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ونزوئال پس از  روسیه رقیب دیگر  بازار  نفت ایران  در  چین  شد

گره چینی نفت ایران
شــرق؛ جنگ روســیه و اوکراین معادالت پیچیده ای برای بازار نفت ایران رقم زده اســت. فعاالن صنعت نفت ایران می گویند که تخفیف های زیاد 
روسیه برای نفت خود باعث شده اســت که مشتریان قدیمی بازار ایران یعنی چین و هند به خرید قابل توجه نفت از روسیه و جایگزینی ایران روی 
آورند. رویترز هم به تازگی مدعی شده است که واردات نفت چین از ایران پس از جنگ اوکراین به حدود یک سوم کاهش داشته و مطابق اعالم کپلر 

درحال حاضر چیزی حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران از بهمن و اسفند سال گذشته تاکنون بدون مشتری روی آب معطل مانده اند.
ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و ایران تولید نفت یکی دیگر از رقبای خود را دوبرابر کرده است! ایران با ارسال میعانات گازی به ونزوئال و ترکیب 

آن با نفت سنگین این کشور، تولید نفت ونزوئال را دوبرابر کرده و چین نفت این کشور را ۲۵ دالر زیر قیمت بازار می خرد!
بااین حال رویترز در گزارشــی دیگر می نویســد که صعود قیمت جهانی نفت می تواند خیال ایران را تاحــدی از درآمدهای نفتی راحت کند که برای 
مذاکرات احیای برجام امتیاز ندهد و حمید حســینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی به «شــرق» می گوید که مشتری برای میعانات 

گازی وجود نداشته و ایران با ارسال آن به ونزوئال می تواند از این کشور کاالهای ارزان دیگری بگیرد.

رویترز: ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری است
چنــدی پیش فعــاالن صنعت نفــت از تخفیف ۳۰  دالری نفت روســیه و 
اختالف ۱۰درصدی آن با قیمت نفت ایران خبر دادند و گفتند تزارها مشــتریان 

بزرگ نفت ایران مانند چین و هند را به سوی بازار خود کشانده اند.
رویترز اخیرا در گزارشــی مدعی شــده اســت که واردات نفت چین از ایران 
به طور قابل مالحظه ای کاهش داشته و به حدود یک سوم قبل از جنگ اوکراین 

رسیده است.
این خبرگزاری توضیح داده اســت که چین تا قبــل از جنگ اوکراین، روزانه 
بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کرد اما رویترز به نقل از ایمان 
ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شــرکت مشاوره «اف.جی.ای»، نوشته است که 
تخمین زده می شود صادرات نفت ایران به چین در آوریل به سطح ۲۰۰ تا ۲۵۰ 

هزار بشکه در روز، سقوط کرده است.
این خبرگزاری می نویســد که وضعیت فعلی موجب شــده تا بنا به گزارش 
مؤسســه کپلر حدود ۴۰ میلیون بشکه از نفت ایران، روی نفتکش ها در آسیا و 

حوالی آب های سنگاپور بدون مشتری و بالتکلیف باشند.
رویترز اضافه می کند برخی از این نفتکش ها از ماه فوریه (بهمن و اســفند 

سال گذشته) در این محل لنگر انداخته اند.
ونزوئال  رقیب دوم  بازار  نفت  ایران  در  چین؟!

حــاال به نظر می رســد رقیب دیگــری هم برای ایــران دســت کم در بازار 
قدیمی اش، چین، وجود دارد.

گزارش ماهانه بازار نفت اوپک در دســامبر ۲۰۲۱ (آذر) نشان می داد تولید 
ونزوئال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته تقریبا دوبرابر شده بود. همچنین 
ونزوئال در مارس هم ۶۹۷ هزار بشــکه در روز نفت تولید کرد که ۳۳ درصد در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود داشت. این رشد چشمگیر را می توان 
به طیفی از عوامل ارتباط داد ولی شاید مهم ترین عامل کمک های فنی و مواد 

رقیق کننده ارائه شده از سوی ایران باشد.
چهارم مهرماه ســال گذشــته، رویترز به نقل از پنج  منبع آگاه از انعقاد یک 

قرارداد بزرگ نفتی میان ایران و ونزوئال خبر داد.
همچنین ایرنا به نقل از نشــریه El Nuevo Herald نشــریه اســپانیایی زبان 
آمریکایی نوشــته اســت که ونزوئال با کمک ایران موفق شده است در ماه های 

اخیر تولید نفت خود را به باالترین ظرفیت برساند و حدود دوبرابر کند.
بر اســاس اعالم صنعت نفت ونزوئال به ایــن روزنامه آمریکایی، تولید نفت 

جمله چین اســت که با وجود تحریم ها و تهدیدهای آمریکا از مبادله تجاری با 
دولت ونزوئال استقبال می کنند.

قســمت اعظم نفت ونزوئال از طریق تانکرهای نفتی به مالزی و ســنگاپور 
ارســال می شــود و از آنجا به چیــن به عنوان بزرگ ترین مشــتری نفت ونزوئال 

فروخته می شود.
میعاناتمان مشتری ندارد  به  ونزوئال  می فروشیم

بااین حــال حمید حســینی، عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
فراورده های نفت، گاز و پتروشــیمی به «شــرق» می گوید: «دربرابر قیمت های 
جــذاب میعانــات گازی ایران برای ونزوئال، آنها هم کاالهــای خود را با قیمت 

پایین تری به ما عرضه می کنند».
او همچنین بــا تأکید بر اینکه روابط ایران و ونزوئال پیچیده اســت، توضیح 
می دهــد: «ایــران روزانه یک  میلیون بشــکه میعانــات گازی تولید می کند که 
حدود ۶۰۰ هزار بشــکه آن در داخل مصرف می شود و برای بقیه بازاری نداریم 
و مجبوریــم در کشــتی های غول پیکر ذخیره کنیم و اجاره کشــتی بپردازیم که 
رقــم قابل مالحظــه ای می شــود؛ بنابراین صــادرات این میعانات بــه ونزوئال 

مقرون به صرفه است».
فروش  نفت  ونزوئال  به  چین  ۲۵ دالر  زیر  قیمت  بازار

بــا تمام این توضیحات حاال برخی تقویــت تولید نفت ونزوئال را زیانی برای 
بازار تحریم زده نفت ایران می دانند.

داده های مؤسســه ردیابی کشــتی رفینیتیو ایکون نشان می دهد که ونزوئال 
موفق شــده است در ماه مارس دوبرابر بیشــتر نفت خام را به طور مستقیم به 

مشتری پروپاقرص نفت ایران یعنی چین بفروشد.
براساس این گزارش چین حدود ۲۴۸ هزار بشکه در روز نفت خام ونزوئال را 
دریافت کرده اســت. این مقدار حدود دو برابر نفتی است که چین در ماه فوریه 
از ونزوئال وارد کرده بود. البتــه آخرین اطالعات که درباره قیمت خرید چین از 
ونزوئال وجود دارد مربوط به روزنامه آمریکایی میامی هرالد اســت که زمستان 
۱۴۰۰ نوشــته بود ونزوئال هر بشــکه نفتش را با تخفیف شدید و تقریبا ۲۵ دالر 

ارزان تر از قیمت بازار به چین می دهد.
جواد یارجانی، مدیر کل پیشــین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت 
نفت هم در گفت وگو با «شــرق» معتقد اســت که تولید کمتــر از یک  میلیون 
 بشکه ای ونزوئال تهدید جدی برای بازارهای ایران محسوب نمی شود و علیرضا 
صالحی، دبیر کل فدراســیون صــادرات انرژی و صنایع وابســته و نایب رئیس 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، دراین باره به «شــرق» می گویــد: آقای اوجی 
در نمایشــگاه  نفت و گاز گفتند از طریق پاالیشــگاه های خارج از ایران از جمله 

ونزوئال قرار است امتیازاتی به دست آوریم.
او ادامه می دهد: برداشــت من این بود که نفــت و میعاناتمان را به عنوان 
خــوراک عرضه کنیــم و مســئولیتمان فقط محــدود به فروش نباشــد بلکه 
نقش مدیریتی هم داشــته باشــیم تا ارزش افزوده باالتری به دســت بیاوریم، 
اگــر این گونه باشــد و بتوانــد برای ایــران درآمد ارزی ایجاد کند خوب اســت 
اما اگــر جزئیات قرارداد به گونه ای باشــد که ما در وضعیتی قــرار بگیریم که 
بازارهایمان را از دســت بدهیــم، آن هم بازاری مثل چین که هزینه بســیاری 
برای داشــتنش داده ایم و روســیه مــا را مجبور به تخفیف هــای زیادتر کند و 
کشــور ثالثی مثل ونزوئال بخواهد موقعیت ما را بــه نفع خودش تغییر دهند، 

درست نیست.
صالحــی ادامه می دهد: اگر معامله برد- برد باشــد، جــای دفاع دارد اما 
اگر قرار باشــد این کشــورها فقط از ما استفاده کنند، نمی شــود. قطعا در این 
شــرایط مطالبــه ما از دولت این اســت کــه از منافــع ملی در بــازار جهانی 

دفاع کنند.

یکشنبه
۱ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۴

پاسخ وزارت نیرو  )شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران(
 به گزارش «شرق»

ضمن تشکر از آن رسانه محترم درخصوص ارتقای آگاهی های عمومی درباره آب، 
بازگشت به مطلب مندرج تحت عنوان «کویر در کرخه» در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۰ با کد خبر 
۸۴۵۱۵۹ خواهشــمند است وفق قانون مطبوعات دســتور فرمایید توضیحات شرکت 

مدیریت منابع آب ایران درج شود.
. ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از نظر میزان بارش و رواناب جزء خشــك ترین ســال های 
دوره آماری ۵۳ ســاله اخیر می باشد، به گونه ای که میزان بارش از ابتدای مهر تاکنون 
نسبت به متوسط بلندمدت در کل حوضه آبریز سد کرخه قریب ۳۷ درصد و در برخی 

استان های حوضه مانند ایالم تا نزدیك به ۵۰ درصد کاهش داشته است.
. متأثر از وضعیت بارندگی، آورد طبیعی پیش بینی شده در برنامه مدیریت منابع و 
مصارف ســد کرخه که با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور و استفاده 
از خرد جمعی در حالت بدبینانه (وقوع کمترین بارندگی محتمل و به وقوع پیوسته در 
دوره آماری و برآورد رواناب در این شرایط) تنظیم گردیده بود نیز حدود یك میلیارد متر 
مکعب (کاهش قریب ۶۰ درصدی آورد طبیعی رودخانه کرخه) کاهش داشــته است 

که قاعدتا می بایست میزان مصارف پیش بینی شده در برنامه ابالغی نیز تعدیل گردد.
. بــه منظور مدیریت بهینه مصارف پایاب ســد، برنامه مدیریــت منابع و مصارف 
ســد کرخه بــا هماهنگی معاونین ذی ربط وزارت جهاد کشــاورزی، کارگروه اســتانی 
ســازگاری با کم آبی و سازمان جهاد کشــاورزی خوزستان بر اساس الگوی کشت و نیاز 
آبی اعالم شــده برای کشت های پاییزه و زمســتانه تنظیم و به استان های خوزستان و 
ایالم ابالغ گردیده است. در برنامه ابالغی برای مصارف شرب، محیط زیست و پایداری 
جریان به ترتیب ۴۸۰ و ۶۵۰ میلیون متر مکعب و برای مصارف کشــاورزی استان های 
خوزســتان و ایالم نیز بــه ترتیب ۱۳۷۱ و ۲۱۴ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شــده 
است. با وجود عدم تحقق پیش بینی های ورودی و کاهش شدید ذخیره سد و با هدف 
جلوگیری از بروز خســارت به زارعیــن و بهره برداران از منابع آب ســد و با بهره گیری 
و برداشــت آب از حجم ذخیره اســتراتژیك ســد، کلیه مصارف تعریف شده در برنامه 
ابالغی خصوصا نیاز آبی کشــت پاییزه در دو اســتان تأمین گردیده است. با این وجود 
به دلیل افزایش قابل توجه ســطح زیر کشت محصوالت پاییزی در استان خوزستان و 
عدم رعایت ســطوح مورد توافق در کارگروه ســازگاری با کم آبی استان، خساراتی به 
اراضی زراعی واقع در پایین دست رودخانه کرخه در منطقه دشت آزادگان وارد گردید.
. شــرکت مدیریت منابع آب ایران و ســازمان آب و برق خوزستان با همکاری سایر 
دســتگاه های اجرائی ذی ربط، تمام ســعی و تالش خود را به منظور تأمین پایدار آب 
کشــت پاییزه دو اســتان خوزســتان و ایالم در قالب برنامه ریزی های مــدون و کنترل 
دقیق خروجی های ســد پیاده نمود و با وجود عدم تحقق ورودی های پیش بینی شده، 
کشت های پاییزه در دو استان ذی نفع را در کنار سایر مصارف ضروری به نحو مطلوب 
تأمین آب نموده اســت و لیکــن به دلیل عــدم جایگزینی احجام تخلیه شــده با آب 
ورودی به سد، پتانسیل منابع آبی موجود و حجم ذخیره قابل رهاسازی برای مصارف 

کشاورزی تابستانه وجود ندارد.
. تراز آب دریاچه ســد کرخه در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۸ معادل ۱۷۹ متر می باشد که در 

این شــرایط حجم ذخیره مفید ســد ۴۱۶ میلیون متر مکعــب پایین تر از تراز نیروگاهی 
(تخلیه ۴۱۶ میلیون متر مکعب از ذخیره اســتراتژیك سد) و تا حداقل تراز تجربه شده 
طــی دوران بهره برداری حــدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب ذخیره در ســد وجود دارد. 
مقایســه این حجم از ذخیره قابل رهاســازی به عالوه حجــم جریان های ورودی طی 
ماه های پیش رو با نیازهای اســتراتژیك خصوصا آب شــرب بالغ بر نیمی از جمعیت 
اســتان خوزســتان و پایداری جریان و الزامات محیط زیســتی حاکی از آن است که در 
ماه های پیش رو بــرای تأمین این گونه نیازهای ضروری نیز با کمبود جدی مواجه بوده 

و برنامه ریزی شده است بخشی از این نیاز از حوضه های آبریز مجاور جبران گردد.
. مطابــق ماده ۲۱ قانون توزیع عادالنــه آب مصوب ۱۳۶۱٫۱۲٫۱۶، تبصره ۳ ماده ۷ 
و مــاده ۱۴ آیین نامه اجرائی مصرف بهینه آب کشــاورزی مصــوب ۱۳۷۵٫۶٫۱۱ هیئت 
وزیران، بند «ك» تبصره ۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و بند «خ» همین تبصره در قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «پ» مصوبه شماره ۱۳۷۰۵۵ ت/ ۵۸۸۳۷ ه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۳ 
مبنی بر لزوم اعمال ممنوعیت یا محدودیت کشــت برنج خارج از استان های گیالن و 
مازندران با توجه به محدودیت های منابع آبی توسط کارگروه های سازگاری با کم آبی، 
شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان می بایست متناسب با شرایط 
آبی در سال ها و یا دوره های خشك که کاهش عرضه یا جیره بندی آب ضرورت داشته  
باشــد، ســقف تحویل آب به بهره برداران بخش کشــاورزی را با هماهنگی و تصویب 
کارگروه های ســازگاری با کم آبی به طور متناسب کاهش دهند. بر همین اساس و پس 
از حصول اطمینان از عدم تحقق احجام آب ورودی مورد انتظار به مخزن سد کرخه و 
کاهش شدید حجم ذخیره مفید آن، گزارش های تحلیلی از وضعیت منابع و مصارف 
این ســد تنظیم و پس از اخذ مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی استان (صورت جلسه 
مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۹)، نســبت به اخذ مصوبه کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی (مصوبه 
بیست و هفتمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۶۱۳۹۵ / 
۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۸) مبنی بر ممنوعیت کشــت برنج در استان خوزستان از جمله 
حوضــه  آبریز کرخه اقــدام و ضمن ابالغ به دســتگاه های اجرائــی ذی ربط به طرق 

مختلف به اطالع بهره برداران بخش کشاورزی نیز رسیده است.
با عنایت به موارد باال چنان که مشــاهده می شــود وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
اســتانی ضمن اهتمام به تأمین آب کشــت پاییزه و جلوگیری از بروز خسارت جدی به 
کشاورزان در تولید محصوالت راهبردی گندم و کلزا، تصمیم گیری راجع به ممنوعیت 
کشــت برنج نیز با توجه به محدودیت بســیار شــدید و نبود پتانســیل منابع آبی قابل 
رهاســازی از سد کرخه برای بخش کشــاورزی و لزوم تأمین پایدار و مطمئن آب شرب 
و همچنیــن با اســتفاده از ظرفیت های قانونی و با مشــارکت و نظــر جمعی اعضای 
کارگروه های ملی و اســتانی ســازگاری با کم آبی اتخاذ گردیده و چــاره ای جز اعمال 
ممنوعیت کشــت تابستانه و شلتوك در استان خوزستان و شبکه های پایاب سد کرخه 
در اســتان ایالم و همچنین ممنوعیت کشــت برنج و اعمال محدودیت در کشت سایر 
محصوصالت زراعی در اســتان های ایالم، کرمانشاه، لرستان و همدان در حوضه آبریز 

کرخه وجود نداشته است.

کاراکاس در ماه دســامبر (آذرماه) به طور میانگین به ۹۰۰ هزار بشــکه در روز 
رسید و در ژانویه سال جدید (دی- بهمن) تا تولید۸۵۰ هزار بشکه نفت در روز 
باقی ماند که این مســئله به دلیل دریافت مواد رقیق کننده صادراتی از ســوی 

ایران محقق شده است.
بنا بــه گزارش ایــن روزنامه، ارقــام جدید تولیــد نفت ونزوئــال که حدود 
۹۰۰ هــزار بشــکه نفــت در روز اســت در مقابل تولیــد ۴۵۰ هزار بشــکه در 
اوایــل ســال ۲۰۲۱، باعــث شــگفتی بازارهای نفتی جهان شــده اســت. این 
ارقــام به آمار اعالم شــده از ســوی «نیــکالس مــادورو» رئیس جمهوری این 
کشــور که تولیــد نفت حدود یک میلیون بشــکه نفــت را برآورد کــرده بود، 

بسیار نزدیک است.
این در حالی اســت که تولید نفت ونزوئال به ویژه بــر اثر تحریم های آمریکا 
علیه شــرکت تولید نفت دولت ونزوئال در ســال ۲۰۱۹ به شــدت کاهش یافته 
بود و البته در این گزارش تأکید می شــود که کشورهایی مانند روسیه در مقابل 
تحریم هــای آمریکا به دنبال کمک به ونزوئال بودند اما به دلیل از دســت دادن 
منافع خود حاضر به کمک به ونزوئال نشــدند اما ایــران کمک های خود را به 

ونزوئال دریغ نکرده است.
کارشناســان بر این باور هستند که از حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفتی که ونزوئال 
در روز تولید می کند، حدود ۶۰۰ هزار بشــکه آماده صادرات به کشــورهایی از 


