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اخبار

رشد  ۱۳درصدی مصرف بنزین
در ایام نوروز ۹۷

میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور در  ۱۳روز
فروردینماه  ۹۷با  ۱۳,۳درصد رشد نسبت به مدت
مشابه پارسال به  ۹۷.۱میلیون لیتر رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ،میانگین مصرف بنزین کل کشور در
 ۱۳روز سال  ۸۵ ،۹۶میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر بود.
بیشترین آمار مصرف با رقمی معادل  ۱۱۰میلیون
و  ۵۰۰هزار لیتر به روز یکشنبه  ۱۲فروردینماه امسال
مربوط میشود.
در همین حال ،مصرف بنزین کشور در روز سیزدهم
فروردین امسال به  ۷۹میلیون لیتر رسید ،پارسال در
همین روز  ۶۷میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر بنزین مصرف
شد.

پایبندی  ۹۳درصدی روسیه به توافق
جهانی کاهش تولید نفت

روسیه اعالم کرد که پایبندیاش به توافق جهانی
کاهش تولید نفت ،در ماه گذشته میالدی به ۹۳,۴
درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو ،الکساندر
نواک ،وزیر انرژی روسیه ،روز دوشنبه ۱۳ ،فروردینماه
اعالم کرد :پایبندی این کشور به توافق جهانی کاهش
تولید نفت در ماه مارس سال  ۲۰۱۸میالدی ۹۳,۴
درصد بوده است.
وی همچنین اعالم کرد روسیه به طور کامل به
هدف دستیابی به توازن در بازار جهانی نفت پایبند است.
به گفته وزیر انرژی روسیه ،نوسان در تولید نفت
این کشور در ماه مارس سال جاری میالدی ،نتیجه
تحول فصلی در بازار داخلی و افزایش تقاضای گاز بوده
است.

دولت عراق افزایش ظرفیت تولید نفت
را تصویب کرد

هیئت دولت عراق برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت
این کشور را به تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد ،هیئت دولت
عراق طرح افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور به ۶
میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در روز تا سال  ۲۰۲۲میالدی
را تصویب کرد.
جبار اللعیبی ،وزیر نفت عراق ،در ماه ژانویه سال
جاری میالدی اعالم کرده بود ظرفیت کنونی تولید نفت
این کشور پنج میلیون بشکه در روز است.
عراق اکنون در چارچوب توافق جهانی کاهش تولید
نفت ،روزانه  ۴میلیون و  ۴۰۰هزار بشکه نفت تولید
میکند.
دولت عراق برای تأمین  ۹۰درصد از درآمدهای
خود ،به بخش نفت وابسته است.

افزایش اندک تولید نفت آمریکا
در ژانويه ۲۰۱۸

دولت آمریکا اعالم کرد که تولید نفت این کشور
در ماه ژانویه سال جاری میالدی اندکی افزایش داشته
است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،اداره اطالعات انرژی
آمریکا اعالم کرد :تولید نفت این کشور در ماه ژانویه
سال  ۲۰۱۸میالدی با  ۶هزار بشکه افزایش نسبت به
ماه پیش از آن ،به  ۹میلیون و  ۹۶۴هزار بشکه در روز
رسیده است.
این نهاد همچنین آمار تولید نفت آمریکا در ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۷میالدی را  ۹هزار بشکه افزایش داد
و به  ۹میلیون و  ۹۵۸هزار بشکه در روز رساند.
طبق اعالم این نهاد ،رشد تولید نفت آمریکا بیشتر
در اثر افزایش تولید در میدانهای فراساحلی این کشور
بوده است.

جذب 2/5میلیارد دالر سرمایه در انرژیهای تجدیدپذیر

۲.۵میلیارد دالر سرمایه گذاری برای
اجرای طرح های مرتبط با انرژی های
تجدیدپذیر از آغاز دولت یازدهم تاکنون
جذب شده است.
ایران با دارا بودن بیش از  300روز
آفتابی در طول سال و همچنین مناطق مهیا
برای تولید برق از باد ،ظرفیت قابل توجهی
برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد که
در سالهای گذشته نسبت به آن توجهی نشده
بود.
به زعم کارشناسان صنعت برق،
انرژیهای تجدیدپذیر ارزانترین انرژی در
ایران است ،به نوعی که هزینه تمام شده یک
کیلووات ساعت برق خورشیدی چهار سنت
است که طبق پیشبینیهای صورت گرفته
این عدد تا سال  2020به سه سنت و در
سالهای بعد به  2سنت و کمتر از آن کاهش
می یابد.
به همین سبب ،انرژیهای تجدیدپذیر
در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه

قرار گرفته و در پنج سال اخیر  2.5میلیارد
دالر برای توسعه این بخش سرمایه گذاری
شده است.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو70 ،
درصد از این منابع (معادل  1,75میلیارد

دالر) از محل سرمایه گذاری خارجی و 30
درصد( معادل  750میلیون دالر) از محل
سرمایه گذاری داخلی تامین شده است.
تا سال  165 ،1392مگاوات نیروگاه
تجدیدپذیر در کشور احداث شده بود که

131مگاوات از آن با سرمایه گذاری دولتی
و  34مگاوات آن با سرمایه گذاری بخش
خصوصی اجرا شده بود.
به این ترتیب ،ظرفیت نیروگاه های
تجدیدپذیر کشور در مدت چهار سال دولت
یازدهم 176 ،مگاوات افزایش یافت و به 341
مگاوات رسید.
از سال  92تاکنون  470مگاوات انرژی
های نو در کشور به بهره برداری رسیده که
 171مگاوات توسط بخش دولتی و 369
مگاوات توسط بخش خصوصی سرمایه
گذاری شده است.
حجم قراردادهای مبادله شده در بخش
انرژی های تجدیدپذیر نیز از سال 1392
تاکنون 2 ،هزار و  961مگاوات افزایش یافته
است.
در این مدت ،توجه به انرژی های
تجدیدپذیر موجب افزایش تعداد مشترکان
از چهار شرکت به بیش از  350شرکت و
مشترک (خانگی و خصوصی) شده است.

شرکتهای نفتی روس میتوانند  ۵۰میلیارد دالر
در ایران سرمایهگذاری کنند

پرونده واردات آب به ایران
باز شد

دستیار رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که شرکتهای نفت و گاز این کشور
میتوانند بیش از  ۵۰میلیارد دالر در توسعه میدانهای نفت و گاز ایران سرمایهگذاری
داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از مسکو ،یوری اوشاکوف ،دستیاری رئیس جمهوری
روسیه ،دیروز (دوشنبه ۱۳ ،فروردینماه) به خبرنگاران اعالم کرد :سرمایهگذاری شرکتهای
بزرگ نفت و گاز روسیه در توسعه میدانهای ایران ممکن است بیش از  ۵۰میلیارد دالر
باشد .وی گفت :انرژی امیدوارکنندهترین حوزه برای همکاری میان روسیه و ایران است؛
شرکتهای پیشتاز نفت و گاز روسیه ،همچون گازپروم ،گازپروم نفت ،روسنفت ،لوک اویل،
زاروبژنفت و تاتنفت به طور ساختارمند توسعه میدانها را در ایران بررسی میکنند؛ حجم
مورد انتظار سرمایهگذاری بیش از  ۵۰میلیارد دالر است.
پیش از این خبرهایی درباره امضای تفاهمنامه میان شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای گازپروم ،روسنفت ،لوک اویل ،گازپروم نفت ،تات نفت و زاروبژنفت از سال
 ۲۰۱۶میالدی تا کنون منتشر شده بود .برخی از این شرکتها ،کار مطالعه میدانها را
تکمیل و پیشنهادهای خود را به شرکت ملی نفت ایران ارائه دادهاند.

موضوع احیا دریاچه ارومیه که از ابتدای دولت روحانی مورد توجه بوده اکنون پرونده
جدیدی را باز کرده و بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده توسط دولت قرار شده است تا برنامههای
انتقال آب از کشورهای خارجی مورد مطالعه قرار گیرد که برای این کار نیز مشاور خارجی تعیین
شده است .بارشهای اخیر موجب شد تا وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سالهای قبل بهبود
یابد اگرچه هنوز این دریاچه نتوانسته وضعیت مطلوبی را تجربه کند اما روال نسبت به قبل
معقولتر شده است؛ با این حال پیشبینی میشود که برای احیای این دریاچه تا سال ۱۴۰۲
باید سطح دریاچه تا سه و نیم متر باالتر بیاید ،یعنی  ۱۳میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه شود.
به همین دلیل دولت طرح انتقال آب از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچه ارومیه که جز
نخستین مصوبات هیات دولت بود را در دستور کار قرار داد ،چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع احیاء دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی تواند
از دستور کار دولت ایران خارج شود اعالم کرد :حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دالر اعتبار
خارجی برای این کار اختصاص دهیم که طرح های انتقال آب از خارج از کشور به دریاچه ارومیه
اجرا کنیم حتما این کار را انجام خواهیم داد چون حیات بخش وسیعی از جمعیت کشور وابسته
به این دریاچه است و ایران در هیچ شرایطی نمی تواند نسبت به دریاچه ارومیه بی تفاوت باشد.

سایهروشن عدم اجرای سواپ نفتی ایران و عراق

دسترسی ایران به آبهای آزاد و
ظرفیت تبدیلشدن ایران به هاب انرژی
منطقه در کنار ذخایر عظیم انرژی در عراق،
پروژه راهبردی سواپ نفتی ایران و عراق را
کلید زد ،اما این فرصت بینظیر با توجیهات
امنیتی و فنی اجرایی نشد.
یکی از مباحث مهم در روابط نفتی ایران
و عراق در سطح همکاری راهبردی ،سواپ
نفت و گاز است .صادرات یا سواپ نفت بین
ایران و عراق از جمله اخبار مهمی است که
این روزها در رسانههای داخلی و خارجی ،در
حوزه انرژی و سطوح راهبردی روابط ایران و
عراق مطرح است.
جابر اللعیبی وزیر نفت عراق ،ماه گذشته
اعالم کرد که صادرات نفت از میدان کرکوک
به ایران تا پایان ماه ژانویه آغاز خواهد شد.
همچنین ایران و عراق به دنبال ساخت خط
لولهای برای انتقال نفت از کرکوک هستند.
این تصمیم اقتصادی ازجمله دستاوردهای
ایران در حاشیه اجالس  ۱۷۳سازمان اوپک
به شمار میرود.
ظرفیتهای عراق در حوزه انرژی
عراق بعد از عربستان دومین صادرکننده
عظیم نفت در میان کشورهای عضو سازمان
اوپک است .ایران و عراق ،ظرفیتهای
ژئوپلیتیکی زیادی دارند که میتواند بهعنوان
مکمل و در جهت رشد و پیشرفت هر دو
کشور استفاده شود .از جمله این ظرفیتها،
میادین عمده نفتی عراق در کنار دسترسی
ایران به آبهای آزاد جهان است.

عمده میادین انرژی عراق ،در خشکی
قرارگرفته درحالیکه عمده میادین ایرانی
در دریا هستند و این موضوع سبب شده
است که استخراج نفت ایران نسبت به عراق
دشوارتر بوده و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر
داشته باشد .از طرفی ایران دسترسی مناسبی
به آبهای آزاد دارد این در حالی است که
دسترسی به آبهای آزاد عراق تنها در جنوب
این کشور است و وسعتی بسیار ناچیز دارد؛
بنابراین میتوان گفت استخراج سهلالوصول
ذخایر انرژی عراق در کنار شرایط مناسب
دسترسی ایران به آبهای آزاد میتواند به
عنوان مکمل ارتباطی راهبردی در روابط
تهران  -بغداد باشد.
کرکوک که در شمال این کشور قرار
دارد؛ ازنظر برخورداری از میادین عظیم نفتی
دومین شهر بزرگ عراق است که در نبرد
داعش ،به تصرف این گروهک تروریستی
درآمد .اقلیم کردستان عراق در سال 2014
توانست این شهر را از چنگال این گروهک
تروریستی خارج کند.
بین سال  2014تا همهپرسی غیرقانونی
اقلیم کردستان ،درآمد حاصل از فروش نفت
کرکوک به نفع اقلیم کردستان مصادره
میشد ،اما بعد از همهپرسی با تصرف
کرکوک توسط ارتش عراق ،دوباره اختیارات
فروش نفت میادین کرکوک به دولت مرکزی
عراق واگذار شد .اقلیم کردستان از بندر
جیحان در ترکیه جهت صادرات نفت به
بازارهای جهانی استفاده میکرد ،اما یافتن

مسیری جز جیحان از جمله اهداف مسئوالن
انرژی در عراق بود.
سواپ نفتی که اجرا نشد
ایران و عراق توافق کرده بودند که روزانه
 30تا  60هزار بشکه نفت سوآپ داشته
باشند و قرار بر این بود این نفت از میدان
کرکوک به پاالیشگاهی در کرمانشاه ایران
توسط تانکرهای نفت منتقل شود.
طبق این سواپ ،نفت از کرکوک به دره
شهر در استان ایالم ،ارسالشده و در سه
مخزن شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ذخیره میشد و سپس از دره شهر به تنگ
فنی انتقال مییافت .تغییر و جابهجایی نفت
خام از این مرحله به بعد با ایجاد تأسیسات و
تلمبهخانه در دره شهر بر عهده خطوط لوله
و مخابرات ایران است که این شرکت جهت
انجام این کار اعالم آمادگی کرده بود.
سپس این نفت ،به پاالیشگاههای
کرمانشاه ،شازند ،تبریز و تهران ارسال میشد
که معادل آن را باید شرکت نیکو و شرکت
ملی نفت در جنوب و شمال به خریداران
نفت عراق تحویل میدادند .به همین منظور
نیز قرار بود؛ سه دستگاه توربین و توربوپمپ
از تلمبهخانه چشمه شور به دره شهر منتقل
و نصب شود .با ساخت یک تلمبهخانه در
دره شهر و تغییراتی که باید میان مخازن
شرکت پخش و تأسیسات خط لوله (تغییر
کاربری خط لوله از فرآورده به نفت خام)
انجام میگرفت ،شرایط برای انتقال نفت خام
سوآپ عراق به کشور فراهم میشد.

اجرایی شدن این طرح سبب میشد تا
بسیاری از پاالیشگاههای کشور فعال شود.
مطابق آنچه توضیح داده شد؛ سختافزارهای
سواپ نفتی کام ً
ال مهیا بود ،اما درنهایت خود
کار شکل نگرفت و اصل قرارداد اجرا نشد.
خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از
مقامات ایرانی ،خبر از متوقف شدن اجرای
این طرح داد .بعد از این افشاگری بود که
حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک
بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
عراق ،مسائلی از قبیل مسائل فنی و امنیتی
را سد راه اجرای این طرح عنوان کرد.
به نظر میرسد ،اهمیت بسیار باالی
عراق بهعنوان نخستین و مهمترین شریک
ت باالی این
تجاری ایران در کنار ظرفی 
کشور در برخورداری از ذخایر انرژی جهان
و چشمانداز تبدیلشدن ایران به هاب انرژی،
همه استداللهای محکمی جهت برطرف
نمودن موانع اجرایی این سواپ نفتی باشد.
مسئوالن ارشد نفت و گاز کشور ازجمله
وزیر محترم نفت ،وزارت امور خارجه و وزارت
صنایع و معادن متولیان اصلی به ثمر نشستن
این فرصت بینظیر برای کشور هستند.
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اخبار

کشف بزرگترین میدان نفتی بحرین
در چند دهه اخیر

دولت بحرین از کشف بزرگترین میدان نفتی این
کشور در چند دهه اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ریاض ،رسانههای
دولتی بحرین اعالم کردند این کشور بزرگترین میدان
نفتی خود در چند دهه اخیر را در ساحل غربی این
کشور کشف کرده است.
انتظار میرود حجم نفت این میدان تازه کشف
شده ،چند برابر نفت تولیدی در میدانهای کنونی فعال
در بحرین باشد.
رسانههای دولتی بحرین حجم دقیق نفت موجود
در این میدان را اعالم نکردند ،اما ادعا کردند این میدان
بزرگترین کشف نفتی این کشور از سال  ۱۹۳۲میالدی
تا کنون است.
شیخ محمد بن خلیفه آل خلیفه ،وزیر نفت بحرین،
در بیانیهای گفت :تحلیلهای اولیه نشان میدهد که
این میدان ،حجمی چشمگیر و توان پشتیبانی تولید
بلندمدت نفت و گاز دارد.

قیمت نفت بازهم رشد کرد

قیمت نفت روز سهشنبه که خبر افزایش
تولید روسیه و انتظارات برای کاهش قیمت نفت
عربستان سعودی تحتالشعاع کندی احتمالی رشد
تولید آمریکا قرار گرفت ،افزایش یافت.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا  ۱۸سنت یا  ۰.۳درصد نسبت به قیمت
نهایی روز دوشنبه افزایش یافت و به  ۶۳.۲دالر در
هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی نفت برنت پس از کاهش
بیش از دو درصدی در روز دوشنبه ،در معامالت
روز جاری  ۲۰سنت یا  ۰.۳درصد افزایش یافت و
به  ۶۷.۸۴دالر در هر بشکه رسید.
گِرک مککنا ،استراتژیست ارشد بازار در
شرکت کارگزاری «اکسی تریدر» در این باره
گفت :معاملهگران نگران این حقیقت هستند که
همچنان شمار زیاد قرارداد خرید در بازار وجود
دارد که باالخره در مرحلهای باید فروخته شوند.
این امر قیمتها را نسبت به اخبار بد حساس
میکند .
نفت برنت در ژانویه به رکورد  ۷۱.۲۸دالر
صعود کرده بود ،اما از آن زمان موفق نشده است
این رکورد را تکرار کند .در دو افزایش قیمتی که
هفته گذشته مشاهده شد ،نفت موفق نشد به باالی
 ۷۱دالر صعود کند.
همچنین فشارهایی از سوی بازار فیزیکی
وجود دارد .انتظار میرود عربستان سعودی قیمت
همه گریدهای نفتی که به آسیا میفروشد را در
ماه مه کاهش دهد .این اقدام در بحبوحه افزایش
عرضه صورت میگیرد.
روسیه  ۱۰.۹۷میلیون بشکه در روز نفت خام
در مارس تولید کرده که باالتر از  ۱۰.۹۵میلیون
بشکه در روز در فوریه بوده است و باالترین میزان
در  ۱۱ماه گذشته بهشمار میرود.
یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت نفت
تولید نفت آمریکا است که حدود یک چهارم از
اواسط سال  ۲۰۱۶رشد کرده و به  ۱۰.۴۳میلیون
بشکه در روز رسیده است .به این ترتیب تولید
این کشور از سطح تولید عربستان سعودی پیشی
گرفته و در حال نزدیک شدن به سطح تولید
روسیه است.
بر اساس گزارش رویترز ،کاهش فعالیت
حفاری برای تولید جدید ممکن است نشان دهنده
کندی رشد تولید آمریکا تا اواسط سال باشد.
آمار رسمی اداره اطالعات انرژی آمریکا در
زمینه سطح تولید و ذخایر نفت این کشور روز
چهارشنبه منتشر خواهد شد.

