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سخنگوی صنعت آب:

هیچ کدام از سدهای کشور نشکسته است
س�خنگوی صنعت آب گفت: خوش�بختانه با وجود وقوع س�یل های وحش�تناک، 
کمترین آسیب به زیرساخت های حوزه آب و برق وارد شده و هیچ کدام از سدهای 

کشور نشکستند.
به گزارش ایسنا، فیروز قاسم زاده در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین 
وضعیت مقاومت س��دهای کشور اظهار کرد: هیچ کدام از سدهای کشور آسیب ندیده و تنها 
در استان کرمان یک بند خاکی ظرفیت 350 هزار مترمکعب شکسته شد و با توجه به این که 
پیش بینی هایی که در مورد این مس��اله صورت گرفته بود، از دو روز قبل اطالع داده بودیم و 

در همین راستا فرماندار منطقه اقدامات الزم را انجام داد.
وی اضافه کرد: بخش عمده آب قبل از وقوع سیل تخلیه شد و شکسته شدن این بند مشکل 

چندانی را ایجاد نکرد، چرا که در پایین دست یک منطقه آبرفتی وجود داشت.
قاس��م زاده در پاس��خ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر میزان افت فشار و کاهش کیفیت آب در 
کش��ور گفت: کمترین میزان آسیب وارد ش��د و در بخش هایی که شکستگی در حوزه توزیع 
ص��ورت گرفت، با مش��کالت موقتی روب��ه رو بودیم که آن هم در زمانی کوتاه برطرف ش��د و 
اکنون مش��کلی وجود ندارد. وی در پاس��خ به س��وال دیگر درباره آخرین وضعیت تخصیص 
حق آب��ه هیرمند اظهار کرد: با پیگیری های��ی که صورت گرفته تصمیم وزیر نیرو این بوده که 
به افغانس��تان سفر داشته و با طرف افغان صحبت کنند تا توافقات الزم صورت بگیرد. امسال 

ورودی جدیدی اتفاق نیفتاده است و پیگیر این مساله هستیم.
س��خنگوی صنعت آب با بیان این که سیالب های اخیر تاثیری در میزان حق آبه در هیرمند 
نداش��ته است، ادامه داد: در مرز جنوبی افغانس��تان بارش ها صورت گرفت به همین دلیل در 

میزان حق آبه نقشی نداشته است.
وی با اش��اره به پیش بینی های س��ازمان هواشناسی درباره وقوع س��یالب گفت: زمانی که 
هش��دارهای نارنجی و قرمز از سوی سازمان هواشناسی کشور صادر می شود، تمام نیروها در 
حالت آماده باش قرار می گیرند. در همین راستا نیروهای عملیاتی از هفته گذشته تجهیز شدند 
و با توجه به اقداماتی که صورت گرفت، حداقل آس��یب را داشتیم اما در حوزه شبکه های آب 

شهری برخی تجهیزات دچار مشکل شدند که آنهم کمتر از چند ساعت برطرف شدند.
قاس��م زاده با اش��اره به شایعاتی که درباره کدورت آب در مناطق مختلف کشور مطرح شده 
اس��ت، تصریح کرد: هیچ کدام از این ش��ایعات صحت ندارد و آبی که در تصفیه خانه ها وجود 

دارد بدون کدورت است.
وی با اشاره به میزان ورودی آب به سدهای کشور پس از وقوع سیالب ها گفت: حدود ۲۶0 

میلیون مترمکعب ورودی آب به مخازن سدهای کشور بوده است.
او با بیان این که در تصفیه خانه هفتم تهران به دلیل آبی که وارد س��د ماملو ش��ده بود، با 
مشکالتی مواجه شدیم اما اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد و آب موجود قابل استحصال است، 
درباره آخرین وضعیت الیروبی س��دها و رودخانه های کش��ور و تاثیر آن در وقوع سیالب های 
اخیر گفت: انجام این کار برعهده وزارت نیرو بوده و از سال ۱3۹۸ به بعد میزان الیروبی سه 

برابر افزایش یافته است و اکنون سالیانه ۱000 کیلومتر الیروبی صورت می گیرد.
قاس��م زاده افزود: الیروبی در بازه های دش��ت و کوهس��تان اتفاق می افتد که میزان آن در 

کوهستان کمتر بوده و سیل های اخیر عمدتا در مناطق کوهستانی اتفاق افتاده است.

۶ هزار کرمانی گرفتار سیل

نیاز فوری رفسنجان به کف کش،پمپ  و ماشین های سنگین
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان شمار شهروندان گرفتار در سیل استان را اینک 
۶ هزار نفر برش��مرد و از وضعیت بحرانی رفس��نجان گفت؛ از اینکه برای تخلیه آب در معابر 

شهری و روستایی رفسنجان به تجهیزات نیاز فوری وجود دارد.
مجید س��عیدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اش��اره به اینکه در نتیجه س��یالب روزهای 
گذش��ته وضعیت شهر رفسنجان همچنان بحرانی است اظهارداشت: برای کمک به مردم این 
شهر نیاز فوری به کف کش، پمپ های تخلیه آب و ماشین آالت سنگین به منظور انسداد مسیر 
جریان آب وجود دارد. وی افزود: جریان ش��دید س��یل از روزهای گذشته و تا بامداد امروز در 
در رفس��نجان وجود داش��ت و گرفتگی معابر و منازل در شهر رفسنجان و روستاهای حاشیه 
آن بسیار شدید است. سعیدی با اطمینان دادن به مردم شهر رفسنجان از اینکه تالش برای 
تخلیه آب از مناطق شهری و روستایی این شهر با تمام نیرو و توان ادامه خواهد داشت تاکید 
کرد: همچنان آب های ناش��ی از بارندگی ها از ارتفاعات سرچش��مه به سمت رفسنجان جاری 
اس��ت. به گزارش ایرنا شکس��تگی ۲ خط لوله آب در شهر رفس��نجان طی چندروز اخیر نیز 
سبب بروز مشکالت قطع آب شده بود که آبگرفتگی معابر بیشتری از شهر رفسنجان طی روز 

گذشته اتفاق افتاده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: در سایر شهرستان های شمالی استان مانند 
شهربابک، انار، زرند، کرمان و بردسیر نیز بارندگی بسیار شدیدی تا بامداد امروز شاهد بودیم 

که هم اینک به صورت موقتی کاهش یافته است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه تالش نیروهای مختلف و دس��تگاه های خدمات رس��ان برای کاهش 
آس��یب پذیری های مردم استان کرمان در س��یل  ادامه دارد افزود: مسیرهای مختلف مناطق 
درگیر سیل به صورت متناوب در حالت انسداد و بازگشایی هستند و هم اینک ۱۷ راه اصلی 
در اس��تان مس��دود است. سعیدی با اشاره به اینکه ۱۷۹ راه فرعی در استان طی سیالب های 
این روزها به صورت متناوب مس��دود یا بازگش��ایی می ش��ود گفت:حدود ۶ ه��زار نفر از هم 

استانی های ما هم اینک گرفتار سیالب هستند.
وی با بیان اینکه 5۴۸ راه روس��تایی تاکنون در اثر س��یالب روزهای اخیر در استان کرمان 
تخریب ش��ده است، ادامه داد: با توجه به ادامه دار بودن بارش ها این آمار مسیرهای روستایی 

تخریب شده هم افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری کرمان با بیان اینکه 3۸ روس��تا در استان طی سیالب 
روزهای اخیر تخلیه شده گفت: بیش  از ۲ هزار واحد مسکونی نیز  دچار آبگرفتگی شدید شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه ۱۸۷ روستا در استان کرمان هم اینک در معرض خطر جدی سیالب 
قرار دارد تصریح کرد: از ۱۶0 منطقه ای که برق آن ها در اثر سیالب قطع شده بود مواردی تا 

این لحظه وصل شده است.

س�خنگوی کمس�یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان اینک�ه امروز نیاز انرژی 
دنی�ا ب�ه ظرفیت های ای�ران بیش از ه�ر زمان 
دیگری احس�اس می ش�ود که آمریکایی هم به 
آن اعتراف دارند، گفت: صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و فروش نفت ایران به پاالیشگاه های 
فراس�رزمینی یک�ی از نق�اط مثب�ت توس�عه 

همکاری ها با ونزوئال است.
»ابوالفض��ل عموی��ی« در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشاره به موضوع دیپلماسی اقتصادی 
در خص��وص صادرات خدمات فنی مهندس��ی حوزه 
انرژی و سهامداری در پاالیش��گاه های فرا سرزمینی 
اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی از اولویت های دولت 
س��یزدهم و مجل��س یازدهم اس��ت، بر این اس��اس 
تعدادی از وزرا برای کس��ب رأی اعتماد از مجلس به 
اولویت این موضوع اشاره کردند و وعده دادند که جزء 

برنامه های حوزه کاری آنها است.
وی اف��زود: در حوزه ه��ای مختلف ش��اهد ارتقای 
وضعیت تجارت خارجی کش��ور هس��تیم که این امر 
نش��انه  روش��نی فعال تر شدن دیپلماس��ی اقتصادی 
کش��ور است، هرچند تا رسیدن به موقعیتی که مورد 

انتظار مجلس است فاصله  زیادی داریم.
عموی��ی بیان داش��ت: وجوه مختلفی ک��ه در این 
زمینه می توان به آن اشاره کرد، اعم از صادرات کاال، 
تامین نیازمندی های کش��ور در م��واد اولیه و تبادل 
فناوری های نوین اس��ت که اقدام��ات مثبتی در این 

زمینه صورت گرفته است.

به گفته س��خنگوی کمیس��یون سیاست خارجی 
مجل��س، تج��ارت خارجی کش��ور در وضعیت فعلی 
۱۲۰ میلیارد دالر اعالم ش��ده اس��ت که سیر رشد و 
تکامل در مس��یر توسعه دیپلماسی اقتصادی را نشان 

می دهد.
وی با تاکید بر اینکه جایگاه ایران در بازار بین المللی 
انرژی یکی از موقعیت هایی اس��ت که می تواند در آن 
نقش آفرین��ی کند، افزود: ایران مجموع��اً از باالترین 
ذخایر نفت و گاز دنیا برخوردار اس��ت و از این جهت 

می تواند یکی از بازیگران تعیین کننده انرژی باشد، به 
شرطی که تولید ما به یک وضعیت پایدار و ارتقا یافته 

دست پیدا کند.
عمویی ادامه داد: در این چارچوب، همکاری های ما 
با کش��ورهای مختلف در حال افزایش است، صادرات 
نفت در ۲ س��ال گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده و 

ارتقا یافته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به اینکه مشتریان جدیدی برای نفت 

ایران در دنیا به وجود آمده اس��ت، عنوان کرد: کشور 
ونزوئال به دلیل تخریب زیر ساخت های انرژی که در 
س��ال های اخیر داشته است، اکنون یکی از مشتریان 

همکاری های فنی مهندسی و نفت ایران است.
وی اظهار داش��ت: از نظر مجل��س این همکاری ها 
می تواند زمینه ای باشد تا در سایر حوزه های همکاری 
اقتصادی ارتقای سطح روابط را شاهد باشیم. صادرات 
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و فروش نف��ت ایران به 
پاالیشگاه های فراسرزمینی یکی از نقاط مثبت توسعه 

همکاری ها با ونزوئال است.
عمویی با اشاره به اظهارنظرهای مسئوالن آمریکایی 
مبنی بر نیاز به نفت ایران اظهار کرد: امروز نیاز انرژی 
دنیا به ظرفیت های ایران بعد از خارج شدن از شرایط 
کرونای��ی و محدودیت های��ی که در ص��ادرات انرژی 
روسیه به وجود آمده است، بیش از هر زمان دیگری 

احساس می شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س افزود: ایران ظرفیت افزایش تولید نفت خود 
را دارد، اما این ظرفیت نیاز به س��رمایه گذاری بیشتر 
و رفع موانع دارد. اکنون صادرات در حوزه نفت و گاز 
وج��ود دارد که با رفع تحریم ه��ا افزایش پیدا خواهد 

کرد.
وی تصری��ح ک��رد: حضور ای��ران در ب��ازار انرژی 
می تواند منافع بین المللی داشته باشد، اما شرط الزم 
برای به وقوع پیوس��تن این امر رفع موانع تحریمی از 
سوی آمریکا است که معتقدم با رفع تحریم ها اتفاقات 

مثبتی در بازار انرژی رخ می دهد.

ط�ی دو س�ال گذش�ته بزرگترین نوس�انات 
قیمت نفت در ۱۴ س�ال اخیر تحت تاثیر مسائل 

ژئوپلیتیکی و سردرگمی بازار، روی داده است.
به گزارش ایس��نا، طی دو س��ال گذشته نفت برنت 
تا رکورد پایین ۱۹ دالر در هر بش��که )یا پایین صفر 
در مورد نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت آمریکا( و تا 
رکورد باالی ۱3۹ دالر در هر بشکه معامله شده است. 
از زم��ان بحران مال��ی ۲00۸ که قیمت نفت به دلیل 
واهم��ه از رکود اقتصادی و فروپاش��ی تقاضا، از ۱50 
دالر در ه��ر بش��که، به پایین ۴0 دالر س��قوط کرده 
بود، چنین نوس��انات شدیدی در قیمت نفت مشاهده 
نش��ده بود. این بار نوسان قیمت نفت ناشی از عوامل 
متع��ددی بود: پاندمی کووید ۱۹، گذار انرژی، کمبود 
سرمایه گذاری در پروژه های جدید، اختالفات در اوپک 

و باالتر از همه غیرقابل پیش بینی بودن روسیه.
نتیجه این نوس��انات ش��دید، گرانی س��وخت برای 
مص��رف کنندگان، افزایش ش��دید نرخ ت��ورم و بازی 
مقص��ر در آمری��کا پی��ش از انتخابات می��ان دوره ای 
نوامبر بوده اس��ت. با آغ��از قرنطینه جهان در مواجهه 
ب��ا همه گیری کووی��د ۱۹ در اوایل س��ال ۲0۲0 که 
توقف سفرها و تعطیلی کارخانه ها را به دنبال داشت، 
واکنش طبیعی تولیدکنندگان نفت، کاهش تولید بود. 
اما روس��یه به تولید نفت با حداکثر ظرفیت ادامه داد 
تا قیمتها را به حدی برس��اند که تولیدکنندگان نفت 
ش��یل آمریکا با هزینه های باالی تولید، در هر بشکه 

نفتی که تولید می کنند، ضرر کنند.
عربس��تان س��عودی به نوبه خود تصمی��م گرفت با 
روس��یه برای سهم بازار بجنگد و بازار را از نفت لبریز 
کرد و تولیدش را به ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش 
و قیمتها را حداکثر هش��ت دالر در هر بشکه کاهش 
داد. در حالی که عربس��تان س��عودی ش��یرهای نفت 

خود را ب��رای تامین تقاضا باز کرده بود، کش��ورهای 
بیش��تر و بیش��تری به قرنطینه رفتند. هم زمانی بدتر 
از این نمی توانس��ت باش��د. نهایتا دولت ترامپ موفق 
شد عربس��تان سعودی را متقاعد کند تولید نفتش را 
کاهش دهد و اجازه دهد قیمتها تثبیت ش��وند. اوپک 
در ماه مه س��ال ۲0۲0، با کاهش داوطلبانه تولید به 
میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز تولید که معادل یک 

سوم از تولید روزانه این گروه بود، موافقت کرد.
اما پیش از این که این کاهش عرضه به اجرا گذاشته 
ش��ود، مخازن نفت جهان لبریز شده بودند و قطبهای 
بزرگی مانند کاش��ینگ اوکالهام��ا دیگر فضایی برای 
نفت بیشتر نداشتند. در پایان آوریل، جهان شاهد آن 
بود که قیمت نفت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ، 
منفی ش��د و معامله گران برای خالص شدن از نفتی 
که در اختیارشان بود، حاضر شدند به خریداران پول 

پرداخت کنند.
اما مس��ائل ژئوپلیتیکی تنها مس��بب نوسانات بازار 
نفت نبود. شیوع پاندمی، درخواستها از شرکتهای نفت 
برای سرعت بخش��یدن به گذار انرژی را تسریع کرد 
زیرا قیمتهای پایین تر نفت باعث شد بخش نفت شیل 
آمریکا 300 میلیارد دالر ضرر متحمل شود و سرمایه 

گذاران بدبین، سهام غولهای نفتی را فروختند.

آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت، 
در ت�اش اس�ت واردکنندگان ب�زرگ نفت را با 
طرح اعمال سقف قیمت روی نفت روسیه همراه 

کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، آمریکا به دنب��ال مجاب کردن 
واردکنن��دگان بزرگ نف��ت از جمله چی��ن و هند - 
مشتریان بزرگ نفت روس��یه- است تا با طرح اعمال 
س��قف قیم��ت روی نفتی ک��ه از مس��کو خریداری 
می کنن��د، موافقت کنند. آمریکا و س��ایر اقتصادهای 
غربی توس��عه یافته، نگران آن هس��تند که با اجرای 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه بیمه و فاینانس واردات 
نفت دریابرد از روسیه در دسامبر، قیمت جهانی نفت 

افزایش چشمگیری پیدا کند.
با اجرای این تحریمها، روسیه در واقع دسترسی به 
بیش از ۹0 درص��د از بازار جهانی بیمه حمل نفت را 
از دست خواهد داد زیرا اکثر بنادر به نفتکش ها اجازه 
نخواهند داد لنگر بیاندازند مگر این که پوش��ش بیمه 

کامل داشته باشند.
این مس��ئله، صادرات نفت روس��یه در جهان را به 
ش��دت فلج خواهد کرد و احتماال به قیمتهای بسیار 
باالتر نفت منتهی می ش��ود. دول��ت آمریکا نمی تواند 
در ح��ال حاضر از عهده چنین مس��ئله ای بربیاید به 

خصوص که همین تازگی  مدعی ش��ده است قیمت 
بنزین با س��ریع ترین نرخی ک��ه در بیش از یک دهه 
گذشته مشاهده شده،  کاهش پیدا کرده و وعده داده 
اس��ت که از تالش برای کاهش بیشتر قیمت سوخت 
فروگذار نخواهد کرد. بعالوه، افزایش قیمت س��وخت 
باعث تشدید رش��د نرخ تورم می شود که به باالترین 
رکود ۴0 سال گذشته صعود کرده و تالشهای فدرال 
رزرو برای مهار تورم از طریق افزایش س��ریع نرخهای 

بهره را پیچیده کرده است.
از همی��ن رو، اعضای گروه ۷ که ش��امل بزرگترین 
کش��ورهای صنعتی جهان هس��تند، در حال بررسی 
معافیت بیم��ه و همه خدمات حمل نفت روس��یه از 
تحریمها، به ش��رط خریداری ش��دن نفت این کشور 

پایین یک قیمت مشخص هستند.
دولت بایدن و جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، 
هفته هاست سرگرم رایزنی با بسیاری از خریداران نفت 
برای جلب موافقت آنها با طرح س��قف قیمت هستند. 
طرح دیگر که مسدود کردن بخش بزرگی از صادرات 
روسیه از طریق ممنوعیت خدمات حمل دریایی برای 
آن اس��ت، قیمتهای نفت را به رکوردی خواهد رساند 
که تاکنون مش��اهده نشده اس��ت و قیمت سوخت و 
انرژی را به حدی باال می برد که باعث ش��عله ور شدن 

بیشتر تورم و سقوط اقتصاد جهانی می شود.
مقام��ات آمریکایی ب��ه روزنامه فایننش��یال تایمز 
گفته اند دولت آمریکا مذاکراتی را درباره سقف قیمت 
احتمال��ی، ب��ا واردکنندگان بزرگ نفت ش��امل چین 
و هن��د برگزار کرده اس��ت. همزمان ب��ا توقف خرید 
مشتریان اروپایی و در آستانه آغاز تحریمهای اتحادیه 
اروپ��ا علیه واردات نف��ت و فرآورده های نفتی دریابرد 
روس��یه در آخر امسال، چین و هند خرید نفت ارزان 

روسیه را در ماه های اخیر افزایش داده اند.

آینده پرابهام جنون نفت علت اصرار آمریکا برای کنترل قیمت نفت روسیه

عضو کمیس��یون داخلی و شوراهای مجلس با بیان 
اینکه ش��فافیت در روابط مالی دولت با ش��رکت ملی 
نف��ت از مهم ترین مصادیق جراحی اقتصادی اس��ت، 
گفت: ب��ا تصویب و تغیی��ر قانون بودج��ه مبتنی بر 
ش��فاف شدن این روابط مالی، قانونمندی در عملکرد 
ای��ن نهاد افزای��ش پیدا می کند و عملک��رد این نهاد 

شفاف می شود.
»اصغر س��لیمی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا با اش��اره به ل��زوم اصالح رابطه مال��ی نفت و با 
دولت با توجه به قانون بودجه کش��ور اظهار کرد: هر 
مقدار مس��ائل مالی و اقتصادی کشور شفاف تر باشد، 
سرعت حرکت توسعه کشور افزایش پیدا می کند. در 
زمین��ه اصالح رابطه مالی ش��رکت ملی نفت و دولت 
نیز این مس��ئله صادق اس��ت و با اصالح رابطه مالی 
دولت با نفت، س��رعت و دقت توسعه در حوزه نفت و 

گاز افزایش می یابد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در گذش��ته رواب��ط مالی نفت 

در کش��ور مش��خص نبود، تصریح کرد: متأس��فانه تا 
پیش از این، روابط مالی ش��رکت ملی نفت در کشور 
کاماًل محرمانه و نامش��خص بود؛ ب��ه نحوی که همه 
می توانس��تند ب��دون هیچ گونه نظارتی س��هم ۱۴.5 
درصدی ش��رکت مل��ی نفت از پول ف��روش نفت در 
موضوعات مختلف به مصرف برس��انند و به هیچ کجا 

نیز پاسخگو نباشند.
سلیمی خاطرنش��ان کرد: اصالح رابطه مالی دولت 
و ش��رکت ملی نف��ت الزم بود و معتق��دم با تصویب 
و تغییر قانون بودجه کش��ور مبتنی بر ش��فاف شدن 
روابط مالی شرکت ملی نفت با دولت، قانونمندی در 
عملک��رد این نهاد افزایش پیدا می کند و عملکرد این 
نهاد نیز ش��فاف خواهد ش��د که هر دو به نفع کشور 

است.
عض��و کمیس��یون داخل��ی و ش��وراهای مجلس با 
بیان اینکه یکی از موضوعات بس��یار مهم در جراحی 
اقتصادی شفافیت مالی نهادهای مختلف کشور است، 

بی��ان کرد: معتقدم با تغییراتی ک��ه در قانون بودجه 
ایجاد ش��ده است، بتوانیم ش��فافیت الزم را در روابط 

مالی شرکت ملی نفت حاکم کنیم.
وی معتقد اس��ت ک��ه یکی از مهم تری��ن مصادیق 
جراحی اقتصادی، ش��فافیت در روابط مالی دولت با 

شرکت ملی نفت است.
س��لیمی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم برای 

اجرای قانون بودجه مجلس و شفافیت در روابط مالی 
ش��رکت ملی نفت، گفت: هرگاه مجری اقدام اجرای 
قان��ون مجلس کند بای��د در ارزیابی عملکردش نمره 
قبولی بدهیم، به ط��ور کلی معتقدم هر مقدار بودجه 

شفاف باشد کل کشور از آن منتفع خواهند شد.
به گزارش ایرنا، موضوع اص��الح رابطه مالی دولت 
با ش��رکت ملی نفت به عنوان یک��ی از احکام قانون 
بودج��ه ۱۴0۱ مصوب مجلس ب��ود که در هفته های 
گذش��ته آیین نامه اجرای��ی این حکم ب��رای اصالح 
و ش��فاف ش��دن رابطه مال��ی دولت و نفت توس��ط 
وزارت نف��ت ابالغ ش��د و از این پس به جای س��هم 
ثابت ۱۴.5 درصدی از درآمدهای نفتی، شرکت ملی 
نفت متناس��ب با هزینه کردهای خ��ود در هر میدان 
نفتی، سهم از درآمدهای نفتی کشور را خواهد گرفت 
که این اصالح، قدمی در راس��تای ش��فافیت بیشتر و 
پاس��خ گویی بهتر نسبت به عملکرد شرکت ملی نفت 

بوده است.

نماینده مجلس : شفافیت در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از مهمترین مصادیق جراحی اقتصادی است

کاهش عرضه گاز از س�وی روس�یه، ممکن است در همبستگی 
اتحادیه اروپا در زمستان امسال شکاف ایجاد کند زیرا بودجه های 
محدود و مشکات عرضه، ظرفیت این بلوک برای تاب آوردن در 

برابر کمبود ناگهانی و شدید انرژی را به چالش می کشد.
به گزارش ایس��نا، کش��ورهای اتحادیه اروپا با گذشت پنج ماه از زمان 
حمله نظامی روس��یه به اوکراین، به دنبال حفظ یک پاس��خ مشترک در 
براب��ر اخاذی گری والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه، هس��تند. اما 
مذاکرات آنها منعکس کننده تنش هایی است که بین کشورهای شمالی و 

جنوبی اروپا پس از بحران مالی، شکاف انداخته بود.
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا سه ش��نبه هفته گذشته موافقت کردند 
تقاضا برای گاز را در هش��ت ماه آینده به میزان ۱5 درصد کاهش دهند 
و اختالل جدی عرضه از س��وی روسیه، این هدف را اجباری خواهد کرد. 
این توافق در حالی حاصل ش��د که کش��ورهای جنوبی با پیشنهاد اولیه 

کمیسیون اروپا به شدت مخالفت کرده بودند.
ت��رزا ریبرا، معاون نخس��ت وزیر اس��پانیا، طرح اولیه کمیس��یون اروپا 
را فداکاری نامتناس��بی دی��ده و گفته بود برخالف کش��ورهای دیگر، ما 

اسپانیایی ها از نقطه نظر انرژی فراتر از توان مان، زندگی نکرده ایم.
آلمان با بخش صنعت انرژی بر و عظیم خود، هدف بخشی از این خشم 

و غیض بوده است. این کشور که سالها پرتغال، یونان و اسپانیا را به رفتار 
اقتصادی غیرمس��ئوالنه متهم می کرد، با وابس��تگی بیش از حدی که به 
مس��کو برای تامین گاز طبیعی ایجاد کرده، اکنون خواس��تار همبستگی 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا برای مصون ماندن از تاثیر کاهش جریان 

گاز روسیه شده است.
یک دیپلمات اروپایی ارشد که مایل نبود نامش فاش شود، به بلومبرگ 
چنین گفت: بعضی از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است رغبتی 
به فداکاری برای برلین نداش��ته باش��ند زیرا این کش��ور در حالی که به 

کش��ورهای جنوبی برای مرتب کردن اوضاع مالی شان درس می داد، در 
متنوع کردن منابع انرژی خود کوتاهی کرد. به گفته یک دیپلمات ارشد 
دیگر، اگر کاهش عرضه گاز روس��یه کشورهایی که وابستگی کمتری به 
گاز این کش��ور دارند را مجبور کند مصرف ش��رکتها و مصرف کنندگان 
عادی را محدود کنند، تنش��ی که در بدترین بحران یورو مش��اهده شد، 
ممکن است دوباره ظاهر شود. این اختالف در اتحادیه اروپا پس از بحران 
مالی شدت گرفت. اختالفهای جدید بین اعضای شرقی و غربی در زمان 

بحران مهاجرت سالهای ۲0۱5 و ۲0۱۶، شعله ور شد.
اتحادی��ه اروپ��ا این اخت��الف را در دوران پاندمی کووی��د ۱۹ با خرید 
مش��ترک واکسن و صندوق احیایی که با استقراض مشترک تامین مالی 
ش��د، پشت سر گذاشت. همبس��تگی میان ۲۷ کشور عضو در واکنش به 
حمله نظامی روسیه به اوکراین با تصویب شش بسته تحریم، تحکیم شد. 
در بحران انرژی، مقامات کمیسیون و بعضی از کشورهای عضو اکنون از 
همان زبانی استفاده می کنند که سابق بر این بانکهای سیستماتیک یک 
ده��ه پیش رو توصیف می کردن��د و می گویند آلمان و اقتصادش، بزرگتر 
از آن هس��تند که به زانو دربیاید. آنها می گویند اگر صنعت قدرتمند این 
کش��ور خودش به تنهایی کاه��ش مصرف گاز را تاب بی��اورد، پیامد آن 

آسیب دیدگی بزرگ بازار اتحادیه اروپا خواهد بود.

بحران انرژی اختالفات قدیمی اروپایی ها را زنده می کند؟

فروش نفت به پاالیشگاه های فراسرزمینی یکی از نقاط مثبت است
نماینده مجلس :
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