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دبیرکل جدید اوپک آغاز به کار کرد

«هیث�م الغی�ص کویتی» دبی�رکل اوپک را بر عهده گرفت و ریاس�ت جلس�ه روز
چهارشنبه اوپکپالس را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش ایرنا ،هیثم الغیص ،دبیرکل جدید اوپک کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد .پیش
از وی «محمد سانوسی بارکیندو» این سمت را بر عهده داشت که چند هفته قبل درگذشت .بر
این اساس ،هیثم الغیص ریاست جلسه کمیته فنی ،کمیته وزیران نظارت و نشست وزیران اوپک
پالس را در دوم تا س��وم آگوس��ت ( ۱۲و  ۱۳مردادماه) بر عهده خواهد داشت .نشستهای برنامه
ریزی ش��ده دوم و آگوست (سهش��نبه و چهارشنبه هفته جاری) در قالب اوپک پالس ،نخستین
فعالیتهای هیثم الغیص در دفتر دبیرکل است .این نشستها شامل کمیته فنی ،نشست کمیته
نظارت مشترک وزیران و نشست وزیران اوپک پالس خواهد بود.

طبق اعالم مؤسسه تحقیقات آب؛

باالترین میزان بارش در حوضه آبریز فالت
مرکزی رخ داد

مؤسس�ه تحقیق�ات آب وزارت نیرو اعالم ک�رد :باالترین میزان ب�ارش این هفته
متعلق به حوضه آبریز فالت مرکزی با  ۱۵۰میلیمتر اس�ت ،اما در هفته منتهی به ۲۱
مردادماه حوضه آبریز دریای خزر باالترین بارش را خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،گرچه همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمتر شدن دمای
هوای کش��ور از میزان بارشها بهشدت کاسته شده اس��ت اما این هفته پدیده مونسان باعث
بارشهای منجر به سیل در برخی حوضههای آبریز شده است.
گزارش جدید موسس��ه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز بیانگر آن است که هفته جاری ،وقوع
بارشها عمدتاً برای مناطق واقع در جنوب کشور تا محدوده رشتهکوههای زاگرس و سواحل
دریای خزر پیشبینی میشود.
همچنین باتوجهبه چش��مانداز بارش پیشبینیش��ده برای هفته آینده ،وقوع بارشها برای
مناطق واقع در نواحی شمالی و محدوده رشتهکوههای زاگرس مورد انتظار است.
حوضه آبریز فالت مرکزی این هفته بیش��ینه بارش  ۱۵۰میلیمتری و متوسط محدوده ۳
میلیمتری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضههای آبریز کشور است.
مق��ام دوم پربارشه��ای این هفته مرب��وط به حوضه آبریز خلیجف��ارس و دریای عمان با
بیشینه بارش  ۱۲۰میلیمتری و متوسط محدوده  ۱۱میلیمتری است.
حوضه آبریز دریای خزر هم بیشینه بارش  ۵۱میلیمتری و متوسط محدوده  ۳میلیمتری را
شاهد است .وضعیت بارش در حوضه آبریز مرزی شرق هم به اینگونه است که بیشینه بارش
 ۴۷میلیمتری و متوسط محدوده  ۱میلیمتری را دارد.
در هفته جاری حوضه آبریز قره قوم بیش��ینه بارش  ۱۹میلیمتری با متوس��ط بارش ۱۲
میلیمتر دارد.
تنها حوضه آبریز کمبارش این هفته دریاچه ارومیه است که بیشینه بارش آن  ۷میلیمتر
و متوسط بارش یک میلیمتر را دارا است.
این هفته از  ۳۰حوضه آبریز درج ه  ۲کشور  ۲حوض ه آبریز بدون بارش هستند.
وضعیت بارش حوضههای آبریز در هفته منتهی به  ۲۱مرداد چگونه خواهد بود؟
هفته منتهی به  ۲۱مردادماه حوضههای  ۶گانه اصلی آبریز کشور روند بارشهای متفاوتی
را تجرب��ه خواهند ک��رد بهگونهای که بارشهای��ی که در هفته منتهی  ۱۴مرداد بیش��تر در
حوضههای فالت مرکزی و خلیجفارس بود به س��مت حوضههای ش��مالی خواهند بود ضمن
آنکه از میزان آنها بهشدت کاسته خواهد شد.
برایناس��اس هفته آینده باالترین میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر با بیش��ینه ۲۵
میلیمتر و متوسط محدوده  ۵میلیمتری رخ خواهد داد.

سدهای تهران همچنان تشنهاند؛

سیالبهای اخیر چه میزان موجودی آب سدهای
تهران را افزایش داد؟

س�یلهای اخیری که طی روزهای اخیر به وقوع پیوس�ت و خس�ارات زیادی را به
همراه داش�ت چه میزان آورده برای س�دهای پنجگانه تهران به همراه داش�ت؟ آیا
این میزان بارش مجوزی برای نادیده انگاش�تن مدیریت مصرف اس�ت یا هنوز باید
مدیریت مصرف آب را جدی گرفت؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،سامانه بارشی که این روزها کشورمان را تحتتأثیر خود
قرار داده اس��ت ،گرچه متوس��ط بارشها را بهبود داد ،اما به گفته سخنگوی صنعت آب تأثیر
خیلی مناسبی بر سدها نداشته و تنها حدود  ۲۵۰تا  ۲۶۰میلیون مترمکعب آورد برای سدها
به همراه داشته است.
«فیروز قاسمزاده» سخنگوی صنعت آب در معرفی این سامانه ،گفت :سامانه مونسان یکی
از پنج سامانهای است که کشورمان را تحت شعاع قرار میدهد و محدوده اثر آن در جنوب و
جنوب شرق کشور بوده و بهندرت رخ میداد که همه پهنه کشور را تحتتأثیر قرار دهد.
وی خاطرنش��ان ساخت :امسال این س��امانه تا رش��تهکوه البرز و زاگرس را هم تحتتأثیر
قرارداد و باعث شد بارانهای بسیار شدید در نقاط مختلف داشته باشیم.
س��خنگوی صنعت گفت :ویژگی آن این است که بسیار ناپایدار بوده و در زمان و مکان هم
بس��یار تغییر اس��ت و بارشهای رگباری بسیار شدید دارد که منجر به سیالبهای میشود و
س��یالب آن در یک بازه زمانی بس��یار کوتاه اتفاق میافتد که معموالً حاوی دبی بسیار باالیی
اس��ت .وی ادامه داد :لذا دبی که رخ میدهد چه یک س��اعت باش��د چه یک ثانیه اثر خود را
باقی میگذارد ،یعنی وقتی که یک دبی هزار و  ۵۰۰مترمکعبی در یک رودخانه که تابآوری
 ۳۰۰مترمکعبی دارد ،مدتزمان تداوم آن خیلی مهم نیس��ت یعنی یکبار که اتفاق افتاد اثر
تخریبی خود را دارد.
س��خنگوی صنعت آب بیان کرد :اما از آن طرف اثر چندان مناس��بی روی منابع آبی ندارد
لذا س��امانه بارش��ی اخیر با وجود بارشهای خوبی که اتفاق افتاد بهتناسب بارشهایی که در
مردادم��اه دریافت میکردیم و عددی که بلندم��دت دریافت میکردیم که حدود  ۴میلیمتر
مکعب است .متوسط بلندمدت در سامانه اخیر که محدوده بارش آن از  ۱۳تیرماه شروع شده
تا االن  ۱۱میلیمتر بارش متوسط کشور را ارتقا داده که عدد قابلتوجهی است.
وی ادامه داد :این بارشها حدود  ۲۵۰تا  ۲۶۰میلیون مترمکعب آب وارد س��دهای کش��ور
کرد که عدد قابلمالحظهای نیست.
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با حضور رئیسجمهور ،تفاهمنامه ساخت پتروپاالیشگاه «شهید قاسم سلیمانی» و پاالیشگاه «مروارید مکران» امضا شد

احداث دو مجتمع پاالیشگاهی عظیم
در بندرعباس و جاسک به ارزش  ۱۷/۸میلیارد دالر

تفاهمنام�ه مش�ارکت و تامین مالی س�اخت
پتروپاالیش�گاه «ش�هید قاس�م س�لیمانی» با
ظرفی�ت پاالی�ش روزانه  ۳۰۰هزار بش�ک ه نفت
خام سنگین و پاالیش�گاه «مروارید مکران» با
ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بشکه نفت خام
سنگین و فوق س�نگین با حضور رئیسجمهور
امضا شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا از پایگاه اطالعرس��انی ریاس��ت
جمهوری ،با حضور آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی،
پیش از ظهر امروز دوشنبه ،مشارکتنامه تامین مالی
برای احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی به عنوان
بزرگترین مجتمع پتروپاالیش��ی کشور و به ظرفیت
تولی��د  ۳۰۰ه��زار بش��که در روز فیمابین بانکهای
ملی ،تج��ارت و رف��اه کارگران ،گروه توس��عه تدبیر
انرژی ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،شرکت
سرمایهگذاری اهداف و شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفت��ی ایران با مجموع س��رمایهگذاری
 ۱۱.۱میلیارد دالر و مش��ارکتنامه تامین مالی برای
احداث پاالیش��گاه نفت خام س��نگین و فوقسنگین
مروارید مک��ران به ظرفیت تولی��د روزانه  ۳۰۰هزار
بش��که ،فیمابین گروه اقتصاد مفید و بانکهای ملت،
تجارت و پارس��یان ب��ا مجموع س��رمایهگذاری ۶.۷
میلیارد دالر به امضا رسید.
ب��ر اس��اس گ��زارش وزارت نف��ت ،تفاهمنامههای
مشارکت و تامین مالی س��اخت پاالیشگاه «مروارید
مک��ران» با ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بش��که
نف��ت خام س��نگین و فوق س��نگین در جاس��ک و
پتروپاالیش��گاه «شهید قاسم س��لیمانی» با ظرفیت
پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بش��ک ه نفت خام سنگین در
بندرعباس همس��و با اجرای قانون حمایت از توسعه

صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی با استفاده از
سرمایهگذاری مردمی امروز (دوشنبه ۱۰ ،مردادماه) با
حضور آیتاهلل «سیدابراهیم رئیسی» رئیسجمهوری
و «جواد اوجی» وزیر نفت امضا شد.
براس��اس این گزارش ،تفاهمنامه مشارکت و تامین
مالی ساخت پاالیش��گاه «مروارید مکران» با ظرفیت
پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بش��که نفت خام سنگین و
فوق س��نگین در جاسک با برآورد هفت میلیارد دالر
سرمایهگذاری میان گروه اقتصادی مفید و بانکهای
مل��ت ،تج��ارت و پارس��یان امضا ش��د تا بر اس��اس
مشارکتنامه پیوست ش��رکت مجری ،تأمین مالی و
احداث پاالیشگاه یادشده تأمین شود.

گروه اقتص��ادی مفید ،بانکهای مل��ت ،تجارت و
پارسیان در تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی احداث
پاالیشگاه نفت خام سنگین و فوق سنگین «مروارید
مکران» سهم دارند.
اس��تفاده حداکثری از تجهیزات س��اخت داخل و
بهرهمن��دی از قانون تنفس خ��وراک ،از ویژگیهای
طرح ساخت پاالیشگاه نفت مروارید مکران است.
تفاهمنام��ه مش��ارکت و تأمی��ن مال��ی س��اخت
پتروپاالیش��گاه «شهید قاسم س��لیمانی» با ظرفیت
پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بش��که نفت خام س��نگین
نیز با ب��رآورد  ۱۱میلیارد دالر س��رمایهگذاری میان
بانکهای مل��ی ،رفاه کارگران ،ملت و تجارت و گروه

تدبیر انرژی ،ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس،
شرکت سرمایهگذاری اهداف و شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران امضا ش��د تا بر اساس
مش��ارکتنامه پیوست ش��رکت مجری طرح ،تأمین
مالی و احداث پتروپاالیشگاه یادشده تأمین شود.
ترکی��ب فرآوردهه��ای تولیدی در پتروپاالیش��گاه
شهید س��لیمانی با ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار
بش��که نفت خام س��نگین ۶۵ ،درصد سوخت و ۳۵
درصد محصوالت ش��یمیایی خواهد بود و قرار است
ای��ن طرح پس از گذش��ت پنج س��ال از زم��ان اجرا
تکمیل شود.
گ��روه تدبی��ر ان��رژی  ۱۵درصد ،ش��رکت صنایع
پتروش��یمی خلی��ج ف��ارس  ۱۵درص��د ،ش��رکت
سرمایهگذاری اهداف  ۱۵درصد ،شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران  ۱۰درصد ،بانک ملی
 ۱۵درصد ،بانک رفاه کارگران  ۱۵درصد ،بانک ملت
 ۷.۵درص��د و بانک تج��ارت ۷.۵درصد در تفاهمنامه
مشارکت و تأمین مالی احداث پتروپاالیشگاه «شهید
قاسم سلیمانی» سهم دارند.
ایج��اد ارزش اف��زوده و جلوگیری از خامفروش��ی
در مس��یر همس��ویی با نگاه دولت و پیشبینی سند
تحول ،جلوگیری از واردات بنزین به کش��ور ،افزایش
ظرفیت پاالیشی و تولید فرآوردههای نفتی در کشور،
اشتغالزایی و بهکارگیری توانایی شرکتهای داخلی
و ظرفی��ت دانشبنیانها ،مقابله فعاالنه با تحریمها و
جلوگیری از تحریمپذیری ،هدایت نقدینگی به سمت
سرمایهگذاری مولد ،عبور از پاالیشگاهسازی و حرکت
به س��مت احداث پتروپاالیش��گاهها و استمرار حضور
ایران در بازارهای جهانی از جمله اهداف این طرحها
بهشمار میآیند.

سخنگوی صنعت آب کشور اعالم کرد؛

مهار  ۲۶۰میلیون مترمکعب سیالب در مخازن سدهای کشور
س�خنگوی صنعت آب کش�ور گف�ت ۲۶۰ :میلی�ون مترمکعب
سیالب در مخازن سدهای کشور مهار شده است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو «فیروز قاس��مزاده»
اف��زود :از روان��اب تولیدی بارشهای اخیر ،تاکنون ح��دود  ۲۶۰میلیون
مترمکعب وارد مخازن س��دهای کشور شده که سدهای استان سیستان
و بلوچستان حدود  ۱۳۰میلیون مترمکعب ،سدهای استان تهران حدود
 ۹.۵میلی��ون مترمکعب و س��د زاین��دهرود حدود  ۸میلی��ون مترمکعب
ورودی داشتهاند.
وی ادامه داد :متوسط بارش کشور بر اساس ایستگاههای وزارت نیرو با

افزایش  ۱۰.۷میلیمتری در سامانه بارشی اخیر به  ۱۹۶میلیمتر رسیده
که نس��بت به سال گذش��ته حدود  ۲۹درصد رشد و نسبت به بلندمدت
دارای  ۱۹درصد کاهش است.
به گفته س��خنگوی صنعت آب کش��ور ،در این س��امانه بارشی ،کشور
حدود  ۴.۳درصد از بارش متوسط کل سال آبی را دریافت کرد.
قاس��مزاده اف��زود :بیش��ترین تأثیر بارش در اس��تانهای سیس��تان و
بلوچستان ،گیالن ،فارس ،هرمزگان ،مازندران ،یزد ،بوشهر ،کرمان ،تهران
و البرز بوده است.
وی گفت :بر اساس شبکه ایستگاهی وزارت نیرو ،سیستان و بلوچستان

عقبگرد غرب از اعمال محدودیت برای تجارت نفت روسیه

دارای  ،۴۲فارس  ،۲۹هرمزگان  ،۲۷یزد  ،۲۴تهران  ۱۵و البرز  ۹میلیمتر
بارش بوده است.

دانش فنی پیچیده ساخت متههای حفاری صنعت نفت بومیسازی شد

مدی�ر گ�روه پژوهش�ی مهندس�ی مکانیک،
فوری بیم��ه دریایی که باعث حذف میلیونها بش��که
نفت و فرآوردههای نفتی روسیه از بازار شده و قیمتها پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی از
بومی سازی دانش فنی ساخت مته های حفاری
را باال میبرد ،ابراز نگرانی کردهاند.
مقامات اروپایی و انگلیس��ی در م��اه مه به روزنامه به عنوان ی�ک کاالی اس�تراتژیک و حیاتی در
فایننش��یال تایمز گفتند که انگلی��س با اتحادیه اروپا صنعت نفت کش�ور با همراهی مس�ووالن حوزه
برای هماهنگ ک��ردن ممنوعیت ص��دور بیمه برای نفت خبر داد.
 15آم��وزش ایرن��ا از جهاد
عل��م و
گروه
گ��زارش
ب��ه
محمولههای نفت روسیه موافقت کرده است.
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ب��ا این حال ،جدیدترین تحریمه��ای انگلیس علیه دانشگاهی ،حس��ن محمدیمجد اظهار داشت :شروع
روسیه که در ژوییه توسط پارلمان این کشور تصویب طرح تدوین دانش فنی و تولید انبوه متههای حفاری
شد ،تنها فراهم کردن بیمه برای کشتیهای حامل نفت دندانهای در س��ال  ۱۳۹۵بوده اس��ت ک��ه فاز تدوین
دولته�ای اروپای�ی از تالشها ب�رای محدود
روس��یه به انگلیس را ممنوع میکند و این ممنوعیت دانش فنی این پروژه شامل هشت نوع مته حفاری در
کردن تجارت نفت روس�یه عقب نش�ینی کرده
پس از  ۳۱دس��امبر اجرایی میشود .به گفته مقامات سال  ۱۳۹۸تکمیل و فاز تولید انبوه آغاز شد.
و طرح حذف مس�کو از بازار بیمه دریایی لویدز
وی ط��رح مهم دیگر جهاد را پیگیری پروژه تدوین
انگلیس��ی ،این قانون پس از آن معرفی شد که دولت
لندن را با هدف جلوگی�ری از افزایش قیمتها و
قول داد واردات نفت روسیه را تا پایان امسال ممنوع دانش فنی و س��اخت مته حفاری  PDCذکر کرد و
محدود شدن عرضه ،به تاخیر انداختند.
کن��د اما تامی��ن خدمات برای حمل نفت روس��یه به افزود :نخس��تین نمونه موفق این پروژه س��ال ۱۳۹۹
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،اتحادی��ه اروپا دو م��اه پیش
ساخته شد و دانش فنی این مته استراتژیک در حال
کشورهای دیگر را ممنوع نمیکند.
ممنوعیت جهانی بیمه دریایی کشتیهای حامل نفت
پاتریک دیویس��ون ،یک��ی از مدی��ران انجمن بازار حاضر بومیسازی شد.
روس��یه را اعالم کرد و انتظار م��یرود این اقدام را با
مدیر پروژه تدوین دانش فنی و تولید انبوه متههای
لویدز گفت :در حال حاضر هیچ ممنوعیتی از س��وی
دولت انگلیس هماهنگ کند .با این حال انگلیس هنوز
دولت انگلیس برای حمل جهانی نفت روس��یه وجود حفاری دندانهای جهاد دانش��گاهی بهضرورت اجرای
محدودیتهای مش��ابه را اعالم نکرده است .مشارکت
ن��دارد .با توجه به ماهیت جهانی صنعت بیمه اتکایی ،این طرح در کش��ور اش��اره ک��رد و یادآور ش��د :مته
انگلی��س در تاثیرگذار بودن چنی��ن ممنوعیتی موثر
وجود محدودیتهای اتحادیه اروپا ممکن اس��ت روی حفاری یکی از کاالهای اس��تراتژیک و حیاتی صنعت
خواه��د بود زیرا لندن در مرک��ز صنعت بیمه دریایی
تمایل برای حمل نفت روس��یه در لندن تاثیر بگذارد .نفت اس��ت که بهعنوان نوک پی��کان صنعت حفاری
قرار دارد .در این بین ،بروکس��ل با اش��اره به نگرانیها
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\mویژهای را
آنها درباره نقش
تماس با دولت انگلیس است و با
¼ ÃZلویدز در
پیرامون امنی��ت انرژی جهانی ،اواخر ژوییه در بعضی
هر گونه تحریمهای آتی ک��ه قصد دارند اعالم کنند ،ایفا میکند.
از محدودیتها برای معامله با ش��رکتهای نفتی دولتی
محم��دی مجدی ب��ا بیان این که وابس��تگی کامل
همکاری میکند.
روسیه ،تجدیدنظر کرد.
وزارت خزان��ه داری انگلیس اعالم کرد همچنان در کشور در تامین این کاال میتوانست مشکالت فراوانی
ممنوعی��ت هماهنگ بیمه دریایی توس��ط انگلیس
حال بررس��ی بهترین اقدام است .این وزارتخانه آماده را ایجاد کند ،ادام��ه داد :اما این نهاد به کمک برخی
و اتحادی��ه اروپا ،جامعترین محدودیت اعمال ش��ده
است تحریمهای بیش��تری علیه روسیه اعمال کند و مس��ووالن دلس��وز صنعت نفت ب��ا درک این واقعیت
تاکنون علیه نفت روس��یه خواهد بود و به دسترس��ی
سرگرم همکاری با متحدانشان برای اطمینان از پیاده مه��م ،باوجود تم��ام مخالفتها و مش��کالت ،تدوین
مس��کو به عم��ده ن��اوگان نفتکشهای جه��ان برای
شدن این تحریمها با حداکثر تاثیر ممکن روی اقتصاد دانش فنی پیچیده متههای حفاری را بهعنوان یکی از
صادرات ،پایان میدهد.
اولویتهای اساسی صنعت نفت قلمداد کرد و توانست
روسیه است.
اما مقامات آمریکایی نس��بت ب��ه ممنوعیت جهانی

این نقطه ضعف و تهدید را به یک نقطه قوت و فرصت
تبدیل کند.
وی همچنین گفت :ماهیت ن��وآوری ،ایجاد تغییر
در محص��والت ،خدمات یا روش خلق و عرضه آنها ،با
هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر
مشتریان اس��ت ،با توجه به توانمندیهای خاص تیم
اجرایی پ��روژه در حوزههای مختلف ،در این طرح ها
در مباح��ث مختلف فرآیندهای تولید ،تولید محصول
و ارایه خدمات جدید به مشتریان ،شاهد نوآوریهای
فراوانی بوده ایم.
وی تصری��ح ک��رد :ب��ا توج��ه ب��ه پیچیدگیهای
تکنولوژی��ک متهه��ای حف��اری از یکس��و و
محدودیتهای سختافزاری موجود از سوی دیگر ،راه
نجات و برونرفت از بنبس��تهای متعدد تکنولوژیک
در ای��ن زمینه ،به برک��ت نوآوریهای پژوهش��گران
جهاددانشگاهی میسر شد.
مدیر گروه پژوهشی مهندسی مکانیک ،پژوهشکده
تکنولوژی تولید جهاددانش��گاهی ادامه داد :مطالعات
فراوان��ی در خص��وص س��وابق و تاریخچ��ه عملکرد
متههای حفاری صورت گرف��ت و با ایجاد نوآوری در
بخشهای مختلف مته حفاری ،عملکرد ،دوام و قدرت
تهاجمی متههای حفاری بهبود یافت.

مسئولیتی که شرکتهای ملی نفت گردن نمیگیرند

در حالی که غولهای نفتی بابت عملکرد کند در روند کربنزدایی
س�رزنش میش�وند اما یافتههای یک گزارش جدید حاکی از آن
اس�ت که آالیندگی منتشره از فعالیتهای شرکتهای ملی نفت،
بسیار بیشتر از غولهای نفتی است.
به گزارش ایسنا ،عمده فشارهای جهانی برای کربنزدایی به ابرغولهای
نفتی مانند بریتیش پترولیوم ،اکس��ون موبیل و ش��ل متمرکز شده است
اما گزارش جدید اکونومیست نشان میدهد عمده این فشار و سرزنشها،
جهت اش��تباهی را هدف گرفتهاند .نه این که الزم نباشد غولهای نفتی
تمرکز ،اس��تراتژی و تعهداتش��ان را برای کاهش انتش��ار سریع گازهای
گلخانهای و اجتناب از بدتری��ن پیامدهای تغییرات اقلیمی ،تغییر دهند
اما مسئله این است که آالیندگی منتشره از سوی شرکتهای خصوصی
در مقایس��ه با ش��رکتهای نفتی دولتی که بیشترین نفت را استخراج و
بیش��ترین سود را میبرند و توجه کمتری را جلب میکنند ،ناچیز است.
در مقاله اکونومیست آمده است :در مقایسه با غولهای نفتی ،شرکتهای
ملی نفت ،تشکیالت عظیمی هستند .شرکتهای ملی نفت به اتفاق ،سه
چهارم از نفت جهان و نیمی از گاز طبیعی جهان را تولید میکنند و باقی
مانده ذخایر نفت و گاز قطعی جهان را در اختیار دارند .چهار شرکت ملی
نفت ش��امل ادنوک امارات متحده عربی ،آرامکوی س��عودیPDVSA ،
ونزوئ�لا و قطر انرژی ،به اندازهای ذخایر هیدروکربن دارند که برای ادامه

تولید با نرخ فعلی به مدت بیش از چهار دهه آینده کفایت خواهد کرد.
با در نظر گرفتن ابعاد قدرت تولید شرکتهای ملی نفت ،توجه جهانی
به اقدامات اقلیمی این موسس��ات ،نگران کننده است .به خصوص وقتی
میبینید س��ابقه اکثر شرکتهای ملی نفت در زمینه رویکرد سبز تا چه
حد بد اس��ت .س��ابقه غولهای نفتی به خصوص در غرب آتالنتیک ،در
این زمینه درخش��ان نیست اما انتشار گازهای گلخانهای در فعالیت اکثر
ابرغولهای نفتی در حال حاضر تثبیت شده یا به اوج خود رسیده است.
در مقابل ،تنها دو ش��رکت ملی نفت پتروبراس برزیل و اکوپترول کلمبیا

میتوانند چنین ادعایی داشته باشند.
با این همه چرا به س��راغ ش��رکتهای ملی نفت نمیرویم؟ پاس��خ به
این پرسش دش��وار است .هر طور که بخواهید تحلیل کنید ،کربنزدایی
یک مس��ئله سیاسی است اما فشار به دولتها برای رها کردن صنعتی که
اقتصاد آنها را سر پا نگه داشته و سیاستمداران را در سکان قدرت حفظ
کرده ،امر خطیر و دش��واری است .بسیاری از کشورهایی که شرکتهای
ملی نفت دارند ،اقتصادهای انحصارگرایی داشته و هیچ برنامه فوری برای
آینده بدون نفت ندارند.
همه ش��رکتهای ملی نفت به ش��کل یکسانی ایجاد نش��دهاند و مثل
کشورهایی که خانه آنهاست ،متنوع هستند .کشورهای ثروتمندتر معموال
این ش��رکتها را بهتر اداره میکنند و از نظر زیست محیطی مسئوالنهتر
رفت��ار میکنند .همچنین این ش��رکتها اغلب از نظ��ر جغرافیایی ،ذخایر
نفتی سودمندی دارند که تا حدودی ،دلیل ثروتمندتر شدن آنها در وهله
نخست است .در مقابل ،بسیاری از شرکتهای ملی نفت کشورهای فقیر،
ضعیف اداره میش��وند و ش��یوههای ناکارآمد و نامطلوبی از نظر زیس��ت
محیطی دارند .ش��رکتهای الجزایری و ونزوئالیی در فرآیند اس��تخراج
نفت ،س��ه تا چهار برابر کربن بیش��تری در مقایسه با شرکتهایی مانند
ادنوک و آرامکو تولید میکنند و مش��عل س��وزی و انتشار متان از سوی
آنها ،هفت تا  ۱۰برابر بیشتر است.

