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اخبار
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

درآمدهای نفتی ایران در  ۴ماه نخست
امسال افزایش یافت

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش
صادرات نفت و باال رفتن قیمت نفت را از دالیل افزایش
درآمدهای کشور برشمرد و اعالم کرد :قمیت نفت در چهار
ماه نخست امسال بهطور میانگین  ۷۰دالر برای هر بشکه
بوده است.
محمدمهدی مفتح به جلسه عصر روز سهشنبه۱۶ ،
مردادماه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی که با حضور محمدباقر نوبخت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد ،اشاره کرد و گفت :در
این نشست درباره عملکرد چهار ماه دریافتها و پرداختها
(منابع و مصارف) قانون بودجه سال  ۹۷کل کشور بحث
و بررسی شد ،به همین منظور از رئیس سازمان برنامه
و بودجه دعوت شد گزارشی از عملکرد چهار ماه قانون
بودجه ارائه کنند .وی افزود :این گزارشها بیانگر آن بود
که درآمد کشور در طول چهار ماه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه پارسال رشد قابل قبولی داشته است ،همچنین
گزارشی از تخصیص اعتبارها به پروژههای تعریف شده در
قانون بودجه ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اعضای کمیسیون
از نحوه گزارشدهی سازمان برنامه و بودجه ابراز رضایت
و تشکر کردند ،گفت :علت افزایش درآمد کشور ،افزایش
صادرات و باال رفتن قیمت هر بشکه نفت است .در قانون
بودجه هر بشکه نفت  ۵۵دالر در نظر گرفته شده بود که
بهطور میانگین هر بشکه نفت در چهار ماه نخست امسال
حدود  ۷۰دالر به فروش رسیده که سرانجام سبب افزایش
درآمد کشور نسبت به پارسال شده است.

گام موفق وزارت نفت در افزایش تولید
بنزین ستودنی است

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :وزارت نفت
بهویژه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
در زمینه افزایش تولید و توزیع این فرآورده راهبردی نقشی
بسزا داشتهاند که ستودنی است.
حسین امیریخامکانی اظهار کرد :پیش از این
رسانههای ضدانقالب سعی داشتند با القای شایعههای
درباره روند عرضه و تولید بنزین ،از وضع اخیر بازار سکه
و ارز سوءاستفاده کنند و مردم را در حوزه سوخت بهویژه
بنزین به مقابله با نظام و دولت بکشانند.
وی تصریح کرد :با توجه به این که هربار موضوع
افزایش نرخ بنزین از سوی مجلس شورای اسالمی و
مسئوالن دولت رد شده بود ،اما تالش رسانههای ضدانقالب
با بیتوجهی مردم و درایت مسئوالن بیاثر شد.
نماینده زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی با
بیان این که این موضوع یک گام موفقیتآمیز برای دولت و
وزارت نفت است ،تصریح کرد :عملکرد وزارت نفت به ایجاد
ثبات ،آرامش اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی
کرده است .خامکانی از اقدامهای شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی به دلیل افزایش تولید سوخت و
ثبات در عرضه آن بهویژه بنزین قدردانی کرد.

بیش از  ۹۵درصد سوخت توزیعی در
منطقه خراسان رضوی یورو  ۴است

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
خراسان رضوی گفت ۱۰۰ :درصد گازوئیل و  ۹۵درصد
بنزین توزیعی در منطقه خراسان رضوی یورو  ۴است.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
خراسان رضوی ،علیاصغر اصغری اعالم کرد :همه نفتگاز و
 ۹۵درصد بنزین مصرفی استان خراسان رضوی از نوع یورو
 ۴و  ۵درصد بنزین مصرفی هم از بنزین سوپر است.
وی تاکید کرد :توزیع بنزین و نفت گاز یورو  ۴از
بهمن ماه پارسال در این استان آغاز شده است و در این
مدت  ۹۸میلیون و  ۷۱۰هزار لیتر نفت گاز در این بخش
مصرف شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
خراسان رضوی با بیان این که از ابتدای سال تا پایان تیر
ماه ،حدود  ۳۷۹میلیون و  ۶۲۱هزار لیتر بنزین در بخش
حملو نقل کالنشهر مشهد مقدس مصرف شده است،
افزود ۹۹ :میلیون و  ۱۸۲هزار و  ۲۰۰لیتر از این مقدار
مربوط به تیرماه است.
اصغری گفت :از ابتدای امسال روزانه بهطور میانگین ۳
میلیون و  ۶۱هزار و  ۴۵۷لیتر بنزین در بخش و حملونقل
مشهد مصرف شده است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان
رضوی ،شهرستانهای مشهد ،چناران ،کالت ،بینالود،
فیروزه ،نیشابور ،فریمان ،قوچان ،تربت جام ،تایباد ،درگز
و سرخس را زیر پوشش دارد.

درآمدهای نفتی ایران در  ۴ماه نخست
امسال افزایش یافت

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش
صادرات نفت و باال رفتن قیمت نفت را از دالیل افزایش
درآمدهای کشور برشمرد و اعالم کرد :قمیت نفت در چهار
ماه نخست امسال بهطور میانگین  ۷۰دالرب برای هر بشکه
بوده است.
محمدمهدی مفتح به جلسه کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شورای اسالمی که با حضور محمدباقر
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد ،اشاره
کرد و گفت :در این نشست درباره عملکرد چهار ماه
دریافتها و پرداختها (منابع و مصارف) قانون بودجه سال
 ۹۷کل کشور بحث و بررسی شد ،به همین منظور از رئیس
سازمان برنامه و بودجه دعوت شد گزارشی از عملکرد چهار
ماه قانون بودجه ارائه کنند.
وی افزود :این گزارشها بیانگر آن بود که درآمد کشور
در طول چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
پارسال رشد قابل قبولی داشته است ،همچنین گزارشی
از تخصیص اعتبارها به پروژههای تعریف شده در قانون
بودجه ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اعضای کمیسیون
از نحوه گزارشدهی سازمان برنامه و بودجه ابراز رضایت
و تشکر کردند ،گفت :علت افزایش درآمد کشور ،افزایش
صادرات و باال رفتن قیمت هر بشکه نفت است .در قانون
بودجه هر بشکه نفت  ۵۵دالر در نظر گرفته شده بود که
بهطور میانگین هر بشکه نفت در چهار ماه نخست امسال
حدود  ۷۰دالر به فروش رسیده که سرانجام سبب افزایش
درآمد کشور نسبت به پارسال شده است.

یارانه سوخت به آن سوی مرز میرود

این روزها نرخ دالر بر نوع تخلف
جایگاههای عرضه سوخت هم اثر گذاشته
است ،بهطوری که عرضه خارج از شبکه
فرآوردهها از جمله بنزین و قاچاق در صدر
تخلفات احتمالی جایگاه قرار دارد.
بخصوص جایگاههای مرزی که فاصله
زیادی تا کشور مقصد ندارند و حال و
روز اقتصادی ساکنانش هم چندان خوب
نیست .البته بیشترین حجم قاچاق سوخت
از مرحله جایگاه به بعد رخ میدهد اما در
جایگاههای مرزی کشور هم این تخلفات
دیده شده و به همین خاطر هم محمد
فرازمند ،مدیر عملیات شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،این تخلف را در
صدر تخلفات فعلی جایگاهها میداند.
او به تشریح تخلف جایگاههای عرضه
سوخت و نحوه برخورد با آنها پرداخت و
گفت :مشکالت کمی و کیفی ،آلودگی،
عرضه خارج از شبکه و سرپیچی از ضوابط
مهمترین تخلفاتی هستند که در حال
حاضر همه موارد به غیر از عرضه خارج از
شبکه بسیار محدود شدهاند .با وجود این
نظارتهای مستمر بر جایگاهها شبانه روز
ادامه دارد.
شکاف قیمت داخل و خارج سوخت
و دردسرهای آن
اخیرا ً اخباری از کارت سوختهای
اجارهای و فروشی بهگوش میرسید که
مدیر عملیات شرکت پخش فرآوردههای
نفتی ایران هم آن را تأیید کرد و گفت :با
متخلفان برخورد شد و روند مقابله با این
موضوع نیز ادامه دارد.
او میگوید که از جایگاه دار متخلف
بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات
مجاری عرضه ،جریمه و غرامت بر اساس
قیمت فوب خلیج فارس فرآورده اخذ و این
رقم بسته به میزان تخلف یک تا  5برابر
تعیین میشود ،چراکه این سوخت باید
توسط مردم به مصرف برسد و دولت برای
همین به سوخت یارانه میدهد و متخلف
باید خسارت وارده به دولت را بپردازد.
فرازمند در مورد جزئیات تعداد
تخلفات کشف شده و میزان جریمه
جایگاههای مرزی توضیح نداد ،اما بیان
کرد :جریمه به اندازهای سنگین خواهد
بود که متخلف دیگر بهدنبال این جرم
نخواهد رفت.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،آخرین قیمت
فوب خلیج فارس هر بشکه بنزین را 78
دالر و هر بشکه نفت گاز را  8.5دالر اعالم

کرد .هر بشکه حدود  161لیتر است.
او فرآیند بازرسی را چنین توضیح
داد :یکی از بررسیهایی که انجام میدهیم
کنترل عرضه سامانه هوشمند سوخت،
عملکرد تلمبهها و میزان موجودی انبار
است ،بهطوری که باید میان میزان ارسالی
از انبارها ،گردش مکانیکی تلمبهها و
اطالعات موجود در سامانه هوشمند
سوخت همخوانی وجود داشته باشد .اگر
این سه با هم تطابق نداشته باشد یعنی
عرضه خارج از شبکه و قاچاق در حال رخ
دادن است .بر این اساس با جایگاه متخلف
برخورد میکنیم و برای این بخش هم
جریمههای سنگینی در نظر گرفتهایم.
بههرحال افزایش بهای ارز و ثبات
قیمت بنزین در داخل فرصتی را برای
سوداگری ایجاد کرده که بسیار جذاب
است .همین موضوع باعث شده که برخی
در مرز کشور ریسک کنند و دست به قاچاق
سوخت بزنند .البته به گفته فرازمند اغلب
خود جایگاه داران این کار را نمیکنند،
چراکه نمیتوانند مستقیم سوخت را
از جایگاه به خارج از کشور سوق دهند
و بیشتر قاچاق از مرحله جایگاه به بعد
رقم میخورد .مث ً
ال این کار برای صاحبان
کامیون و خودروهای سواری بسیار آسان
و جذاب است و براحتی میتوانند سهمیه
سوخت خود را در خارج از شبکه به فروش
برسانند.
انتقال کارتهای مهاجر به مرزها نیز
به همین خاطر این اواخر رقم خورد.
دولت با وجود حذف سهمیهها بازهم
برای مهار قاچاق سهمیه  250لیتر بنزین
برای مرزنشینان را در نظر گرفته که ظاهرا ً
این طرح هم با رشد نرخ ارز بیاثر شده

کریدور گازی جنوب اروپا از تحریمهای ایران معاف شد

کریدور گازی جنوبی ،از تحریمهای آمریکایی ضد مشتریان انرژی ایران ،معافیت
دریافت کرد؛ این پروژه برای انتقال گاز دریای خزر به ترکیه و اروپای جنوبی طراحی
شده است.
کریدور گاز جنوبی ،از تحریمهای آمریکایی ضد مشتریان انرژی ایران ،معافیت دریافت
کرده است .این معافیت ،برای این پروژه که برای انتقال ساالنه  ۱۶میلیارد متر مکعب گاز
دریای خزر به ترکیه و اروپای جنوبی ،با دور زدن روسیه ،طراحی شده است ،یک پیروزی
محسوب میشود .این اقدام طی یک فرمان اجرایی که ترامپ در روز دوشنبه امضا کرده
بود ،انجام شده است .از چندی قبل شرکت بریتیش پترولیوم برای دریافت معافیت از
تحریمهای ایران جهت توسعه میادین گازی دریایی شاه دنیز آذربایجان ،اقدام کرده بود؛
این میادین منبع گاز طبیعی پروژه کریدور گازی جنوب هستند .شرکت نیکوی ایران
(نفتایران ،یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران) ۱۰ ،درصد از سهام فاز دوم این
خط لوله را در اختیار دارد .این خط لوله به طور بالقوه باعث آغاز تحریمهای آمریکا بر علیه
سرمایهگذاری در بخش نفتی ایران میشد.
فرمان روز دوشنبه ترامپ ،وضعیت درخواست بریتیش پترولیوم برای معافیت از
تحریمها جهت توسعه میدان گازی روهام در دریای شمال ،که مالکیت آن با شرکت ملی
نفت ایران در اشتراک است ،را مشخص نکرده است .توافق سال گذشته بیپی برای فروش
سهام این پروژه خود به شرکت سریکا انرژی ،مشروط به دریافت معافیت از تحریمهای
آمریکا میباشد.
این فرمان به سوالی که از آغاز اعالم تحریمها توسط ترامپ ،ذهن سرمایهگذاران بازار
انرژی را به خود مشغول کده است ،پاسخ نداد؛ آیا تحریم نفتی ایران ،میعانات گازی را هم
شامل میشود یا خیر؟ فرمان کاخ سفید لیستی از تعاریف را مشمول تحریمها قرار داده
است ،محصوالت سوختی ،شامل محصوالت متنوعی که از پاالیش و پردازش نفت خام به
دست میآیند ،گاز طبیعی و سایر ترکیبات هیدروکربنی.
اما در این فرمان اشاره شده است که توسعه میدان گاز طبیعی و ساخت و بهرهبرداری
از خطلوله انتقال گاز طبیعی از آذربایجان به ترکیه و اروپا ،باعث فراهم آمدن امنیت انرژی
در ترکیه و اروپا میشود و تامین انرژی این منطقه را نسبت به روسیه مستقل میکند.

خرید مشتریان نفتی بزرگ ایران باال ماند

ارزیابیهای پالتس نشان میدهد صادرات نفت ایران به دو مشتری بزرگ این کشور با
وجود اقدامات خصمانه آمریکا ،در ماه میالدی گذشته باال ماند .به گزارش ایسنا ،برآورد پایگاه
خبری «اس اند پی گلوبال پالتس» نشان داد صادرات نفت ایران در ژوییه با کاهش خرید
کره جنوبی و اروپا دچار افت شد اما خرید چین و هند از ایران باال ماند .طبق آمار نرم افزار
جریان تجاری پالتس ،مجموع حجم صادرات از بنادر ایران در ژوییه به میزان  ۷درصد کاهش
یافت و به  ۲.۳۲میلیون بشکه در روز در مقایسه با  ۲.۴۹میلیون بشکه در روز در ژوئن رسید.
برخی از منابع آگاه اظهار کردهاند که با افت صادرات ،فعالیت پاالیشگاهی ایران افزایش یافته
و در نتیجه تولید بنزین در برخی از پاالیشگاههای ایران رشد کرده و انتظار میرود بشکههای
بیشتری در ذخایر شناور جای بگیرند .بنا بر برآورد پالتس ،تولید نفت ایران در ژوییه به ۳.۷۲
میلیون بشکه در روز رسید که پایینترین سطح از ژانویه سال  ۲۰۱۷بود .صادرات به آسیا با
عدم خرید میعانات ایران از سوی کره جنوبی و تایوان ،در مقایسه با  ۱.۸۵میلیون بشکه در
روز در ژوئن ،به  ۱.۷۶میلیون بشکه در روز در ژوییه کاهش یافت .با این حال بارگیری به چین
 ۷۹۹هزار و  ۴۵۲بشکه در روز بود که در مقایسه با  ۷۲۲هزار و  ۱۰۰بشکه در روز در ژوئن افزایش
داشت .گزارشهایی که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که مقامات چینی درخواست آمریکا
برای قطع واردات نفت ایران را نپذیرفته اند اما موافقت کرده اند که وارداتشان را بیشتر از سطح فعلی
افزایش ندهند .با وجود اینکه برخی از پاالیشگاههای هندی اعالم کردند خرید نفت ایران را کاهش
خواهند داد ،صادرات نفت ایران به هند در ژوییه باالتر بود و با بیش از  ۴۰هزار بشکه در روز افزایش
نسبت به ژوئن ،به  ۷۰۶هزار و  ۴۵۲بشکه در روز رسید .هند تالش می کند واردات نفت از ایران را
ادامه دهد و وارداتش رشد ساالنه چشمگیری نشان داده است .صادرات نفت ایران به ژاپن که تالش
می کند از آمریکا معافیت بگیرد ،در ماه مه به باالترین میزان در هفت ماه گذشته رسید .مقامات
ژاپنی هفته گذشته با مقامات دولت ترامپ در واشنگتن دیدار کردند تا برای ادامه واردات نفت ایران،
معافیت بگیرند اما مقامات آمریکایی درباره این مذاکرات حاضر به اظهارنظر نشدند .دولت آمریکا
اعالم کرده است می خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما مقامات آمریکایی تصدیق کرده
اند که ممکن است به برخی از خریداران نفت ایران معافیت اعطا شود .انتظار می رود مشتریان بزرگ
نفت ایران مانند چین و هند راهی را برای ادامه خرید نفت از ایران پیدا کنند .صادرات نفت ایران به
اروپا با افت تقاضا از سوی فرانسه ،اسپانیا و ترکیه ،از  ۴۸۵هزار و  ۷۶۸بشکه در روز در ژوئن به ۴۶۵
هزار و  ۴۵۰بشکه در روز در ژوییه رسید در حالی که خرید ایتالیا و یونان رشد مستمری داشت.
تقاضا برای خرید محمولههای تک ایرانی در اروپا کاهش یافته اما پاالیشگاههایی که با ایران قرارداد
دارند ،همچنان به قراردادهایشان پایبند هستند.

است .چراکه وقتی امروز نرخ دالر بیش از
 9هزار تومان است یعنی قیمت هر لیتر
بنزین در کشور کمتر از  10سنت است
اما در کشورهای هم مرز شرایط فرق دارد.
برای مثال قیمت هر لیتر بنزین
در ترکیه 1.36دالر است .البته میزان
قاچاق از استانهای مختلف متفاوت
است .در سیستان و بلوچستان هم نفت
گاز و هم بنزین قاچاق میشود اما در
مرز مشترک با عراق بیشتر نفت گاز از
کشور خارج میشود .با این حال فرازمند
میگوید:اگر کنترل نسبی انجام نمیشد
االن در شهرهای مرزی کسی نمیتوانست
سوختگیری انجام دهد.
تخلفات را گزارش دهید
حدود  3هزار و  800جایگاه عرضه
سوخت مایع و  2هزار و  200جایگاه
 CNGدر کشور وجود دارد که به گفته
فرازمند اکثر ا ً خوشنام و در سختترین
شرایط هم متعهد هستند .اما آیین نامه
رسیدگی به تخلفات مجاری عرضه هم
برای جلوگیری از تضییع منافع ملی نیز
برای مهار و مقابله با هر تخلفی وجود
دارد و به کمک آن کمیتههای عملیاتی
و نظارتی مناطق  37گانه شرکت پخش
فرآورد ههای نفتی با متخلفان برخورد
میکند .یکی از تخلفات مطرح شده
کم فروشی است اما این مقام مسئول
میگوید :در جامعه ما این فرهنگ غلط
وجود دارد که فکر میکنند جایگا هها
در حال کم فروشی هستند اساساً تمام
پیمانه گر تلمبهها پلمب هستند .نباید
مقیاس سنجش ما ظروف آب معدنی و
شویند هها باشد .او با بیان اینکه یکی
از مهمترین وظایف ما کنترل کیفیت و

کمیت فرآورد ههای نفتی کشور است،
اظهار کرد :تلمبههای عرضه سوخت
پلمب است و اگر فک پلمب شود
جریمههای بسیار سنگینی خواهد داشت.
اداره استاندارد در این زمینه مسئول است
و هر  3ماه یک بار کنترل میکند.عالوه
بر این بهصورت ماهانه همکاران ما پیمانه
میگذارند و بررسی میکنند.البته اگر
تغییراتی رخ داده باشد در حد چند سی
سی است اما با آن هم برخورد خواهد شد.
فرازمند ادامه داد :وظیفه دوم بررسی
کیفیت فرآوردهای است که عرضه میشود.
باید کنترل داشته باشیم تا جایگاه داران
فرآورده را با سوخت بیکیفیت منزوج
نکنند .به این منظور بهصورت سرزده
مأموران شرکت پخش فرآورده نفتی به
سراغ جایگاهها میروند و با نمونهبرداری
و آزمایش ،کیفیت فرآوردههای موجود در
جایگاهها را بررسی میکنند .یکی از جرایم
مربوط به آلودگی عمدی است که غرامت
سنگینی دارد .این جریمه به اندازهای است
که حالت بازدارندگی داشته باشد و از
حقوق مصرفکننده دفاع کند.
تخلف دیگر گرانفروشی است که
با توجه به اینکه االن نرخ فرآورده واحد
است ،این موضوع چندان دیده نمیشود و
علت رعایت آن هم به دو دلیل است تعهد
جایگاه داران؛ دوم روشهای کنترلی.
او از مردم خواست که در صورت
مشاهده تخلف حتماً با شماره بازرسی
این شرکت  ،۷۷۶۵۴۷۳۱شماره کشیک
 ۷۷۵۰۵۰۷۷و شماره روابط عمومی آن
 ۷۷۶۰۱۷۰۶تماس بگیرند.
تخلفهایی که پرونده دار شدند
چند مورد تخلف جایگاهها در روزهای
اخیر رسانهای شد که فرازمند میگوید
پرونده این تخلفات در منطقه تهران در
حال رسیدگی است .یکی از موارد برخورد
با عدم عرضه بود .در یکی از جایگاههای
تهران به رغم موجودی بنزین یورو  4برای
آنکه فضا برای بنزین سوپر باز شود ،مانع
از سوختگیری خودروها شده بودند اما
جایگاه داران موظفاند بهگونهای عمل
کنند که در  24ساعت شبانه روز اختالل
در سوخترسانی کشور رخ ندهد .مورد
دیگر هم مربوط بهجایگاهی در تهران
بود که  12شب عملیات سوختگیری را
تعطیل کرده بود.
فرازمند تأکید کرد :جایگاههای کشور
باید مطابق با ضوابط و مقررات ما به
مصرفکنندگان سوخت برسانند.

نظر شرکتهای پتروشیمی درمورد بسته جدید ارزی

یکشنبه شب بسته جدید ارزی توسط رییس کل بانک مرکزی ارائه شد که طبق این
بسته قرار شد ارز صادراتی پتروشیمیها در بازار ثانویه معامله شود .تصمیمی که دبیرکل
انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی از آن استقبال کرده و بر این باور است که باعث از
بین رفتن فساد میشود.
احمد مهدوی با بیان اینکه بسته سیاست جدید ارزی به واقعیتها نزدیکتر است،
گفت :به نظر من این بسته بازار را تنظیم میکند و اگر ایرادی هم داشته باشد ،باید برطرف
شود .طبق این بسته همه صادرکنندگان باید ارز خود را در بازار بفروشند و مردم میتوانند
برای خرید و فروش ارز به صرافیها مراجعه کنند .به طور کلی اجرای این بسته باعث
بازگشت آرامش به بازار میشود و مردم را از نگرانی نوسانات لحظهای ارز نجات میدهد.
وی در مورد ارائه ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه گفت :شرکتهای پتروشیمی از این
تصمیم راضی هستند زیرا رانت و فساد را از بین میبرد و قاچاقچی نمیتواند از این ارز
استفاده کند .زمانی که پتروشیمی ها موظف بودند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما ارائه
کنند ،مشخص نبود چه کسی با چه قیمتی این ارز را میگیرد؟
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به این سوال که با ارائه سیاست جدید
ارزی قیمت خوراک چه تغییری کرده است ،پاسخ داد :دولت هنوز چیزی در این مورد
اعالم نکرده است.
بر اساس این گزارش عرضه ارز صادراتی پتروشیمیها آغاز شد و شرکتهای
پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را با نرخ  ۸۰۸۰در بازار عرضه کنند.
بر اساس این گزارش زمانی که سیاستهای جدید ارزی در اردیبهشت ماه توسط دولت
معرفی شد ،شرکتهای پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه
کنند .این تصمیم موجب برانگیختن اعتراضات این شرکتها شد زیرا عقیده داشتند باعث
ایجاد رانت و فساد میشود .اکنون با رونمایی از بسته جدید ارزی ارز صادراتی پتروشیمیها
در بازار ثانویه معامله خواهد شد .همچنین پیش از این و زمانی که شرکتهای پتروشیمی
موظف بودند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند ،برای قیمت خوراک تخفیف
گرفتند و خوراک با قیمت  ۳۸۰۰تومان به آنها عرضه می شد اما قیمت خوراک در بسته
جدید ارزی هنوز مشخص نیست.
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اخبار

جهش دوباره قیمت نفت با نگرانی از
تحریم نفت ایران

با تشدید نگرانی بازارهای جهانی از تحریم نفت ایران
که منجر به کاهش عرضه طالی سیاه خواهد شد ،قیمت
نفت دوباره جهش کرد .پیشخرید هر بشکه نفت خام
برنت با جهشی  ۹۰سنتی یا  ۱.۲درصدی ،به ۷۴.۶۵
دالر رسید .این شاخص نفتی در جلسه معامالتی دیروز تا
 ۷۴.۹۰دالر هم باال رفت .پیشخرید هر بشکه نفت خام
نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا ،دابلیوتیآی ۱۶ ،سنت یا
 ۰.۲درصد رشد کرد و در قیمت  ۶۹.۱۷دالر بسته شد .این
درحالیست که این شاخص دیروز تا قیمت  ۶۹.۸۳دالر هم
باال رفته بود .در کنار تنشهای ژئوپولیتیکی که میتواند بر
تولید نفت ایران تأثیر بگذارد ،سرمایهگذاران به دقت میزان
ذخایر نفت آمریکا را تحت نظر دارند که طبق پیشبینی
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز ،این هفته
 ۳.۳میلیون بشکه افت خواهد کرد .اما پس از بسته شدن
بازارها دادههای موسسه سوخت آمریکا نشان داد ،ذخایر
نفت این کشور در هفته گذشته ،بسیار بیشتر از حد انتظار
و  ۶میلیون بشکه ،کاهش یافته است.
همسو با کاهش میزان مصرف انرژی

کارگروه مدیریت آب و انرژی در
پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد

معاون پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت گفت :به
منظور بهینه سازی مصرف انرژی ،کارگروه مدیریت آب و
انرژی در پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد.
به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت ،غالمرضا حجار،
بر اهمیت تمرکز طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در
بخشهای مختلف این سازمان و کاهش میزان مصرف
آب در کارگروه انرژی و آب تاکید کرد و افزود :با توجه
به مشکالت ناشی از کمبود انرژی در کشور و ابالغیههای
دولتی درباره کاهش مصرف آن ،پژوهشگاه صنعت نفت
همسو با این تصمیمگیری بر آن شد تا کارگروهی برای
بهینهسازی مصرف انرژی تشکیل دهد .وی ادامه داد :با
توجه به اهمیت توجه به مقدار مصرف آب درسازمان،
مقرر شد نام این کارگروه را کمیته آب و انرژی تعیین
و میزان مصرف هر یک از واحدهای این مجموعه را به
تفکیک مشخص کنیم .معاون پشتیبانی پژوهشگاه صنعت
نفت تصریح کرد :هدف اصلی این کارگروه رساندن مصرف
آب سازمان به یک سوم میزان مصرف کنونی است؛ از این
رو مصرف بهینه آب شرب شهری و حتی چاههای موجود
در پژوهشگاه در دستور کار قرار گرفته و با توجه به تصمیم
اخیر شهرداری مبنی بر ایجاد نکردن فضاهای سبز ،در
پژوهشگاه نیز آبیاری چمنهای مجموعه به صورت خیلی
محدود و برای درختان نیز آبیاری قطرهای در نظر گرفته
شده است .وی در ادامه افزود :قرار است اعضای کارگروه
و کارشناسان پژوهشگاه جایگزین مناسبی برای چمنهای
موجود انتخاب کنند که یا نیازی به آبیاری نداشته یا نیاز
به حداقل مصرف آب داشته باشد و از این طریق بتوان آب
بیشتری را ذخیره کرد .همچنین تعمیر لولههای فرسوده
که سبب هدررفت آب میشود از دیگر اقدامهایی است که
باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر انرژی ترکیه:

علیرغم تحریمهای آمریکا به واردات
گاز از ایران ادامه خواهیم داد

«فاتح دونمز» اعالم کرد :با توجه به اینکه هیچ قصد و
نیتی برای ایجاد مشکل سرما و تاریکی برای شهروندانمان
نداریم ،به واردات گاز از ایران ادامه خواهیم داد« .فاتح
دونمز» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در یک کنفرانس
مطبوعاتی در مورد تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار
داشت :تأمین امنیت عرضه و تقاضا برای ما بسیار مهم
است .ترکیه روابط تاریخی با ایران دارد .واردات گاز ترکیه
از ایران تا سال  2026ادامه دارد .با توجه به اینکه هیچ قصد
و نیتی برای ایجاد مشکل سرما و تاریکی برای شهروندانمان
نداریم ،به واردات گاز از ایران ادامه خواهیم داد .دونمز با اشاره
به مذاکرات آنکارا و واشنگتن برای حل تنشهای ایجاد شده
در روابط دو کشور خاطرنشان کرد :در حال حاضر یک هیئت از
ترکیه به آمریکا سفر کرده تا با مقامات آمریکایی در موضوعات
مختلف از جمله تحریمهای ایران مذاکره کند .به شخصه بسیار
امید دارم که نتایج خوبی از این مذاکرات به دست خواهد
آمد .وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با انتقاد از تهدید ترامپ
علیه کشورهایی که تحریمهای ایران را رعایت نکنند ،تصریح
کرد :تحریمهای ایران ،به صورت یکجانبه از سوی آمریکا اعمال
میشود .اتحادیه اروپا مخالف این تحریمهاست .ترکیه دارای
روابط تجاری قانونی با ایران است و این مسئله از نظر تأمین
عرضه و تقاضا بسیار مهم است .از طرف دیگر ترکیه و ایران
حق و حقوق همسایگی نسبت به هم دارند و نمیتوانیم این
مسئله را نادیده بگیریم.

