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مدیریت منابع آب در دولت سیزدهم متحول شده است ؛

اخبار

وزارت نفت خارج از سازوکار بورس
انرژی بنزین صادر نکرده است

دغدغه اصلی وزارت نفت تأمین بنزین مورد نیاز کشور
بوده و تنها محموله صادراتی از سوی وزارت نفت به قیمت ۷۰
سنت مربوط به فروردینماه امسال و در رینگ صادراتی بورس
انرژی بوده است.
متولی صادرات بنزین امور بینالملل شرکت ملی نفت
ایران است و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شرکت بورس
انرژی هیچ محمولهای صادر نمیکند .امسال تنها یک محموله
در  ۲۴فروردینماه و به مقدار  ۲۹۵هزار بشکه با اکتان ۸۷
درصد صادر شده است که پس از رقابت در رینگ صادراتی
بورس انرژی ایران به باالترین قیمت یعنی  ۷۰سنت فروخته
شد.
اخبار منتشر شده درباره صادرات ارزان بنزین که در
برخی رسانهها منتشر شده است قاعدتا مربوط به بنزین
غیراستانداردی است که در پاالیشگاههای کوچکمقیاس
( )Mini Refineriesخصوصی تولید شدهاند .این
پاالیشگاهها میعانات گازی را به قیمت  ۹۵درصد فوب
منطقه خریداری و سوخت تولید میکنند و بهدلیل اینکه
این پاالیشگاههای کوچکمقیاس تأسیسات الزم برای تولید
با کیفیت را در اختیار ندارند ،عموما سوخت تولیدی آنها
غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در داخل کشور است ،بنابراین
خریدار این نوع سوخت عموما کشورهایی هستند که موضوع
استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد ،یا برای بلندینگ و
صادرات دوباره از آن استفاده میکنند ،بالطبع این سوخت کم
کیفیت به قیمت ارزانتر از فوب منطقه صادر میشود.
این نوع سوخت بهدلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت
نفت تحویل داده نمیشود و در داخل نیز توزیع نمیشود ،این
سوخت در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است.
در عین حال باید به این نکته نیز دقت کرد که
قیمتهایی که در بعضی از سایتها همچون Global
 Petrol Pricesدرج شده ،قیمتهای عمدهفروشی نبوده،
بلکه قیمت خردهفروشی است ،به همین دلیل نمیتواند منبع
مناسب و صحیحی برای قیمتگذاری بنزین صادراتی باشد.
باید تأکید کرد که مجموعه دولت و وزارت نفت ،امسال
بنزین  ۲۷سنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف بنزین در
کشور افزایش داشته است در شرایط کنونی تنها دغدغه تأمین
سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین
ندارد.
بر این اساس تنها یک محموله آن هم در فروردینماه
امسال و با قیمت  ۷۰سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات
بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.

«مروارید مکران»؛
گامی  ۳۰۰هزار بشکهای
برای افزایش ظرفیت پاالیشی ایران

طرح احداث پاالیشگاه  ۳۰۰هزار بشکهای مروارید مکران
را میتوان طرح ماندگار دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت
پاالیشی و کاهش خامفروشی کشور قلمداد کرد.
تفاهمنامه تأمین منابع مالی طرح احداث «پاالیشگاه
مروارید مکران» امروز به ارزش  ۷میلیارد دالر میان وزارت
نفت ،گروه اقتصادی مفید ،بانک ملت ،بانک ملی ،بانک تجارت
و بانک پارسیان امضا شد.
محل احداث این طرح در بندر جاسک در کرانه دریای
عمان خواهد بود و استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت
داخل و بهرهمندی از قانون تنفس خوراک از جمله ویژگیهای
این طرح است که با هدف ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از
خامفروشی در جهت همسویی با نگاه دولت و پیشبینی سند
تحول ،جلوگیری از واردات بنزین به کشور ،افزایش ظرفیت
پاالیشی و تولید فرآورده در کشور ،اشتغالزایی و بهکارگیری
توانایی شرکتهای داخلی و ظرفیت دانشبنیانها ،مقابله
فعاالنه با تحریمها و جلوگیری از تحریمپذیری و هدایت
نقدینگی به سمت سرمایهگذاری مولد طراحی و اجرایی
خواهد شد.
مجری این پروژه شرکت توسعه مکران انرژی مفید است
و پیش بینی میشود تا ابتدای سال  ۱۴۰۵به بهرهبرداری کامل
برسد.
 ۷۱۶هکتار مساحت زمین محل احداث پاالیشگاه در
منطقه کوه مبارک جاسک است و هماکنون الیسنس پروژه
و مجوز محیط زیستی آن تأیید شده است.
خوراک پاالیشگاه مروارید مکران نفت خام سنگین
و فوق سنگین و حدود  ۷۰درصد از محصوالت تولیدی آن
فرآوردههایی نظیر بنزین ،گازوئیل و گازمایع و بقیه ،محصوالت
شیمیایی خواهد بود.
با آغاز عملیات اجرایی طرح ساخت پاالیشگاه مروارید
مکران اشتغال گسترده در کارخانجات تأمینکننده تجهیزات
ایجاد خواهد شد و با آغاز راهاندازی این پروژه برای  ۲هزار نفر
بهصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

 ۶میلیارد مترمکعب آب رهاورد بارشهای تابستانی

بارندگیهای اخیر زمینه ایجاد
ذخیرهسازی آب معادل  ۶میلیارد مترمکعب
را فراهم کرده که این موضوع به صورت
سطحی و زیرزمینی در مخازن ذخیره شده
و هر لیتر آن با وسواس خاصی صرف آبادی
کشور خواهد شد.
سیل همواره واژه منفوری است که بیان
آن با یادآوری خاطرات منفی همراه میشود،
البته با استقرار سامانههای هشداری دقیق و
اجرا مطابق دستورالعملها توسط مسئوالن،
دستگاههای اجرایی و مردم میتوان از
خسارات مالی و جانی سیل به شدت کاست،
اما توجه به نقاط منفی بارشهای شدید نباید
از انتشار نقاط مثبت آن جلوگیری کند.
یکی از مهمترین نقاط مثبت بارشهای
اخیر مهیا کردن حجم قابل توجهی آب
برای منابع آبی تشنه کشور است .بر اساس
آمار موسسه تحقیقات آب ،با توجه به روند
بارشهای مردادماه در طول  ۵۳سال گذشته
پیشبینی میشد ،کشور در این بازه زمانی
 ۳.۸میلیمتر بارش به طور سراسری دریافت
کند.
حال با وجود گذشت  ۱۱روز از مردادماه
سال  ،۱۴۰۱شاهد وقوع  ۱۴.۶میلیمتر
بارندگی در پهنه وسیع کشور هستیم؛ به
معنای دیگر در مردادماه امسال نزدیک به
 ۴برابر متوسط بلندمدت شاهد بارش باران
در ایران بودهایم.
اضافهشدن  ۶میلیارد مترمکعب آب
به صورت سطحی و زیرزمینی
طبیعتاً با توجه به دمای باالی و

همچنین تبخیر و تعرق صورت گرفته ،همه
بارش ثبت شده کشور به منابع آب قابل
دسترس تبدیل نمیشود ،اما بر اساس برآورد
انجام شده با توجه به اطالعات ارائه شده
توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران ،بارش
باران در روزها گذشته زمینه ایجاد ظرفیت
(ذخیره) آبی معادل  ۶میلیارد و  ۱۵میلیون
مترمکعب را فراهم کرده است.
با توجه به دستور وزیر نیرو مبنی بر
تمرکز صنعت آب به منظور ذخیرهسازی
حداکثر منابع حاصل شده از باران ،این میزان
آب فراهم شده بر اساس اطالعات پایش شده
ورودی سدهای کشور از تاریخ شروع بارشها
در فصل تابستان ،یک میلیارد و  ۲۸۸میلیون
مترمکعب آب به ذخیره سدهای کشور
بهصورت آب سطحی اضافه کرده است که
 ۳۱۸میلیون مترمکعب از این عدد مرتبط با

بارشهای چند روز گذشته است.
عالوه بر این ۴ ،میلیارد و ۷۲۷
میلیون مترمکعب دیگر نیز به دو صورت
آب زیرزمینی به سفرهای منابع آبی اضافه
شده و یا در قالب حقآبه محیط زیست حجم
تاالبها ،آبگیرها و سایر محلهای ذخیره
طبیعی آب را سیراب کرده است.
مدیریت منابع آب در دولت قبل
بدون ضابطه بود
یکی از مهمترین مشکالت مدیریت
منابع آبی کشور در دولتهای گذشته مسئله
نداشتن ضابطه دقیق در رهاسازی منابع آبی
سدهای کشور بوده است.
مسئلهای که با روی کارآمدن دولت
جدید و همچنین تغییر ریل سیاستگذاری
وزارت نیرو در حوزه زیرساختهای برق و آب
با تغییر روبرو شده و حکمرانی موثر آب به

عنوان مرجع مدیریت در این حوزه استقرار
پیدا خواهد کرد.
تاکید وزیر نیرو بر
مدیریت دقیق منابع آبی
این موضوع در صحبتهای وزیر نیرو نیز
جایگاه ویژهای داشته و محرابیان در حاشیه
بازدید از موسسه تحقیقات آب به مسئله
اصالح و تقویت حکمرانی منابع آب در کشور
اشاره کرد و گفت« :در چارچوب اصالح
استقرار نظام حکمرانی آب طی شش ماه
گذشته ،مدیریت سدها متحول شده است».
با توجه به این سخنان وزیر نیرو زمانی
دقیق میشود که بدانیم ،خروجی سدهای
کشور در سال آبی جاری تا تاریخ ۱۰
مردادماه سال  ۲۰ ،۱۴۰۱درصد کمتر از سال
گذشته بوده ،در حالی که ورودی آب این
سدها  ۵درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته اضافه شده است.
هر لیتر آب باید
صرفه آبادانی کشور شود
در حقیقت با توجه به شرایط خشکسالی
به وجود آمده ،وزارت نیرو استقرار نظام
حکمرانی منابع آب صیانت از این مایع
حیات را در اولویت کار خود قرار داده و بر
خالف دولت قبل جلوگیری از رهاسازی بدون
ضابطه آب به خط قرمز تبدیل شده است.
با توجه به این آمار و ارقام انتظار
میرود ،منابع به دست آمده از بارشهای
سنگین مردادماه به بهترین شیوه مدیریت
شده و هر لیتر از این منابع آبی صرف آبادانی
کشور شود.

 50درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد به فروش میرسد

افزایش  ۶۷درصدی فرآورش گاز در پاالیشگاه بیدبلند

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت :مصرف بنزین آزاد طی سه سال اخیر رشد
صعودی داشته و هم اکنون حداقل  ۵۰درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد است که
کالنشهر تهران رتبه اول تقاضای مصرف بنزین آزاد در کشور است.
اسداهلل قلیزاده با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای مصرف بنزین آزاد گفت :مصرف
بنزین آزاد طی سه سال اخیر رشد صعودی داشته و هم اکنون حداقل  ۵۰درصد بنزین
مصرفی کشور به نرخ آزاد است.
وی گفت :اواخر سال  ۹۸تقاضای مردم برای بنزین آزاد به  ۱۵درصد کل مصرف هم
نمیرسید ،ولی اکنون با رشد تقاضا مواجه هستیم و در ماههای اخیر برخی روزها مصرف
بنزین آزاد در کشور تا  ۶۰درصد کل فروش بنزین را شامل شده است که کالنشهر تهران
صدرنشین استفاده از بنزین آزاد و مشهد و اصفهان و شیراز در رتبههای بعدی قرار دارند.
*مصرف باالی خودروها عامل مهمی در افزایش مصرف بنزین است
رئیس صنف جایگاهداران کشور ادامه داد :بعد از افول کرونا ،شیب رشد مصرف بنزین
قابل مالحظه است و پیشبینی میشود تا پایان سال حداقل  ۶۰درصد بنزین مصرفی
کشور به نرخ آزاد باشد و این موضوع مصرف کل کشور را هم رشد  ۱۵درصدی داده است.
آمارهای میدانی نشان میدهد ،اکثریت مردم در کشور ماهانه از بنزین به نرخ آزاد استفاده
میکنند .رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت :مصرف باالی خودروها عامل مهمی در
افزایش مصرف است و خودروهای عمومی هم از روند تخصیص بدون توجه به کارکرد
رضایت ندارند و جهت تخصیص عادالنه بنزین به خودروهای عمومی باید این وسایل نقلیه
براساس دادههای  gpsسوخت دریافت کنند که هم صرفهجویی در مصرف و هم توزیع
عادالنه سوخت یارانهای را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند اعالم کرد که بهار امسال ،یک میلیارد و ۷۶۰
میلیون مترمکعب گاز در این شرکت فرآورش شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۷
درصد افزایش یافته است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،علیمحمد پوررضا با بیان اینکه این مجموعه در سال
جدید استفاده از ظرفیت و توانایی شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار قرار داده است،
گفت :به حول و قوه الهی مصمم هستیم استمرار و تثبیت تولید را که همان راهبرد شرکت
است حفظ کنیم و برای آن برنامهریزیهای دقیق و مدونی داشته باشیم.
وی ادامه داد :این شرکت با تکیه بر توان و تخصص نیروهای جوان و کارآمد توانست
با فرآورش یک میلیارد و  ۷۶۰میلیون مترمکعب گاز در سه ماه نخست سال  ،۱۴۰۱موفق
به افزایش  ۶۷درصدی این سوخت پاک نسبت به مدت زمان مشابه سال  ۱۴۰۰شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند تصریح کرد :پروژه تعمیرات اساسی واحد
پاالیش گاز  ۵۰۰و دیگ بخار شماره  ۴هم با تکیه بر توان و دانش بومی و مطابق هر سال
بهخوبی و با کیفیت فنی باالیی طبق برنامه زمانبندی با رعایت همه الزامهای ایمنی پایان
یافت که فرآورش ایمن گاز و افزایش تولید در این پاالیشگاه ،بدون شک مدیون اجرای
این پروژه مهم است.
پوررضا تأکید کرد :افزایش سطح ایمنی پاالیشگاه با ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان از
جمله اهداف این شرکت است که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ،بیش از یک میلیون و
 ۷۰۰هزار نفرساعت کار بدون حادثه در این شرکت به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد :نکته حائز اهمیت در این مدت ،انجام همه فعالیتها بدون حادثه و با
رعایت پروتکلهای بهداشتی و مطابق برنامه پیشبینی شده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران:

آمادگی برای تولید و فرآورش گاز در فصل های سرد سال ضروری است

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید
شرکت ملی گاز ایران گفت :باید با همدلی
و کارگروهی برای تولید مستمر و حداکثری
و فرآورش گاز به استقبال فصل سرد سال
حرکت کرد.
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبی روز سه شنبه به نقل از احمد
زمانی در نشست تخصصی بررسی چالش
ها و مشکالت مهم پاالیشگاه ششم پارس
جنوبی افزود :یکی از اولویتهای بسیار مهم
و کلیدی ،آمادگی پاالیشگاههای مجتمع گاز
پارس جنوبی در راستای فرآورش حداکثری
گاز و آرامش و آسایش هموطنان در
فصلهای سرد سال جاری است و این مهم به
آمادگی کامل نیاز دارد.
وی اظهار کرد :پاالیشگاههای مجتمع
گاز پارس جنوبی با انجام برنامهریزیهای
دقیق و منسجم برای تعمیرات اساسی ،اکنون

برای فرآورش حداکثری گاز تالش میکنند
و امید می رود این اصل مهم با موفقیت به
سرانجام مطلوب برسد.
وی بیان کرد :مدیران پاالیشگاهی باید
در حرکت جهادی با صداقت و هوشیاری
کامل مسائل را پیگیری و با آمادگی حرکت
به سمت روزهای سرد زمستان را آغاز کنند.
زمانی تاکید کرد :موضوعاتی که در
کاهش تولید نقش و تاثیربسیار منفی دارند
شناسایی و در کوتاه ترین بازه زمانی برطرف
میشود.
وی اظهارکرد :همه ما یک تیم هستیم
و نگرانیها و چالشها درسایه همدلی ،هم
بستگی و کار منسجم تیمی باید به سمت
بهبودی سوق داده شود.
جذب  ۱۷۳نفر از فارغ التحصیالن
صنعت نفت درمجتمع گاز پارس جنوبی
مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت

ملی گاز ایران گفت :طبق برنامه ریزی و
پیگیریهای انجام شده ،شرایط جذب ۱۷۳
نفر از فارغالتحصیالن گروه الف دانشگاه
صنعت نفت برای اشتغال در پاالیشگاههای
مجتمع گاز پارس جنوب فراهم و اقدامات
اولیه جذب و بکارگیری این افراد در دست
اقدام است.
وی ادامه داد :همچنین برنامهریزی
برای مصاحبه حدود  ۳۰۰نفر دیگر از
فارغالتحصیالن گروه الف دانشگاه صنعت
نفت نیز در دست اقدام است که از این تعداد
پیش بینی میشود حدود  ۱۰۰نفر شرایط
جذب آنان برای مجتمع گاز پارس جنوبی
فراهم شود.
زمانی با بیان اینکه مجتمع گاز پارس
جنوبی به نماد افتخار و عزت در کشور تبدیل
شده و تمام نگاهها امروز به پارس جنوبی
است گفت :مسائل مهم مجتمع گاز پارس

جنوبی در حوزه منابع انسانی و عملیاتی
درسایه همدلی و کارگروهی برطرف می شود.
وی اظهار کرد :باید فعالیتها و
تالشهای شبانهروزی کارکنان و متخصصان
در این مجتمع بزرگ مشخص و دیده شود
و تمام مدیران برای برطرف کردن مشکالت
کارکنان گام بر دارند.
زمانی یادآور شد :مسائل حوزه
منابع انسانی با برنامهریزی دقیق و منظم
طبقهبندی و اولویتبندی شده و متناسب با
این طبقهبندی ،برای حل آنها تالش میشود.

تفاهمنامه  ۴۰میلیارد دالری با گازپروم به زودی تبدیل به قرارداد میشود

وزیر نفت با بیان اینکه اولویت ما برداشت از میدانهای
مشترک گاز و نفت است گفت که در بخش پاییندست در
احداث خطوط لوله انتقال و صادرات گاز به کشورهایی همچون
عمان و پاکستان با شرکت گازپروم به توافق رسیدیم و ارزش این
مجموعه تفاهمنامهها حدود  ۴۰میلیارد دالر است و بهزودی به
قرارداد تبدیل میشوند.
جواد اوجی با اشاره تفاهمنامه  ۴۰میلیارد دالری روسیه،
گفت که از زمان سفر رئیسجمهور به روسیه مذاکرات جدی با
طرف روسی را شروع کردیم .روسها نیز به این موضوع عالقهمند
بودند .ایران و روسیه دو غول گازی هستند و منابع هیدروکربنی
عظیمی دارند .روسیه  ۱۰۰میلیارد بشکه نفت قابل برداشت دارد
و اکنون روزانه  ۷تا  ۸میلیون بشکه تولید میکند ،ایران ۱۵۳
میلیارد بشکه نفت قابل برداشت دارد و تولیدش روزانه  ۳.۸تا ۴
میلیون بشکه است ،ما توان افزایش تولید نفت را داریم از این رو
برای تحقق آن برنامهریزی انجام شده است.
وی با بیان اینکه مذاکرات با طرف روس را در توسعه
میدانهای نفت و گاز ،ساخت کارخانه الانجی ،سوآپ و تجارت
فرآورده و گاز آغاز کردیم که بخشی از آن به تفاهمنامه تبدیل
شد .البته جدای از آن ۴ ،میلیارد دالر قرارداد در توسعه میدانها
نفت و گاز مشترک با روسها در حال اجرا داشتیم ،اظهار کرد:
در توسعه میدانها در دریا و سوآپ فرآورده قراردادهایی با
روسیه امضا شده است و امضای قراردادهای تجارت گاز را نیز
در برنامه داریم .به غیر از گازپروم روسیه شرکتهای دیگر روس
نیز خواهند آمد ،با مشارکت و سرمایهگذاری خارجی بخشی از
نیاز  ۱۶۰میلیارد دالری سرمایهگذاری در کشور تأمین میشود.
وزیر نفت با بیان اینکه در بررسی انجامشده برای طرحهای
توسعهای وزارت نفت به  ۱۶۰میلیارد دالر طی هشت سال نیاز
داریم گفت :برای تأمین این سرمایه برنامهریزی انجام شده است
که با این روند مشکلی در تأمین آن وجود نخواهد داشت.

اوجی با اشاره به سرمایهگذاری  ۱۹میلیارد دالری در صنعت
پتروپاالیش ،اظهار کرد :ظرفیت پاالیشی کشور اکنون  ۲میلیون
و  ۲۰۰هزار بشکه در روز است .ظرفیت تولید نفت و میعانات
کشور نیز حدود  ۴میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در روز است .با
توجه به روند مصرف بنزین و نفت و گاز در کشور پیشبینی
میکنیم اگر این سرمایهگذاریها اتفاق نیفتد ،در سالهای آینده
مشکل تأمین داشته باشیم.
وی با بیان اینکه احداث پتروپاالیشگاهها از ابتدای دولت
سیزدهم مورد تأکید رئیسجمهوری بوده زیرا این بخش برای
تأمین سوخت ،تأمین امنیت انرژی ،همچنین برای جلوگیری
از خامفروشی مؤثر است .از طرفی محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای ما تحریمپذیر نیستند ،گفت :وزارت نفت مصمم شد
طرح پاالیشگاهی  ۳۰۰هزار بشکهای را شروع کند .طرح آن از
نظر مکانیابی و دانشفنی در دولت مصوب و در بودجه ۱۴۰۱
به وزارت نفت تکلیف شد .در کنار آن ساخت پاالیشگاهی در
مکران مطرح شد.
وزیر نفت افزود :بزرگترین چالش برای احداث
پتروپاالیشگاهها تأمین منابع مالی است .در بحث توانمندی
سازندگان و متخصصان مشکلی نداریم .برای تأمین مالی
دولت کمک کرد تا از سرمایهها و منابع مالی و نقدی بانکها
و هلدینگهای بزرگ اقتصادی استفاده کنیم و این بانکها و
شرکتها در این پروژهها سهامدار شدند .برای تأمین سرمایه
از بازار بورس انرژی نیز کمک میگیریم تا از توان و مشارکت
مردمی نیز استفاده شود؛ پروژههای نفت و گاز سودآور هستند و
برگشت سرمایه خوبی دارند.
اوجی با بیان اینکه با راهاندازی این دو طرح یکی پاالیشگاه
و یکی پتروپاالیشگاه ،خوراک صنایع پاییندست تأمین میشود.
از طرفی امنیت انرژی تأمین میشود ،همچنین صادرات
فرآوردههای نفتی صورت میگیرد که تحریمپذیر نیستند.

همچنین این طرحها اشتغالزایی باالیی دارند و از ظرفیت خالی
کارخانهها استفاده میشود .از طرفی نقدینگی سرگردان به تولید
میرود .در این دو پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه بالغ بر  ۶۰۰هزار
بشکه نفتخام به فرآورده تبدیل میشود .ظرفیت پاالیشگاه
آبادان  ۴۵۰هزار بشکه است و جمع ظرفیت این دو ،یک و نیم
برابر پاالیشگاه آبادان است.
به گفته وی این طرحها در پنج سال آینده بهرهبرداری
خواهند شد و مردم از منافع آن بهره میبرند .چهار بانک و چهار
هلدینگ بزرگ کشور در این پروژهها مشارکت میکنند .در
تأمین ادوات و تجهیزات مشکلی نداریم و عمده چالش تأمین
منابع مالی است .طی بررسی که انجام دادیم مشخص شد ۱۶۰
میلیارد دالر طی هشت سال در بخش باالدست صنعت نفت نیاز
به سرمایهگذاری داریم که با استفاده از منابع مالی هلدینگها و
مشارکت دادن مردم ،عمده پروژههای اولویتدار به بهرهبرداری
میرسند.
وزیر نفت ادامه داد :از ابتدای دولت سیزدهم  ۸۰میلیارد
دالر تفاهمنامه و قرارداد در حوزه میدانهای نفتی و گازی و
پتروپاالیشگاهها امضا کردیم ۴۰ .میلیارد دالر تفاهمنامه نیز با
گازپروم روسیه در بخشهای مختلف امضا شده است و مانعی
برای آن وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت میدان مشترک آزادگان گفت :امروز
 ۱۹۰هزار بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک
است برداشت میکنیم .توسعه میدان از منابع داخلی وزارت نفت
سالهای زیادی طول میکشید ،بنابراین برای توسعه این میدان
 ۶بانک و هلدینگ بزرگ اقتصادی را مشارکت دادیم و امیدواریم
در آینده نزدیک تفاهمنامهها به قرارداد منجر شود .بر این اساس
 ۷میلیارد دالر طی هفت سال سرمایهگذاری خواهد شد و تولید
از این میدان نفتی به  ۵۷۰هزار بشکه خواهد رسید .امروز توسعه
همه میدانها بهوسیله کارشناسان داخلی انجام میشود و هیچ

کارشناس خارجی در باالدست و پاییندست مشاهده نمیکنید.
وزیر نفت ادامه داد :در بحث دانشبنیان بسته دیگری
داریم .نزدیک  ۵۰۰۰حلقه چاه تولیدی داریم که  ۷۰۰حلقه چاه
کمبازده هستند .با استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان اینها
را شناسایی کردیم تا شرکتهای دانشبنیان با دانش روز ظرفیت
تولید این چاهها را افزایش دهند و در تولید شریک باشند .از
ظرفیت پاالیشی فراسرزمینی نیز استفاده کردیم و نفت را در
چند کشور فرآوری و به ارزش افزوده بیشتر در بازارهای هدف
تبدیل میکنیم.
اوجی در خصوص وضعیت دانش اکتشاف و استخراج در
حوزه نفت گفت :در بحث اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری در
میدانهای نفتی و گازی در خشکی و دریا ،همه توانمندیها
را داریم و برای حفاری چاهها در دریا همه ظرفیتها در کشور
موجود است .یک میلیارد مترمکعب ظرفیت تولید گاز و  ۳میلیون
و  ۸۱۳هزار ظرفیت تولید نفت است و در هیچ بخشی مستشار
خارجی نداریم ۹۵ .میلیون تن ظرفیت محصوالت پتروشیمی
داریم که توانمندی خوبی بهشمار میرود .بیشترین مشکل منابع
مالی بود که با روندی که در پیش گرفتیم از منابع مالی بانکی و
هلدینگها برای حل مسئله استفاده میکنیم.
به گفته وی در دولت سیزدهم  ۲۸قرارداد با ارزش بالغ بر
یک میلیارد دالر در بحث جمعآوری گازهای مشعل داشتیم که
عمده شرکتهای طرف قرارداد خصوصی بودهاند و خود به این
گاز نیاز دارند .وعده دادیم تا آخر این دولت تکلیف میدانهای
مشترک و جمعآوری گازهای مشعل مشخص شود.
وزیر نفت با اشاره به وضعیت صادرات نفت و بازگشت پول
حاصل از آن ،گفت :پارسال تکالیف وزارت نفت در بحث بودجه
بهطور کامل تحقق یافته است ،تحریمها را دور زدیم یا بیاثر
کردیم ،پارسال از صادرات محصوالت پتروشیمی  ۱۲.۵میلیارد
دالر به سامانه نیما واریز کردیم.
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اخبار

قیمت نفت کاهش یافت

قیمتهای نفتخام در پی چشمانداز ناامیدکننده
درباره تقاضای سوخت کاهش یافت.
دادههای مربوط به رکود تولید در جهان و در نتیجه
پیشبینی مأیوسکننده سرمایهگذاران درباره تقاضای
سوخت سبب شد قیمتهای نفتخام روز سهشنبه (۱۱
مردادماه) کاهش یابد.
قیمت نفتخام شاخص برنت دریای شمال روز
سهشنبه ساعت  ۶و  ۳۴دقیقه به وقت گرینویچ با  ۲۴سنت
معادل  ۰.۲درصد کاهش به  ۹۹دالر و  ۸۲سنت به ازای
هر بشکه رسید .نفتخام شاخص وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا ( )WTIنیز با  ۱۰سنت معادل  ۰.۱درصد افت با
قیمت  ۹۳دالر و  ۷۸سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
کاهش قیمت پس از آن رخ داد که قیمت نفت خام
شاخص برنت روز دوشنبه ( ۱۰مردادماه) به پایینترین
سطح روزانه خود یعنی  ۹۹دالر و  ۹سنت به ازای هر
بشکه و پایینترین سطح از  ۱۵ژوئیه ( ۲۴تیرماه) تاکنون
رسیده بود.
قیمت نفتخام شاخص آمریکا نیز به  ۹۲دالر و ۴۲
سنت به ازای هر بشکه معامله شد که پایینترین سطح از
 ۱۴ژوئیه ( ۲۳تیرماه) تاکنون محسوب میشود.
ادوارد مویا ،تحلیلگر بلندپایه بازار شرکت تجارت
آنالین اوآندا ،در یادداشتی گفت :پس از آنکه دادههای
مربوط به فعالیت کارخانهها نشان داد جهان به سوی
رکود اقتصادی بزرگی در حرکت است و در عین حال
پیشبینی شد که شرکتهای نفتی بهدنبال درآمد بسیار
باالی خود تولید نفت را افزایش دهند ،قیمتهای نفت
کاهش یافت.
بر اساس این گزارش ،بررسیهای انجام شده از ایاالت
متحده آمریکا ،اروپا و آسیا نشان داد فعالیت کارخانهها در
ماه ژوئیه با مشکل روبهرو شده است که این موضوع سبب
باال رفتن نگرانیها درباره رکود اقتصادی شد.
در همین حال ،کاهش تقاضا در جهان و
محدودیتهای سختگیرانه چین برای ویروس کرونا سبب
کاهش تولید شد.
این افت قیمت همچنین در حالی رخ میدهد که
فعاالن بازار منتظر نتیجه نشست روز چهارشنبه (۱۳
مردادماه) اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) و متحدانش از جمله روسیه ،ائتالف موسوم به
اوپکپالس ،برای تصمیمگیری درباره سطح تولید ماه
سپتامبر هستند.
دو منبع آگاه اوپکپالس در گفتوگو با رویترز اعالم
کردند که اعضای این ائتالف در نشست روز چهارشنبه
درباره افزایش اندک تولید برای ماه سپتامبر مذاکره
خواهند کرد ،اما دیگر منابع از احتمال تثبیت تولید
اوپکپالس خبر دادند.

گاز مایع و میعانات گازی پارس جنوبی
در صف معامالت صادراتی بورس انرژی
قرار میگیرند

بورس انرژی ایران دیروز میزبان عرضه گاز مایع و
میعانات گازی پارس جنوبی میشود.
در این بورس دیروز (سهشنبه ۱۱ ،مردادماه)  ۲۰هزار
تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران و  ۵هزار تن میعانات
گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در تابلوی فروش
صادراتی قرار میگیرند.
فرآوردههای  ،MTBEبرش سنگین و گاز مایع
صنعتی پتروشیمی بندر امام ،اکسیژن مایع و نیتروژن مایع
شرکت فجر انرژی خلیج فارس ،آیزوریسایکل پاالیش نفت
اصفهان ،آیزوریسایکل و آیزوفید پاالیش نفت تبریز ،پنتان
پالس پتروشیمی بوشهر ،رافینیت ،ریفورمیت ،گاز مایع
و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلیسینا ،سیاساو
پاالیش نفت شازند ،نفتا پاالیش نفت آبادان ،نفتای سنگین
پاالیش نفت تهران و نیتروژن مایع شرکت صنایع طبی
آرکاشیمی سورنا در رینگ داخلی عرضه میشوند.
در رینگ بینالملل نیز فرآوردههای برش سنگین
پتروشیمی بندر امام ،برش هیدروکربنهای پنجکربنه و
باالتر پتروشیمی تبریز ،حالل  ۴۰۲پاالیش نفت اصفهان،
رافینیت ،ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی
بوعلیسینا ،گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی (شرکت
ملی گاز ایران) ،میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی و
متانول پتروشیمی فناوران عرضه خواهند شد.
دیروز دوشنبه (دهم مردادماه) بورس انرژی ایران
شاهد معامله  ۱۲هزار و  ۲۹۹تن انواع فرآوردههای
هیدروکربوری به ارزش هزار و  ۷۷۹میلیارد و  ۶۸میلیون و
 ۱۳۳هزار و  ۵۰۰ریال بود.
در این روز فرآوردههای آیزوریسایکل پاالیش نفت
شیراز ،متانول پتروشیمی شیراز ،برش سنگین ،پنتان،
سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز ،برش
سنگین پتروشیمی جم ،برش سنگین شرکت پتروشیمی
امیرکبیر ،برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند ،حالل
 ۴۰۲پاالیش نفت تبریز ،متانول پتروشیمی زاگرس ،متانول
پتروشیمی فناوران ،متانول پتروشیمی مرجان ،نفتای
سبک پاالیش نفت آبادان و نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر
در رینگ داخلی و بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در
رینگ بینالملل معامله شدند.

افزایش  ۲۲۴درصدی سود ناخالص
پتروشیمی شیراز در  ۳ماه نخست ۱۴۰۱

مدیرعامل پتروشیمی شیراز از افزایش  ۲۲۴درصدی
سود ناخالص این شرکت در سه ماه نخست  ۱۴۰۱نسبت
به مدت مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش شرکت پتروشیمی شیراز ،محمد بهمئی
درباره عملکرد سه ماه نخست سال  ۱۴۰۱این شرکت
گفت :با وجود افزایش هزینههای تولید و موانع پیشرو،
سود ناخالص پتروشیمی شیراز در سه ماه نخست امسال به
رقم  ۳،۱۵۴میلیارد تومان رسیده است که این رقم بیانگر
رشد  ۲۲۴درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال بوده و این
در حالی است که سود ناخالص در سه ماه نخست پارسال
مبلغ  ۹۷۳میلیارد تومان بوده است.
وی افزود :بر مبنای صورتهای مالی دوره سه ماه
نخست ( ۱۴۰۱منتشر شده در سایت کدال) مبلغ سود
هر سهم در دوره یادشده  ۴،۶۳۷ریال است که نسبت
به دوره مشابه پارسال افزایش خیرهکننده  ۲۶۴درصدی
داشته است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز یادآور شد :هدف
مدیران این مجموعه بزرگ پتروشیمیایی کشور راهبرد
حفظ تولید مستمر و فروش حداکثری محصوالت ،ضمن
تثبیت جایگاه خود در بازارهای پیشین و توسعه بازارهای
جدید برای صرفه و صالح سهامداران است.

