
 معاون شرکت آب و فاضالب کشور:

چاره ای جز تامین آب شیرین از محل دریا نداریم

4انرژی

 بنگاه های صنعت آب با 30 درصد ظرفیت کار می کنند

دبیر انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضالب گفت: کل بنگاه های 
صنعت آب کشور اعم از تولیدی ها، مشاوران و پیمانکاران با 20 تا 30 درصد 

ظرفیت خود کار می کنند.
»بهرام فیاضی« امروز پنجشنبه در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب و 
تاسیسات آب و فاضالب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بخشی از 
مشکالت بنگاه های فعال در صنعت آب، چالش هایی است که همه بنگاه های 
اقتصادی کشور با آن مواجه هستند و بخشی از مشکالت نیز مختص فعاالن صنعت 

آب است.
وی ادامه داد: در ماه های اخیر مشکالتی حاصل از شرایط اقتصادی کشور به 
مشکالت قبلی فعاالن اقتصادی اضافه شده که اولویت های جدیدی در دستور کار 

تشکل های صنفی قرار داده است.
دبیر انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضالب یکی از مشکالت بخش 
خصوصی فعال در صنعت آب را تامین منابع مالی ذکر کرد و افزود: تا 5 سال گذشته 
فعاالن بخش خصوصی وجوه خود را به صورت نقدی از کارفرما دریافت می کردند اما 

در سالهای اخیر اوراق قرضه جای آن را گرفته است.
وی تاخیر در بازپرداخت ها و هزینه تنزیل این اوراق را از مشکالتی ذکر کرد که 

بخش خصوصی با آن مواجه است.
فیاضی اظهار داشت: تولیدکنندگان، پیمانکاران و مشاوران امروز کاالی خود را 
عرضه کرده یا پروژه را اجرا می کند اما با دریافت اوراقی همچون اسناد خزانه اسالمی، 

وجوه خود را سه سال بعد دریافت می کنند.
وی گفت: در صورتی که تولیدکنندگان یا پیمانکاران بخواهند اوراق را زودتر از 
سررسید نقد کنند و به عبارتی ساده تر آن اوراق را بفروشند، حدود 40 درصد از رقم 

آن بابت هزینه تنزیل کاهش پیدا می کند.
به گزارش ایرنا، چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب 
و فاضالب دیروز )چهارشنبه( با حضور »رضا اردکانیان« وزیر نیرو و مشارکت 244 

شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.
در این دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 244 
شرکت داخلی و خارجی حضور پیدا کرده اند که از این تعداد 216 شرکت از داخل 

کشور و 28 شرکت خارجی هستند.
این رویداد بین المللی از امروز به مدت چهار روز در فضایی به وسعت 21 هزار 
مترمربع دایر خواهد بود که در این دوره آخرین دستاوردهای صنعت آب و تاسیسات 
فاضالب شامل لوله واتصاالت، سامانه های تصفیه، فیلتراسیون و نمک زدایی آب، 
شیرآالت، سامانه های اتوماسیون، ابزارهای دقیق، سیستم اندازه گیری و تجهیزات 
آزمایشگاهی و تجهیزات صنعتی در معرض دید صنعتگران و بازدیدکنندگان قرار 

خواهد گرفت.
نمایندگان 12 کشور خارجی شامل کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، اتریش، ترکیه، 
دانمارک، اسپانیا، هلند، انگلستان، یونان، آمریکا و فرانسه در این دوره از نمایشگاه 
حاضر هستند که کشورهای آلمان، چین و ترکیه به صورت ویژه )پاویون اختصاصی( 

در این دوره حضور دارند.
هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، کاهش تصدی گری دولت و سپردن حوزه های 
تخصصی به بخش خصوصی ذکر شده است این امر در راستای توجه ویژه دولت تدبیر 

و امید به فعاالن بخش خصوصی است.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات و فاضالب همه روزه از 9 

صبح تا 17 عصر میزبان متخصصات صنعت آب و فاضالب است.

با کاهش واردات نفت ایران

چین اسلحه نفتی ترامپ را به طرف خودش نشانه می گیرد؟
طبق گزارش اخیر رسانه های غربی، بزرگترین پاالیشگاه چین قصد دارد 
خرید نفت از ایران را تحت فشارهای واشنگتن به نصف کاهش دهد، اما 

گویا در پشت پرده هدف دیگری را دنبال می کند.
به گزارش ایسنا، معموال زمانی که به اسلحه نفتی اشاره می شود تحلیلگران 
درباره دهه ها سیاست قدیمی تولیدکنندگان بزرگ نفت برای محدود کردن عرضه 
به منظور باال بردن قیمت ها اشاره می کنند که اغلب با انگیزه های ژئوپلیتیکی صورت 

می گرفت.
آنچه که در اذهان عمومی به فراموشی سپرده شده است این است که آمریکا بیش 
از تولیدکنندگان اوپک، از اسلحه نفتی استفاده کرده است که نمونه آن تحریم های 
نفتی علیه ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم و سپس اتحادیه جماهیر شوروی در 
دهه 1960 است. تحریم های نفتی آمریکا به اشکال مختلف علیه آفریقای جنوبی، 
میانمار، صربستان، هائیتی، لیبی، عراق، ایران و سودان در بیست سال گذشته بکار 

گرفته شده است.
با این حال تحریم های نفتی به ندرت موثر واقع شده اند. پس از تحریم سال 197۳، 
آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی متعدد که از رکورد باالی قیمت نفت و بنزین و 
شوک عرضه لطمه دیدند دست بکار شدند و استانداردهای بهینگی سوخت را اجرا 
کردند و ذخایر نفت استراتژیک را ایجاد کردند و تدابیر دیگری بکار بستند که به 
کشورهای واردکننده نفت اندکی قدرت بخشید اما مهم تر از همه، تقاضای جهانی 

برای نفت را به مدت چندین دهه کاهش داد.
اسلحه نفتی احتمالی؟

به نظر می رسد این استراتژی قدیمی دوباره احیا شده است اما این بار از سوی یک 
مصرف کننده نفت به دالیل سیاسی انجام می گیرد.

منابع آگاه هفته گذشته به نقل از رویترز خبر دادند پاالیشگاه دولتی سینوپک که 
بزرگترین پاالیشگاه نفت چین است، تحت فشار واشنگتن برای رعایت ممنوعیت 
واردات نفت ایران که از چهارم نوامبر اجرایی می شود، واردات نفت از ایران را در ماه 
میالدی جاری کاهش خواهد داد. این منبع به حجم دقیق واردات اشاره نکرد اما بر 
مبنای قرارداد مابین سینوپک و شرکت ملی نفت ایران، سینوپک حدود 1۳0 هزار 
بشکه در روز نفت ایران را بارگیری خواهد کرد که معادل 20 درصد از واردات روزانه 

چین از ایران در سال 2017 است.
اگرچه اکثر تحلیلگران از جمله گزارش رویترز مدعی شده اند پکن در خصوص 
واردات نفت ایران تسلیم فشار آمریکا خواهد شد اما انگیزه دیگری نیز در این زمینه 

ممکن است وجود داشته باشد.
کاهش واردات نفت چین از ایران، تاثیر نگرانی از تشدید محدودیت عرضه در 
بازارهای جهانی بر قیمت نفت را شدت خواهد بخشید. بعالوه هر چه میزان عرضه 
ایران به بازار محدودتر شود، فشار صعودی روی قیمتهای نفت جهانی تشدید خواهد 
شد و ممکن است قیمت نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است در بازار لندن 
پیش از پایان سال به 90 دالر در هر بشکه صعود کند. برخی از تحلیلگران حتی 

افزایش قیمتها به 100 دالر در هر بشکه را پیش بینی کرده اند.

یک عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست:اخبار

بهره گیری از ظرفیت گسل های آبدار، راه حل بحران آب در سیستان و بلوچستان
یک عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست استفاده از آب های 
نامتعارف را راهکار حل بحران کم آبی در سیستان و بلوچستان دانست 
و گفت: استخراج آب های شیرین از گسل های آبدار، تصفیه پساب های 
قنات ها مهمترین  با آب های شور و  شهری و صنعتی، کشاورزی 
نمونه های منابع آب نامتعارف است که می تواند برای حل مشکالت 

آبی استان سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گیرد.
حمید سرخیل در گفت وگو با ایسنا، در تعریف آب های نامتعارف 
از  که  گفته می شود  آب هایی  به  نامتعارف  آبی  منابع  کرد:  اظهار 
آن ها نمی توان به صورت معمول استفاده کرد و بهره گیری از آنها 
نیازمند اعمال سیاست های مدیریتی و حفاظتی ویژه است. آب های 
شور،  آب های  که  می شود  شامل  را  گسترده ای  طیف  نامتعارف 
زه آب ها، پساب های شهری و صنعتی، آب باران و سیالب های فصلی، 
آب  کانال های  و  قنات ها  زمین،  زیر سطحی  آبدار  شکستگی های 

زیرزمینی و آب های ژرف از جمله  آن هاست. 
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از آب های نامتعارف ادامه داد: از 
آنجا که ایران در مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، 
منابع آبی در کشور ما روز به روز کمیاب تر می شود بنابراین در چنین 
موقعیتی برای پاسخگویی به نیازهای مناطق مختلف کشور لزوم 

بهره مندی از آب های نامتعارف امری اجتناب ناپذیر است.
شکستگی های آبدار راهکاری برای تامین آب سیستان و 

بلوچستان
این کارشناس حوزه ژئوفیزیک زیست محیطی و و اکتشاف منابع 
آب در ادامه با بیان اینکه سیستان و بلوچستان جزو مناطق بسیار 
کم بارش و خشک کشور به حساب می آید، در مورد راهکار استخراج 
آب های نامتعارف در این منطقه اظهارکرد: با توجه حل نشدن معضل 
دریاچه هامون به دالیل مشکالت متعدد ژئوپولیتیک و سیاسی - 
منطقه ای و سایر معضالت کم آبی در این استان می توان به عنوان 
گزینه جایگزین مواردی را برای حل معضالت کم آبی و بی آبی در 
این مناطق معرفی کرد. برای مثال »شکستگی های آبدار سطحی 
و نیمه سطحی )گسل های آبدار(« در مجاورت سلسله جبال مکران 
)حوالی زابل در سیستان تا ناحیه بم در کرمان( همچنین در سلسسله 
جبال بارز )ناحیه بم و جیرفت در مرز سیستان و بلوچستان( وجود 

دارد.
به گفته سرخیل، این گسل های آبدار می توانند همچون رودخانه های 
زیرسطحی و به عنوان مجاری برای دسترسی به آب های شیرین 
باشند که با استفاده از روش های نوین ژئوفیزیک زیست محیطی مثل 
روش الکترومغناطیس به سادگی قابل شناسایی هستند و می توان با 
حفر یک چاه کم عمق در مجاورت این شکستگی ها، ضمن هدایت 
درست آب های باران و برف کوهستانی از مناطق مرتفع باالدست برای 
مصرف ساکنان منطقه، از این طریق از ورود آب شیرین به زمین های 
شور فالت های مجاور مناطق کوهستانی و هدررفت، تبخیر و شور 

شدن آن جلوگیری کرد. 
وی به این پرسش که آیا بهره برداری از آب های نامتعارف می تواند 
پاسخگوی نیاز گسترده استان سیستان و بلوچستان به آب باشد،پاسخ 
مثبت داد و اظهار کرد: این منابع آب می تواند مناطق کویری استان 
سیستان و بلوچستان را - که در نزدیکی مناطق کوهستانی مستقر 

هستند - پوشش دهد. باید دقت کنیم که در سیستان و بلوچستان 
سکونتگاه های شهری و روستایی در مجاورت این گسل های آبی به 
عنوان رودخانه های زیرزمینی شکل گرفته اند و سلسله جبال بارز، کل 
پهنه سیستان و بلوچستان را دربرمی گیرد و حتی از سمت شمال تا 
بجنورد و خراسان جنوبی گسترده شده است و آب شیرین ناشی از 
برف را از باالدست به پایین دست منتقل می کند اما از طریق این 

شکستگی ها به هدر می رود.
استخراج آب شیرین از گسل های آبدار معضالت 

زیست محیطی به همراه ندارد
این استاد دانشکده محیط زیست در مورد اثرگذاری روش حفر 
چاه درکنار شکستگی های آبدار ادامه داد: بر اساس مطالعه ای که در 
زاگرس و البرز انجام دادم گسل های آبدار حتی می تواند نیاز آبی یک 
شهرک مسکونی چند 10 هزار نفری را تامین کند حتی کارشناسان 
روس حدود 50 سال پیش در حوزه البرز، تعدادی چاه های آب در 
کنار شکستگی های آبی حفر کردند که به هیچ وجه آبخوان های 
باعث فرونشست زمین هم  قرار نمی دهد و  را تحت فشار  محلی 
نمی شود بلکه آب شرب نیمی از جمعیت شهرهای البرز جنوبی از 

این چاه ها تامین  می شود.
سرخیل در مورد مشکالت زیست محیطی ناشی از استفاده از 
آب های نامتعارف اظهار کرد: استخراج آب های نامتعارف ضمن حفظ 
آب های شیرین زیر زمین در غالب آبخوان ها، از هدررفت آن از طریق 
رسیدن به زمین های شور جلوگیری می کند. ضمن اینکه این روش به 

هیچ وجه اکولوژی سرزمین را برهم نمی ریزد.
این عضوهیات علمی دانشکده محیط زیست همچنین درباره 
آسیب های احتمالی محیط زیستی ناشی از استخراج آب از گسل های 
آبدار تاکید کرد: با مطالعه ژئوفیزیک -  الکترومغناطیس که منجر 
به شناسایی شکستگی های آبدار در مناطق بحرانی می شود سپس 
با حفاری یک چاه به عمق متوسط 100 متر می توان به آب های 
از  را  محلی  ترتیب جامعه ساکن  بدین  و  یافت  نامتعارفی دست 

مشکالت بی آبی و کوچ و مهاجرت نجات دهد.
وی افزود: حداکثر برای رسیدن به آب های زیرزمینی در مناطق 
کویری، حفاری هایی تا عمق 500 متر نیاز است و استخراج آب در 
چنین عمقی که معموالً جزو آب های نیمه ژرف به حساب می آید، 
مشکالتی از قبیل فرو نشست زمین، زلزله و رانش زمین را به 
همراه خواهد داشت اما الگوی بهره گیری از شکستگی های آبدار 
با چنین معضالتی برای زمین و محیط زیست همراه نخواهد بود.
گیاهان شورپسند از راه های کم آبی سیستان و بلوچستان

وی در ادامه ضمن اشاره به سایر روش های استفاده از منابع آب 
نامتعارف در استان سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از آب های 
دیگر  از  گیاه  آستانه شوری  گرفتن  نظر  در  با  در کشاورزی  شور 
نمونه های آب های نامتعارف است و متخصصان حوزه کشاورزی و 
آبیاری می توانند با بررسی و معرفی گیاهان مخصوص برای کشت در 

این مناطق به افزایش دانش در این حوزه کمک کنند.
سرخیل اضافه کرد: بهره گیری از آب باران و سیالب ها نمونه دیگری 

از آب های نامتعارف است که با توجه به آهکی بودن جنس بستر 
زمین در غالب بخش های مناطق سیستان و بلوچستان، نفوذ آب باران 
به مناطق زیر سطحی میسر نیست به طوری که با مدیریت صحیح 
منطقه ای و ساخت آب بندهای مناسب در منطقه می توان از هدررفت 

آب در منطقه جلوگیری کرد.
این کارشناس ژئوفیزیک زیست محیطی و و اکتشاف منابع آب 
تاکید کرد: استفاده از پساب های صنعتی، شهری و زه آب های 
کشاورزی نمونه ای از آب های نامتعارف است و می توان با ارائه 
الگوها و برنامه های مناسب برای مدیریت و بازچرخانی درست آب 
در مناطق بحرانی با بهره گیری از این روش ها از بار این بحران 

کاست.
فرهنگ قنات سازی احیا شود

این عضوهیات علمی دانشکده محیط زیست در پایان با بیان اینکه 
از دیگر نمونه های آب های نامتعارف می توان به آب های سنتی نیز 
اشاره کرد، تصریح کرد: مهمترین روش در این حوزه، بهره گیری از 
آب قنات ها است. درگذشته قنات ها تا سال های طوالنی، آب را از 
مناطق پرآب باالدست و از چند 100 کیلومتر دورتر به مناطق کم آب 
و خشک پایین تر هدایت می کردند بنابراین احداث قنات های جدید، 
مرمت، بازسازی و کف شکنی قنات های قدیمی، مسیر دسترسی به 
آب قابل شرب را برای ساکنان این مناطق هموار خواهد ساخت. 
و  مدیریتی  سیاست های  اعمال  نیازمند  هدف  این  به  دستیابی 

حفاظتی ویژه است.

کاهش هدررفت آب به زیر ۲0 درصد
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از برنامه های شرکت آبفا برای کاهش هدررفت آب خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا سال ۱۴00 هدررفت واقعی آب به زیر 20 درصد خواهد رسید که برای انجام این کار به حدود 

۵000 میلیارد تومان سرمایه نیاز است. حمیدرضا کشفی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای کاهش هدر رفت و مدیریت مصرف همزمان دو خط موازی ایجاد کرده ایم، اظهار کرد: عالوه بر انجام کارهای فیزیکی برای کاهش آب بدون درآمد اقدامات فرهنگی را به منظور مدیریت 
مصرف نیز انجام می دهیم. وی با اشاره به اقدامات شرکت آبفا در حوزه مدیریت مصرف، گفت: برای مصارف خانگی و صنعتی برنامه های مدونی را در نظر گرفته ایم به گونه ای که کارهای آموزشی متفاوتی از کودکان دبستانی، زنان خانه دار و دانشجویان صورت گرفته است. شنبه / ۱۴ مهر ۱397 / شماره 2۴7

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: با وضعیت کنونی خشکسالی و تغییر اقلیم موجود، چاره ای جز رفتن 

به سمت تامین آب شیرین از محل آب دریا نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نشست هم اندیشی فعاالن صنعت نمک زدایی 
آب با حضور جمعی از فعاالن بخش خصوصی در صنعت آب، روز پنجشنبه در 
حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 

ایران برگزار شد.
حمیدرضا کشفی معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در این نشست گفت: تا افق سال 1400 تامین 600 هزار مترمکعب 

آب در شبانه روز را در برنامه داریم.
وی ادامه داد: مطالعاتی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در این زمینه انجام داده، به تصویب رسیده و ابالغ شده این است که در فاز اول، آب 
مورد نیاز حاشیه یکصد کیلومتری جنوب کشور در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، خوزستان و بوشهر باید به طور کامل از آب دریا تامین شود و از آبهای درون 

سرزمینی رفع نیاز شود.
معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره 
به اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده می بایست در آینده 2 میلیون مترمکعب در 
شبانه روز آب شیرین کن داشته باشیم، اضافه کرد: هم اکنون 400 هزار مترمکعب 
آب شیرین کن درحال ساخت و بهره برداری داریم و درصددیم در 2 فاز با تامین 

۳00 هزار متر مکعب آب در شبانه روز بتوانیم به اهداف مورداشاره دست یابیم.
کشفی خاطرنشان کرد: نقطه عطف ما این است که دولت بتواند اعتبارات کافی را 
در ردیف خرید تضمینی آب و پساب در نظر بگیرد، تا سرمایه گذارانی که به وزارت 
نیرو اعتماد کرده و در حال سرمایه گذاری هستند، بتوانند مطالباتشان را از محل 

خرید تضمین آب پساب دریافت کنند.
 تامین 30 درصد از آب مورد نیاز شهرهای ساحلی همجوار

احمد سیاحی، مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت آبفای 
کشور نیز در این نشست گفت: بر اساس قانون وزارت نیرو باید ۳0 درصد از آب 
مورد نیاز شهرهای ساحلی همجوار با خلیج فارس و دریای عمان را از طریق آب 

شیرین کن تامین کند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، باید حداقل 70 درصد تجهیزات آب شیرین کن ها 
و انتقال دانش و فناوری آن به شرکت های داخلی انجام شود که البته با وجود کارهای 

زیادی که در این باره انجام شده کماکان از برنامه عقب هستیم.
سیاحی با بیان اینکه بیش از یک سال از اجرای برنامه ششم گذشته اما برنامه 
عملیاتی در این زمینه تدوین نشده است، ادامه داد: در نشست های گذشته نحوه 
تامین آب شرب و صنعت در عمق 100 کیلومتری دریای جنوب انجام شده است، 
در این نشست باید بتوانیم برنامه زمان بندی عملیاتی را داشته باشیم تا نقشه راه 

تدوین شود.
وی تصریح کرد: عزم دولت در این زمینه جدی است و با توجه به تخصیص عمده 
منابع برای این طرح و حمایت جدی از تولیدکنندگان تجهیزات و کاالها بتوانیم از 

ظرفیت بخش خصوصی در این طرح نهایت همکاری را داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب 
و فاضالب دیروز )چهارشنبه( با حضور »رضا اردکانیان« وزیر نیرو و مشارکت 244 

شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.
در این دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 244 
شرکت داخلی و خارجی حضور پیدا کرده اند که از این تعداد 216 شرکت از داخل 

کشور و 28 شرکت خارجی هستند.
این رویداد بین المللی از امروز به مدت چهار روز در فضایی به وسعت 21 هزار 
مترمربع دایر خواهد بود که در این دوره آخرین دستاوردهای صنعت آب و تاسیسات 
فاضالب شامل لوله واتصاالت، سامانه های تصفیه، فیلتراسیون و نمک زدایی آب، 
شیرآالت، سامانه های اتوماسیون، ابزارهای دقیق، سیستم اندازه گیری و تجهیزات 

آزمایشگاهی و تجهیزات صنعتی در معرض دید صنعتگران و بازدیدکنندگان قرار 
خواهد گرفت.

نمایندگان 12 کشور خارجی شامل کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، اتریش، ترکیه، 
دانمارک، اسپانیا، هلند، انگلستان، یونان، آمریکا و فرانسه در این دوره از نمایشگاه 
حاضر هستند که کشورهای آلمان، چین و ترکیه به صورت ویژه )پاویون اختصاصی( 

در این دوره حضور دارند.
هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، کاهش تصدی گری دولت و سپردن حوزه های 
تخصصی به بخش خصوصی ذکر شده است این امر در راستای توجه ویژه دولت 

تدبیر و امید به فعاالن بخش خصوصی است.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات و فاضالب همه روزه از 9 

صبح تا 17 عصر میزبان متخصصات صنعت آب و فاضالب است.

کشورهای  سازمان  عامل  هیات  در  ایران  نماینده   
از  سازمان  اعضای  گفت:  )اوپک(  نفت  صادرکنندگان 
دبیرکل و رییس دوره ای اوپک انتظار دارند به اهانت ها و 

جسارت های آمریکا پاسخ قاطع دهند.
به گزارش تارنمای وزارت نفت، »حسین کاظم پور اردبیلی« 
افزود: »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا، به شدت از ناتوانی 
برخی کشورها در ایجاد ظرفیت مازاد برای جایگزین کردن نفت 
ایران عصبانی است و این عصبانیت با لحن بدی از یکسو به شاه 
عربستان و از سوی دیگر به اوپک برای افزایش ندادن تولید نفت 

بیان می شود.
رییس جمهوری آمریکا به تازگی در جمع هواداران خود در ایالت 
»می .سی. سی. پی« اعالم کرد: به ملک سلمان )پادشاه عربستان( 

گفتم بدون حمایت نظامی ما 2 هفته بیشتر دوام نمی آورید.
کاظم پور اردبیلی یادآوری کرد: ما پیش تر به یئیس جمهوری 
جایگزینی  برای  کافی  ظرفیت  بودیم  کرده  یادآوری  آمریکا 
از تحریم،  بازارهای جهانی وجود ندارد و دست  ایران در  نفت 

پرخاشگری، اهانت به ملت ها و دولت ها بردارد.
نفت گران  قیمت  باشد  تحریم  ایران  داد: چنانچه  ادامه  وی 
می شود و روسیه و عربستان نیز برای عرضه اضافی نفت در بازار 

کاری نمی توانند بکنند.

این مسوول یادآوری کرد: اعضای اوپک در تعیین قیمت نفت 
دخالتی ندارند و بهای نفت بر اساس بنیان های بازار )عرضه و 

تقاضا( تعیین می  شود.
 تخلف عربستان و روسیه از توافق کاهش تولید

کاظم پور اردبیلی اعالم کرد: اوپک در ماه اوت نسبت به ماه مه 
در مجموع روزانه 870 هزار بشکه نفت بیشتری تولید کرد.

»در دوره مورد بررسی، مقدار کاهش تولید از سوی آن دسته از 
اعضا که افت تولید داشته اند، روزانه 468 هزار بشکه بود«.

وی ادامه داد: در بازه زمانی یاد شده، مجموع افزایش تولید 
کشورهای غیرعضو اوپک 27۳ هزار بشکه بود و رقم افت تولید آن 
دسته از تولیدکنندگان غیرعضو اوپک که کاهش تولید داشته اند، 

به 29۳ هزار بشکه رسید.
نماینده ایران در هیات عامل اوپک، افزایش تولید نفت عربستان 
و روسیه در ماه اوت نسبت به ماه مه را به ترتیب 415 و 2۳5 
هزار بشکه در روز اعالم کرد و گفت: چنانچه بیانیه همکاری 
شود،  گرفته  نظر  در   )Declaration of Cooperation(
عربستان و روسیه به ترتیب ۳46 و 250 هزار بشکه در روز افزایش 

تولید داشته اند که این امر، تخلف از توافق کاهش تولید است.
کاظم پور اردبیلی تصریح کرد: با وجود اینکه چنین تخلفی در 
افزایش تولید رخ داده و ایران کاهش تولید نداشته، بازار همچنان 

نگران کمبود عرضه نفت در ماه های پایانی سال میالدی است.
وی ادامه داد: تحریم نفت ایران شدنی نیست و آقای ترامپ بهتر 
است به جای عصبانیت، پای میز مذاکره برگردد و در چارچوب 

برجام با ایران مذاکره کند.
به گزارش ایرنا، آمریکا پس از خروج از توافق هسته ای برجام 
تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را دوباره اعمال کرد که بخشی 

از آن صنعت نفت را دربرمی گیرد.
تخلف روسیه و عربستان از توافق کاهش تولید در حالی رخ 
می دهد که خبرگزاری رویترز انگلیس یکم مهرماه پس از پایان 
دهمین نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت 
اوپک و غیراوپک )ِجی.ام.ام.سی( که در الجزایر برگزار شد، گزارش 
کرد: عربستان و روسیه هرگونه افزایش فوری تولید نفت را منتفی 
برای  آمریکا  رییس جمهوری  درخواست  عمل،  در  و  دانستند 

افزایش تولید نفت را رد کردند.

 نماینده ایران در هیات عامل اوپک:

دبیرکل و رییس اوپک به اهانت های آمریکا پاسخ قاطع دهند


