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اخبار
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

تشدید تحریم فروش نفت ایران در
راستای تقویت کمپین فشار اقتصادی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
اعتقاد دارد اقدامات مسئوالن کاخ سفید برای کاهش و
به صفر رساندن فروش نفت کشورمان در راستای تقویت
کمپین فشار علیه ایران است.
شهروز برزگر کلشانی در خصوص اقدامات مسئوالن
کاخ سفید برای کاهش و به صفر رساندن فروش نفت
کشورمان ،گفت :آمریکایی ها طی چند وقت گذشته با
اقدامات مختلفی تالش کرده اند تا نظر کشورهای همپیمان
خود را برای تقویت کمپین فشار علیه ایران جلب کنند.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد :در واقع ترامپ و مقامات کاخ سفید اعتقاد
دارند با جلوگیری از فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و
همچنین جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به داخل کشور
می توانند فشار اقتصادی را بر دولت و مردم بیش از پیش
کنند .وی با اشاره به اینکه چند ماه پیش نیز رئیس گروه
اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا پس از تحریم بانک ها
و شرکت های ایرانی رایزنی های جدی را با خریداران نفت
کشورمان داشت ،ادامه داد :باید یادآور شد که آمریکایی
ها در اجرای نقشه هایشان موفق نبودند و بر این اساس
مشاهده می شود که چندین کشور را برای خرید نفت
ایران استثناء قرار دادند .این نماینده مردم در مجلس دهم
تصریح کرد :در واقع به وضوح می توان مشاهده کرد که
آمریکایی ها در یافته اند که جلوگیری از فروش نفت ایران
صرفا بی ثباتی در بازارهای جهانی را ایجاد می کند زیرا
هیچ جایگزینی برای نفت کشورمان وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه اتاق جنگ اقتصادی
آمریکایی درصدد اعمال فشار بیشتر بر ایران است اما روش
انتخابیش صحیح نیست ،خاطرنشان کرد :به عبارتی می
توان اذعان کرد که ایاالت متحده همه سیاست هایش را
اجرایی کرده اما به نتیجه مطلوبی دست نیافته است لذا
دیگر نمی تواند تحریم جدیدی را وضع کند.
مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس
انرژی سیایآرای در اظهاراتی گفت« :ما کام ً
ال قصد داریم
تا صادرات نفت ایران را هر چه سریعتر به صفر برسانیم».
گالیه بخش خصوصی از وزارت نیرو

شرکت توزیع برق به تعلل تفکیک
عوارض تجدیدپذیرها پایان دهد

بخش خصوصی انرژی های تجدیدپذیر با ارسال نامه
ای به وزارت نیرو خواستار پایان تعلل توانیر در موافقت با
تفکیک عوارض قبوض برق و واریز هرچه سریع تر مطالبات
شد.
بخش خصوصی انرژی های تجدیدپذیر با ارسال نامه
ای به وزیر نیرو ،شروع عملیات تفکیک عوارض قبوض
برق از مبدا در سال  97و پایان تعلل توانیر در اجرایی
شدن این دستور را دوباره خواستار شد .این بخش که در
دریافت مطالبات اعضای خود که از مالکین نیروگاه های
تجدیدپذیر هستند ،از سوی توانیر با مشکل مواجه است،
با ابراز نارضایتی از بی توجهی آنها در ارسال نامه به بانک
مرکزی و آغاز طرح تفکیک عوارض برق تجدیدپذیرها از
مبدا ،شفافیت توانیر در موافقت با این روش را خواستار
شد .در بخشی از این نامه امده است:
« به رغم موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ،خزانه
داری کل کشور ،توانیر و ساتبا ،تفکیک عوارض از قبوض
برق در سال  97هنوز عملیاتی نشده است و دلیل آن
متاسفانه تعلل توانیر در ارسال نامه به بانک مرکزی برای
شروع عملیات تفکیک در پنج ماه گذشته می باشد .لذا
بدین وسیله بار دیگر خواهشمند است دستور اقدام الزم را
در تسریع امر مبذول فرمایید».
در ادامه این نامه با توجه به تعلل و عدم تمایل توانیر
به تفکیک عوارض برق علی رغم آماده بودن زیرساخت های
الزم توسط بانک مرکزی آمده است:
«با توجه به اعالم بانک مرکزی در آبان ماه 1397
مبنی بر اینکه تفکیک عوارض بصورت « تفکیک درصد
معینی از قبوض و تعدیل آن در انتهای سال» قابل انجام
است و نیز با توجه به اینکه مدت مدیدی از اعالم خزانه
داری کل کشور به توانیر در این خصوص می گذرد،
خواهشمند است در نامه توانیر به بانک مرکزی موافقت با
این روش بصورت واضح و شفاف اعالم گردد .در غیر این
صورت نامه توانیر به منزله تعلل مجدد و صرفا جهت از
سرباز کردن ارسال نامه خواهد بود».

واردات ماهانه نفت کره جنوبی
از ایران  ۴برابر شد

واردات نفت کره جنوبی از ایران در فوریه نسبت
به مدت مشابه سال میالدی گذشته  ۱۲.۵درصد کاهش
داشت اما در مقایسه با ژانویه ،چهار برابر شد.
آمار گمرکی کره جنوبی نشان داد این کشور در فوریه
 ۹۸۳هزار و  ۴۹۷تن یا معادل  ۲۵۶هزار و  ۴۱۲بشکه
در روز نفت ایران را در مقایسه با  ۱.۱۲میلیون تن در
فوریه سال  ۲۰۱۸وارد کرده است که کاهش  ۱۲.۵درصدی
واردات این کشور بر مبنای ساالنه را نشان میدهد .از سوی
دیگر واردات فوریه در مقایسه با  ۲۲۷هزار و  ۹۴۱تن
واردات ژانویه ،بیش از چهار برابر افزایش داشت.
کره جنوبی در میان هشت کشوری است که در نوامبر
گذشته معافیت شش ماهه از تحریمهای نفتی آمریکا علیه
ایران را دریافت کردند و اجازه یافتند به واردات نفت ایران
به میزان محدودتری نسبت به گذشته ادامه دهند.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردند :واشنگتن احتماالً
معافیتها برای همه این کشورها را در ماه مه تمدید خواهد
کرد اما شرط تمدید معافیت ،کاهش بیشتر خرید آنها
خواهد بود .بنا بر آمار گمرکی کره جنوبی ،این کشور در دو
ماه نخست سال میالدی جاری  ۱.۲۱میلیون تن یا معادل
 ۱۴۹هزار و  ۸۹۰بشکه در روز نفت ایران را خریداری کرد
که  ۴۱.۶درصد در مقایسه با  ۲.۰۷میلیون تن در مدت
مشابه سال  ۲۰۱۸کاهش داشت .واردات نفت کره جنوبی
که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است ،در فوریه
مجموعاً به  ۱۳.۱۴میلیون تن یا معادل  ۳.۴۳میلیون بشکه
در روز رسید که  ۴.۷درصد در مقایسه با  ۱۲.۵۵میلیون تن
در فوریه سال  ۲۰۱۸افزایش نشان داد .واردات کره جنوبی
از عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت به این
کشور است ،در فوریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۳.۵درصد افت کرد و به  ۳.۹۶میلیون تن رسید .در مقابل،
واردات کره جنوبی از آمریکا در فوریه به  ۱.۶۳میلیون تن
افزایش یافت و در مقایسه با  ۲۲۷هزار و  ۵۰۰تن در فوریه
سال گذشته ،رشد هفت برابری را به ثبت رساند.

عرضه نفت خام و میعانات گازی با تسهیالت جدید در بورس

نفت خام حدود پنج ماه و معیانات
گازی حدود دو ماه است که مهمان بورس
شدهاند و به گفته مسئوالن قرار است به
صورت هفتگی در رینگ بینالمللی بورس
انرژی عرضه شوند .در این راستا مشتریان
با مراجعه به وزارت نفت درخواستهایی
مبنی بر تغییر نحوه عرضه ارائه کردهاند که
به تبع آن وزارت نفت تسهیالت جدیدی را
برای تسهیل عرضه نفت خام و میعانات
گازی در بورس انرژی اعمال کرده است.
رینگ بینالملل بورس انرژی تاکنون
شش دفعه میزبان طالی سیاه بوده و نفت
خام در این فرآیند تاکنون تنها سه مرتبه
به فروش رفته است .البته آنطور که نفتیها
میگویند بعد از هربار عرضه ،تعدادی
خریدار برای خرید مراجعه کردهاند اما
اقدام به خریده نکردهاند .میعانات گازی
نیز سرنوشتی مشابه نفت خام داشتهاند و
در سه مرتبهای که در بورس عرضه شدند
بی مشتری ماندند.
البته نفتیها فروش نرفتن نفت در

بورس را اتفاقی طبیعی دانسته و بر این
باورند که متقاضیان در حال آشنایی با این
فرآیند هستند .آنها همچنین بر عرضه
مداوم و هفتگی نفت و میعانات گازی در
رینگ بینالمللی بورس انرژی تاکید دارند
و این اقدام را وظیفه وزارت نفت میدانند.

از سوی دیگر اعالم کردند که در هر عرضه
مراجعان زیادی برای خرید نفت در بورس
اقدام میکنند که پیشنهاداتی را نیز ارائه
کردهاند که این پیشنهادات در حال بررسی
و در انتظار اخذ مجوز بود.
آخرین اخبار حاکی از آن است که

ادامه معافیت تحریمی ۸کشور برای خرید نفت از ایران

پنج تسهیل جدید برای عرضه در بورس
انرژی در نظر گرفته شد .پیش از این اعالم
شده بود واریز پیش پرداخت به صورت
ریالی ممکن بوده است .بر این اساس
امکان واریز پیش پرداخت  ۶درصد به
صورت ارزی نیز فراهم شده است .برای
تسویه باقیمانده وجه المعامله ،خریداران
میتوانند از سازوکارهای ارزی مورد تأیید
شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند؛ در
این حالت تسویه خارج از پایاپای بورس
صورت میگیرد.
دوره زمانی تحویل کاال نیز افزایش
پیدا کرده است و خریداران میتوانند تا ۴
ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل
بگیرند .تحویل محموله در خارگ انجام
میشود ،از این پس تحویل محموله در
سایر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی
نفت ایران امکان پذیر است .در صورت
درخواست خریداران امکان تحویل محموله
به صورت زمینی از مخازن نفت پاالیشگاه
تبریز نیز امکان پذیر شده است.

قدردانی اسالم آباد از ایران برای صادرات بی وقفه برق به پاکستان

وزیر انرژی پاکستان از همکاری شرکت تولید و انتقال نیروی جمهوری اسالمی ایران
(توانیر) برای صادرات بی وقفه برق به پاکستان قدردانی کرد.
به گزارش رسانه های دولتی پاکستان ،هیئتی از شرکت توانیر به ریاست «علی اصغر
اسماعیل نیا» عضو هیئت مدیره و معاون مالی این شرکت در اسالم آباد با «عمر ایوب
خان» وزیر انرژی پاکستان دیدار کرد .طرفین در این نشست مسائل مربوط به واردات برق
از ایران به مناطق مختلف پاکستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند .وزیر نیروی پاکستان
گفت :تهران و اسالم آباد دارای مواضع و نقطه نظرات مشترک در خصوص روابط دوجانبه
و موضوعات منطقه ای هستند .عمر ایوب خان اظهار داشت :روند انتقال برق از ایران به
پاکستان ادامه دارد و ما نسبت به این همکاری از شرکت توانیر قدردانی می کنیم .حدود
 17سال پیش در سال  1380شمسی ،ایران و پاکستان نخستین موافقت نامه صادرات برق
را امضا کردند و اکنون این رقم به  3افزایش یافته است .با تکمیل پروژه های در دست
احداث می توان صادرات برق به پاکستان را تا  2برابر افزایش داد.

مقامات آمریکا میگویند :خریدهای نفت  ۸کشور از ایران احتماال ادامه مییابد،
مسئوالن هندی هم در این زمینه با آمریکا مذاکره کردند.
احتماال برای  ۸کشور اجازه بدهد که کماکان نفت از ایران خریداری کنند .آمریکا
پیش از این به این هشت کشور معافیت تحریمی داده بود .دولت آمریکا روز سهشنبه اشاره
کرد که معافیت تحریمی احتماال حتی بعد از شش ماه تمدید خواهد شد .البته گفته شده
بود که این معافیت تحریمی ،در پایان به قطع کامل خرید نفت از ایران منجر خواهد شد.
براساس این گزارش ،هند و آمریکا هم در مورد مسائل معافیت تحریمی در نشستی که
بین وزیر امورخارجه هند و وزیر امورخارجه آمریکا در واشنگتن برگزار شد بحث و گفتوگو
کردند .این گفتوگوها همچنین درباره چگونگی مواجهه با تروریسم و نیز همکاریهایی در
مورد افغانستان و ونزوئال هم بود.
پیش از این مقامات هندی اعالم کردند که معافیت تحریمی برای خرید نفت ایران
علیرغم موضع سختی که آمریکا در پیش گرفته احتماال ادامه خواهد یافت.

نامه کمیسیون عمران برای اعتباردهی جهت انتقال آب دریای عمان؛

انتقال ۷۵۰میلیون متر مکعب آب از دریای عمان به استانهای پنجگانه

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
گفت :بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته،
ساالنه  ۷۵۰میلیون متر مکعب آب از طریق
دریای عمان به استان های مربوطه منتقل
می شود.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون
عمران مجلس با اشاره به ضرورت اجرای
طرح انتقال آب از دریای عمان به  5استان
کشور ،گفت :در شرایط کنونی استان هایی
مانند سیستان و بلوچستان ،کرمان ،یزد،
خراسان رضوی و خراسان جنوبی با مشکالت
کم آبی مواجه هستند و انتقال آب به این
استان ها اولویت دارد.

نماینده مردم اردبیل ،نیر و نمین در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اعضای
کمیسیون عمران مجلس در چند ماه اخیر
نشست های متعددی برای بررسی پروژه
انتقال آب دریای عمان به  5استان برگزار
کردند و در این جلسات مسئوالن و وزرای
مربوطه نیز مشارکت قابل قبولی داشتند.
نشست ویژه کمیسیون عمران برای عملیاتی
شدن پروژه انتقال آب دریای عمان به 5
استان
دریای عمان در شرایط کنونی فرصت
بسیار خوبی برای تأمین آب شرب استان
های مربوطه محسوب می شود ،از این رو
ایران نیز می تواند مانند کشورهای حاشیه
خلیج فارس ،با خرید تجهیزات پیشرفته
آب شیرین کن و انتقال آب ،نیاز  5استان
را مرتفع کند
وی افزود :دریای عمان در شرایط کنونی
فرصت بسیار خوبی برای تأمین آب شرب
استان های مربوطه محسوب می شود ،از این
رو ایران نیز می تواند مانند کشورهای حاشیه

خلیج فارس ،با خرید تجهیزات پیشرفته آب
شیرین کن و انتقال آب ،نیاز  5استان را
مرتفع کند.
بدری تصریح کرد :مجلس شورای
اسالمی در برنامه ششم توسعه و بودجه های
سالیانه ،دولت به ویژه وزارت نیرو را مکلف
به اجرای پروژه آب شیرین کن و انتقال آب
به استان های مربوطه کرده است ،همچنین
دولت نیز در مصوبه بر ضرورت تحقق این
پروژه تأکید کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با
اعالم اینکه عزم مجلس و دولت برای اجرای
پروژه آب شیرین کن و انتقال آب به استان
های سیستان و بلوچستان ،کرمان ،یزد،
خراسان رضوی و خراسان جنوبی جزم
است ،گفت :در شرایط کنونی بررسی های
مطالعاتی و تخصیص سهمیه آب استان ها
نهایی شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی
صورت گرفته ،ساالنه  750میلیون متر
مکعب آب از طریق دریای عمان به استان

های مربوطه منتقل می شود ،گفت :شرکت
پیمانکاری نیز از میان شرکت های بخش
خصوصی نیز انتخاب شده تا پروژه مربوطه
را عملیاتی کند.
بدری تصریح کرد :با توجه به محدودیت
منابع مالی دولت برای اجرای پروژه آب
شیرین کن و انتقال آب به استان های
سیستان و بلوچستان ،کرمان ،یزد ،خراسان
رضوی و خراسان جنوبی ،باید از ظرفیت های
بخش خصوصی استفاده کرد ،از این رو در
این عرصه اقدامات قابل قبولی صورت گرفته
است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،از
نامه اعضای این کمیسیون به دکتر الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد و
گفت :با توجه به اینکه برای حمایت از
شرکت های بخش خصوصی ،باید از منابع
صندوق توسعه ملی استفاده شود ،ما نامه ای
را به رئیس مجلس ارسال کرده ایم تا ایشان
مسئله مذکور را در جلسه سران قوا مطرح
کرده و مصوب شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:

مصرف بنزین در نوروز  12درصد افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران پیش
بینی کرد ،مصرف بنزین تعطیالت نوروز سال  ٩٨به روزانه ١٠٧
میلیون لیتر افزایش یابد که بیش از  ١٢درصد رشد خواهد
داشت.
سیدمحمدرضا موسویخواهدر نشست خبری با تشریح
برنامه های خدمات رسانی به مسافران نوروزی و طرح نظارت
بر عرضه مطلوب فرآوردههای نفتی افزود :ذخیره سازی مناسب
ذخایر سوختی برای نوروز انجام شده است.
وی اضافه کرد :راه اندازی سامانه  09627برای انتقال
مشکالت مربوط به سوخت رسانی و اپلیکیشن باک برای یافتن
پمپ بنزین در جاده های مواصالتی از جمله اقدامات انجام شده
برای تقویت روند تامین سوخت و نظارت بر روند سوخت رسانی
است.
** تولید روزانه  25میلیون لیتر بنزین یورو
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :به
طور میانگین روزانه  ٢5میلیون لیتر بنزین یورو  4در کشور تولید
و توزیع میشود.
موسویخواه گفت :در سال آتی عرضه بنزین سوپر در
کشور به صورت مستمر انجام خواهد شد و میزان تولید آن به
روزانه پنج میلیون لیتر افزایش می یابد.
وی افزود :در سال  ٩6به طور میانگین روزانه  3.5میلیون
لیتر بنزین سوپر مصرف شده که این میزان در سال  ٩٧به روزانه
 5.5میلیون لیتر رسیده است.
وی گفت :در بیش از  55٧جایگاه کالنشهرها و محورهای
مواصالتی کشور گازوییل یورو  4توزیع میشود.

** رانندگان کارت سوخت شخصی را
همراه داشته باشند
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت:
اگرچه کارت جایگاهداران در بین جایگاهها برای ایام نوروز توزیع
شده است ،اما مسافران به ویژه آنهایی که به استان سیستان و
بلوچستان سفر میکنند ،کارت سوخت شخصی خود را همراه
داشته باشند .موسویخواه با بیان اینکه در سال  ٩٨حق العمل
کامل به جایگاه داران عرضه سوخت پرداخت خواهد شد ،افزود:
امیدواریم این اقدام مشکالت جایگاه داران را به حداقل برساند.
** افزایش  12درصدی مصرف بنزین در نوروز
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :برای
پنج روز پایانی سال ،مصرف روزانه  110میلیون لیتر بنزین پیش
بینی شده است.
موسویخواه افرود :مصرف بنزین در  ١4روز ابتدایی سال
 ٩٨به روزانه  ١٠٧میلیون لیتر افزایش می یابد که رشد بیش از
 ١٢درصدی خواهد داشت .وی ادامه داد :پیش بینی می شود
مصرف بنزین در سال  ٩٨با  10.2درصد رشد به روزانه ٩٧
میلیون لیتر بنزین افزایش یابد.
** سوخت رسانی مطلوب در نوروز
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به
برنامه های در دست اجرا برای سوخترسانی مطلوب به مسافران
نوروزی اشاره کرد و گفت :اعزام بازرسان به مناطق ،استقرار
جایگاههای سیار در مسیرهای پر تردد و افزایش نظارتهای
کمی و کیفی روزانه از جمله اقدامات برای تعطیالت نوروز است.
موسویخواه اظهار داشت :با توجه به افزایش نرخ بلیط

هواپیماها ،پیشبینی میکنیم سفرهای زمینی و مصرف بنزین
در نوروز افزایش یابد.
وی گفت :امسال حدود هفت میلیارد لیتر فرآورده در
نیروگاههای کشور توزیع شده که نسبت به پارسال رشد داشته
است .موسویخواه گفت :میزان بدهی شرکت های هواپیمایی
بابت سوخت اکنون به  600میلیارد تومان کاهش یافته است.
** قطع واردات بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت:
امسال به طور میانگین روزانه  4.1میلیون لیتر بنزین سوپر به
کشور وارد شد ،اما در سال  ٩٨یک لیتر بنزین هم به کشور وارد
نخواهد شد .وی ادامه داد :امیدوارم اخبار خوش صادرات بنزین
در سال  ٩٨از طریق بورس به زودی اعالم شود.
طرح بازدید نوروزی و کنترل مجاری عرضه فرآوردههای
نفتی با حضور سیدمحمدرضا موسویخواه مدیر عامل شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی آغاز شد.
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اخبار
گلدمن ساکس پیشبینی کرد

رشد دو برابری تولید نیرو با انرژی
خورشیدی

بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیشبینی کرد با
توسعه انرژی خورشیدی در آمریکا ،اروپا ،خاورمیانه و چین،
انتظار میرود ظرفیت انرژی خورشیدی جهانی در مقیاس
گسترده برای تولید نیرو در سالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰دو
برابر رشد کند.
نیروی خورشیدی سریعترین نرخ رشد را در میان
منابع تولید برق داشته و سهم بازار را از سوختهای فسیلی
مانند زغال سنگ حرارتی و گاز طبیعی ربوده است زیرا
دولتها و شرکتها به میزان فزاینده روی معرفی اهداف
انرژی پاک متمرکز شدهاند.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس در یادداشت تحقیقاتی
نوشت :ما انتظار داریم هزینههای کمتر نیروی خورشیدی و
حمایتهای سیاستی مطلوب ،زمینه مساعدی را برای رشد
ظرفیت انرژی خورشیدی در مقیاس گسترده برای تولید
نیرو فراهم کند.
گلدمن ساکس پیشبینی کرد نصب انرژی خورشیدی
در مقیاس گسترده برای تولید نیرو در سطح جهانی امسال
به  ۱۰۸گیگاوات خواهد رسید که  ۱۲درصد باالتر از سال
گذشته خواهد بود و سپس  ۱۰درصد دیگر در سال ۲۰۲۰
رشد کرده و به  ۱۱۹گیگاوات میرسد.
این بانک انتظار دارد رشد ظرفیت خورشیدی در سال
 ۲۰۲۱به  ۱۲۹گیگاوات و در سال  ۲۰۲۲به  ۱۳۵گیگاوات
بالغ شود.
با در نظر گرفتن تأسیسات خورشیدی مسکونی ،اکثر
تحلیلگران انتظار دارند ظرفیت تولید نیروی خورشیدی
جهانی به زودی به  ۶۰۰گیگاوات صعود خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،رشد نیروی خورشیدی تنها
مرهون توجه دولتها به اهداف پایداری و انرژی پاک نبوده
است بلکه قیمت پنلهای خورشیدی در سالهای اخیر
افت چشمگیری پیدا کرده است.
طبق اعالم شرکت مشاوره انرژی «وود مک کنزی»،
هزینه پنلهای خورشیدی در آمریکا از حدود  ۷۰دالر به
ازای هر وات برق که در سال  ۱۹۸۰تولید شد ،به  ۳۶سنت
در هر وات کاهش پیدا کرده است.

نقشه جمعآوری طالهایی که سوزانده
میشود کجاست؟

سوزاندن طال ،اصطالحی است که چندی پیش وزیر
نفت آن را به گازهای همراه نفت اطالق کرد و از جمع
آوری این گازها تا پایان دولت دوازدهم خبر داد .در این
راستا آخرین اخبار حاکی از آن است که مطالعات مفهومی
قراردادهایی که برای جمع آوری گازهای همراه امضا شده
به پایان رسیده و زمان اجرای پروژهها نزدیک است.
یکی از تکالیفی که برای وزارت نفت در نظر گرفته
شده بود ،جمعآوری گازهای همراه نفت بود .تکلیفی که
این وزارتخانه گامهای نخستین برای اجرای آن را با چند
قرارداد برداشته و طبق وعده بیژن زنگنه ،پروژه جلوگیری
از سوزاندن گازهای همراه نفت تا پایان دولت دوازدهم
تکمیل میشود .در این راستا دو قرارداد با هلدینگ خلیج
فارس و پتروشیمی مارون امضا شده است که طبق آن
گازهای جمعآوری شده توسط هلدینگ خلیج فارس
خوراک بیدبلند  ۲را تأمین میکند.
در این راستا ،احمد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
طرح جمع آوری گازهای همراه در پهنه مناطق نفتخیز
جنوب ،گفت :این طرح با هدف جمعآوری گازهای همراه
نفت و ارسال آنها به مبادی مصرف یعنی واحدهای
پتروشیمی و یا کارخانههای گاز و گاز مایع (ان جی ال)
اجرا میشود.
وی با اشاره به قراردادهای امضا شده در این خصوص
ادامه داد :یکی از این قراردادها با هلدینگ خلیج فارس
امضا شده که با سرمایهگذاری  ۱۱۵۴میلیون دالر نزدیک
به  ۶۰۰میلیون فوت مکعب گاز را در قالب  ۲۸پروژه جمع
آوری خواهد کرد .قرارداد دیگر نیز با پتروشیمی مارون
منعقده شده که با سرمایهگذاری  ۱۶۴میلیون یورو بیش از
 ۲۰۰میلیون فوت مکعب گاز در قالب  ۸پروژه جمع آوری
خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اتمام
مطالعات مفهومی قراردادهای مذکور خبر داد و افزود :با
اتمام مطالعات مفهومی قراردادها مطالعه مقدماتی آنها
به زودی آغاز میشود .انتظار میرود پس از انجام مطالعه
مقدماتی ظرف دو تا سه ماه آینده وارد کار اجرایی شویم.
زمان تکمیل قراردادهای هلدینگ خلیج فارس ،بین سه تا
چهار سال است و قراردادهای پتروشیمی مارون که عمدتاً
مربوط به فلرهای اطراف شهر یا روستاهای اهواز هستند،
ظرف دو سال به اتمام میرسد و گازها جمعآوری میشوند.
به گفته محمدی ،مصرف کننده نهایی پتروشیمی
است ،اما امکان دارد برخی از گازها مصارفی دیگر مانند
تزریق در مخزن داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه با جمعآوری گازهای همراه،
زنجیره صنعت کامل میشود ،اظهار کرد :در حال حاضر در
برخی از واحدهای بهره برداری ،امکان فرآورش مقداری از
گازهای همراه نفت وجود ندارد در حالی که گاز سوزانده
شده دارای ارزش اقتصادی باالیی است .عالوه بر بحث
اقتصادی ،جلوگیری از آالیندگی و حفظ محیط زیست نیز
دارای اهمیت است.

خطر کمبودیا گرانی بطری پالستیکی ؛

یک کارشناس انرژی گفت :پتروشیمی بوعلی
سینا با گذشت حدود دو سال از آتش سوزی ،عمده
هزینه بیمه خود را دریافت کرد اما بازسازی را آغاز
نکرده که این می تواند در تابستان تولید پت را
دچار چالش کند.
 ۱۶تیر ماه سال  ۹۵بود که آتش سوزی در
پتروشیمی بوعلی سینا که در بندر ماهشهر قرار
دارد ،سر خط اخبار قرار گرفت و وزیر نفت را در
گرمترین روزهای سال از پایتخت به نزدیک ترین
فاصله از آتش سوزی رساند .البته به فاصله یک روز
یعنی  ۱۷تیرماه مخزن دیگری در این پتروشیمی
طعمه حریق شد .هرچند احتمال سرایت حریق به
سایر مناطق وجود داشت اما ،این آتش سوزی پس
از سه روز بدون خسارت جانی خاموش شد.
خوراک پتروشیمی بوعلی سینا نفتای سبک
و سنگین است که در نهایت به محصوالتی نظیر

بازسازیپتروشیمیبوعلیکلیدنخورد

پارازایلن و بنزن تبدیل میشود .پس از بنزن،
پارازایلن مهمترین مواد آروماتیکی محسوب
میشود .پارازایلن به طور عمده برای تولید دی .ام.
تی و پی.تی .ای مصرف میشود که این  ۲محصول
در ساخت پلی اتیلن ترفتاالت استفاده میشود
که میتواند در ساخت و تولید پلی استرها ،الیاف
مصنوعی ،فیلم عکاسی ،صنایع داروسازی ،حشره
کشها ،حاللها و بطری نوشابه و آب معدنی کاربرد
داشته باشد.
داود محبی ،کارشناس حوزه پتروشیمی در
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پتروشیمی
بوعلی سینا محصوالت خود را به منظور تولید پت
که تابستان سال جاری به چالش جدی تبدیل شده
بود ،در اختیار پتروشیمی تندگویان قرار میدهد،
اظهار داشت :حال با توجه به اینکه تولیدات این
پتروشیمی را از دست دادهایم ،تندگویان برای

تأمین نیاز خود ،دست به دامان پتروشیمی نوری
در عسلویه شده است .به دلیل فاصله زیادی که
بین این دو پتروشیمی وجود دارد ،محصوالت
پتروشیمی نوری از عسلویه بارگیری شده و با
کشتی به بندر ماهشهر میرسد .طی این مسافت
موجب افزایش هزینههای تولید پت در پتروشیمی
تندگویان شده است که در نتیجه بر قیمت عرضه
این محصول در بورس تأثیر گذاشته و موجب شده
نرخ پت عرضه شده در بورس با وجود اهرمهایی
برای کنترل قیمت ،افزایش یابد.
وی افزود :سال گذشته در گرمترین روزهای
سال صنعت بطری سازی کشور با مشکل کمبود
پت به عنوان ماده اولیه ساخت بطریهای نوشابه
و آب معدنی مواجه شد .عدهای معتقد بودند که
این کمبود پت به دلیل کاهش تولید پتروشیمی
تندگویان بود که به دلیل تحریمها تصمیم گرفتند

برای استفاده از حضور تیم خارجی در روند اورهال
این پتروشیمی ،زمان اورهال را زودتر اجرایی کنند.
به گفته محبی ،البته یکی از دالیل بازار
کساد پت ،کاهش ارزش ریال در مقابل افزایش
ارزش دالر بود .در چنین شرایطی محصوالت
خریداری شده از بورس به جای اینکه به مصرف
داخل و بخش پایین دستی پتروشیمی برسد
روانه بازارهای بین المللی میشد .در این حالت
به دلیل کمبود پت در کشور نرخها باال رفت
تا اینکه دولت دست به کار شد و سقف رقابتی
قیمت بورس را برداشت .در نتیجه این اقدام نرخ
پت تا حدی منطقی شد.
این کارشناس صنعت پتروشیمی ادامه داد:
حال با توجه به اینکه روزهای پایانی فصل سرما را
میگذاریم و به زودی داغترین روزها را نیز تجربه
میکنیم ،نیاز به آب معدنی و سایر نوشیدنیها به

شدت افزایش مییابد .این افزایش تقاضا در حالی
است که نه تنها پتروشیمی بوعلی سینا وارد مدار
تولید نشده است ،بلکه با تأمین مواد اولیه پتروشیمی
تندگویان از پتروشیمی نوری نرخ محصول پت در
داخل بورس افزایش یافت .این گرانی نرخ محصول
نسبت به نرخ موجود در بورس موجب میشود که
جریان قاچاق این محصول مجددا ً فعال شود.
نکتهای که در این میان اهمیت بیشتری دارد
این است که چرا پتروشیمی بوعلی سینا با گذشته
حدود دو سال و با توجه به اینکه عمده هزینه بیمه
خود را دریافت کرده است ،وارد حوزه ساخت و
عملیات نمیشود.
میزان خسارت وارد شده به پتروشیمی بوعلی
سینا حدود  ۱۲۰میلیون دالر ارزیابی شده که از
این میزان بخش عمده آن توسط بیمه پرداخت
شده است.

