
 وزیر انرژی الجزایر: 

 اوپک در تصمیم گیری هایش مستقل عمل می کند

وزیر نیرو تاکید کرد:

ضرورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی

4انرژی

افزایش قیمت نفت با استمرار نگرانی از تاثیر تحریم های 
آمریکا

تالش  همچنان  سرمایه گذاران  که  شرایطی  در  جمعه  روز  نفت  قیمت 
می کنند تاثیر احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران بر میزان عرضه به 

بازار را برآورد کنند، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۸ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش 
یافت و به ۸۱.۵۶ دالر در هر بشکه رسید. برنت روز سه شنبه تا رکورد ۸۲.۵۵ دالر 
پیش رفته بود. بهای معامالت آتی نفت آمریکا ۲۱ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت 

و به ۷۲.۳۳ دالر در هر بشکه رسید.
به گفته چن کای، مدیر تحقیقات کاال در شندا فیوچرز، بازار به اخبار معامالت 
درخصوص تحریم های ایران در یک هفته گذشته متمرکز شده است، اما دیدگاه ها 
در مورد میزان افزایش تولیدی که اوپک و روسیه می توانند برای جبران افت عرضه 

ایران صورت دهند، متغیر است.
تحریم های آمریکا علیه ایران در چهارم نوامبر آغاز می شود، در حالی که واشنگتن 

خریداران نفت ایران را برای به صفر رساندن واردات شان تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، دو منبع آگاه در اوپک اظهار کرده اند: عربستان سعودی 
و سایر تولیدکنندگان درباره افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز گفت وگو 

کرده اند.
با این حال تحلیلگران گروه بانکی ANZ روز جمعه در یادداشتی اعالم کردند: 
صادرکنندگان بزرگ بعید است بتوانند افت عرضه ایران را جبران کنند. صادرات نفت 
ایران امسال در اوج خود در ماه مه به ۲.۷۱ میلیون بشکه در روز رسید که معادل 
حدود سه درصد از مصرف روزانه نفت جهانی بود. ایران سومین صادرکننده بزرگ 

عضو اوپک است.
در این بین، به گفته استفن اینس، مدیر معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه در شرکت 
OANDA، رشد عرضه از سوی آمریکا و تولید ثابت لیبی، رشد قیمت ها را محدود 

کرده است.

افزایش واردات نفت سه خریدار بزرگ آسیایی از 
ایران

واردات نفت سه خریدار بزرگ آسیایی از ایران در ماه اوت افزایش یافت 
اما تحت الشعاع کاهش ۸۰ درصدی خرید کره جنوبی در آستانه تحریم های 

آمریکا قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آمارهای دولتی و کشتیرانی نشان داد: چین، 
هند، ژاپن و کره جنوبی ماه میالدی گذشته مجموعا ۱.۵۷ میلیون بشکه در روز، 
نفت ایران را وارد کردند که ۴.۱ درصد در مقایسه با اوت سال ۲۰۱۷ کاهش داشت 
و هم چنین حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه پیش از آن کاهش داشت.

واشنگتن پس از خروج از توافق هسته ای با ایران و اعالم بازگشت تحریم ها علیه 
تهران، خریداران نفت ایران را برای به صفر رساندن واردات شان از چهارم نوامبر که 

تحریم ها آغاز می شود، تحت فشار قرار داده است.
مدیر انجمن پاالیشگاه های ژاپن هفته گذشته گفت: ژاپن مانند کره جنوبی 
بارگیری نفت ایران را متوقف کرده، اما هنوز معلوم نیست دولت آمریکا به توکیو 

معافیت از این تحریم ها را اعطا خواهد کرد.
موسسه فاینانس بین الملل، سه شنبه هفته جاری اعالم کرد صادرات نفت و میعانات 
ایران به میزان ۰.۸ میلیون بشکه در روز از آوریل تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا 
کرده است. در این بین منابع آگاه مدعی شده اند اوپک و سایر تولیدکنندگان در حال 
بررسی افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای جبران افت عرضه ایران 
هستند. به گفته منابع آگاه، واردات کره جنوبی از ایران در اوت ۸۴.۲ درصد کاهش 
یافت و به ۶۴ هزار و ۵۱۶ بشکه در روز رسید. این کشور برای نخستین بار در شش 

سال گذشته بارگیری نفت ایران را از ماه ژوییه متوقف کرد.
کاهش خرید کره جنوبی جهش ۶۵.۳ درصدی واردات ژاپن از ایران را تحت الشعاع 
این که  از  پیش  اوت  در  کشور  این  ژاپن،  بازرگانی  وزارت  آمار  طبق  داد.  قرار 
پاالیشگاه های ژاپنی بارگیری نفت ایران رامتوقف کنند ۱۷۷ هزار و ۴۷۵ بشکه در 
روز نفت ایران را وارد کرد. بر اساس آمار تامسون رویترز آیکان، واردات نفت چین از 
ایران در اوت ۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۸۰۴ هزار 
و ۸۳۹ بشکه در روز رسید. چین اوایل امسال انتشار جزییات واردات خود را متوقف 
کرد. در این بین واردات نفت هند از ایران در اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۵۵.۹ درصد رشد کرد و به ۵۲۲ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز پنج شنبه اظهار کرد: هند متعهد شده به 

خرید نفت ایران و همکاری اقتصادی میان دو کشور ادامه دهد.

امضای توافق روسیه و اسالم آباد برای احداث خط لوله 
گازی از ایران

مقامات انرژی روسیه و پاکستان تفاهم نامه ای را برای اجرای پروژه ای برای 
ساخت یک خط لوله گاز زیردریایی از ایران به پاکستان و هند امضاء کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس استاندارد، وزارت انرژی روسیه با انتشار بیانیه ای 
در این باره اعالم کرد: این تفاهم نامه زمینه شناسایی سازمان های مسئول را که از 
این پروژه در زمان انجام مطالعات امکان سنجی، شناسایی منابع و تنظیم و مسیریابی 

خط  لوله حمایت خواهند کرد، فراهم می کند.
آناتولی یانوفسکی، معاون وزیر انرژی روسیه و مقامات وزارت انرژی پاکستان این 

سند را در مسکو امضاء کردند.
یانوفسکی در این بیانیه اظهار کرد: اکنون روسیه باید ایران و هند را از امضای این 

تفاهم نامه مطلع کند و پس از آن انتظار می رود سند مشابهی با هند امضاء شود.
این پروژه در سال ۲۰۱۳ به دلیل وضع تحریم ها علیه ایران مسکوت مانده بود، اما 
در سال ۲۰۱۷ مجددا احیاء شد. روسیه و ایران در نوامبر سال ۲۰۱۷ تفاهم نامه ای را 
امضاء کردند که حمایت روسیه برای عرضه گاز از ایران به هند را مدنظر قرار می داد.
یک گروه کاری روس  ایرانی در زمینه  اجرای این پروژه نخستین دیدار خود را در 
مارس برگزار کرد. به گفته یانوفسکی، روسیه و پاکستان رایزنی هایی را درباره یک 
پروژه دیگر ساخت خط لوله شمال جنوب به طول ۱۱۰۰ کیلومتر میان کراچی و 

الهور پاکستان برای انتقال ۱۲.۳ میلیارد مترمکعب گاز در سال انجام داده اند.
معاون وزیر انرژی روسیه اظهار کرده که اجرای این توافق که اکتبر سال گذشته 
میان روسیه و پاکستان برای عرضه گاز طبیعی مایع روسیه امضاء شد، می تواند 
یک مسیر همکاری امیدبخش باشد. دولت های دو کشور همچنین در حال بررسی 
امضای توافقی برای عرضه محصوالت نفتی روسیه به پاکستان هستند. به عالوه 

صنعت نیروی برق روسیه نیز به بازار پاکستان عالقه نشان داده است.

مصرف و قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت استاخبار

ایرانی ها واقعا بیش تر از مردم دنیا برق مصرف می کنند؟
مصرف و قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است 
که این موضوع نیز به عوامل متفاوتی بستگی دارد اما 
مهم آن است که کدام کشور توانسته برای تامین نیاز 

خود بیشتر به سمت انرژی های پاک گرایش پیدا کند.
 ،)IEA( به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم آژانس بین المللی انرژی
ایسلندی ها بیش از هر کشور دیگری برق مصرف می کنند. 
ساکنان نروژ و بحرین در رتبه دوم قرار دارند. همچنین قطر، 
متحده  ایاالت  و  سوئد  لوگزامبورگ،  فنالند،  کویت،  کانادا، 
آمریکا سرانه مصرف برق باالیی دارند. مردم هاییتی، سودان 
جنوبی، نیجریه، اتیوپی، تانزانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، 

نپال و نیکاراگوئه کم ترین میزان برق را مصرف می کنند.
کربن دی اکسید  انتشار  معنی  به  الزاما  برق  زیاد  مصرف 
بیشتر نیست. بعضی از کشورها که بزرگ ترین مصرف کننده 
به  هم  پاک  انرژی  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  هستند،  برق 
از  برق  اعظم  ایسلند، بخش  شمار می روند.به طور مثال در 
منابع تجدیدپذیر یعنی انرژی زمین گرمایی تامین می شود. 
کشورهای اروپایی عمدتا جزو تولیدکنندگان برق پاک هستند. 
سرانه تولید کربن دی اکسید در قطر بیش از هر کشور دیگری 
مالزی، عربستان سعودی،  توباگو،  از آن بحرین،  است. پس 

گواتماال و ایاالت متحده آمریکا قرار دارند. 
آمار  بر اساس  ایران چه جایگاهی دارد؟  این میان  اما در 
منتشر شده از سوی شورای جهانی انرژی، میزان سرانه مصرف 
برق در ایران ۲.۹ مگاوات در ساعت برای هر نفر است و تنها 
کشورهایی مانند مصر )۱.۷( و عراق )۱.۲( کمتر از ایرانی ها 
برق مصرف می کنند؛ این درحالی است که میانگین سرانه 
مصرف برق در جهان ۳.۱ مگاوات ساعت به ازای هر نفر است و 
کشورهایی مانند قطر )۱۷(، کانادا )۱۵(، کویت )۱۴( و سوئد، 
آمریکا و عربستان )حدود ۱۳( به مراتب برق بیشتری از ایران 

مصرف می کنند.  
میان، محمودرضا حقی فام، سخنگوی صنعت  این  در  اما 
مطرح  کشورها  برق  مصرف  درباره  را  جدیدی  تعبیر  برق 
باوجود مصرف  که چرا  این سئوال  به  پاسخ  در  او  می کند. 
نسبتا پایین برق در ایران که براساس آمارهای ذکر شده حتی 
از میانگین مصرف جهانی هم کمتر است، همواره مسئوالن 

تاکید داشته اند که مصرف برق در ایران را باال بخوانند؟ این 
استدالل را مطرح می کند که چون برخی از کشورهای باالیی 
این جدول از برق هم برای وسایل روزمره و هم برای گرمایش 
و پخت و پز استفاده می کنند و ایرانی ها برای این کار از گاز 
استفاده می کنند برای پیدا کردن مصرف واقعی برق در ایران 
باید مصرف گاز و برق را با یکدیگر تجمیع شده حساب کرد!به 
میزان  مقایسه  برق  صنعت  سخنگوی  منظور  می رسد  نظر 
مصرف مجموع انرژی ایران با کشورهای دیگر است که طبیعتا 
هم کارشناسان داخلی و هم کارشناسان خارجی به پرمصرفی 
مقایسه  فقط  اگر  اما  دارند،  تاکید  انرژی  حوزه  در  ایرانی ها 

مصرف برق کشورها با یکدیگر مدنظر باشد، تجمیع مصرف 
برق و گاز با یکدیگر اساسا درستی اطالعات مدیران صنعت 

برق را زیر سئوال می برد.
و  اروپایی  کشورهای  برق،  صنعت  سخنگوی  گفته  به 
آمریکای شمالی، کل انرژی خانگی خود را با استفاده از مصرف 
برق تامین می کنند در حالی که خانوارهای ایرانی از دو انرژی 
گاز و برق برخوردار هستند. وی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا، 
وسایلی از جمله اجاق گاز و تجهیزات گرمایشی، برقی هستند 
اما در ایران این تجهیزات از سوخت گاز استفاده می کنند، 
گفت:به دنبال این تحلیل های اشتباه، ما مصرف گاز و برق 

هر خانوار ایرانی را تجمیع و با مصرف برق خانوارهای اروپایی 
و آمریکایی مقایسه کرده ایم که نتیجه این مقایسه نشان می 

دهد مصرف ما بسیار بیشتر است.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: طبق تحلیل صورت گرفته 
در سال ۱۳۸۶ میزان معادل گازی که به برق تبدیل می شود 
برابر با ۱۰ هزار کیلووات ساعت است که حدود سه برابر میزان 
برق مصرفی در کشور است و اگر این میزان را با حدود ۳ 
مگاوات ساعت مصرف برق سرانه جمع کنیم، مجموع ۱۲.۹ 
مگاوات ساعتی سرانه مصرف برق هر نفر، ایران را در رتبه های 

باالی مصرف سرانه برق در جهان جای می دهد.

اعالم آمادگی سپاه برای افزایش بارورسازی ابرها
وزیر نیرو گفت: نیروی هوایی سپاه پاسداران این آمادگی را دارد تا در زمینه بارورسازی ابرها و افزایش میزان بارندگی ها به وزارت نیرو کمک کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا اردکانیان در خصوص برنامه وزارت نیرو برای 
بارورسازی ابرها در نیم سال دوم سال جاری، اظهار داشت: مقرر شده است تا جلسه ای با فرماندهان نیروی هوایی سپاه پاسداران به منظور برنامه ریزی در خصوص استفاده از امکانات این بخش برگذار کنیم. وزیر نیرو گفت: نیروی هوایی سپاه 
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»مصطفی قیطونی« وزیر انرژی الجزایر در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری 
آمریکا مبنی بر اینکه 'اوپک باید قیمت نفت را کاهش دهد'، گفت: اوپک 
در تصمیم گیری های خود مستقل عمل می کند و کسی نمی تواند به آن 

دیکته کند که چه کاری انجام دهد یا ندهد.
به گزارش ایرنا، قیطونی روز جمعه در مجلس نمایندگان الجزایر در خصوص 
سخنان ترامپ که از اوپک خواسته است قیمت نفت را کاهش دهد، گفت، سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در تصمیم گیری هایش آزاد است و مستقل عمل 
می کند . وی در خصوص نشست اخیر اوپک در الجزایر نیز گفت، این نشست بسیار 
موفق بود زیرا باعث شد کشورهای عضو اوپک و خارج اوپک در خصوص تصمیمی 

که در ماه ژوئن ۲۰۱۸ اتخاذ شده بود، منسجم و هماهنگ باشند.
وزیر انرژی در خصوص بازار نفت در این روزها نیز گفت: بازار نفت اکنون ثبات دارد 
، ما هم این را می خواهیم، این ثبات باعث شد شرکت کنندگان در نشست الجزایر 

تصمیمی بسیار عقالنی اتخاذ کنند.

قیطونی در ادامه قیمت ۷۰ تا ۸۰ دالر برای هر بشکه نفت را مناسب دانست و 
گفت، اگر در این شرایط قیمت نفت را افزایش دهیم، چرخ صنعت متوقف می شود ، 
تقاضا کاهش می یابد ،در نتیجه ذخایر افزایش می یابد و در نهایت قیمت کاهش می 

یابد ، به همین دلیل باید میان عرضه و تقاضا توازن ایجاد کرد.
الجزایر یکشنبه گذشته میزبان دهمین جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر 
توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک )JMMC( بود و در پایان این نشست 

شرکت کنندگان تصمیم گرفتند تولید نفت را افزایش ندهند.
کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفتند روزانه یک 
میلیون و ۸۰۰هزار بشکه تولید نفت را کاهش دهند.این اقدام باعث افزایش قیمت 
نفت شد.سال گذشته این توافق به مدت یک سال دیگر تمدید شد اما شرایط در بازار 
به گونه ای بود که کشورها در مجموع بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه نفت 
کاهش تولید داشته باشند .در نشست ژوئن گذشته تصمیم گرفته شد تولید کشورها 

تا حدی که به میزان توافق سال ۲۰۱۶ برسد، افزایش یابد.

سمنان - وزیر نیرو با ابراز اینکه ساالنه باید 1۰ درصد میزان 
آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یابد، گفت: تا زمانی 
مدیریت منابع آب انجام نشود انتقال آب بی فایده خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر پنجشنبه در نشست 
کارگروه سازگاری باکم آبی استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت 
بحران استانداری بابیان اینکه طرح های وزارت نیرو با پیشرفت ۳۸ 
درصد در حال اجرا است، ابراز داشت: در وزارت نیرو سیاست های 
تامین آب مردم ساکن روستاها در اولویت قرار دارد بر این اساس 
می کوشیم تا با انجام طرح های زود بازده بتوانیم بهترین خدمات را در 

سطح جامعه ارائه کنیم.
وی بابیان اینکه وزرات نیرو ۵۲ طرح مطالعاتی را در دست اقدام 
دارد، افزود: هزینه انجام این طرح ها ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد 
می شود که امیدواریم با تخصیص به موقع این طرح ها بتوانیم شاهد 

ارائه خدمات زیرساختی مطلوب به مردم باشیم.

مطالعات طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان  ادامه دارد
و  استان های خشک  مشکل  اصلی ترین  اینکه  بابیان  نیرو  وزیر 
نیمه خشک مقوله کمبود آب است، ابراز داشت: علیرغم آنکه برای 
تأمین آب موجود در نهایت باید انتقال آب بین حوزه ای را انجام دهیم 

اما این اقدام باید اهداف مشخص و تعیین شده باشد.
اردکانیان در ادامه تصریح کرد: مبحث انتقال آب دریای خزر به 
سمنان از چند سال قبل به طور جد مطرح شده است اما کار مطالعاتی 
آن همچنان ادامه دارد چراکه قبل از اجرای هر طرحی کامال باید 

جوانب کار موردسنجش واقع شود.
وی بابیان اینکه توجه به الگوی مصرف آب در استان های خشک 
ضروری است، افزود: طبق سیاست های ابالغی ساالنه باید ۱۰ درصد 
میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یابد که این گام تنها با 
رعایت الگوی صحیح آب میسر می شود و معتقدیم تا زمانی مدیریت 

منابع آب انجام نشود انتقال آب بی فایده خواهد بود.

به گفته یک کارشناس انرژی، کشورهای پیشتاز صنعت 
به  اقدام  پتروپاالیشگاه  به  پاالیشگاه   تبدیل  با  پاالیش، 
افزایش حاشیه  سود تقریباً 2 تا 2.۵ برابری این صنعت 

کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تأکیدات فراوان مقام معظم 
رهبری و اشاره اسناد باالدستی کشور مبنی بر ضرورت کاهش 
خام فروشی، به نظر می رسد این موضوع جایگاه قابل توجهی در 
حوزه انرژی کشورمان نداشته و عمالً یکی از مهم ترین مشکالت 
بخش نفت و گاز کشور  محسوب می شود؛ چراکه امریکا از همین 
نقطه ضعف ایران، استفاده کرده و گاه به گاه به تحریم نفت ایران 

دست می زند. 
تاکیداتی که بی نتیجه ماند!

رهبر معظم انقالب اسالمی در خردادماه ۹۵ در دیدار کارگزاران 
نظام فرمودند: »خب، تولید نفت را باال ببریم، .... این چیز خوبی 
است، کشور هم به آن احتیاج دارد؛ در این شّکی نیست، منتها 
بهتر از آن، این است که ما نفت را دارای ارزش افزوده بکنیم. 
به موازات کارهایی که برای تولید نفت و فروش نفت و کارآمد 
شدن چاه های نفت و امثال این ها انجام می گیرد- سیاست را این 
قرار بدهید که ما بتوانیم فرآورده تولید کنیم، فرآورده صادر کنیم، 

بنزین صادر کنیم.«

در همین  راستا مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات 
دولت در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷ فرمودند: »ما چرا اصالً نفت 
را خام صادر می کنیم؟ نفت را چرا تبدیل به بنزین نمی کنیم که 
صادر کنیم؟ بنده از سال ها پیش -از شاید پانزده شانزده سال 
پیش- در دولت های قبل، مکّرر بر روی مساله ی پاالیشگاه های 
داخلی و توسعه  پاالیشگاه ها و تولید محصوالت گوناگوِن نفت تکیه 

کرده ام«.
از خام  پرهیز  زمینه  در  رهبری  معظم  مقام  مکرر  تأکیدات 
فروشی نفت در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، 
صنعت پاالیش نفت را سود ده نمی داند یا اینکه حداقل آن را 
دارای سود پایینی می داند. زنگنه به کرات در مصاحبه های خود 
یا در برنامه های زنده تلویزیونی به این مساله اذعان کرده است. 
به  عنوان  مثال وی در برنامه پایش در مرداد ۱۳۹۳ اعالم کرد که 

دلیل عدم ساخت پاالیشگاه، صرفه  اقتصادی پاالیشگاه ها است.
این در حالی است که خوزه میرمانتس، مدیر فروش شرکت 
UPO در سومین کنگره باشگاه نفت و نیرو که در مهرماه ۱۳۹۶ 
در تهران برگزار شد، به موضوع اهمیت فراوری نفت و گاز اشاره 
کرد. وی در ارائه نظرات خود به این موضوع اشاره کرد که ایران 
می تواند با فراوری منابع نفت و گاز موجود خود در سواحل جنوبی 

کشور، تا ۳ برابر ارزش افزوده ایجاد کند.

وزارت نفت اراده ای ندارد
احمد سعدآبادی، کارشناس صنعت پاالیشگاهی در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته جهت بهبود 
وضعیت اقتصادی صنعت پاالیشی کشور، به جای پاالیشگاه به 
سمت احداث پتروپاالیشگاه ها حرکت کرده اند، گفت: این سناریو 
سال ها است موردتوجه اکثر کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، 
هند، چین، اندونزی و اخیراً عربستان قرار گرفته است. در همین 
 )Nexant Thinking( راستا بر اساس گزاش اتاق فکر نکسنت
و طبق شبیه سازی انجام شده در این گزارش، حاشیه سود یک 
پاالیشگاه ۲۰۰ هزار بشکه ای در حالتی که به تنهایی راه اندازی 
شود، باحالتی که ادغام با یک کراکر بخار ۶۵۰ هزار تنی شده و 

به صورت پتروپاالیشگاه درآمده باشد، مقایسه شده است. 
وی ادامه داد: طبق این گزارش، حاشیه سود پتروپاالیشگاه در 
مقایسه با حاشیه سود پاالیشی، به طور میانگین تقریباً بین ۲ تا 
۲.۵ برابر است. به نظر می رسد با توجه به سود باالیی که در صنعت 
باالدستی نفت برای دولت و شرکت ملی نفت وجود دارد، زنگنه 
عالقه ای به درگیر کردن خود در صنعت پایین دستی ندارد، به 
همین خاطر بدون اینکه اشاره ای به پتروپاالیشگاه ها داشته باشد، 
با مثال زدن پاالیشگاه های قدیمی، صنعت پاالیش را به طور کلی 

زیر سؤال می برد. 

خام فروشی نفت؛ دستبرد به سهم آیندگان
سعدآبادی با اشاره به اینکه برداشت نفت بین ۲ تا ۶ دالر به ازای 
هر بشکه هزینه به همراه دارد، افزود: با قیمت های کنونی نفت، 
طالی سیاه ۷۰ تا ۷۵ دالر به ازای هر بشکه فروخته می شود؛ 
بنابراین دارای حدود ۷۰ دالر یا به عبارتی دارای ۹۰ درصد سود 
خالص است که حدود ۵۰ درصد از آن به دولت و ۱۴.۵  درصد از 
آن به شرکت ملی نفت می رسد.  به گفته این کارشناس صنعت 
پاالیشگاهی، باید توجه کرد که قسمت عمده این سود ناشی از 
ارزش ذاتی نفت است که همان انفال حکومت محسوب می شود 
و متعلق به همه نسل ها است.  وی تصریح کرد: در مقابل، صنایع 
پایین دستی نفت یعنی صنعت پاالیش و پتروشیمی، نفت را به 
ارزش واقعی از دولت می خرند و سود خود را تنها از تبدیل آن 
به مواد با ارزش تر به دست می آورند که معموال دارای حاشیه 
سود پایینی است )معموال کمتر از ۱۰ دالر به ازای هر بشکه( و 
تنها در صورتی سودده خواهند بود که پارامترهای »بهره وری«، 
»روزآمد کردن فناوری«، »اقتصاد آزاد« و »رگوالتوری حاکمیتی« 
در آنها رعایت شود. رعایت این پارامترها چه توسط بخش دولتی 
و چه خصوصی، دارای پیچیدگی هایی در زمینه اجرا، رگوالتوری، 
قانون گذاری و مقررات است که وزارت نفت و شخص آقای زنگنه 

عالقه ای به تحمل سختی ها و مشقات آن ندارند.

سود ٢.٥برابری پتروپاالیشگاه مقابل پاالیشگاه

وزارت نفت اراده کند


