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4انرژی

در گفتگو با مدیرعامل شرکت گاز لرستان: 

گازرسانی به 200 روستای لرستان در دهه فجر به بهره 
برداری می رسد

به گزارش خبرنگار عصر صنعت ،غالمرضا لطفعلیان در نشست خبری با 
خبرنگاران افزود: اکنون ضریب نفوذ گازرسانی شهری باالی 95درصد 
و روستایی باالی 80 درصد که این مهم از دستاوردهای نظام جمهوری 

اسالمی ایران است. 
وی با بیان اینکه درهفته دولت سال جاری 204 روستا و شهر درب گنبد در 
لرستان گازرسانی شدند، اظهارداشت: از مجموع 25 شهراستان عملیات گازرسانی 

24 شهر 100 درصد تکمیل شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز لرستان بیان کرد: اقدامات و پیگیری های بسیاری جهت 
گازرسانی به شهرشول آباد انجام شده و به دلیل هزینه باالی انشعاب گازرسانی این 
شهر با موافقت مسئوالن مربوطه مراحل پایانی انتخاب پیمانکار در حال انجام است. 
لطفعلیان اضافه کرد: بیش از 320 میلیارد ریال اعتبار برای گازرسانی این شهر 

پیش بینی شده است. 
وی ادامه داد: گازرسانی به روستاها از اقدامات قابل توجه دولت تدبیر و امید است و 

سال گذشته در دهه فجر 133 روستا در سطح استان گازرسانی شد. 
مدیرعامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه گازرسانی به 450 روستا در سال 97 
هدف گذاری شد، افزود: در 6 ماه نخست سال جاری 204 روستا در استان گازرسانی 

شد. 
لطفعلیان گفت: 200 صنایع بزرگ و کوچک در سطح استان گازرسانی شده و در 

دهه فجر نیز 136 واحد بهره برداری می شود. 
وی افزود: عملیات اجرایی گازرسانی به 80 روستا در سطح استان در اسفند ماه 

سال جاری آغاز می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز لرستان اظهارداشت:330 روستای باقی مانده استان در سال 

98 گازرسانی می شوند و لرستان به عنوان استان سبز معرفی خواهد شد.

نحوه  توزیع لوازم کاهنده مصرف برای پایتخت نشینان
قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران گفت: در حال حاضر طرح توزیع 
لوازم کاهنده مصرف در مرحله مناقصه قرار دارد و این طرح پس از انتخاب 

پیمانکار، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
احمد نسب در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در حال حاضر این طرح برای 
مشترکان غیر خانگی در حوزه ادارات، سازمان ها و مدارس تعریف شده است اظهار 
کرد: اکنون در حال دریافت نتایج این طرح هستیم که بتوانیم به صورت ویژه تر آن 

را برای مشترکان خانگی اجرایی کنیم.
وی با بیان این که متأسفانه به دلیل قیمت باالی لوازم کاهنده مصرف، استقبال 
چندانی برای دریافت این لوازم وجود ندارد، تصریح کرد: مبلغ در نظر گرفته شده 
برای لوازم کاهنده مصرف، به صورت قسطی در قبوض مشترکان لحاظ می شود. 

این مسئله می تواند ایجاد انگیزه ای برای توسعه این لوازم در منازل مسکونی باشد.
به گفته ی وی، در حال حاضر هزینه لوازم کاهنده مصرف در ادارات دولتی را از 
خود ادارات دریافت می کنیم اما برای مشترکان خانگی، سازوکارهای در نظر داریم 

که در بهترین شرایط بتوانیم این لوازم را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه 80 درصد مشترکان خانگی در تهران الگوی مصرف را رعایت 
می کنند، اظهار کرد: هدف این است که با انجام اقدامات این چنینی میزان مصرف آب 

را مدیریت کنیم که در شرایط بحرانی دچار تنش و چالش نشویم.
محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان تهران- نیز از توزیع 
لوازم کاهنده مصرف در بین مشترکان تهرانی خبر داد و به ایسنا گفت: نهایتاً تا سه 

ماه دیگر این طرح اجرایی خواهد شد.
هم چنین چندی پیش، حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 
- گفته بود با پیگیری های انجام شده و در راستای کاهش مصرف آب قرار شده 
تجهیزات کاهنده مصرف در برخی از استان ها در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و هزینه 

آن در قبوض آب و به صورت درازمدت از این مشترکان اخذ شود.
وی با بیان این که تجهیزات کاهنده مصرف به راحتی می تواند 20 درصد مصارف 
خانگی را کاهش دهد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کم آبی توصیه می شود که 
مشترکان مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه به راحتی می توان با 

کاهش 20 درصدی مصرف شرایط پیک را مدیریت کرد.

آمریکا به تله نفتی خود افتاد
رونق نفت شیل، عرضه نفت را فراوان کرده و مانع رشد قیمت ها شده و 
وابستگی آمریکا برای واردات انرژی را کاهش داده است اما این کشور با 

مشکل دیگری روبروست.
به گزارش ایسنا، تگزاس و سایر ایالت های تولیدکننده نفت شیل آمریکا نفت 
مرغوبی تولید می کنند که شیرین و سبک است و با دامن زدن به اشباع عرضه در 

صنعت نفت، توازن بازار جهانی را برهم زده اند.
پاالیشگاه هایی که میلیاردها دالر برای فراوری نفت کم کیفیت و ارزان سرمایه 
گذاری کرده بودند ناچار شده اند پول بیشتری برای خرید گریدهای ترش سنگین 
مورد نیازشان پرداخت کنند. این عدم تناسب خبر خوبی برای تولیدکنندگان اوپک 
مانند عراق و عربستان سعودی است که نفت شیرین سبک چندانی تولید نمی کنند 

و عمده تولیدشان نفت سنگین است.
بحران ونزوئال به همراه کاهش تولید اوپک، این عدم توازن را تشدید خواهد کرد. 
ونزوئال نفت سنگین صادر می کند و تحریم های دولت ترامپ که هفته گذشته اعالم 

کرد فرآوری و صادرات نفت را برای ونزوئال دشوارتر خواهد کرد.
پاالیشگاه های آمریکایی تالش می کنند منابع جایگزینی برای تأمین نفت سنگین 
مورد نیازشان پیدا کنند. گری سیمونز، یکی از مدیران ارشد شرکت والرو انرژی که 
بزرگترین پاالیشگاه آمریکا است به سرمایه گذاران این شرکت اعالم کرد ما همچنان 

در برنامه عرضه خود کمبودهایی داریم و از ونزوئال نفت خریداری نمی کنیم.
نفت همه جا یکی نیست. نفتی که از چاه های شیل در تگزاس غربی استخراج 
می شود شبیه روغن پخت و پز بوده و پاالیش آن راحت است. در منطقه اورینوکوی 
ونزوئال، نفتی که استخراج می شود غلیظ بوده و فراوری آن دشوارتر است. تراکم تنها 
تفاوت موجود نیست بلکه محتوای سولفور نیز اهمیت دارد و بازار را به دو دسته نفت 
شیرین و ترش تقسیم می کند. نفت سنگین سولفور بیشتری نسبت به نفت سبک 
دارد. با کاهش تولید از سوی عربستان سعودی، روسیه و کانادا و تحریم های آمریکا 
علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال، بازار نفت سنگین دچار کمبود عرضه شده است.

برای مصرف کنندگان و سیاستمدارانی که به اخبار پیرامون قیمت نفت برنت و 
وست تگزاس اینترمدیت متمرکز شده اند ممکن است این موضوع اهمیت نداشته 
باشد. حتی رانندگان خودروهای سواری از این موضوع سود می برند، زیرا فراوانی 
نفت شیرین سبک، به بنزین بیشتر و قیمت پایین تر منجر می شود. از سوی دیگر، 
رانندگان کامیون ها ممکن است با کمبود مواجه شوند زیرا پاالیشگاه ها نفت ترش 
سنگین را برای تولید دیزل ترجیح می دهند. وضعیت مذکور برای معامله گران نفت 
در بازار فیزیکی این فرصت را فراهم می کند تا از تغییر اختالف قیمت میان انواع 
مختلف نفت سود ببرند. مدیران نفتی معدودی انتظار دارند بازار به این زودی تغییر 
کند. توازن عرضه و تقاضا ممکن است وخیم تر شود زیرا کاهش تولید اوپک از ماه 
آینده بیشتر می شود. عربستان سعودی هشدار داده است که تولیدش را در فوریه 
کاهش بیشتری خواهد داد. صادرات نفت عربستان سعودی به آمریکا هفته گذشته 

برای دومین بار در حدود یک دهه گذشته به پایین ترین میزان سقوط کرد.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:اخبار

عده ای در صدد ضربه زدن به وزارت نفت هستند
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نامه اخیر 
جمعی از نمایندگان در مورد ضرورت اصالح مدیریت وزارت 
نفت را در راستای ضربه زدن به وزارت نفت و تضعیف صنعت 

نفت دانست و آن را نگران کننده توصیف کرد.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نامه هفته گذشته 
جمعی از نمایندگان در انتقاد از وزیر نفت و درخواست آنها برای 
اصالح مدیریت وزارت نفت، گفت : نامه همکاران با اتکا به مفروضات 
غلط، تحلیل های اشتباه و پیشنهادات نادرست نوشته شده و در صدد 
ناکارآمد نشان دادن مدیریت آقای زنگنه هستند. به نظر می رسد بعضاً 
اغراض متفاوت و متضادی در نوشتن نامه دخیل بوده است. یک عده 
غرض شخصی داشتند، یک عده دغدغه درست اما تحلیل نادرست 
داشتند و عده ای دیگر در صدد ضربه زدن به وزارت نفت هستند که 

مشخص نیست این کار آگاهانه انجام شده است یا ناآگاهانه است.
وی اضافه کرد: نویسندگان نامه در حالی از اصالح در وزارت نفت 
حرف می زنند که سطح پیشنهادات شان بسیار پایین است و کار 
کارشناسی مبسوطی درباره آن انجام نشده است. این در حالی است 
که ابتدا باید از ایده ها از سوی نخبگان مطرح شود، نقدها مطرح شود 
تصمیم درستی اتخاذ شود که تأمین کننده نیاز مردم باشد، اما در 
این باره هیچ بحث کارشناسی صورت نگرفته و نتیجه من این است 
که بعید است این افراد با صاحبنظران و کارشناسان حوزه نفت و گاز 

صحبت کرده باشند.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی رویکرد این نامه 
را سیاسی و عوامانه توصیف کرد و در این باره خاطر نشان کرد: 
ایران رتبه اول در ذخایر نفت و گاز  مفروضات آنها این است که 
دارد، در حالی که این طور نیست و مثالً می گویند به علت برخی از 
غفلت ها و سو تدبیرها ایران نتوانسته است در سطح سیاستگذاری و 
اجرا جایگاه اقتصادی خود را در جهان ارتقا دهد که به نظرم تعمیم 
نادرستی است چرا که جایگاه اقتصادی کشورها را تنها نفت و گاز رقم 

نمی زند و این به عوامل متعددی مربوط است.
داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
نویسندگان نامه گفته اند که ما برای مقابله با تحریم آمریکا راهکار 
روشن داده ایم، ولی اهتمامی برای اجرا در وزارت نفت نیست. اگر به 
این راهکارها نگاهی بیندازیم از لحاظ محتوایی ایرادات زیادی دارد. 
مثالً در جایی از انجام مذاکرات راهبردی با کشورهای بزرگ منطقه 
صحبت می شود، اما واقعیت این است که برخی از کشورهای بزرگ 
منطقه به صورت سنتی رغیب ما در حوزه نفت و گاز هستند یا از 
ظرفیت کشورها جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معامالت تهاتری و 
ایجاد زنجیره فروش نفت و فرآورده های نفتی صحبت می شود، در 
حالی که این موارد واقعاً ابهام دارد. شاید در سطح مبانی علم اقتصاد 
خوب باشد ولی اجرای آن در عالم واقع با موانع متعددی مواجه است. 
در معامله تهاتری دو، سه طرف باید باشند که عالوه بر منافع اقتصادی 
مشترک اراده سیاسی برای انجام این کار داشته باشند یا بحث زنجیره 
فروش نفت و یا فرآورده های نفتی میلیاردها دالر سرمایه نیاز دارد و 
من تعجب می کنم آقایانی که در مجلس در جریان بودجه هستند 

چطور خود را به غفلت می زنند و واقعیت ها را نمی بینند.
وی همچنین اضافه کرد: اشاره دیگر این نامه مشارکت در ساخت 
مخازن ذخیره سازی نفت خام در بنادر کشورهای چین، هند، برزیل، 
آفریقای جنوبی، عمان و اندونزی است، اما با چه بودجه ای می خواهند 
این کار را انجام دهند. در حال حاضر شرایط ما اضطراری و وضع مان 
متفاوت است. چرا در دوره ای که پول های کالن از فروش نفت به 
دست آمد این ذخیره سازی انجام نشد؟ یا اینکه گفتند از ظرفیت 
پاالیشگاه های خارجی برای پاالیش نفت خام ایران و فروش فرآورده 
استفاده شود. پاالیشگاه های خارجی خودشان از کشورهای دیگر نفت 
خام وارد می کنند و آن را برای نیاز داخل یا صادرات پاالیش می کنند. 

این طور نیست که مثالً بگوییم هند از ما روزانه یک میلیون بشکه 
نفت خریداری کند و بعد آن را پاالیش کند و به ما بفروشد.

و کار  به ساز  اشاره  راهکارها  اضافه کرد: در  میرزایی همچنین 
یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای عراق، 
قطر، عمان و امارات شده است آیا بریتیش پترولیوم و شرکت های 
بزرگی که در عراق هستند حاضر هستند با ما کار کنند؟ ما در فاز 
یازده پارس جنوبی با توتال قراردادی بسته ایم که به خاطر آن بالیی 
بر سر زنگنه آوردند. می گفتند چون توتال در قسمت قطر کار می کند 
انتخاب می شد، زیرا اطالعات میدان را به  این قرارداد  نباید برای 
قطری ها می دهد. همچنین از توسعه همکاری بخش باالدستی نفت و 
گاز با کشورهای عضو اتحادیه بلیکس صحبت شده است، اما موضوع 
این است که ایران از این همکاری بدش نمی آید، اما این کشورها 
برای این کار نمی آیند. این نماینده مردم ایالم در مجلس شورای 
اسالمی، اضافه کرد: در مورد روسیه آقای زنگنه در قراردادهای قبلی 
تجدید نظر کرد و الگوی جدید قراردادهای نفتی را تعریف کرد که 
شاید این شرکت ها بیایند، اما چرا نیامدند؟ یا بحث حمایت از احداث 
پاالیشگاه های کوچک در داخل و خارج از کشور به عنوان فروش 
خوراک به آنها و تسویه مالی مدت دار مطرح شده است که بعید 
می دانم کشورهای خارجی این مسیر را رفته باشند. بحث دیگر توسعه 
ظرفیت های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی در داخل و خارج است، در 

حالی که یک پتروپاالیشگاه 10 تا 15 میلیون دالر سرمایه نیاز دارد.
نامه  نویسندگان  می رسد  نظر  به  کرد:  نشان  خاطر  میرزایی 
چشمشان را بر واقعیت ها بسته اند و یکسری کلیات ایده آل هایی را 
مطرح کردند و بعد آقای زنگنه را متهم می کنند که چرا نمی توانند این 
آرمان ها را محقق کند. مواردی را برای اثبات سو مدیریت و رفتارهای 
تردیدآمیز وزیر نفت مطرح کردند مثالً گفتند وزیر نفت اقدام مؤثری 
جهت انجام راه حل ها به عمل نیاورده است و می گویند اقدامات ایشان 
سوال برانگیز است. از جمله عدم اجرای خط لوله صادرات گاز از 
چابهار به هند با مشارکت روسیه در حالی که هندی ها اصالً در این 
زمینه جدی نبودند. برخی از این مواردی که در نامه اشاره شده است 

صفحه اقتصادی ندارد، برخی زیان آور است و برخی دیگر در راستای 
مصالح کشور نیست. مثالً در مورد پاکستان آقای زنگنه را متهم 
کردند که چرا به این کشور گاز نمی فروشید، در حالی که پاکستان 
حاضر نیست حتی یک دالر سرمایه گذاری کند تا در داخل آن کشور 
خط لوله بکشند. یا در مورد بهره برداری یا اخراج از میدان فرزاد که 
میدان مشترک ما با عربستان است در حالی وزیر را متهم می کنند 
که هندی ها شرایطی را برای کار گذاشته اند که در تضاد با منافع ملی 
ما است و اینها به جای تشویق آقای زنگنه ایشان را سرزنش می کنند 

که چرا این شرایط را نپذیرفته است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: در 
برخی از موارد این نامه اطالعات غلطی داده است. مثالً می گویند 
قرارداد توسعه میدان غرب کارون را با شرکت چینی لغو کرده است در 
حالی که چینی ها این قرارداد را در دوره دولت خاتمی منعقد کردند، 
در دوره احمدی نژاد نیامدند و در این دوره هم حاضر به شروع کار 
نشدند. لذا آقای زنگنه قرارداد را لغو کرد. بحث دیگرشان این بود که 
چرا جایگاه چین در نظام بین الملل را درک نکردید و چرا درخواست 
دولت برزیل جهت احداث پتروپاالیشگاه نفت خام را نپذیرفتید؟ یا در 
مورد میدان مشترک با عراق که قراردادهای آنها بیشتر با شرکت های 
اروپایی و آمریکایی است، به این سادگی نمی آیند با ایران کار کنند. 
اینها وزیر نفت را متهم به ایجاد تنش در اجرای قراردادهای موجود در 
ارتباط با عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان کردند که هر 
کدام یک داستان عجیب دارد. در ارتباط با روسیه وزیر نفت را متهم 
می کنند که اقدامی برای عملیاتی شدن سوآپ نفت و گاز با روسیه به 
عمل نیاورده است. حداقل چهار، پنج نماینده ای که این نامه را امضا 
کرده و عضو کمیسیون انرژی هستند می دانند مذاکرات با روسیه در 
چه وضعی است. کسی که سواد اولیه علم سیاست را داشته باشد 

می فهمد که چقدر اینها به بیراهه رفته اند.
میرزایی در ادامه یادآور شد: در رابطه با اینکه چرا پیشنهاد روسیه را 
برای کشیدن خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تأمین کسری گاز 
اروپا نپذیرفتند، موضوع این است که اروپایی ها به دنبال این هستند 

که برای تأمین پایدار انرژی خود از کشورهای مختلف گاز وارد کنند 
و وابسته به یک کشور نباشند. موضوع انتقال ایران به روسیه برای 
خود اروپا در اولویت قرار ندارد، اما اینها می گویند چرا پیشنهاد روسیه 
را نپذیرفتید. یا در ارتباط با عدم بهره برداری از ظرفیت شرکت های 
داخلی در اجرای فاز یازده پارس جنوبی از اصرار آقای زنگنه برای 
واگذاری سوال برانگیز این پروژه به شرکت رشوه دهنده توتال صحبت 
می شود که خیلی عجیب است. این یک شرکت معتبر در حوزه نفت و 
گاز است که به سختی حاضر شد در ایران سرمایه گذاری کند. اگر چه 
بعد از خروج آمریکا از بر جام در ایران نماند، اما این را به عنوان اتهام 
آقای زنگنه مطرح کردند که چرا با توتال قرارداد بستید و چرا این کار 

را به شرکت های داخلی ندادید.
این نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
بحث دیگری که مطرح کردند این بود که آقای زنگنه اهتمامی 
به عرضه نفت خام در بورس انرژی نداشته است در حالی که در 
جریان هستند این موضوع چرا با ناکامی مواجه شد. نهایتاً به نظر 
می رسد نتیجه گیری که انجام شده است با توجه به مفروضات و 
اتهامات نادرست بوده است و نهایتاً گفته اند که آقای زنگنه اهتمام 
عملی برای مقابله با تحریم ها نداشته و ایشان را متهم کردند که 
روزنه های موجود در جهت بی اثر کردن تحریم ها را مسدود کرده 
است و با اتکای به این اتهامات خواسته اند که مدیریت وزارت نفت 
اصالح شود، اما آنچه که نگران کننده است این افراد به دنبال 
تضعیف صنعت نفت و ضربه زدن به وزارت نفت هستند که در 

راستای منافع ملی نیست.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر کسانی می خواهند به وزارت نفت 
کمک کنند و افرادی را می شناسند که خواهان خرید نفت هستند 
و توان دور زدن تحریم را دارند هم کمیسیون انرژی آماده حمایت 
از این افراد است و هم کمیته ای در وزارت نفت برای بررسی این 
پیشنهادات آمادگی دارد تا بتوانیم تحریم ها را دور زده و به نوعی 
روزنه ها باز شود. به شرط اینکه ماجرای تعاونی نیروی انتظامی در 

سال های گذشته تکرار نشود.

تولید ۹۹0 مگاوات برق کشور در نیروگاه گازی خلیج فارس
 ساالنه 990 مگاوات برق کشور و یک سوم برق هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس تأمین می شود.   به گزارش ایسنا، سرپرست نیروگاه گازی خلیج فارس در این خصوص گفت: سوخت این نیروگاه گاز و گازوئیل است، اما گاز به عنوان سوخت 

اصلی این نیروگاه به کار می رود. محمد مهنی نژاد افزود: این نیروگاه برای رعایت استاندارد های زیست محیطی از سوی سازمان محیط زیست کشور، در سال های 8۷، 8۶ و 9۲ به عنوان صنعت سبز معرفی شده است. وی اظهار کرد: گاز مورد نیاز 
نیروگاه با خط لوله ۱۶ اینچی از پاالیشگاه گاز سرخون تأمین و برای هر واحد، ۴500 متر مکعب در ساعت گاز مصرف می شود.  دوشنبه / ۱5 بهمن ۱39۷ / شماره 3۴۶

ایران  علیه  نفتی  تحریم های  اعمال  و  برجام  از  آمریکا  از خروج  ماه   ۱0
و متعاقب آن سکوت وزیر نفت درباره آمار و ارقام نفتی ایران می گذرد. 
سکوتی که با هدف حفظ اطالعات در پیش گرفته شده است، اما برخی از 
آن سوء تعبیر کارشکنی در راه فروش نفت را مطرح و اعالم کرده اند که 

وزارت نفت به کارشکنی در راه فروش شفاف نفت متهم است.
به گزارش ایسنا، از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و ترامپ اعالم کرد قصد 
دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند، رسانه ها گرد و خاک به پا کردند 
و کارشناسان و تحلیل گران هیاهو؛ اما مردان نفتی ترجیح دادند با تاکید بر ناتوانی 
آمریکا در حذف نفت ایران از بازارهای جهانی، سکوت پیشه کنند. دولتمردان ایران از 
همان ابتدا اعالم کردند رؤیای ترامپ برای به صفر رساندن نفت ایران، دست نیافتنی 
است اما درباره آمار و اطالعات و راه هایی که از طریق آن تحریم را دور خواهند زد، 
سخنی به میان نیامد و سواالت خبرنگاران درباره میزان تولید، صادرات و راهکارهایی 
که وزارت نفت برای مقابله با تحریم های آمریکا در نظر گرفته است، پاسخ داده نشد.

نفت ایران زیر ذره بین آمریکا
اما علت این سکوت چه بود؟! چندی پیش امیرحسین زمانی نیا - معاون وزیر 
نفت - از وجود جنگ روانی و اطالعاتی بین ایران و آمریکا خبر داد و گفت: وزارت 
نفت نمی تواند درباره آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ جدی اطالعاتی، روانی و افکار 
عمومی بین ایران و واشنگتن در حال جریان است. هر اطالعاتی که ما بدهیم، آن ها 
استفاده می کنند و هر اطالعاتی که آن ها بدهند، ما استفاده می کنیم. هر دو طرف 
یکدیگر را خوب می فهمند، اما این که این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر 
ماهوی روابط بین المللی بستگی دارد و این که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا 

شود و نفوذ مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود.
در این فضا که آمریکا کوچک ترین قدم ایران برای صادرات نفت را رصد می کند تا 
راه آن را سد کند، افرادی معتقدند وزارت نفت وظیفه دارد همه راه های فروش نفت 
را به صورت شفاف اعالم کند. تمرکز این افراد روی عرضه نفت در بورس بوده و بر این 
باورند که علیرغم وجود ضوابط مشخص در سازوکار بورس انرژی و استقبال بخش 
خصوصی در فاز آزمایشی عرضه نفت در بورس، مجموعه وزارت نفت با همراهی 
شخص وزیر نفت کارشکنی بی سابقه ای در مسیر اجرای این راهکار ضد تحریمی 
انجام می دهند. این وزارتخانه با ایجاد یک سازوکار موازی با بورس انرژی و با راه اندازی 
اتاق تاریک درصدد است تا مانع ورود شرکت های خصوصی به سازوکار بورس شده و 

بدین ترتیب اجرای این راهکار ضد تحریمی را بی فایده نشان دهد.
در بورس چه خبر است؟

به گفته کارشناسان، برای بررسی این موضوع باید به فرآیند عرضه نفت خام در 
بورس که در انتظار مرحله چهارم خود است، نگاهی انداخت. ششم آبان ماه امسال 
برای نخستین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که 
درنهایت سه خریدار، 280 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه 74 دالر و 85 سنت 
را معامله کردند. دومین عرضه نیز در بیستم آبان ماه صورت گرفت و 700 هزار بشکه 
نفت خام سبک ایران، به قیمت هر بشکه 64.97 دالر به فروش رسید. اتفاقی که پای 

بخش خصوصی را به فروش نفت باز کرد و نفتی ها رضایت خود را از این اتفاق ابراز 
و اعالم کردند که این فرآیند ادامه دار خواهد بود. از سوی دیگر بورسی ها نیز اعالم 
کردند این عرضه ها به طور منظم انجام می شود که با این کار، بخش خصوصی بتواند 

وارد معامالت نفت خام شود.
در این راستا، شرکت ملی نفت، 23 دی ماه در اطالعیه اعالم کرد که سومین 
نوبت عرضه نفت خام در بورس یکم بهمن ماه با تغییراتی نسبت به عرضه های قبلی 
صورت خواهد گرفت. قرار شد یک میلیون بشکه نفت خام سبک در حجم های 35 
هزار بشکه ای با قیمت پایه 52.42 دالر به ازای هر بشکه عرضه شود و در این عرضه، 
عالوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای بین المللی، امکان تسویه کامل با ارز ریال 
ایران با نرخ سنا محقق شود. هم چنین دوره تسویه حساب معامالت نیز از 60 به 90 
روز افزایش یافت. سومین عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت گرفت 
اما مشتری پیدا نکرد. قرار است در 15 بهمن نفت خام سبک ایران برای چهارمین 
بار در بورس انرژی ایران عرضه می شود. این بار هم خریداران می توانند کل مبلغ را 

ریالی پرداخت کنند.
در این میان امیرحسین تبیانیان - نماینده شرکت ملی نفت ایران - فروش نرفتن 
نفت در بورس را آن را طبیعی دانست و به ایسنا توضیح داد: این عرضه با وقفه دو 
ماهه نسبت به عرضه دوم صورت گرفت. علت این وقفه هم این بود که با توجه 
به بازخوردهایی که از عرضه اول و دوم گرفته شده بود، نیاز به تسهیل گری هایی 
وجود داشت که خریداران بتوانند فعال تر عمل کنند. بنابراین وقفه ای ایجاد شد تا 
مجوزهای الزم اخذ شود و عرضه سوم رخ داد. وظیفه شرکت ملی نفت و وزارت نفت، 
این است که با توجه به تکلیف قانونی که برعهده دارند، عرضه را مستمر و منظم 
انجام دهند که خریداران بتوانند روی عرضه حساب باز کرده و برای آن برنامه ریزی 

الزم را انجام دهند.
وی بر این که وظیفه ذاتی وزارت نفت، عرضه منظم و مستمر است، تاکید کرد و 
گفت: با توجه به بازخوردها و تسهیل گری هایی که صورت گرفته است، انتظار داریم 
با گذشت زمان و جا افتادن این سبک از عرضه در بازار، حجم معامالت افزایش 

پیدا کند.
نفتی ها درحالی بر وظیفه خود مبنی بر عرضه مداوم تاکید کرده اند که تسهیالتی 
نیز برای عرضه چهارم با هدف فروش رفتن نفت در بورس در نظر گرفته اند. برای 
مثال در عرضه چهارم امکان جدیدی با هماهنگی سازمان بورس صورت گرفته که 
بر اساس آن مشتریان می توانند در صورت تأمین پیش پرداخت به روش های دیگر از 
جمله تأمین معادل ارزی آن، با تائید شرکت ملی نفت قبل از عرضه از پرداخت پیش 
پرداخت معاف شوند و در صورت موفقیت در انجام معامله پیش پرداخت را به صورت 
ریالی طبق اطالعیه عرضه پرداخت کنند. این موضوع کمک می کند خریدارانی که 
منابع ارزی در اختیار دارند، قبل از عرضه ارز خود را به ریال تبدیل نکنند و در صورت 
انجام معامله این کار صورت بگیرد؛ لذا هزینه های تبدیل ارز به ریال و برعکس در 

صورت عدم انجام معامله از عهده خریدار برداشته خواهد شد.
رو کردن دست خود در جنگ اقتصادی حماقت است

از سوی دیگر منتقدان معتقدند وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه - وزیر نفت 
- به عنوان متولی فروش نفت کشور هیچ اقدامی جهت مقابله با تحریم های نفتی 
انجام نداده اند که در حال حاضر تنها راهکار موفق برای بی اثر کردن تحریم ها نیز 
فدای منافع این وزارتخانه شده است. این انتقاد درحالی مطرح می شود که وزیر 
نفت مدت ها قبل به آن پاسخ داده و گفته بود بارها اعالم کرده ایم که درباره تحریم 
اطالعاتی به آمریکا نمی دهیم. من درباره تحریم یک کلمه هم حرف نمی زنم، قرار 
نیست برای خوشحالی مردم حرف هایی بزنم و کارهایی که در این حوزه انجام 

می دهم را لو بدهم.
در این راستا، سید مهدی حسینی، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی با تاکید بر این که 
در این موضوع حق با وزارت نفت است، به ایسنا گفت: نباید در جنگ اقتصادی 
دست خود را رو کرد. این کار احمقانه است. درحال حاضر همه راه های فروش نفت و 
برطرف کردن مسائل بیمه، صادرات، رفت و آمد نفتکش ها و… متوقف شده است. در 
این شرایط اگر یک گوشه ای کاری برای صادرات نفت انجام می شود باید جار زد؟ از 
نظر دنیا احمق جلوه خواهیم کرد. اگر من هم به جای وزیر نفت باشم، به هیچکس 
اعتماد نمی کردم و اگر اقدامی انجام می دهم در یک مجلس خیلی خصوصی هم 

اعالم نمی کردم.
توصیه مقام معظم رهبری به منتقدان

منتقدان درحالی بر سکوت نفتی ها خرده می گیرند که همه مبادالت نفتی توسط 
نهادهای نظارتی به طور دقیق رصد می شود. محرمانه بودن اطالعات مربوط به 
صادرات و فروش نفت، به معنای فقدان شفافیت و انجام آن در تاریکخانه ای مرموز 
نیست، بلکه بدین معناست که نباید این اطالعات به دست دشمنان کشور برسد. 
از سوی دیگر این انتقادات درحالی مطرح می شود که رهبر معظم انقالب اسالمی 
پانزدهم شهریور امسال در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند: بدخواهان ملت 
ایران به موازات جنگ اقتصادی، جنگ رسانه ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود 

قرار داده اند، بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح و خیرخواهانه باشند.


