاضالب اجرا شده است.
وی درباره پروژههای فاضالب در قالب  BOTگفت :در این دست
از قراردادها شرکت آبفا ،شــرکتهای اجراکننده پروژه را به عنوان
سرمایهگذار میپذیرد و نه به عنوان یک پیمانکار و موضوع اصلی ما
این است که پروژه توسعه و ارتقای ظرفیت تصفیهخانه شهرک قدس
تا پایان سال آینده انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران افزود :با ارتقای واحد
کنونی تصفیهخانه فاضالب شهرک قدس و همچنین توسعه دو واحد
دیگر ،ظرفیت این تصفیهخانــه طبق طرح جامع فاضالب تهران به
بیش از سه برابر ظرفیت کنونی افزایش خواهد یافت و جمعیت زیر
پوشش این تصفیهخانه از  ۸۵هزار نفر به  ۵۰۷هزار نفر خواهد رسید.
بختیاری به عملکرد مناسب شرکت فاضالب در اجرای پروژهها اشاره
و اظهار کرد :شرکت فاضالب در اجرای طرحها مناسب عمل کرده
و پیشــرفت طرح فاضالب تهران باعث افزایش میانگین پیشرفت
طرحهای فاضالب کشور شده است.

مدیرکل آژانس بینالمللــی انرژی ( )IEAاعالم
کرد مجموع تولید نفــت آمریکا در حدود ســال  ۲۰۲۵با
مجموع تولید روسیه و عربستان سعودی برابری خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،فاتح بیرول به خبرگزاری آنادولوی
ترکیه گفت :رشد عظیم تولید شیل آمریکا توازن بازارهای
نفت را به طور کامل تغییر خواهد داد.
در گزارشی که اوایل سال  ۲۰۱۸از سوی آژانس بینالمللی
انرژی منتشر شد ،پیشبینی شده بود آمریکا ظرف پنج سال
آینده در رشد عرضه جهانی نفت حرف اول را بزند .ظرفیت
اوپک تا سال  ۲۰۲۳اندکی رشــد خواهد کرد در حالی که
عمده رشد عرضه از سوی کشــورهای غیراوپک به خصوص
آمریکا خواهد بود که نفوذ فزاینــده ای در بازار جهانی نفت
پیدا کرده است.
تولید نفت آمریکا تحت تاثیر فعالیت صنعت شیل این کشور،
تا سال  ۲۰۲۳به میزان  ۳.۷میلیون بشکه در روز رشد خواهد
کرد که بیش از نیمی از  ۶.۴میلیون بشــکه در روز مجموع
رشد ظرفیت تولید جهانی پیشبینی شده تا آن زمان خواهد
بود.
مجموع تولیدات آمریکا شــامل نفت مرســوم ،شیل و گاز
طبیعی مایع تا ســال  ۲۰۲۳به حدود  ۱۷میلیون بشــکه
در روز خواهد رسید و این کشــور را بزرگترین تولیدکننده
جهان میکند و میزان تولید آمریکا با تقاضای داخلی برای
محصوالت نفتی برابری خواهد کرد.
بیرول در آن زمان گفته بود :آمریکا تا پنج ســال دیگر نفوذ
قابل توجهی در بازارهای جهانی نفت پیدا خواهد کرد.
این کشور در حال حاضر بیش از  ۱۱میلیون بشکه در روز نفت
تولید میکند در حالی که تولید روسیه و عربستان سعودی
که در اکتبر و نوامبر به رکورد باالیی صعود کرد قرار است در
شش ماه نخست سال  ۲۰۱۹به میزان به ترتیب  ۲۳۰هزار و
 ۳۲۲هزار بشکه در روز محدود شود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،اداره اطالعات انرژی آمریکا
در گزارش دسامبر خود پیشبینی کرد تولید نفت آمریکا در
نوامبر به  ۱۱.۵میلیون بشکه در روز بالغ خواهد شد که ۱۵۰
هزار بشــکه در روز باالتر از اکتبر است .میانگین تولید نفت
آمریکا از ابتدای امســال تاکنون  ۱۰.۹میلیون بشکه در روز
بوده که در مقایسه با  ۹.۴میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷
باالتر اســت .پیشبینی تولید نفت آمریکا در سال میالدی
آینده  ۱۲.۱میلیون بشکه در روز است/.ايسنا

