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تکذیب دروغ جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم

تکمیل آزاد راه رشت  -قزوین؛  ۲سال دیگر

زنگنه :برای چند هزار بشکه نفت به مردم خسارت نمیزنیم

شانا

گروهاقتصادی2000/میلیاردتومان،خسارت
ســیل به واحدهای صنعتی اســت .عالوه بر
آن 25،شــهرک صنعتــی دچار آبگرفتگی
شد هاند 300 .واحد صنعتی آسیب دیدهاند
و 9هــزار واحــد صنفــی دچــار آب گرفتگی و
خســارت 20تــا 90درصــدی شــدهاند .تمام
اینها در شــرایطی اســت که هنوز خســارت
واحدهای صنعتی اســتان خوزســتان به آن
اضافهنشدهاست.
رضارحمانی،وزیرصنعت،معدنوتجارت
روز گذشــته آمار را درباره خسارتهای سیل
به صنعت اعالم کرد و از کمک به واحدهای
صنعتــی ،معدنی و صنفــی از طریق امهال
وام ،معافیــت مالیاتــی و برنامههــای ایــن
چنیــن خبــر داد .بــر اســاس گــزارش پایگاه
اطالعرسانی وزارت صمت ،رحمانی گفت:
در جلسات آتی دولت پیشنهادات مشترک
اینوزارتخانهبههمراهوزارتکشوروسازمان
برنامهوبودجهبرایکمکبهواحدهامطرح
میشود.تســهیالتی همچــون امهــال وام و
معافیت مالیاتی به آنها که بیشتر با آسیب
مواجــه شــدهاند ،اعطا میشــود و در بخش
مسکن،معیشتمردمو...دولتمصممبه
کمک به مردم است ».رحمانی درباره دیگر
تســهیالت چنین توضیح داد« :تســهیالت
بالعــوض بــرای مســاکن روســتایی اســت و
همچنین وام کم بهره تا ســقف  ۴۵میلیون
تومان برای اصناف در نظر گرفته شده است.
در حــوزه کمــک بــه واحدهــای صنعتی نیز
هفتههایآیندهتصمیمگیریمیشود».
هنوز برآورد دقیقی از کل خسارتهای سیل
وجــود نــدارد ،چرا کــه هنوز حرکت ســیالب
و آســیبهای آن به پایان نرســیده اســت .تا
پیــش از این اعالم شــده بود که خســارتها
تنهــا به بخــش کشــاورزی ،بیش از  6هــزار و
 700میلیــارد تومــان بوده اســت .بر اســاس
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی
سحر تاجبخش ،معاون وزیر راه و شهرسازی

نیز نســبت بــه آبگرفتگــی معابــر و طغیان
رودخانههــا طــی دو ســه روز آینــده هشــدار
داده و گفته است« :در حال حاضر وضعیت
دمــای هوا تا  ۲روز آینده رو به افزایش اســت
که این مســأله احتمال ذوب برف و افزایش
دبی طبیعی رودخانههــا را باال خواهد برد».
بــر اســاس اعــام او ایــن بارشهــا رگبــاری
است و مانند روزهای گذشته نخواهد بود اما
همچنــان امکان طغیــان رودخانههــا امروز
(شنبه) دراستانهای بوشهر ،فارس ،جنوب
کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان و
جنوباصفهانوجوددارد.
ëëبرایچندهزاربشکهنفتبهمردمخسارت
نمیزنیم
از زمــان شــروع ســیل در اســتان خوزســتان،
حرف و حدیثهایی درباره تأسیسات نفتی
شــروع شــد .در بعضی کانالهای تلگرامی
چنین گفته میشد که مسئوالن برای آسیب
وارد نشــدن به تأسیسات نفتی ،سیالب را به
سمت شهرها هدایت کردهاند .بیژن زنگنه،
وزیرنفتآخرهفتهگذشتهبهخوزستانسفر
کــرده بــود و در جمع خبرنــگاران درباره این
صحبتها گفت« :دور تا دور همه تأسیسات
نفتــی ما در تــاالب هورالعظیم آب اســت و
جایی وجــود ندارد که بدون آب باشــد.هیچ
انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه
نفت بــه دنبــال آن نخواهد بود تــا به مردم
خسارتی وارد شود .دولت ،رئیسجمهوری،
وزارت نفــت و مدیریــت اســتان نیــز چنین
نظری نداشــته اند زیرا همه چیز در خدمت
مــردم اســت ».او ادامــه داد« :ما حتــی روی
مسائلزیستمحیطینیزحساسیتداریم
تــا از ایــن نظــر نیز مشــکالتی بــرای محیط
زیســت به وجود نیاید زیرا مردم قرار اســت
پس از ســیالب نیــز در مناطــق هورالعظیم
زندگیکنند».
زنگنه درباره ســفر به خوزســتان گفــت« :به
خوزستانسفرکردمتاازنزدیکگزارشهای

معنای خسارت2هزار میلیاردی به صنایع چیست؟
نگـاه

مهدی پورقاضی

رئیس کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی تهران

عددهای مختلفی از خسارتهای سیل شنیده میشود اما هنوز برآورد دقیق و جامعی وجود
ندارد .به همین خاطر نمیشــود که اظهارنظر دقیقی از معنا و تبعات آن داشــت .اما عدد 2
هزار میلیاردی خســارت برای واحدهای صنعتی و صنفی ،عدد خیلی بزرگی در کل اقتصاد
ما به حساب نمیآید.
ایــن خســارتها قابل جبران اســت .با راه حلهــای مختلفی مانند معافیتهــای مالیاتی یا
کمکهــای مالــی دیگــر ،میتوان به هموطنان آســیب دیده کمــک کرد تا دوبــاره واحدهای
صنفی و تولیدیشان را سر پا کنند و تبعات سنگینی برای تولید و اقتصاد ما نخواهد داشت.
اما صنایع نفتی ما به مراتب بیش از این آســیب دیده اســت .آسیب پاالیشگاهها و نیروگاهها
که هنوز اعالم نشده ،بهنظر من جدیتر است و احتماالً این عدد بزرگ و معنادار خواهد بود.

مربــوط به ســیالب را دریافت کنم و زمینه را
برای اقداماتی که نفت میتواند برای بسیج
بیشــتر امکانات در راســتای حل مشــکالت
ســیالب خوزســتان انجام دهد فراهم کنم.
از روز اولی که خوزســتان گرفتار سیالب شد،
تأکیدکردمکههمهامکاناتمجموعهوزارت
نفت در خدمت کاهش آسیبها و دردهای
مردم باشــد و در این زمینه از روز گذشته نیز

نمایندهای را به اســتان فرســتادهام تا پیگیر
اقدامــات وزارت نفت در اســتان خوزســتان
باشــد ».او ادامــه داد« :خدمــات نفت برای
زندگی مردم دارای اهمیت بســیاری است،
اینکه گاز تداوم داشــته باشد یا سوخت مایع
بــه مــردم برســد و جریــان نفت خــام برای
سوخترســانی ادامــه داشــته باشــد دارای
اهمیت بســیاری است و تا به اینجا و با تأیید

اســتاندار خوزســتان همه شــرکتهای تابع
وزارت نفــت کارهــای خوبــی را در راســتای
خدمترسانیبهمردمانجامدادهاند».
وزیر نفت اعالم کرد که دولت خسارات مالی
مــردم را جبــران خواهــد کرد .زنگنــه گفت:
«ســیالب رخ داده در کشــور در طــول این ۶۰
ســال گذشــته بیســابقه بوده اســت و به یاد
نــدارم که چنین شــرایطی را تــا کنون تجربه

کردهباشیم.خوشبختانهدراستانخوزستان
خســارت جانی نداریم و دولت نیز خسارت
مالی وارد شده به مردم را جبران خواهد کرد
و جــای نگرانــی در این زمینه نیســت .ملت
ایران در رنج هســتند زیرا خوزســتان در رنج
است و همه باید تالش کنیم تا بار مشکالت
از دوش مردم خوزستان برداشته شود».
ëëســیل 167میلیــارد تومــان بــه شــبکه گاز
خسارتواردکرد
سیالبهاتمامبخشهایاقتصادیرادرگیر
کردهانــد .شــبکه گاز نیز  167میلیــارد تومان
خسارتدیدهکهبیشترینآندرچهاراستان
گلستان ،مازندران ،لرستان و خوزستان بوده
است.سعیدمؤمنی،مدیرگازرسانیشرکت
توگــو بــا ایرنــا دربــاره وضعیــت
گاز در گف 
گاز در مناطــق ســیل زده گفــت« :اکنــون گاز
تمامی مشــترکان در کشــور متصل اســت و
تنها پنج روســتا که مسیرشــان بســته شده و
امــکان دسترســی وجود ندارد ،به شــبکه گاز
متصل نیستند .در صورت امکان دسترسی
به این مناطق ،گازرســانی نیــز انجام خواهد
شــد ».او ادامه داد« :به جز این پنج روستا در
سایر مناطق سیلزده ،به صورت اضطراری
و موقــت گاز وصل اســت تا بعــد از فروکش
کــردن آب ،تعمیرات اساســی انجــام گیرد.
اکنــون افــرادی که در خانههــای خود حاضر
هســتند در صورت تأیید نظام مهندسی به
شبکهگازوصلمیشوندوتمامیعلمکها
گازدار شــدهاند ».مؤمنــی دربــاره وضعیــت
شــبکه گاز در اســتان لرســتان نیز گفت« :در
لرســتان مشــکلی نداریــم و گاز شــهرهای
معموالن و پلدختر در بخشهای شــرقی و
غربی وصل اســت ».بر اساس صحبتهای
او گاز  260روســتا در لرســتان که بر اثر ســیل
قطع شده بود ،متصل شده است .همچنین
خط لوله صادراتی که از اســتانهای لرستان
و خوزســتان میگذرد نیز سالم بوده و در این
زمینهمسألهایایجادنشدهاست.

بازار نفت ترامپ را بر سر دوراهی قرار داد

ایسنا

در حالــی کــه رئیــس جمهــوری امریــکا
تــا چند هفتــه دیگر بایــد دربــاره تمدید
معافیتهــا از تحریمهــا علیــه ایــران
تصمیــم بگیــرد ،بــازار نفــت دچــار
محدودیت عرضه شــده و هدف ترامپ
برای صفر کردن صــادرات نفت ایران را
دشوارتر ساخته است.
درســت یــک مــاه پیــش نماینــده عالــی
رئیس جمهوری امریکا در یک کنفرانس
مهــم انــرژی اعــام کــرد :شــرایط بــازار،
صفر کــردن صــادرات نفت ایــران بدون
بــاال رفتــن قیمتهــا را راحتتــر کــرده
اســت .برایان هــوک ،نماینده امــور ایران
در وزارت خارجــه امریــکا در کنفرانــس
سراویک به میزبانی شرکت IHS Markit
در هیوســتون ،اظهار کرده بــود :زمانی که
عرضه بهتری در بازار نفت وجود دارد ما
میتوانیم روند صفر کردن صادرات نفت
ایران را تسریع کنیم .اما از آن زمان قیمت
نفــت امریکا  ۱۲درصد رشــد کرده و نفت
برنت باالی  ۷۰دالر در هر بشکه معامله
میشــود و میانگیــن قیمــت بنزیــن در
امریکا  ۳۰سنت در هر گالن افزایش پیدا
کرده است .دلیل اصلی این افزایش ساده
است؛ بازار دچار محدودیت عرضه شده
و مازاد عرضه جهانی از میان رفته است و
عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و بازار
را در خطر کمبود عرضه قرار داده است.
آژانسبینالمللیانرژیروزپنجشنبهدر
گزارشــی اعالم کرد :عرضه نفت در ســه
ماهه دوم محدودتر میشود ،زیرا کاهش
تولیــد اوپک و متحدانــش و تحریمهای
امریــکا روی ایــران و ونزوئــا بــه میــزان
فزاینــدهای تأثیر خود را گذاشــتهاند .این
آژانــس اعالم کــرد :محدودیــت در بازار
تنها مســأله عرضــه نیســت .در ماههای
اخیــر مســأله بــاال مانــدن تقاضــا توجه
کمتری نســبت به تولید جلب کــرده در
حالــی که ایــن موضوع نیز بــه نوبه خود
حائز اهمیت اســت .محدودیت عرضه
نفــت توجیه محــدود کــردن قابل توجه
صادرات نفت ایران در ماه میالدی آینده
را بــرای ترامپ دشــوارتر خواهــد کرد .تا
چند هفته دیگر رئیس جمهوری امریکا
باید درباره تمدیــد معافیتهایی که به
کشــورهای متعــدد اجــازه داده از ایــران
نفت وارد کنند ،تصمیمگیری کند.
با وجــود اینکــه مقامــات دولــت امریکا
مکــرراً بــر هــدف خــود بــرای بــه صفــر
رســاندن صــادرات نفــت ایــران تأکیــد
کردهانــد ،تحلیلگــران تردیــد دارنــد که
ترامــپ از تمدیــد معافیتهــا امتنــاع
کند .در حالی که دولت ترامپ سیاســت
فشــار مضاعــف را در قبال ایــران اختیار
کرده ،رئیس جمهوری این کشــور اعالم
کرد در نوامبر به هشــت کشــور معافیت

صادر کرد تــا از جهش قیمتهای نفت
جلوگیری کند .این معافیتها همچنین
بهعنــوان راهی بــرای مدیریــت روابط با
کشــورهای خارجی کــه اکثر آنها مخالف
سیاست ضد ایرانی ترامپ هستند ،دیده
میشــود .در آســتانه مهلــت معافیــت
بعــدی دولــت ترامــپ ،نفــت برنــت
 ۳۲درصــد و نفــت امریــکا  ۴۰درصــد
افزایش پیدا کرده و شرایط بازار نفت ،به
روند صعودی قیمتها اشاره دارند.
ëëرونــد صعــودی قیمــت نفت شــتاب
گرفت
قیمــت نفــت روز جمعــه در پی تــداوم
کاهــش تولید اوپک و تحریمهای امریکا
علیه ایران و ونزوئال باالتر رفت.
بهگــزارش ایســنا ،بهای معامــات آتی
نفــت برنــت بــا  ۱۸ســنت ( ۰.۳درصد)
افزایــش نســبت بــه قیمــت نهایــی روز
پنجشــنبه ،بــه  ۷۱.۰۷دالر در هــر بشــکه
رســید .بهــای معامــات آتــی وســت
تگــزاس اینترمدیــت امریــکا نیــز بــا ۲۶
ســنت ( ۰.۴درصــد) افزایــش نســبت
بــه روز گذشــته ،بــه  ۶۳.۸۴دالر در هــر
بشکه رســید .قیمت نفت امسال تحت
تأثیر اجــرای دور جدیــد از توافق کاهش
تولید میان کشــورهای اوپک و غیراوپک
و تحریمهــای امریــکا علیــه صــادرات
نفت ایران و ونزوئال و همچنین تشــدید
درگیریهــا در لیبــی ،بیــش از یک ســوم
رشد کرده است .تولید در ونزوئال بهدلیل
تحریمهای امریکا دچار فروپاشی شده و
بحران اقتصادی و سیاســی این کشــور را
عمیقتر کرده است.
اوپــک و متحدانــش قرار اســت در ژوئن
برایتصمیمگیریدرخصوصسیاست
تولید خود دیدار کنند .عربستان سعودی
کــه بزرگتریــن صادرکننــده عضــو اوپک
اســت ،مایل است به کاهش تولید ادامه
دهد اما منابع آگاه اظهار کردهاند اگر این
کشــور اختالالت تولیــد در نقــاط دیگر را
مشاهده کند ،ممکن است تولیدش را از
ژوئیه افزایش دهد.
ëëتاوان ســنگین اروپاییها از تحریمهای
نفتیامریکا
پاالیشگاههای اروپایی تاوان تحریمهای
امریــکا علیــه صــادرات نفــت ونزوئــا و
ایــران را پس میدهنــد و مجبورند برای
تأمین نفت ترش مــورد نیاز خود ،نفت
گران روسیه را خریداری کنند.
اعضای اوپک تحت توافق کاهش تولید،
به کاهش تولید نفت ترش اقدام کرده و
محدودیت عرضه جهانی نفت ترش را
کــه با تحریمهای امریــکا علیه صادرات
نفــت ونزوئال و ایران ایجاد شــده اســت،
تشــدید کردهانــد .ایــن در حالــی اســت
کــه یــک پاالیشــگاه جدیــد و بــزرگ کــه

قرار اســت با نفت تــرش کار کند بتازگی
فعالیتــش را در ترکیــه آغاز کرده اســت.
تولیــد امریکا رشــد کرده و صــادرات این
کشور نیز در اواخر امسال با آغاز فعالیت
زیرســاختهای جدیــد ،جهــش پیــدا
خواهــد کــرد اما نفــت امریکا کــه عمدتاً
ســبک و شــیرین اســت نمیتواند گزینه
مناســبی بــرای پاالیشــگاههای اروپایــی

باشــد .در نتیجه پاالیشــگاههای اروپایی
بــرای تأمین نفــت مدیوم و تــرش اورال
روسیه به رقابت پرداختهاند و قیمت این
نفت را به ســطحی رساندهاند که از سال
 ۲۰۱۳بیسابقه بوده است.
ëëبیمیلــی امریــکا در تمدیــد معافیت
تحریمیکر هایها
کرهایهــا بشــدت در تــاش هســتند تا

معافیت از تحریمهای ایران را از طریق
گفتوگو از امریکا مجدداًدریافت کنند،
در ایــن بین امریــکا تمایلی بــه تمدید
معافیت کره نــدارد .بهگــزارش فارس
بــه نقــل از آجــو بیزینــس ،کرهایها در
مذاکــرات فشــرده تــاش میکننــد تــا
بتواننــد امریکاییهــا را متقاعــد کرده و
مجــدداً معافیــت از تحریمهــا را برای

خــود تمدیــد کننــد .یکــی از مقامــات
وزارت امور خارجه کره اعالم کرد تعداد
کشــورهایی کــه از تحریمهــای امریــکا
معاف شده بودند کاهش خواهد یافت
و حتی اگر معافیت این کشورها تمدید
شــود ،اما میزان نفتی کــه آنها در قالب
این معافیتها میتواننــد از ایران وارد
کنند کاهش خواهد یافت.

محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه از تکمیل
سیاست  ۸کیلومتر باقیمانده آزادراه رشــت-قزوین تا کمتر از  ۲سال
گذاران
آینده خبر داد .معاون رئیس جمهوری در نشســت پیگیری
روند اجرای این پروژه اظهار کرد :هشت کیلومتر باقی مانده
از آزادراه قزویــن به رشــت بــه دلیل محــدود و باریک بودن
مســیر کنونی باعث ایجاد بار ترافیکی در تمامی بخشهای
این محور شده و برای مسافرانی که گیالن را به عنوان مقصد
ســفر انتخاب کردهاند مشکالتی را به همراه میآورد .وی با بیان اینکه از سوی
دولــت برنامهریزیهای خوبی در جهت حل این مشــکل صورت گرفته اســت
گفت :امیدواریم که بتوانیم با فوریت و ســرعت بخشــی به اجرای پروژه هشت
کیلومتــر باقیمانــده آزادراه ،رضایت هموطنانمــان را فراهــم آوریم .نوبخت
افزود :برای اتمام هشــت کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت-قزوین  ۴۰۰میلیارد
تومــان اعتبار پیشبینی شــده و دو پیمانکار به صــورت همزمان چهار کیلومتر
پــروژه را احــداث میکننــد .وی بــا بیان اینکه یــک پیمانکار از مســیر منجیل و
دیگری از مسیر رودبار فعالیت خود را آغاز کردهاند خاطرنشان کرد :امیدواریم
پروژه مذکور را در مدت کمتر از دو سال به پایان برسانیم .رئیس سازمان برنامه
و بودجــه با اشــاره به توافقــات صورت گرفته و پیگیریهای مســتمر در مســیر
اجرای پروژه ،از مســئوالن دســتگاههای اجرایی مرتبط خواســت تا دلســوزانه و
مسئوالنه برای اتمام این پروژه تالش کنند/.ایسنا

تملک اراضی مخزن سد سیمره سرعت بیشتری میگیرد

رضــا اردکانیــان ،وزیر نیرو گفــت :بحث تملــک اراضی قرار
گرفتــه در محــدوده مخــزن ســد ســیمره ســرعت بیشــتری
میگیرد .وی روز پنجشــنبه در بازدید از ســد سیمره واقع در
شهرستان بدره اظهار داشــت :سد سیمره یکی از افتخارات
مهندســی ایران است که نقش مهمی در کنترل ســیالب ها ،تأمین آب شرب،
کشاورزی و مسائل زیست محیطی و ...دارد .وی تصریح کرد :در سیالب بینظیر
هفتههای گذشــته سد ســیمره نقش مهمی در کنترل سیالبها داشت ولی به
دنبــال بازبینی راه حلهای جدید برای کنترل ســیالبها در این ســد هســتیم.
اردکانیان عنوان کرد :یکی از مهمترین راهکارها بحث تملک اراضی کشاورزی
و مسکونی روستاهای قرار گرفته در محدود مخزن سد سیمره است که سرعت
بیشتری میگیرد و دولت متعهد شده تا سه ماه آینده این اراضی تملک شوند.
وی افزود :این مهم باعث میشــود آبگیری بیشــتری در سد سیمره انجام و در
پایین دســت و باالســت دست مشــکالت کمتری بر اثر ســیالبها به وجود آید
چرا که خروجی این ســد به کرخه سرازیر میشــود.وزیر نیرو تأکید کرد :اولویت
وزارت نیرو اســتفاده حداکثری از سد سیمره است و امیدواریم بحث مشکالت
روستاهای قرار گرفته در مخزن سد سیمره نیز حل شود/.ایرنا

تحریمفعالیتهایبینالمللیایرانغیرقانونیاست

فاطمــه پهلوانــی ،رئیــس ســازمان ملــی بهــرهوری ایــران
تحریمهــای امریکا بر فعالیتهــای بینالمللی ایران بویژه
در بخش بهرهوری را تأثیرگذار و غیرقانونی دانست و به این
اقدام اعتراض کرد.
وی در شصت و یکمین اجالس شورای حکام سازمان بهرهوری آسیایی گفت:
اقــدام اخیــر امریکا در اعمــال دوباره تحریم علیه ایــران و پیامدهای منفی آن
با طرف ژاپنی که در روند اجرایی پروژههای آموزشــی ،تحقیقاتی و مشــاورهای
بهــرهوری ایــران تأثیرگــذار بوده ،محکــوم اســت .پهلوانی همچنین خواســتار
مشارکت فعال همه کشــورهای عضو  APOاز جمله کشورهای توسعه یافته و
پیشرو در حوزه بهرهوری برای انتقال دانش و تجارب موفق به سایر کشورها شد
و بر آمادگی ایران برای مشارکت در این برنامهها تأکید کرد.
در حاشــیه این اجالس نیز نشســتی با حضور مقامهای عالی برخی کشورهای
عضــو  APOبــه منظور معرفی ،بررســی و اجــرای ابتکارات جدید آن ســازمان
در برخــی کشــورهای عضو از جمله ایران و بهرهبــرداری مؤثر از ظرفیت فنی و
تخصصی این کشورها برگزار شد / .سازمان ملی بهرهوری

