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 ۵۰۰۰مگاوات به ظرفیت اسمی
نیروگاهی کشور اضافه میشود

مدیرعامل شرکت مادر تخضصی تولید نیروی برق
حرارتی از اضافه شدن  ۵۰۰۰مگاوات به صورت اسمی
به ظرفیت نیروگاههای کشور خبر داد و گفت ۲۵ :واحد
نیروگاهی تا تابستان سال آینده وارد مدار خواهد شد تا
بتوانیم تابستان پیشرو را بدون کوچکترین مشکل سپری
کنیم.
محسن طرزطلب در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
از دو هفته پیش تعمیر نیروگاهها طبق برنامهریزی که با
شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مصوبه وزارت نیرو صورت
گرفت آغاز شده ،اظهار کرد :مقرر شده تا اردیبهشتماه
تعمیرات اساسی واحدها صورت گیرد و بخش باقیمانده
کار نیز نهایتا تا خردادماه سال آینده به اتمام برسد.
وی افزود :یکی از اولویتهای مهم ما این است که
بتوانیم در هر شرایطی که برای کشور رقم میخورد ظرفیت
نیروگاههای حرارتی را برای سال آینده حفظ کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخضصی تولید نیروی
برق حرارتی ،سال گذشته در پیک مصرف توانستیم ۴۷
هزار مگاوات ظرفیت موجود نیروگاههای حرارتی را به
صورت عملی استفاده کنیم و امسال بنا داریم تا این
ظرفیت را افزایش دهیم ،اما در اولین مرحله اولویت این
است که ظرفیت فعلی را حفظ کنیم.
طرزطلب با بیان اینکه تمهیدات متعددی را برای
گذر از پیک سال  ۱۳۹۸در نظر گرفتهایم ،تصریح کرد:
با تایید هیات دولت قطعا این تمهیدات را اجرایی خواهیم
کرد و نخواهیم گذاشت کشور خاموشی گسترده را تجربه
کند.
چندی پیش نیز محمود رضا حقی فام معاون
هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت :هدفگذاری صنعت
برق کشور خاموشی صفر است و سعی داریم با اجرای برنامه
 ۰۹۸بتوانیم  ۵۰۰۰مگاوات برق در تولید و  ۳۰۰۰مگاوات
برق در مصرف به میزان قدرت تامین و تولید اضافه کنیم.

 12/5میلیارد متر مکعب امسال
در کشور کاهش آب داریم

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت12 :میلیارد و 500
میلیون متر مکعب امسال در کشور کاهش آب داریم که در
همسنجی با پارسال به طور کلی حدود  33درصد شرایط
را سخت می کند.
به گزارش ایرنا ،سیف اهلل آقابیگی در مراسم آغاز بکار
مرکز پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان
اظهار داشت :میزان ذخیره مخازن آبی سدها در سال -96
 97حدود  110میلیون مترمکعب است اما در حال حاضر
حداکثر این ذخیره به  15میلیون مترمکعب رسیده است.
وی ادامه داد :البته این ذخیره آب در کشور نیز کمتر
خواهد شد و با پیش بینی های صورت گرفته سال پیش رو
با مشکالت بیشتری رو به رو هستیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شرکت مدیریت منابع آب پیش بینی کرد :در سطح کشور
میزان خطر پذیری ما از نمره  10ضریب  8است که این
نشان از خطر پذیری باالی ما دارد که اینگونه اقدام باعث
آمادگی بیشتر می شود ولی متوسط کشور در این زمینه
پایین است.
آقا بیگی ادامه داد :تا پایان پاییز سال جاری بارندگی
ها در کمترین میزان خواهد بود و نیاز است راهکارهای
مدیریتی در این زمینه برای تدوام خدمات رسانی باید قوی
تر باشد.
این مسوول تدوین برنامه های پدافند غیرعامل را
راهکار مدیریت منابع آب و خشکسالی دانست و اظهار
داشت :با توجه به تغییرات اقلیم و فرایندی که به دنبال
آن در منطقه و جغرافیا با عنوان خشکسالی به وجود آمده
ایجاد مرکز مدیریت بحران یکی از ضروری است.
وی افزود :از سوی دیگر شرایط همیشه در حالت
نرمال نیست و الزمه وجود دفترهای مدیریت بحران ،برنامه
های نرم افزاری برای پشتیبانی و سخت افزارها و اقدامی
است که تا تاکنون انجام شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شرکت مدیریت منابع آب یاد آور شد :در متوسط بارش
کشور تا چند روز گذشته نسبت به سال قبل  27درصد
کاهش داشتیم نسبت به دراز مدت آمار  48ساله31 ،
درصد کاهش ایجاد شده اما در استان هرمزگان میزان
خشکسالی و کمبود بارش باالی  68درصد است که تاثیر و
آثار بزرگی آن بر استان می گذارد.

تولید نفت اوپک در ماه اوت  278هزار
بشکه در روز افزایش یافت

تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
در ماه اوت (مرداد-شهریور)  278هزار بشکه در روز در
مقایسه با ماه پیش از آن افزایش یافت.
به گزارش ایرنا ،بر اساس گزارش ماه سپتامبر اوپک
منتشر شد ،افزایش تولید ماه گذشته اوپک بیش از هر چیز
نتیجه افزایش تولید کشورهای لیبی ،عراق و نیجریه است
که به ترتیب تولید خود را در مقایسه با ماه ژوئیه (تیر-
مرداد)  90 ،256و  74هزار بشکه در روز افزایش داده و به
این ترتیب کاهش تولید ایران و ونزوئال را جبران کردند.
تولید نفت کشورمان در ماه اوت به دلیل تحریم های
ناعادالنه آمریکا  150هزار بشکه در روز کاهش یافت .تولید
نفت ونزوئال نیز در ماه میالدی گذشته کاهشی  36هزار
بشکه ای در روز را تجربه کرد.
بر اساس گزارش ماهانه «بازار نفت» اوپک ،تقاضای
جهانی نفت در سال جاری میالدی 98 ،میلیون و 820
هزار بشکه در روز تخمین زده شد که نسبت به سال
گذشته  1.67درصد رشد داشته است .افزایش تقاضای این
کاال در چین و هند عامل اصلی این رشد محسوب می شود.
اوپک ،تقاضای نفت چین و هند در سال  2018را به ترتیب
 12.47و  4.75میلیون بشکه در روز تخمین زد که نسبت
به سال  2017به ترتیب  3.40و  4.76درصد افزایش را
نشان می دهد.
چین پس از آمریکا دومین مصرف کننده بزرگ نفت
در جهان است .اوپک تقاضای نفت آمریکا در سال 2018
را  20میلیون و  450هزار بشکه در روز برآورد کرده است.
اوپک در گزارش این ماه خود ،تولید نفت کشورهای
غیرعضو اوپک در سال  2018را  59میلیون و  560هزار بشکه
در روز برآورد کرد که نسبت به سال گذشته میالدی  2میلیون
و  20هزار بشکه در روز افزایش دارد .این سازمان همچنین
انتظار دارد تولید نفت غیراوپک در سال  2019به  61میلیون
و  710هزار بشکه در روز افزایش یابد که این افزایش ،بیشتر از
باال رفتن سطح تولید در آمریکا ناشی می شود.

گاز ایران در دوران تحریمهای جدید به شکوفایی میرسد؟

ایران در حرکتی که میتوان آن را
یک ژست ژئوپلیتیکی استراتژیک در قبال
فرانسه تعبیر کرد ،اخیرا اعالم کرده که
سرمایهگذاری توتال در میدان گازی پارس
جنوبی را جبران خواهد کرد.
با این حال مبلغی که توتال در ایران
سرمایهگذاری کرده است تا پایان پروژه
عملیاتی شدن فاز  ۱۱میدان گازی پارس
جنوبی به این شرکت فرانسوی عودت
داده نمیشود .فرانسه به نوبه خود یکی
از کشورهای اتحادیه اروپا بوده که برای
تجدیدنظر آمریکا در وضع مجدد تحریمها
علیه ایران البی کرد؛ هرچند که این تالش
موفق نبوده است.
بیژن زنگنه  -وزیر نفت ،در این باره
گفت « :قرار نیست توتال مبلغی به عنوان
جریمه بپردازد اما پولی که این شرکت در فاز
 ۱۱پارس جنوبی سرمایهگذاری کرده است،
تا پایان زمان اجرای پروژه و تولید آن عودت
داده نخواهد شد.
توتال در ژوییه سال  ۲۰۱۷نخستین
قرارداد انرژی بزرگ از زمان رفع تحریمها در
سال  ۲۰۱۶را با ایران منعقد کرد .این شرکت
توافق کرد مبلغ اولیه یک میلیارد دالر را
برای نخستین فاز این پروژه سرمایهگذاری
کرده و  ۵۰.۱درصد سهم در آن داشته باشد
در حالی که مجموع سرمایهگذاری توتال قرار
بود به  ۵میلیارد دالر بالغ شود .سهم شرکت

ملی نفت چین ( )CNPCنیز  ۳۰درصد و
پتروپارس ایران  ۱۹.۹درصد تعیین شده بود.
با این حال مدت کوتاهی پس از اینکه
دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا در ماه مه
اعالم کرد که تحریمها علیه برنامه هستهای
ایران را مجددا وضع خواهد کرد ،توتال ناچار
شد در سیاست خود برای سرمایهگذاری در
بخش نفت و گاز ایران تجدیدنظر کند .این
شرکت ماه گذشته رسما از ایران خارج شد
و از قرارداد پارس جنوبی کناره گیری کرد.
نخست مرحله از تحریمهای آمریکا اوایل ماه
میالدی گذشته به اجرا درآمد و بخشهای
خودرو ،صدور اوراق قرضه و تجارت فلزات را

تقاضا برای نفت تا  ۵سال دیگر به اوج میرسد

تقاضا برای نفت از هم اکنون تا پنج سال آینده ممکن است به اوج خود برسد.
پیشبینی درباره زمانی که تقاضا برای نفت به اوج خود میرسد ،به دلمشغولی صنعت
انرژی تبدیل شده است .برآوردهای مختلفی در این باره وجود دارد اما اکثرا انتظار دارند
در حدود سال  ۲۰۳۰یا پس از آن تقاضا برای نفت کاهش پیدا کند .با این حال در هفته
جاری دو پیشبینی جدید انجام شد که بر اساس آنها ،تقاضا برای نفت تا دهه  ۲۰۲۰وشاید
 ۲۰۲۳به اوج خود خواهد رسید که بسیار سریعتر از پیشبینیهای انجام شده از سوی
شرکتهای نفتی و سرمایهگذاران آنها است.
طبق گزارش جدید  ،Carbon Tracker Initiativeترکیبی از عوامل فناوری،
سیاست و ضرورت ،به اوج گرفتن تقاضا برای نفت در دهه  ۲۰۲۰منجر خواهد شد .منظور
این اندیشکده مالی از ضرورت ،لزوم گذر به انرژیهای پاکتر به دالیل محیط زیستی و
تالش برای اجتناب از متحمل شدن پیامدهای ژئوپلیتیکی وابستگی انرژی است .به عالوه
تحوالت بازار نوظهور به معنای آن است که نابودی تقاضا برای نفت ممکن است بسیار
زودتر از آنچه برخی انتظار دارند ،روی دهد.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،موتور تغییرات اکنون در بازارهای نوظهور قرار دارد
که عمده رشد تقاضا برای نفت را هدایت میکنند .این بازارها در تالش برای بهره برداری
از فرصتها در دوران انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگیهای انرژی خود هستند.
به همین دلیل انتظار میرود بازارهای نوظهور نیازهای انرژی خود را به میزان فزایندهای
از منابع تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی تامین کنند .بکارگیری سریع انرژیهای
تجدیدپذیر تنها با ادامه کاهش هزینههای آنها ممکن خواهد شد.
همچنین گزارشی که هفته جاری از سوی شرکت مدیریت ریسک نروژی DNV GL
منتشر شد ،نتیجهگیری مشابه  Carbon Trackerداشت که تقاضا برای نفت در نیمه
بعدی دهه جاری یا همین حدود به اوج خود خواهد رسید.

هدف گرفت .تحریمهایی که در چهارم نوامبر
( ۱۳آبان) اجرایی میشود ،مستقیما بخش
نفت و گاز ،صنعت کشتیرانی و موسسات
مالی را هدف میگیرد.
تحریمها و گاز
بر اساس گزارش اویل پرایس ،مشکل
توتال و سایر شرکتهای خارجی که با ایران
قرارداد بستند ،ریسک تحریمهای ثانویه بابت
ادامه همکاری با ایران است.
توتال در حالی از ایران خارج شده که
تا نوامبر سال گذشته به نظر میرسید ایران
میتواند صادرات نخستین محموله های
 LNGخود را ظرف یک تا دو سال آینده

آغاز کند .با این حال به نظر میرسد
قراردادهای تامین گاز طبیعی ایران به اندازه
نفت از تحریمهای جدید متاثر نخواهد شد.
بخش گاز ایران که در مقایسه با کل صنعت
انرژی این کشور کوچکتر است ،با وجود
تحریمها احتماال شاهد شماری توافق تامین
گاز مهم خواهد بود.
ترکیه که حدود  ۴۰درصد از برق خود
را از گاز طبیعی به دست میآورد ،قرار است
 ۹.۵میلیون متر مکعب گاز ایران را در
قراردادی که تا سال  ۲۰۲۶اجرا خواهد شد،
خریداری کند .رجیب طیب اردوغان  -رییس
جمهور ترکیه ،در یک سخنرانی در ژوییه
گفته بود «چه کسی کشور من را در زمستان
گرم خواهد کرد؟ »
توافقی که اکتبر گذشته میان ایران و
ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی به جای
دالر آمریکا در تجارت دوجانبه منعقد شد ،به
ادامه قرارداد گازی میان آنها کمک خواهد
کرد .تهران تالش کرده توافقهای مشابهی با
سایر کشورها از جمله روسیه داشته باشد .اگر
این قراردادها اجرا شوند ،به ایران و شرکایش
اجازه میدهند سیستم مالی آمریکا را دور
بزنند و به این ترتیب ابزارهای فشار اصلی
ترامپ را بیاثر خواهند کرد .سایر مشتریان
گازی بزرگ ایران به ویژه ارمنستان و
آذربایجان نیز احتماال با وجود تحریمها به
قراردادهای گازی خود با ایران ادامه میدهند.

تکذیب خروج پتروشیمیها از بورس کاال

چند مصرف کننده برای خرید محصوالت پتروشیمی از رقابت دربورس معاف میشوند
در توافقهای انجام شده با تشخیص وزارت صمت تنها تعداد محدودی از مصرف
کنندگان مهم مواد پتروشیمی مانند شرکتهای داروسازی که تولید آنها برای کشور
ضروری است،برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمیها از رقابت در بورس معاف میشوند.
به گزارش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،در پی انتشار گفتوگویی با
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تیتر «خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال تائید
شد» ،این خبر تکذیب می شود.
در جوابیه منتشر شده از سوی روابط عمومی و امور بینالملل هلدینگ خلیج فارس
آمده است :متاسفانه در گفتوگوی منتشر شده بورسنیوز با جعفر ربیعی ،مدیرعامل
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) انتخاب تیتری غلط ،سبب
برداشتهایاشتباه مبنی بر خروج پتروشیمیها از بورس کاال شده است.
همانطور که در متن گفتوگو نیز اشاره شده و مجددا تاکید میشود در توافقات
صورت گرفته با تشخیص وزارت صمت تنها تعداد محدودی از مصرف کنندگان مهم مواد
پتروسیمی مثل شرکتهای داروسازی که تولیدات آنها برای کشور ضروری است و جزو
کاالی اساسی هستند برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمیها از رقابت در بورس معاف
میشوند.
بر اساس توافق انجام شده ،این تعداد محدود که از سوی دستگاههای مسئول شناسایی
و معرفی خواهند شد ،میتوانند به صورت مستقیم مواد پتروشیمی مورد نیاز پتروشیمی
خود را با امضای قرارداد مستقیم با پتروشیمیهاو با قیمت بورس ،خریداری کنند.
بار دیگر تاکید میشود تمهید اندیشیده شده برای تعداد محدودی از شرکتهای
تولیدکننده کاالهای راهبردی کشور به معنای خروجپتروشیمیها از بورس کاال نیست و
عرضه محصوالت پتروشیمی کماکان در بورس کاال ادامه خواهد یافت.

رقابت غولها بر سر بازار نفت ایران

یکی از مهمترین اهداف عربستان
سعودی مدیریت بازار جهانی نفت خام است.
بهطوری که میخواهد قیمتهای نفت خام
را در محدوده  ۷۰تا  ۸۰دالر برای هر بشکه
حفظ کند.
هرچند که چندی پیش قیمت نفت
خام گرانتر از  80دالر برای هر بشکه بود؛ تا
بتواند عرضه اولیه سهام آرامکو را با باالترین
قیمت به فروش برساند .این برنامه به اوایل
سالجاری میالدی بازمی گردد .آن زمان
عربستان سعودی برای فروش نفت  80دالر
به ازای هر بشکه و حتی باالتر از آن تالش
میکرد تا ارزشگذاری شرکت نفت آرامکو با
باالترین قیمت و به عنوان بزرگترین عرضه
اولیه جهان انجام شود.
اما پادشاهان نفت عربستان بعد از کنار
گذاشتن این برنامه و آغاز همراهی با رئیس
جمهوری امریکا به یک باره تصمیمشان
عوض شد و گرفتن بازار از دست رفته نفت
ایران به مهمترین هدف این کشور تبدیل
شده است .بهطوری که هماکنون این کشور
به مشتریان نفت خام خود تخفیف هم
میدهد تا از تحریمهای امریکا علیه ایران
بیشترین استفاده را ببرد .در این خصوص
خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی اعالم کرده
که عربستان سعودی قیمت نفت خود را در
اکثر گریدهای نفتی برای خریداران آسیایی
کاهش داده و بدینوسیله حداقل  3خریدار
نفتی دیگر برای خود فراهم کرده است.
تخفیف ویژه عربستان به مشتریان
نفت باهدف گرفتن سهم ایران از بازارهای
جهانی است .خریداران جدید قرار است از
نفت آرامکو تأمین شوند و عرضه نفت به این

خریداران از ماه اکتبر آغاز میشود .این در
حالیست که تحریمهای نفتی امریکا از 4
نوامبر آغاز و پیشبینی میشود که عرضه
نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش یابد.
اما مرتضی بهروزی فر ،عضو هیأت علمی
مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی معتقد
است که درحال حاضر فقط عربستان نیست
که به دنبال تصاحب بازار از دست رفته و
در حال کاهش ایران است .او در گفتوگو با
«ایران» اظهار کرد« :کشورهایی نظیر روسیه،
عراق و امارات نیز به دنبال افزایش سهم خود
در بازار نفت خام و جذب مشتریان ایران
هستند و همگام با عربستان در حال دادن
تخفیف به مشتریان نفت خامند».
بهروزی فر با اشاره به کاهش خرید
نفت از سوی برخی کشورهای آسیایی نظیر
ژاپن و کره جنوبی تحت فشار امریکا توضیح
داد« :در حال حاضر عربستان شمشیر را
علیه ایران از رو بسته است .در این شرایط
شاید برخی مدعی شوند که کشورهایی نظیر
روسیه و عراق دوست ،همسایه و شریک ایران
هستند اما اساساً این کشورها در بازار نفت
خام رقیبی سرسخت برای ایران محسوب
میشوند و هرکدام به دنبال حداکثر کردن
بازار خود در غیاب ایرانند .در حال حاضر بازار
ژاپن و کره جنوبی نیز عم ً
ال از تصاحب ایران
خارج شده و تولیدکنندگان نفت میخواهند
که هر کدام سهم بیشتری از این بازار ببرند».
او با بیان اینکه مشتریان نفت ایران
باید میان ایران و امریکا یکی را انتخاب کنند،
اظهار کرد« :طبیعی است که در این نبرد
احتمال شکست ایران بیشتر از امریکاست.
پس از عقبنشینی دونالد ترامپ از توافق

برجام ،امریکا مشتریان نفتی ایران را تهدید
کرد که وارداتشان را از این کشور به صفر
برسانند .کشورهایی نظیر چین هم اگر با
امریکا سازش نکنند قطعاً به دنبال منافعی
چشمگیر در ایران خواهند بود».
**پاییز ،فصل تخفیفهای نفت
در حالی که بسیاری از رسانههای دنیا
تخفیفهای امریکا را مستقیماً در ارتباط با
تحریمهای ایران میدانند؛ این کارشناس
انرژی میگوید« :بهار و پاییز فصلی است که
تقاضا برای نفت خام کم میشود و بخشی
از تخفیفهای کشورهای تولیدکننده و
صادرکننده نفت خام برای حفظ مشتریان و
افزایش فروششان در فصول کم تقاضاست».
با این حال او عربستان را دشمن علنی
ایران میداند و میگوید« :عربستان در حال
حاضر بیش از  10میلیون و  400هزار بشکه
در روز نفت خام تولید و بخش اعظم آن را
صادر میکند .این کشور توان افزایش یک
میلیون بشکهای تولید نفت خام را هم دارد.
در شرایطی که آل سعود ،ترامپ و نتانیاهو
یک مثلث علیه ایران را تشکیل میدهند
و میخواهند ایران را در گوشه رینگ قرار
دهند ،هر اقدامی از سوی ریاض علیه ایران
قابل باور و تصور است».
بهروزی فر ادامه داد« :اما نباید فراموش
کنیم که بخشی از نفت روسیه و عراق بسیار
شبیه ایران است و احتمال دارد در شرایط
فعلی سراغ پاالیشگاههای خریدار نفت ایران
بروند ».خبرها حاکی از آن است در حالی که
شرکتهای هندی برای جبران کاهش خرید
نفت خود از ایران به خرید نفت از عراق
روی آوردهاند ،بر اساس آمارها ،عراق در ماه

اوت توانسته با پیشی گرفتن از عربستان به
بزرگترین تأمین کننده نفت هند تبدیل شود.
اما در مورد روسها شرایط فرق میکند.
روسها با سیاست خاصی از حضور ایران در
بازار حمایت میکنند اما در عمل به دنبال
جذب بازار از دست رفته کشورمان هستند.
برای مثال اخیرا ً سرگئی ریابکوف ،معاون
وزیر امور خارجه روسیه ،اعالم کرد« :مهم
است که شرایطی ایجاد شود تا صادرات نفت
ایران به بازارهای جهانی ادامه یابد ».روسیه
بیش از  11میلیون بشکه در روز نفت خام
تولید میکند و بزرگترین تولیدکننده نفت
خام متعارف دنیاست .به نظر میرسد که با
پایان سال  2018دیگر روسیه و عربستان به
همراه کشورهای متحد خود توافق کاهش
تولید اوپک و غیر اوپک را دیگر تمدید نکنند.
در این باره بهروزی فر میگوید« :بیژن زنگنه،
وزیر نفت ایران ،شرایط سختی در مذاکرات با
این کشورها دارد .چرا که صادرات نفت خام
ایران با مشکالت عظیمی روبه روست».
آمارها نشان میدهد که صادرات نفت
خام ایران به حدود  2میلیون بشکه در روز
و تولید آن حدود  3.7میلیون بشکه در روز
رسیده که رقم صادرات از میانگین سال
گذشته نزدیک به  115هزار بشکه کمتر
است.

بررسی وضعیت تولید بنزین معمولی و سوپر در ایران

تولید بنزین در ایران روی مدار ثبات در حرکت است
و بررسی جدیدترین اخبار نشان میدهد به زودی شاهد
افزایش تولید بنزین خواهیم بود .با این حال همچنان بوی
کمبود بنزین سوپر در برخی جایگاههای سوخت به مشام
میرسد که گفته شده این مشکل نیز بهزودی برطرف خواهد
شد.
به گزارش ایسنا ،نگرانیها درمورد تامین بنزین مورد
نیاز کشور با تکمیل فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
نسبت به سالهای گذشته کمرنگ شده و با خبر آغاز
عملیات احداث فاز  ۴این پاالیشگاه میتوان گفت تامین
بنزین یکی از مواردی است که در زمان تحریم هم با مشکل
مواجه نخواهد شد.
به طور کلی پاالیشگاه ستاره خلیجفارس با تولید روزانه
 ۲۷.۵میلیون لیتر بنزین ،نزدیک به  ۳۰درصد نیاز کشور در
این زمینه را تأمین میکند .بر اساس آخرین آمار منتشرشده،
تولید روزانه بنزین کشور  ۹۳میلیون لیتر در روز است و
چندی پیش علیرضا صادق آبادی ،مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فراوردههای نفتی از تولید  ۱۰۰میلیون لیتر
بنزین در کشور تا اذرماه خبر داد و گفت ٨٠ :میلیون لیتر

از ١٠٠میلیون لیتر طبق استاندارد یورو  ٤و یورو  ٥است.
هرچند در زمینه تامین بنزین کشور مشکلی وجود
ندارد اما حدود سه ماه است که شاهد کمبود بنزین سوپر
در برخی جایگاههای سراسر کشور بودیم که علل مختلفی
برای این کمبود لیست شد .گاهی گفته شد علت این موضوع
قطع واردات بنزین سوپر به دلیل خودکفایی کشور در تولید
این بنزین است و گاهی علت کمبود بنزین سوپر تعمیرات
پاالیشگاه شازند اعالم شد .گاهی گفته شد به دلیل تعمیر
خط لوله انتقال بنزین سوپر با تاخیر مواجه شده است و
گاهی اخباری هم منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت نفت
درحال ذخیره سازی بنزین برای زمان تحریم است و اولویت
اول کشور تامین بنزین معمولی مردم است.
در هر صورت کمبود بنزنی سوپر در برخی از جایگاهها
توسط وزیر نفت هم تایید شد .بیژن زنگنه در این مورد
گفت :ما در کشور مشکل کمبود بنزین نداریم اما ممکن است
بنزین سوپر در یک جایگاهی کم باشد.
هرچند به نظر میرسد قرار است این مشکل با آغاز
فصل پاییز و اتمام سفرهای تابستانی مردم برطرف شود.
زیرا آنطور که سخنگوی کمیسیون انرژی اعالم کرده است

از ابتدای مهرماه عرضه مجدد بنزین سوپر در جایگاه های
سوخت آغاز می شود .شنیدهها حاکی از آن است که مجلس
قصد دارد اگر عرضه بنزین سوپر آغاز نشد از شرکت ملی
پاالیش و پخش در این باره سؤال کند.
هرچقدر کفه ترازوی تولید بنزین در کشور سنگین
شود ،کفه مصرف سنگینتر میشود .البته شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی که میزان مصرف بنزین در کشور را به
صورت ماهیانه اعالم میکرد این ماه از اعالم آن خودداری
کرد .با این حال آخرین آماری که در این زمینه موجود است
میگوید مصرف بنزین در تیرماه به مرز سه میلیارد لیتر
رسیده است .بر این اساس ایرانیها در تیرماه دو میلیارد و
 ۸۴۰میلیون لیتر بنزین سوزاندند .مصرف بنزین از ابتدا تا
انتهای تیرماه در سال جاری  ۹۱میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( ۸۴میلیون و
 ۵۰۰هزار لیتر)  ۸.۵درصد رشد داشته است.
پیش از این به طور متوسط روزانه ٣.٥میلیون لیتر
بنزین سوپر در کشور توزیع میشد که این میزان ممکن بود
با توجه به شرایط به  ٣.٣یا ٣.٧برسد .بنابراین میزان مصرف
بنزنی سوپر در کشور بین سه تا چهار لیتر در روز است.

3

اخبار
طبق جدیدترین گزارش اوپک ؛

تولید نفت ایران کاهش یافت

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک ،تولید نفت ایران
در اوت سال میالدی جاری به  ۳.۵۸۴میلیون بشکه در روز
رسید .گزارش اوپک بر مبنای منابع ثانویه نشان میدهد
تولید نفت ایران در ماه میالدی گذشته به  ۳.۵۸۴میلیون
بشکه در روز رسید که  ۱۵۰هزار بشکه در روز نسبت به نرخ
تولید  ۳.۷۳۴میلیون بشکه در روز در ژوییه کاهش نشان داد.
متوسط تولید نفت خام ایران در سه ماهه دوم سال میالدی
جاری به  ۳.۸۱۳میلیون بشکه در روز بالغ شد که در مقایسه
با  ۳.۸۱۳میلیون بشکه در روز تولید سه ماهه اول ثابت بود.
آمار تولید اوپک بر مبنای اطالعاتی که از سوی ایران ارائه
شده است ،نشان میدهد تولید کشور در اوت سال میالدی
جاری  ۳.۸۰۶میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۳.۸۰۶
میلیون بشکه در روز در ژوییه بدون تغییر ماند .طبق آمار
منابع ثانویه ،مجموع تولید اوپک که متشکل از  ۱۵عضو است،
به  ۳۲.۵۶میلیون بشکه در روز در ماه اوت رسید که  ۲۷۸هزار
بشکه در روز نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشت .تولید
نفت خام در لیبی ،عراق ،نیجریه و عربستان سعودی افزایش
یافت در حالی که در ایران ،ونزوئال و الجزایر کاهش یافت .بر
اساس گزارش ماهانه اوپک ،ارزش سبد مرجع اوپک در اوت
کاهش یافت اما برای چهارمین ماه متوالی باالی  ۷۰دالر در
هر بشکه بود .این سبد بر مبنای ماه به ماه در اوت  ۱.۰۱دالر
یا  ۱.۴درصد کاهش یافت و به  ۷۲.۹۶دالر در هر بشکه رسید.
ارزش سبد مرجع اوپک از ابتدای امسال تاکنون  ۶۹.۵۵دالر
در مقایسه با  ۴۹.۷۳دالر در مدت مشابه سال گذشته بود.
قیمت نفت سنگین ایران در ماه اوت  ۷۰.۴۶دالر بود که در
مقایسه با ژوییه  ۹۸سنت یا  ۱.۴درصد کاهش داشت .متوسط
قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون
 ۶۷.۹۴دالر در هر بشکه در مقایسه با  ۴۹.۲۷دالر در مدت
مشابه سال میالدی گذشته بوده است.

یارانه  ٢٥برابری به قاچاقچیان سوخت!

خبرهای منتشر شده در خصوص افزایش قاچاق
فرآورده های نفتی (مشخصا بنزین) در حالی از سوی وزیر
نفت در حاشیه جلسه این هفته هیات دولت تایید شد
که هنوز سهمیه کارت سوخت حدود  ٣٠٠لیتری مناطق
مرزی کشور درآمدی معادل با بیش از  ٢٥برابر یارانه نقدی
هر ایرانی به جیب قاچاقچیان سوخت سرازیر می کند.
وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد
قاچاق بنزین گفت :قاچاق فعال و زیاد شده است .این
مختص قاچاقچی هم نیست ،همه هستند.
برای ما ایرانیها قاچاق سوخت (خصوصاً بنزین و گازوئیل)
به کشورهای همسایه پدیده ناآشنایی نیست و سالهاست که در
مناطق مرزی این نوع قاچاق شایع بوده است .روزی در قالب
کولبری گازوئیل ،جاسازهای متنوع و ...
حتما بارها شنیده اید که قیمت سوخت در کشورهای
همسایه باالتر از ایران است .بنابه بررسی های صورت
پذیرفته هر لیتر بنزین در آن سوی مرزهای کشور بین
چهار تا چهارده هزار تومان به فروش می رسد .از این رو
با متوسط نرخ پنج هزار تومان برای هر لیتر بنزین قاچاق،
محاسبه مابه التفاوت چهار هزار تومانی نرخ بنزین داخلی
و برون مرزی برای  ٣٠٠لیتر سهمیه تخصیصی به کارت
های سوخت مناطق مرزی کشور ،ایجاد یارانه یک میلیون
و دویست هزار تومانی می کند که این رقم بیش از  ٢٥برابر
مبلغ یارانه هر ایرانی است.
در شرایط فعلی به دلیل تغییرات ارزی پیشآمده و
افزایش شدید نرخ ارز ،قاچاق سوخت ابعاد گستردهتری
بهخود گرفته و پمپبنزینهای مناطق مرزی بویژه در
استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد
صفهای طوالنی است .با توجه به این شرایط ،قاچاق
سوخت آنچنان پُرسود شده که به گفته وزیر نفت همه
در آن ورود داشته اند .اما پدیده ای که در این شرایط
موجب هدر رفت منابع کشور است عدم توجه و مدیریت
ناصحیح توزیع سوخت در کشور است .به گونه ای که با
تخصیص سهمیه نامتعارف در کارت های سوخت مناطق
مرزی موجب رونق اقتصادی این پدیده شده و با توجه به
نوسانات اخیر نرخ ارز ،جذابیت اقتصادی را برای قاچاقچیان
سوخت افزایش داده است .همچنین عالوه بر سوءاستفاده از
سهمیه اختصاصی به مناطق مرزی ،موجب مهاجرت کارت
سوخت استان های دیگر به مناطق مرزی کشور نیز شده
است .با توجه به شرایط اقتصادی خاص و رشد نامتعارف
مصرف بنزین در کشور ،ساختار مدیریت توزیع و عرضه
سوخت کشور چه تدابیری می اندیشد؟
رشد۱۶درصدی صادرات قیرنفت ؛

صادرات میعانات گازی
 ۴۱درصد کاهش یافت

صادرات میعانات گازی در پنج ماه نخست سال جاری
 ۴.۱میلیون تن به ارزش  ۲.۱میلیارد دالر بوده است که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش  ۴۱درصدی در
وزن و  ۲۳درصدی در ارزش داشته است.
بررسی تازهترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران
نشان می دهد ،در پنج ماه نخست سال جاری  ۴میلیون
و  ۱۶۷هزار تن میعانات گازی از ایران به کشورهای هدف
صادر شده است که ارزش صادرات این مواد به  ۲میلیارد و
 ۱۶۹میلیون دالر بوده است.
صادرات میعانات گازی ایران در این مدت از لحاظ
وزنی  ۹درصد و از لحاظ ارزش  ۱۱.۲۳درصد از ارزش کل
صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷
میلیون و  ۱۳۹هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون
دالر صادرات میعانات گازی داشتیم که  ۱۴.۹۷درصد از
وزن و  ۱۶.۴۹درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود
اختصاص داده بود.
به این ترتیب آمار نشان میدهد که صادرات میعانات
گازی در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه
سال گذشته از لحاظ وزنی  ۴۱.۶۲درصد و از لحاظ ارزش
 ۲۲.۵۳درصد کاهش یافته است.
همچنین در پنج ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون
و  ۶۶۳هزار تن قیر نفت به ارزش  ۳۳۱میلیون و ۱۰۴
هزار دالر صادر شده است که از لحاظ وزنی  ۳.۵۹درصد
و از لحاظ ارزشی  ۱.۷۱درصد از کل صادرات ایران را به
خود اختصاص داده است .این در حالی است که در مدت
مشابه سال گذشته یک میلیون و  ۴۴۵هزار تن به ارزش
 ۲۶۹میلیون و  ۳۵۹هزار دالر قیر نفت صادر شده بود که
از لحاظ وزنی  ۳.۰۳درصد و از لحاظ ارزشی  ۱.۵۹درصد از
کل صادرات را به خود اختصاص داده بود .بنابراین ،صادرات
قیر نفت در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  ۱۵.۰۹درصد و از لحاظ
ارزشی  ۲۲.۹۲درصد با رشد همراه بوده است.

