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زمینه های همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی و شرکت متن بررسی شدانرژی

| مديرعامل شركت مهندسى و توسعه نفت بر لزوم تقويت ارتباط و تعامل بين اين شركت و مؤسسه مطالعات 
بين المللى انرژى در حوزه هاى آموزشى و پژوهشى تأكيد كرد.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، تورج دهقانى گفت: 

ارتباط و تعامل بين اين دو مجموعه بايد از طريق برگزارى نشست هاى دوجانبه و مشترك افزايش يابد.

خبر

| نماينده ايران در هيئت عامل اوپك، زيان تقريبى كشورهاى عضو و 
غير عضو اوپك را از كاهش قيمت نفت طى سه ماه گذشته، حدود 9 ميليارد دالر 
اعالم كرد.حسين كاظم پور اردبيلى در آستانه نشست 175 اوپك در وين، گفت: 
نشست اخير اعضاى اوپك با مسائل متعددى كه در انتهاى سال ميالدى با آن 
مواجه شده ايم، همزمان شده كه از جمله مى توان به خروج غيرمترقبه قطر از 
اوپك اشاره كرد.به گزارش كائنات و به نقل از شانا ؛ وى افزود: در واقع اين كشور 
(قطر) به همراه برخى كشورها از يكه تازى و بدون تعهد بودن كميته مشترك 
وزارتى نظارت بر توافق اوپك - غير اوپك (JMMC) ناراحت هستند، زيرا آنها 
موظف بودند هر نوع تغييرى را در توليد با اطالع و اجماع اعضاى اوپك يا احتماال 
با هماهنگى ميان اعضاى غيراوپك اعمال كنند.نماينده ايران در هيئت عامل 
اوپك گفت: در ماه هاى گذشته به خصوص از ماه مه، كميته  JMMC با افزايش 
توليد برخى كشورها كه توان توليد نفت بيشترى داشتند موافقت كرده است، به 
زعم اين كه پيشاپيش خأل ناشى از احتمال تاثير تحريم ايران را جبران كنند.وى 
با بيان اين كه برخى اعضا بدون اين كه موافقت ساير اعضاى اوپك را جلب كنند 
توليدشان را اضافه كردند، گفت: اين مسئله سبب بروز اعتراض هايى شد و حتى 
دفتر حقوقى اوپك هم اعــالم كرد كه اين اقدام ها در نقض قطعنامه هاى قبلى 
اوپك است؛ با اين حال اين روند (افزايش توليد) به دليل انگيزه هاى سياسى، 

انگيزه هاى اقتصادى و كسب سهم بيشتر از بازار ادامه يافت.

افت ۳۰ دالری قیمت نفت
كاظم پور گفت: آقاى ترامپ با دادن بخشودگى به برخى كشورهاى خريدار 
نفت ايران يا به اصطالح تأخير در اجراى تحريم هــا، در مجموع فرصتى را به 
وجود آورد كه عرضه نفت ايران ادامه پيدا مى كرد و كاهش شديدى در بازار به 

وجود نمى آمد، اين در حالى است كه افزايش قابل توجه توليد برخى اعضا (در 
پى انتظار تحريم نفت ايران) نيز رخ داده بود؛ در نتيجه هم ذخاير نفتى افزايش 
يافت و هم اين كه در طول سه ماه گذشته قيمت نفت به طور متوسط 30 دالر 
كاهش يافت.نماينده ايران در هيئت عامل اوپك با توضيح اين كه قيمت نفت 
در ســه ماه اخير تا امروز از باالترين نرخ خود، به ميزان 30 دالر كاهش يافته 
كه اين موضوع برخى كشــورها را نگران كرده است، ادامه داد: كشور قطر نيز 
با ابراز نگرانى از اين نــوع حركت هاى يكجانبه گرايانه برخى از اعضا، به صورت 
رسمى در نشست اعضاى اوپك، خروج خود را از اين سازمان اعالم خواهد كرد.
وى ادامه داد: همان طور كه گفته شده است قطر اعالم كرده از اول ژانويه از اين 
سازمان خارج خواهد شــد و تصميم دارد بيشتر بر افزايش توليد در حوزه گاز 
تمركز كند، به نحوى كه توليد خود را از 700 ميليون مترمكعب به هزار و 100 

ميليون مترمكعب در روز برساند.

احتمال ریزش اعضای کوچک تر اوپک
كاظم پور ريــزش در ميان اعضاى كوچك تــر اوپك را با توجه به شــرايط 
فعلى غيرممكن ندانســت و در توضيح آن گفت: زمانى كه برخى كشــورهاى 
عرضه كننده كه ظرفيت محدودى در توليد دارند، از يك سو با تقاضاى كاهش 
توليد مواجه شوند و از ســوى ديگر، ظرفيتى هم براى افزايش توليد در مواقع 
لزوم نداشــته باشــند، احتمال ريزش اعضاى كوچك تر تقويت مى شود و اين 
 cooperation) غيرممكن نيست.وى با اشاره به توافق جهانى كاهش توليد نفت
agreement) كه تا پايان سال جارى ميالدى اعتبار دارد، اظهار كرد: اگر بنا 
باشد اين توافق تغيير كند يا تمديد شود، با توجه به تصميم جارى كه اعضا بايد 

كاهش توليد داشته باشند، رقم توليد در توافق بايد تغيير كند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعالم کرد:

زیان ۹ میلیارد دالری کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از کاهش قیمت نفت

| زنگنه درباره جمعيت تحت پوشش گازرسانى 
نيز بيان كرد: در حال حاضر نزديك 90 درصد جمعيت 
روســتايى و 99 درصد جمعيت شهرى غير از سيستان 
و بلوچســتان از گاز طبيعى اســتفاده مى كنند كه اين 
رقم در ســطح جهان نادر اســت و در كل تا سال آينده 
جمعيت تحت پوشش گازرسانى كشــور به 96 درصد 

خواهد رسيد.
بيژن نامدار زنگنه درباره طرح سواالت نمايندگان در 
جلسه كميســيون انرژى مجلس اظهار داشت: يكى از 
ســواالت مربوط به خطوط انتقال گاز از عسلويه بود كه 
نگرانى داشتند و بنده و همكارانم از نظر مسير خط لوله 
توضيحات كامل را داديم و قرار بر اين شد كه مذاكرات 

ادامه پيدا كند تا با تبادل نظر نگرانى ها رفع شود.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت درباره موضوع طرح جامع 

انرژى نيز گفت: پيشنهاد آن به دولت داده شده است.

وزير نفت درباره گازرســانى به روستاى تربت جام كه 
محل سوال نماينده اين شهر بود توضيح داد: اين موضوع 
حق نماينده بوده بايد فعاليت بيشــترى صورت گيرد تا 

مشكل حل شود.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت درباره طرح برندينگ نيز 
اذعان كرد: كميســيون كار بزرگى كــرده، پيش نويس 
طرح تكميل شــده و به صحن مجلس ارائه مى شود كه 
ضوابط دقيقى براى رفاه و ارتقاى كسب و كار جايگاه ها 

ارائه مى دهد.
زنگنه درباره جمعيت تحت پوشش گازرسانى نيز بيان 
كرد: در حال حاضر نزديك 90 درصد جمعيت روستايى 
و 99 درصد جمعيت شهرى غير از سيستان و بلوچستان 
از گاز طبيعى اســتفاده مى كنند كه اين رقم در سطح 
جهان نادر است و در كل تا ســال آينده جمعيت تحت 

پوشش گازرسانى كشور به 96 درصد خواهد رسيد.

توضیحات زنگنه در مورد جلسه کمیسیون انرژی مجلس مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

 گازرسانی به زاهدان تا اواسط سال ۹۹
به پایان می رسد

| مدير گاز رســانى شــركت ملى گاز 
ايــران گفت: بر اســاس شــبكه گذارى انجام 
شــده در زاهدان، گازرســانى به اين شهر تا 
اواسط ســال 99 به پايان مى رسد.به گزارش 
كائنات و به نقل از شــانا، ســعيد مومنى، در 
جمع خبرنگاران به تشــريح وضع گازرسانى 
در استان سيستان و بلوچستان و به ويژه شهر 
زاهدان پرداخت و گفت: سال 95 مشــعل گاز در زاهدان روشن شد و 
تاكنون روند گازرســانى به اين شــهر مطابق برنامه پيش رفته است.
وى افزود: اكنون مردم زاهدان با مشــكل گاز طبيعى روبه رو نيستند و 
مشكل گاز مايع LPG نيز برعهده شــركت ملى گاز نيست.وى با بيان 
اينكه اكنون 800 ظرفيت خالى اشــتراك گاز در شهر زاهدان وجود 
دارد، ادامه داد: پس از اين كه طرح گازرسانى به شهر زاهدان با حضور 
رئيس جمهورى به  بهره بردارى رسيد، عمليات طراحى و گازرسانى به 
صورت همزمان آغاز و پنج فاز براى گازرســانى به سراسر شهر زاهدان 
در نظر گرفته شد.مومنى طول شبكه مورد نياز شهر زاهدان را يك هزار 
و 350 كيلومتر عنوان كرد كه از اين ميزان با توجه به ظرفيت شــهر، 
اكنون 450 كيلومتر شبكه گذارى انجام شــده است.به گفته مومنى، 
اكنون هفت هزار و 600 انشــعاب در زاهدان نصب شده و بيش از 14 

هزار مشترك، مصرف كننده گاز طبيعى هستند.

رئیس اچ اس یی شرکت ملی گاز ایران:

حوادث ناشی از مصرف نادرست گاز ۲۳ 
درصد کاهش یافت

| رئيــس اچ اس يى شــركت ملى گاز 
ايران اعالم كرد: ميزان حوادث ناشى از مصرف 
نادرســت گاز طبيعى در ســال 96 نسبت به 
سال پيش از آن 23 درصد كاهش يافته است.
به گزارش كائنات و به نقل از شــانا، محمدرضا 
يوسفى پور، در نشســتى مطبوعاتى به بررسى 
رونــد حوادث ناشــى از مصرف نادرســت گاز 
طبيعى در سال 96 پرداخت و گفت: سرانه حوادث مرگ خاموش در اين 
سال نسبت به ســال 95 به ازاى هر خانوار يا مشترك 23 درصد كاهش 
يافته اســت.وى افزود: از سال 82 مســئوليت كنترل ايمنى لوله كشى 
داخل منازل برعهده ســازمان نظام مهندسى گذاشــته شده است، اما 
همچنان يكه تاز فرهنگ ســازى مصرف گاز، شركت ملى گاز ايران است 
و ما به همكارى ســاير ســازمان ها نياز داريم.وى با بيان اين كه شركت 
ملى گاز  هر ســال يك كتاب 80 صفحه اى درباره حوادث گاز منتشــر 
مى كند، گفت: به طور متوسط ســاالنه 4 درصد به تعداد مشتركان گاز 
كشور اضافه مى شود.رئيس اچ اس يى شركت ملى گاز ادامه داد: از سال 
89 تا سال 96 افت وخيز زيادى در ميزان حوادث مشتركان وجود داشته 
اســت. دودكش ها، نبود تهويه مناسب، استفاده از وســايل پخت و پز 
براى گرمايش محيط و نواقص وسايل گازسوز از مهم ترين عوامل توليد 
منوكسيدكربن در سال 96 بوده اند، بنابراين مردم بايد هنگام استفاده از 
وسايل گازسوز نكات ايمنى را رعايت كنند و نسبت به تهويه خانه توجه 

داشته باشند.
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