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سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:
کشف بیش از ۲ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج 

رمزارز در ۲۶ استان
سخنگوی صنعت برق گفت: با گزارش های 
مردمی، دریک عملیات از پیش طراحی شده، 
در یک روز بیش از ۲ هزار دستگاه غیرمجاز 
رمزارز که در مراکز متعددی نصب شــده 

بودند، کشف و جمع آوری شد. 
»مصطفی رجبی مشــهدی« روز سه شنبه در یک 
پیام ویدئویی افــزود:در این عملیات نزدیک به ۲ هزار 
و ۱۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز که در مراکز 

متعددی نصب شده و از برق به صورت غیرقانونی برای استخراج استفاده می کردند، کشف 
و جمع آوری شدند.وی ادامه داد: این برنامه یکی از بزرگترین عملیات های همزمان از پیش 
طراحی شده بود که با اخذ گزارش های مردمی و هماهنگی ۳۵ شرکت توزیع نیروی برق در 
۲۶ استان، با همکاری مشترک عوامل حراستی و فنی، نیروی انتظامی و مراجع قضایی به 

انجام رسید.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: مردم می توانند اطالعات خود در باره استفاده غیرمجاز 
از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات ثبت کنند تا رسیدگی شود. رجبی مشهدی 
گفت: اطالعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت 
می کنند، به طورکامل محرمانه باقی خواهد ماند.به گزارش ایرنا، ســامانه  مدیریت و ارزیابی 
خدمات برق توانیر )سمات( برای  اجرای ماده )۲۵( قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه اندازی شده است 
و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط به شکایت ها و درخواست های مردم در حوزه  خدمات برق 
رسیدگی می کند.شکایات و درخواست های ثبت شده جهت رسیدگی به شرکت های مرتبط 
ارسال و پاسخ الزم پس از بررسی از طریق همین سامانه اعالم خواهد شد. طبق اعالم قبلی 
سخنگوی صنعت برق کسانی که نسبت به معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اقدام کنند 

پاداش ۱۰ تا ۲۰ میلیونی دریافت خواهند کرد.

در ماه جوالی؛
 تولید نفت خام شیل آمریکا باز هم افزایش 

خواهد یافت 
اداره اطالعــات انرژی آمریکا در پیش بینی 
ماهانه خود اعالم کرد میزان تولید نفت خام 
شیل این کشور، که بیش از دو سوم تولید 
نفت آمریکا را تشکیل می دهد، در ماه جوالی 

افزایش خواهد یافت.
به گزارش رویترز، اداره اطالعــات انرژی آمریکا در 
پیش بینی ماهانه خود اعالم کرد میزان تولید نفت خام 
شیل این کشور، که بیش از دو سوم تولید نفت آمریکا را 

تشکیل می دهد، در ماه جوالی افزایش خواهد یافت.طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا 
تولید نفت شیل از ۷ میدان نفتی بزرگ این کشور در ماه جوالی ۳۸ هزار بشکه در روز باال رفته 

و به ۷.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این باالترین سطح از نوامبر سال گذشته است.
بیشترین افزایش تولید نفت شیل از بزرگترین میدان نفتی آمریکا، پرمیان، خواهد بود که تولید 
آن با ۵۶ هزار بشکه افزایش به ۴.۶۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این باالترین سطح 

تولید نفت از این میدان از مارس ۲۰۲۰ تا کنون است. 
میدان های نفتی ایگل فورد در جنوب تگزاس و بانک در داکوتای شمالی با کاهش تولید روزانه 
۴۰۰۰ بشکه ای روبرو خواهند شد.با رسیدن قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به ۷۰ دالر حفاران 

آمریکایی فعالیت های خود را افزایش داده اند.

 مصرف آب در تهران به روزانه تا ۳ میلیارد 
و ۶۳۶ میلیون لیتر رسید

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
تهران گفت: مصرف آب بر اساس آخرین 
آمارها، در ۲۳ خرداد ماه به ســه میلیارد و 
۶۳۶ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش را 

نشان می دهد. 
محمدرضا بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر سرانه 
مصرف آب در تهران به ۲۴۰ لیتر در روز و در شهرهای 

استان تهران هم به ۲۱۰ لیتر در روز رسیده که این امر نیازمند مدیریت مصرف شهروندان است.
مصرف آب در تهران در وضعیت نارنجی است. وی افزود: در تهران ۳ نوع رنگ بندی برای آب 
تعریف کرده ایم که رنگ سبز مصارف عادی، رنگ نارنجی مصرف در وضعیت هشدار و رنگ 
قرمز وضعیت خطرناک را نشان می دهد که در حال حاضر مصرف آب در کالنشهر تهران در 
وضعیت نارنجی قرار دارد.این مقام مسئول ادامه داد: اولویت این شرکت تامین آب شرب پایدار 
است و تا زمانی که آب به وضعیت هشدار نرسد برنامه ای برای جیره بندی نداریم از این رو از 
شهروندان می خواهیم با راهکارهای مدیریتی مصرف آب را کاهش دهند.تنظیم کولرهای آبی 
صرفه جویی ۳۰۰ میلیون لیتری آب در هر شبانه روز را به همراه داردوی با اشاره به اینکه در 
تهران سه میلیون کولر آبی داریم، گفت: هر کولر آبی در شبانه روز به صورت متوسط ۳۰۰ لیتر 
آب مصرف می کند که اگر دارندگان کولرها، یک سوم مصرف آب را با راهکارهای ساده کاهش 
دهند ۳۰۰ میلیون لیتر در هر شبانه روز از مصرف آب جلوگیری می شود.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان تهران ادامه داد: کاهش این مقدار آب در روزهای گرم تابستان به مدیریت 
مصرف کمک شایانی می کند.وی با بیان اینکه یک سوم مصرف آب کولر با چندین راهکار 
ساده کاهش می یابد، گفت: مخزن کولر شب ها با افزایش فشار آب پر می شود و ممکن است 
آب از مخزن سرریز شود از این رو باید اتصاالت، کنترل شیلنگ آب و تعویض قطعات فرسوده 
از جمله شناور را کنترل کنیم.بختیاری خاطر نشان کرد: همچنین نصب سایه بان و استفاده از 
رنگ سفید برای کولرهای آبی باعث کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دمای هوای دریچه کولر و به تبع 

کاهش مصرف آب می شود.

قیمت سبد نفتی اوپک ۶۸ سنت افزایش یافت
قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز )دوشنبه، 

۲۴ خردادماه( ۶۸ سنت افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد 
 نفتی این سازمان دیروز ۷۱ دالر و ۹۹ ثبت شد، در حالی  که جمعه )۲۱ خردادماه( ۷۱ دالر و 
۳۱ سنت بود.سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط 
الجزایر، گیراسول آنگوال، ســبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، 
صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری 
ونزوئال و جنو کنگوست.قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز امروز 
 )سه شنبه، ۲۵ خردادماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۷۳ دالر و ۹ سنت و ۷۱ دالر و

 ۸ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

تأخیر در خروج اکسون موبیل آینده صنعت نفت 
عراق را به خطر می اندازد

تأخیر در خروج شــرکت آمریکایی اکسون موبیل از عراق آینده نفتی این 
کشور را تهدید می کند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری آرگوس مدیا، اختالف هایی که ســبب تأخیر در خروج شرکت 
اکسون موبیل از میدان نفتی قرنه غربی ۱ شده است می تواند پیامدهای بلندمدتی برای بخش 
باالدستی صنعت نفت و گاز عراق داشته باشد.به نظر می رسد طرح بغداد برای فروش سهم 
۳۲.۳ درصدی اکســون موبیل در این میدان نفتی - با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه در روز - به 

خطر افتاده باشد.
برخی منابع اعالم کردند که شرکت دولتی نفت بصره )BOC( فروش برنامه ریزی شده به دو 
شرکت چینی را با وجود اعالم اینکه مخالفتی با خریداران چینی ندارد، لغو کرده است. این اقدام 
پس از آن رخ داد که شــورون درخواست بغداد را رد کرد. شرکت نفت بصره به دنبال شرکتی 
آمریکایی برای متنوع کردن سرمایه گذاری در بخش باالدستی است زیرا شرکت های چینی 

پیش از این نیز حضور بسیار گسترده ای در این بخش داشته اند.
 به نظر می رسد قیمت هم مسئله ای دیگر است. قراردادهای بلندمدت خدمات فنی عراق به 
تأیید شرکت نفت بصره نیاز دارد و این شرکت هم با همان حقوق و مفاد حق خرید دارد. بغداد 
اعالم کرد شرکت نفت بصره یا هر شرکت دولتی دیگری می تواند سهم اکسون موبیل را بخرد، 
اما شرکت نفت بصره با قیمتی که دولت بغداد اعالم کرده موافق نیست.یکی از مقام های نفتی 
عراق در این باره گفت: این اختالف ها فرصت عراق برای توسعه بخش انرژی را نابود می کند 

و دیگر شرکت های نفت خارجی جرأت نمی کنند در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند.
شرکت های خارجی مدت هاست به دلیل متعهد نبودن عراق به قراردادها ناراضی هستند. به این 

ترتیب بازگشت سرمایه ناچیز کنونی برای آنها مقرون به صرفه نیست.

وزیر نیرو با بیان این که ایران در زمینه توسعه آب و 
فاضالب کشور ۳۰ درصد از شاخص جهانی باالتر 
است، گفت: اگر عمر هر دولتی به پایان برسد و آن 
گونه که باید، مردم رضایتمند نباشند، قطعا موفق 

نخـواهیم بود. 
»رضا اردکانیان« در مراسم افتتاح سه طرح آبی در شهرستان 
بافق یزد کــه  در قالب هفته یازدهم پویش الف - ب - ایران 
در محل ســالن همایش های شرکت ســنگ آهن مرکزی 
برگزار شد، با اشاره به ســختی ها و زحمات اجرای طرح های 
زیرســاختی اســتان یزد، اظهار کرد: باید مشــکالت و موانع 
مصــرف آب در بخش کشــاورزی مرتفع شــود در غیر این 
 صورت هزینه های سنگین اقتصادی را متحمل خواهیم شد.

وی در همیــن رابطه تاکیــد کرد: موضــوع آب یزد به دلیل 
خشکسالی ها حل نشده و نخواهد شد لذا باید حتماً در زمینه ی 

مدیریت مصرف، چاره اندیشی شود.
اردکانیان با اشاره به امکان اصالح مصرف آب با اتکا به دانش 

روز و فناوری ها، گفــت: ۱۰ درصد کاهش مصرف در بخش 
کشــاورزی، بدون وارد کردن آسیب به محصوالت این بخش 
می تواند کمک بزرگی در تامین موفق آب مورد نیاز داشته باشد.

وی افزود: خوشــبختانه اســتان یزد برنامه های مشخص و 
دلگرم کننده ای در موضوع مدیریت مصرف دارد که سرمایه گذاران 

و مردم به وژه جوانان می توانند در خصوص آن فعالیت کنند.
وزیر نیرو در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران خوبی در استان 
یزد وجود دارند که باید مدیریت شوند و روی موضوع جمع آوری 

پساب ها و آب انتقالی به استان از دریای عمان متکمرکز شوند.
وی با اشــاره به موضوع برق نیز گفت: خوشبختانه از شرایط 
خوبی در موضوع برق برخورداریم و سرمایه گذاری بیشتری در 
این حوزه در دستور کار اســت و حدود ۱۰ هزار مگاوات برای 
شکوفایی صنایع کشور در دست اقدام است که حتماً استان یزد 

نیز از آن بهره مند خواهد شد.
وی با بیان این که در زمینه توسعه آب و فاضالب کشور، ایران 
۳۰ درصد از شــاخص جهانی باالتر است، عنوان کرد: همه ما 

قدردان تالش های صورت گرفته در این حوزه هستیم اما این 
اقدامات قطعاً در مقابل شایستگی های مردم ایران، کم است و اگر 
عمر هر دولتی به پایان برسد و آن گونه که باید، مردم رضایتمند 
نباشند، قطعا موفق نخـواهیم بود.»محمدعلی طالبی«  استاندار 
یزد نیز در این مراسم گفت: توسعه آب و فاضالب و آب انتقالی 
به استان یزد، راه روشنی را برای توسعه استان ایجاد کرده است.

در این مراسم عالوه بر افتتاح فاز نخست فاضالب شهر بافق، 
آب شیرین کن این شهر با سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد ریال از محل 
سرمایه گذاری بخش خصوصی با ظرفیت دو هزار متر مکعب در 
هر شبانه روز افتتاح شد که با بهره برداری از آن جمعیتی معادل 

۳۵ هزار نفر تحت پوشش آب باکیفیت قرار می گیرند.
همچنین در این نشســت مجتمع آبرســانی شیطور مورد 
بهره برداری قرار گرفت، این طرح که  آبرسانی به ۲۰ روستای 
شهرستان بافق را برعهده دارد، با اعتباری معادل ۱۵ میلیارد ریال 
ایجاد شده و ۱۰۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر را پوشش 

خواهد داد.

وزیر نیرو در بافق یزد: 

ایران به لحاظ توسعه آب و فاضالب باالتر از شاخص  جهانی است
اخبار کوتاه 

ایران تا ســال 1۳9۶ همواره تولید گاز کمتری از شریک خود 
در پارس جنوبی داشــت اما از سال 1۳9۲ و با تمرکز سرمایه 
و نیروی انسانی در فازهای اولویت دار پارس جنوبی سرانجام 
ایران برنده ماراتن نفسگیر تولید گاز شد. ایران در حال حاضر 
بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز از این میدان مشترک 
تولید می کند و این در حالی است که تولید قطر به ۶۰۰ میلیون 

متر مکعب در روز نیز نمی رسد. 
افزایش تولید گاز ایران که البته با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی افزایش 
خواهد داشت، باعث شده تا مهاجرت گاز که تا پیش از این به سمت قطر بود، 
معکوس شــود و ایران بتواند در آینده برداشت تجمعی خود را نیز از این میدان 
مشترک به قطر برساند. با ثبت رکورد تولید ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز ایران 
که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان مشترک تولید 
می کرد، در طول این مدت توانسته تولید از پارس جنوبی را حدود ۲.۵ برابر کند.

نکته مهم دیگری که ارزش پیشی گرفتن ایران رابیشتر می کند این است که 
نگاهی به نقشه میدان مشترک پارس جنوبی نشان می دهد تنها حدود یک سوم 
از مســاحت میدان در آب های ایران  قرار دارد و دو سوم مساحت در آب های 
قطر قرار گرفته است. در واقع ایران با وجود آنکه فضای کمتری برای توسعه و 
حفاری چاه  ها و نصب سکوها در اختیار داشت اما توانسته تولید روزانه خود را از 

رقیب و همسایه بیشتر کند.
تاریخچه پارس جنوبی در ســال های اخیر نشان می دهد که  فاز ۱۲ پارس 
جنوبی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ به بهره برداری و فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس 
جنوبی، دی ماه ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. خردادماه ۹۴ برداشت گاز از سکوی 
فاز ۱۸ پارس جنوبی آغاز شد؛ آبان ماه ۹۴ نیز با راه اندازی سکوی ۱۷A تولید گاز 

فاز ۱۷ با ظرفیت روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب کلید خورد. اسفندماه همان سال 
هم برداشت گاز از فاز ۱۹ با ظرفیت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب آغاز شد.

تیرماه ۹۵، ســکوی ۱۹C با ظرفیت برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب 
گاز عملیاتی شــد و آبان ماه همان سال نیز سکوی ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی 
۱۸B پارس جنوبی با ثبت رکوردی جدید در عملیات هوک آپ و راه اندازی، به 
بهره برداری رســید. سکوی ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی ۱۷B نیز اسفندماه ۹۵ با 
ثبت رکوردی جدید بهره برداری شد. در سال ۱۳۹۵، برداشت روزانه ۲۸ میلیون 

مترمکعب گاز از سکوی فاز ۲۱ پارس جنوبی آغاز شد.
هم زمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت نیز با باز کردن چاه های سکوی فاز 
۲۰، انجام عملیات استارت آپ و ارسال گاز ترش غنی برداشت شده به پاالیشگاه، 
تولید گاز از فاز ۲۰ پارس جنوبی کلید خورد. همچنین فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و 
۲۱ پارس جنوبی فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و با اضافه شدن 

بالغ بر ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز به تولید روزانه گاز این میدان، رؤیای برابری با 
قطر در برداشت روزانه گاز از بزرگ ترین میدان مشترک گازی جهان تحقق یافت.
عالوه بر این قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تیرماه ۹۶ در قالب الگوی 
جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از 
توتال فرانســه، شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( و پتروپارس امضا شد و 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، سکوی ۱۴A بهره برداری و به این ترتیب، برداشت گاز 
ترش از نخستین سکوی طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد. آبان  ۹۷ نیز 
هم زمان با اتمام عملیات راه اندازی سکوی اقماری ۱۴C در خلیج فارس، برداشت 

گاز ترش از موقعیت مخزنی دومین سکوی گازی فاز ۱۴ نیز کلید خورد.
نخستین سکوی طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با ظرفیت برداشت 
روزانه ۱۴.۲ میلیون مترمکعب گاز در دریا در سال ۱۳۹۷ راه اندازی و ۲۶ اسفندماه 
همین سال، پاالیشگاه فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به ارزش ۱۱ میلیارد 
دالر افتتاح شد. در سال ۱۳۹۸ نیز سکوهای ۱۳A و ۱۳C و ۲ سکوی باقیمانده 

فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی نصب شدند.
 در سال ۱۳۹۸ برداشت گاز از عرشه ۱۴B آغاز، آخرین سکوی دریایی فاز ۱۴ 
پارس جنوبی از یارد صدرا بارگیری و سومین سکوی این طرح بهره برداری شد. 
سکوی اقماری ۱۴D هم بهمن ماه همین سال روی جکت نصب و کمی بعد، 
عملیات نصب سازه های جانبی آن نیز اجرایی شد. ۲۹ اسفندماه در آخرین روز از 
سال ۱۳۹۸، آخرین سکوی طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی به بهره برداری رسید.
یازدهم اردیبهشت ۹۹، عملیات طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با آغاز بارگیری 
جکت سرچاهی سکوی ۱۱B این فاز به طور رسمی آغاز شد و طلسم توسعه این 
فاز شکست. یکم خرداد ۹۹ هم عملیات نصب این جکت در موقعیت مخزنی 
بلوک B آغاز شد. همچنین  آبان ماه ۹۹ مخازن متمرکز ذخیره سازی پارس جنوبی 

به بهره برداری رسمی رسیدند. آغاز برداشت گاز غنی از سومین سکوی فاز ۱۳، 
تکمیل ۲ مخزن ذخیره سازی میعانات گازی پاالیشگاه فاز ۱۴ و تکمیل عملیات 
پیش راه اندازی واحد بخار این پاالیشــگاه، نصب دومین گوی شناور بارگیری و 
صادرات میعانات گازی پاالیشــگاه های سایت ۲، راه اندازی دو مخزن گاز مایع 
پاالیشــگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و راه اندازی خط صادرات گاز مایع 
)ال پی جی( پاالیشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی از دیگر رویدادهای مرتبط با میدان 

مشترک پارس جنوبی در سال ۹۹ بوده است.
با توجه به اقدامات انجام شــده در ۸ سال گذشته، تولید گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی از سوی ایران از ۲۸۲ میلیون متر مکعب در روز به باالی ۷۰۰ میلیون 
متر مکعب رسیده که نشان دهنده رشد ۲.۵ برابری ایران در برداشت گاز از این 
میدان است. از سوی دیگر، با توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی عالوه 
بر تامین ۷۵ درصد از گاز کشور از این میدان، همچنین توسعه صنعت پتروشیمی 
نیز در کشور انجام شد. همچنین جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان گاز در دنیا 
نیز ارتقا داشته و سبد صادراتی کشور با توجه به جایگزینی سوخت مایع با گاز 

متنوع تر شده است.
خودکفایی در تولید بنزین با تکیه بر میعانات گازی تولیدی از پارس جنوبی با 
بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از دیگر دستاوردهای توسعه این میدان 
گازی مشترک به شمار می رود. میدان مشترک پارس جنوبی که در بستر خلیج 
فارس و مرز مشترک ایران و قطر قرار دارد، بزرگترین میدان گازی جهان است. 
مجموع ذخایر گازی این میدان ۳۹ تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی آن 
نیز ۵۶ میلیارد بشکه است. از این میزان سهم ایران در بخش گاز آن ۱۴ تریلیون 
متر مکعب و در میعانات گازی ۱۸ میلیارد بشکه برآورد می شود که معادل ۸ درصد 

از کل گاز جهان است.

آخرین وضعیت ایران در بزرگ ترین میدان گازی جهان

قیمت نفت روز ســه شنبه با ضعیف 
شدن چشم انداز بازگشت سریع نفت 
ایران در آینده نزدیک به دلیل طوالنی 
شدن مذاکرات هســته ای، افزایش 

یافت. 
بهای نفت برنت با ۱۷ سنت معادل ۰.۲ درصد 
افزایش، به ۷۳ دالر و ســه سنت در هر بشکه 
رسید. بهای نفت آمریکا با ۱۵ سنت معادل ۰.۲ 
درصد افزایش، به ۷۱ دالر و ســه سنت در هر 

بشکه رسید.
نفت برنت روز دوشنبه ۰.۲ درصد افزایش داشت اما شاخص نفت آمریکا با سه 

سنت کاهش بسته شده بود.
مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران به همراه کشورهای دیگری که در 
توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ حضور داشتند، روز شنبه در وین ازسرگرفته شد و 
از سوی اتحادیه اروپا دشوار توصیف شد. بازگشت آمریکا به برجام زمینه را برای 

رفع تحریمها علیه ایران و ازسرگیری صادرات نفت ایران فراهم خواهد کرد.
تحلیلگران موسسه آی ان جی اکونومیکس در یادداشتی نوشتند: به نظر می 
رسد تا حد زیادی بعید باشد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری هفته جاری 

ایران، شاهد بازگشت آمریکا به برجام باشیم.

سایر اعضای اوپک به همراه متحدانشان نظیر 
روسیه تولیدشان را به منظور حمایت از قیمتها 
در دوران همه گیری ویروس کرونا محدود نگه 

داشته اند.
موسســه آی ان جی در این یادداشت متذکر 
شد عرضه بیشتر از سوی اوپک پالس در نیمه 
دوم سال میالدی جاری ضروری خواهد بود زیرا 

انتظار می رود روند بهبود تقاضا ادامه پیدا کند.
با این حال قیمتها از باالترین حد روزانه خود 
پایینتر ایســتاده اند و قیمت نفت آمریکا اوایل 

معامالت در محدوده منفی قرار گرفته بود.
آوتار ساندو، مدیر ارشد کاالها در شرکت فیلیپ فیوچرز اظهار کرد: شاخصهای 
فنی روزانه در حال حاضر نشان می دهند نفت در وضعیت بیش خرید قرار گرفته 
و در معرض اصالح قیمت قرار دارد. سرمایه گذاران و معامله گران همچنین به 
نتیجه نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا چشم دوخته اند تا ببینند چه زمانی 

تعدیل تدابیر محرک مالی خود را آغاز خواهد کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا آماده می شود درباره این که 
چگونه و چه زمانی برنامه عظیم خرید اوراق قرضه را که برای حمایت از اقتصاد 

آمریکا در دوران همه گیری به اجرا گذاشته بود، تعدیل کند به بحث بگذارد.

شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی در واکنش به انتشار 
مصاحبه علی خضریان، ســخنگوی 
کمیسیون اصل نود قانون اساسی در 
خبرگزاری خانه ملت با عنوان »گزارش 
کمیســیون اصل 9۰ از خسارت چند 
میلیارد دالری وزیر نفت به بیت المال 
خلیج فارس  از ستاره  بهره برداری  در 
به هیئت رئیسه ارسال شد«، به منظور 
تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه 

کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در متن این جوابیه آمده است: »پیرو اظهارات 
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی که در 
تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۰ در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است، به منظور تنویر 
افکار عمومی در فرآیند راه اندازی و چگونگی به بهره برداری رسیدن پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس توضیحاتی را به اطالع می رساند:
۱- طراحی تفصیلی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال ۱۳۸۲ آغاز شد، کلنگ 
پاالیشگاه در سال ۱۳۸۵ به زمین خورد و باید تا سال ۱۳۸۹ به مرحله بهره برداری 
می رسید که این امر حادث نشد، حال اینکه علت این تأخیر طوالنی مدت در اجرا 

چه بوده است، اطالعی در دست نیست.
۲- اما آنچه مسلم اســت، در آن برهه شرایط ایده آلی برای اجرا و راه اندازی 
فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وجود داشته است، زیرا نه خبری از اعمال 
فشارهای تحریم و شدت یافتن آن بوده و نه محدودیتی در تأمین هزینه و منابع 
مالی برای این طرح وجود داشته است؛ آن هم درآمدهای میلیاردی که تاکنون 

در تاریخ صنعت نفت کشور سابقه نداشته است.
حال جای پرسش دارد که چرا با وجود این درآمدهای میلیاردی که ۱۴.۵ درصد 
آن به وزارت نفت اختصاص می یافته است، در ساخت و بهره برداری پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس در آن برهه تعلل صورت گرفته است؟
۳- نکته دیگر آنکه با توجه به توضیحات سطور باال باید تأکید کرد پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس با پیشــرفت ۳۵ درصدی تحویل دولت یازدهم شد. قید 
پیشــرفت ۷۶ درصدی برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۹۲، بیانگر 
پیشرفت بخش های متشکل از پروژه های آبگیر و خطوط لوله پاالیشگاه بوده 
اســت. توجه به این موضوع خود حجت را بر مدعیان پیشرفت ۷۶ درصدی 
ستاره خلیج فارس تمام می کند که تا زمانی که پاالیشگاهی وجود نداشته باشد و 
بخش های عملیاتی آن راه اندازی نشده باشد، تکمیل خطوط لوله در این مجموعه 

صنعتی چه محلی از اعراب می تواند داشته باشد؟ 
این موضوع فقط بیانگر عدم توجه و تشخیص 
در اولویت بندی اجرای پروژه های مربوط به این 
طرح کالن اقتصادی است که به اتالف وقت و 

هزینه در زمان مقتضی منجر شده است!
۴( سرانجام با وجود از دست رفتن یک فرصت 
طالیی در راه اندازی این پاالیشگاه، یک پروژه 
نیمه کاره با پیشــرفت تنها ۳۵ درصد با حجم 
انبوهی از مشــکالت، تحویــل دولت بعدی 
می شود؛ اهالی فن به این موضوع واقف هستند 
که از قضا اجرای یک پروژه نیمه کاره با این نوســان چالش ها و معضالت که 
کلنگ آن در تونل زمان ســال ها پیش به زمین خورده و به صورتی بالتکلیف 
و ناقص در گوشــه ای از تاریخ صنعت در حال خاک خوردن بوده است! بسیار 
پیچیده تر از پروژه ای است که از ابتدا به ساکن صفر تا صد آن به صورت مشخص 

توسط یک مجری احداث شود و به مرحله بهره برداری برسد.
شایان ذکر است وقتی پروژه تحویل وزارت نفت شد، بالفاصله رسیدگی به 
مشکالت پیمانکاران ورشکسته که با مشکالت عدیده مالی روبه رو بودند، آغاز 
شد. با وجود تحریم های شدید بانکی و تجاری علیه کشور در سال های ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۵، وزارت نفت مشکالت عدیده حادث شده در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ که 
بر اثر تغییرات مکرر پیمانکاران، عدم اولویت بندی سفارش گذاری تجهیزات، عدم 
ایفای تعهدات در سفارش کاال و نبود منابع مالی مشخص برای ادامه پروژه و... را 
ساماندهی کرد. به این ترتیب در ابتدای سال ۱۳۹۶ نخستین فاز را به بهره برداری 

رساند و در سال ۱۳۹۷ نیز شاهد بهره برداری از هر سه فاز پروژه بودیم.
۵- بنابرایــن باید تأکید کرد دولت یازدهم به رغم موانع موجود در کوتاه ترین 
زمان ممکن بدون فوت وقت این پروژه مهم را به بهره برداری رساند و در شرایط 
تحریمی، کشور را به بزرگ ترین صادرکننده بنزین در منطقه تبدیل کرد تا با 
جبران مافات از وقفه ای که به صورت نامعلوم در اجرا و به بهره برداری رسیدن آن 
در زمان مقرر ایجاد شده بود، از ادامه یافتن تحمیل ضرر و ملغی شدن فرصت 

صادرات ممانعت کند.
حال با این تفاسیر ضروری به نظر می رسد مجلس محترم شورای اسالمی طی 
برگزاری نشست های تحقیق و تفحص از مسئوالن وقت این پروژه علت وقفه 
و عدم به بهره برداری رسیدن این پروژه را رصد کنند و به یک استنتاج نهایی 
و واقع بینانه دست یابند که اگر همین تعلل در دولت یازدهم صورت می گرفت 
و کم کاری پیشین جبران نمی شد، کشور در شرایط تحریم با چه مشکالت و 

چالش هایی روبه رو شده بود.«

معــاون بهره برداری و دیســپاچینگ 
شرکت توزیع برق اردبیل گفت: ۵ اکیپ 
خط گرم در اســتان اردبیل فعال است 
تا در صــورت تعمیر و اصالح احتمالی 
به صورت خط گرم فعالیت های خود را 

انجام دهند.
عبداللهیان اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن 
۲۸ خرداد روز انتخابات و همچنین حساسیت ایام 
پایانی تبلیغات انتخاباتی سعی و تالشمان بر این 
است تا روز شنبه هفته آینده هیچ گونه خاموشی با 

برنامه ای را در سطح استان اعمال نکنیم.وی تصریح کرد: در روزهای اخیر به تناسب 
مصرف بهینه هموطنان ما هیچ گونه خاموشی را در سطح استان اعمال نکردیم 
به رغم آنکه در برخی از مناطق هوای گرم حاکم بوده اســت. معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اردبیل به الکترونیکی برگزار شدن انتخابات و 
فرآیند آن در سطح استان اشاره کرد و گفت: سعی خواهیم کرد تا با توجه به شرایط 
حســاس انتخابات پیش رو هیچ گونه خاموشی را اعمال نکنیم و در صورت بروز 
تعمیرات و خاموشی های ناخواسته پنج اکیپ خط گرم استان فعالیت شبانه روزی 
انجام می دهند تا به سرعت خاموشی ها رفع و پایداری برق را شاهد باشیم.عبداللهیان 
افزود: برای سه بیمارستان استان اعم از امام خمینی، امام رضا و بیمارستان تأمین 

اجتماعی سبالن قرار شده با توجه به بستری شدن 
بیماران کرونایی خاموشی اعمال نشود تا بیماران 
دچار خدشه در خدمات رسانی نباشند.وی به فعالیت 
مرکز دیســپاچینگ و کنترل شبکه و همچنین 
جلوگیری از ناپایداری و خاموشی های ناخواسته 
را یادآور شــد و خاطر نشان کرد: همکاران ما در 
سه شیفت در مرکز دیسپاچینگ فعالیت خود را 
برای پایداری شبکه انجام می دهند و ما از طریق 
فوریت های برق و شــماره تلفن ۱۲۱ در خدمت 
هموطنان هســتیم تا به سرعت خاموشی های 
ناخواسته را اصالح و دوباره انرژی برق را برقرار کنیم.عبداللهیان به سه مسیر ارتباط 
مردم با شرکت توزیع برق اشاره کرد و ادامه داد: یا از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ که به 
صورت هوشمند بوده و یا از طریق اپلیکیشن برق من و همچنین سامانه الکترونیکی 
شرکت توزیع برق ارتباط ما برقرار خواهد بود.وی گفت: ما در حال حاضر برخالف 
سال های گذشته خط ۱۲۱ خود را به نحوی مجهز کردیم تا هوشمند به مشترکان 
پاسخگو باشند و در هر لحظه امکان پاسخگویی به ۱۵۰ تماس برقرار شده وجود 
دارد.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اردبیل به طراحی هوشمند 
اپلیکیشن ۱۲۱ نیز اشاره کرد و گفت: ما اطالع رسانی را از خاموشی های احتمالی 

یک روز قبل انجام می دهیم تا مردم در جریان آن قرار گیرند.

از  انرژی گفت:   یک کارشناس حوزه 
۵ سال آینده عراق نه تنها واردکننده 
گاز نیست، بلکه صادرات خواهد داشت 
و ابتدا به بازارهای منطقه ای و اطراف 

ورود می کند.
مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با اقتصادی 
ایلنا، درباره اظهارات مقامــات عراق در زمینه 
خودکفایــی در حوزه گاز اظهار داشــت: عراق 
دومین تولیدکننده نفت اوپک اســت و برنامه 
گســتره ای برای افزایش تولید دارد. رسیدن به 

رقم تولید ۷ تا ۸ میلیون بشکه در روز در یک دهه آینده دور از ذهن نیست. 
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد ذخایر نفت عراق با گاز همراه است، افزود: تا 
مدتی پیش قسمت عمده این گاز سوزانده می شد و این کشور در تامین انرژی 
داخلی دچار مشکل شدیدی بوده است، بنابراین از سال ۲۰۰۳ به بعد برنامه های 
ویژه ای برای جمع آوری گازهای همراه و همچنین اســتفاده از ذخایر مستقل 

گازی خود در نظر گرفته است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه مسلما بازار عراق برای ایران کامال 
موقت است، گفت: مطمئنا عراق ۵ سال آینده تقریبا نیازی به واردات از ایران 
ندارد و حتی این امکان وجود دارد که تبدیل به یک صادرکننده گاز در منطقه 
شود. بنابراین نه تنها نیاز داخل خود را تامین خواهد کرد بلکه می تواند به یک 

صادرکننده تبدیل شود و حتی برنامه برای احداث پایانه تولید ال ان جی دارد.
وی با بیان اینکه عراق جزء بزرگترین دارندگان ذخایر نفت دنیا است، تصریح 
 کرد: حجم گاز همراه نفت در این کشــور حــدود ۱۰ درصد ایران و به میزان

 ۳ تریلیون متر مکعب است یعنی نسبت به کشور ما قابل توجه نیست، اما در نظر 
داشته باشیم عراق به شرکت های بزرگ، تکنولوژی روز دنیا و سرمایه باالیی 

دسترسی دارد و ما این امکان را نداریم. 
بهروزی فر گفت: عراق با عبور از بحران سیاسی داخلی تا یک دهه آینده نیازی 
به واردات گاز نخواهد داشت و حتی می تواند به کشورهای همسایه مثل کویت 
و اردن هم صادرات داشــته باشد، با توجه به برنامه هایی که برای جلوگیری از 
سوزاندن گاز همراه، توسعه ذخایر مستقل و از سوی دیگر افزایش تولید نفت 
دارد، مسلما افزایش تولید گاز همراه خواهد داشت و به سمتی می رود که تولید و 

مصرف گاز را باالنس کرده و به تولید داخلی خود متکی خواهد بود.
وی دربــاره احتمال کوچک شــدن بازار ایران با ورود کشــورهای نوظهور 
تولیدکننــده در حوزه گاز توضیح داد: مثال اگر خودمان را جای ترکیه بگذاریم 
هر کشــوری که امکان داشته باشد ترجیح می دهد نیاز انرژی خود را از منابع 

مختلف تامین کند، بنابراین اینکه تصور کنیم 
ترکیه قرارداد گازی خود را با ایران تمدید نکند 
دور از ذهن است، به نفع ترکیه است که هم از 
روسیه و آذربایجان و هم از ایران واردات داشته 
باشد، چون اگر مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک و 
حتی مسئله فنی اتفاق بیفتد دچار بحران خواهد 
شد، ولی اگر منابع متنوع باشد و مصرف خود را 
بین عرضه کنندگان مختلف تقسیم کند چنانچه 
با یک کشوری دچار مشکل شود با بحران مواجه 

نمی شود. 
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: حتی اگر روسیه به صورت مجانی هم به 
ترکیه گاز ارسال کند دور از ذهن است که صادرکننده ای مثل ایران را از دست 
بدهد، زیرا زمانی که امکان واردات از منابع مختلف داشته باشد قدرت چانه زنی 
باال می رود، حتی خیلی راحت تر با ایران مذاکره می کند و شرایط سهل تری را 
می گیرد. از سویی دیگر شرایط ایران به این صورت است که تا زمانی که قدرت 

صادراتی محدودی دارد قدرت چانه زنی زیادی هم نخواهد داشت .
این کارشــناس حوزه انرژی یادآور شد: در هر حال تصور من این است که از 
۵ سال آینده عراق نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه صادرات خواهد داشت. 
ابتدا به بازارهای منطقه ای و اطراف ورود می کند و با توجه به مصوبات اولیه که 
برای احداث واحدهای ال ان جی در بصره دارد، می تواند به جرگه صادرکنندگان 

ال ان جی دنیا نیز بپیوندد.
به گزارش ایلنا، ایران ساالنه ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز صادر می کند که حدود 
۱۰ میلیارد متر مکعب آن راهی عراق و بقیه تحویل ترکیه می شود. این میزان 
صادرات به عراق با توجه به موضوع تحریم ها، عدم امکان دریافت پول حاصل 
از صادرات، تعلل عراق در پرداخت بدهی به دالر و یورو و با توجه به شرایطی 
که ایران اعالم می کند، همواره با چالش مواجه بوده و شاید همین امر مقامات 

عراقی را به فکر تنوع سازی سبد واردات خود انداخته است.
وزیر نفت کشورمان اخیرا اعالم کرده صادرات گاز تنها به وزارت نفت مربوط 
نیست و ابعاد مختلف سیاسی دارد که همه این ابعاد را باید در کنار هم در نظر 

گرفت.
این سخنان زنگنه در پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس مبنی بر »وزارت 
نفت مایل به صادرات گاز نیست« بوده است که در واکنش به این اظهارات و 
چند روز بعد از اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به »سیاسی« بودن صادرات گاز 
جمهوری اسالمی به عراق، همتای عراقی وی از افزایش مذاکرات با شرکت های 

بین المللی از جمله عربستان برای خودکفایی در تولید گاز خبر داده است.

صعود نفت درپی طوالنی شدن انتظارات برای نفت ایران

 مشکالت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 در دولت یازدهم ساماندهی شد

لغو خاموشی ها تا شنبه هفته آینده

 آیا ایران از بازار عراق 
خداحافظی  می کند؟
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