
 معاون وزیر نفت:

عرضه نفت در بورس از هفته آینده با یک میلیون بشکه آغاز می شود

4انرژی

 دولت درباره نرخ جدید خوراک پتروشیمی هنوز 
تصمیمی نگرفته است

استقبال  بر  تاکید  با  پتروشیمی  صنعت  کارفرمایی  انجمن  دبیرکل   
پتروشیمی ها از شفاف سازی اقتصادی، گفت: مصوبه دیروز)یکشنبه( 
هیات دولت مربوط به افزایش نرخ تسعیر ارز بوده و هنوز دولت درباره نرخ 

جدید خوراک پتروشیمی تصمیمی نگرفته است.
احمد مهدوی ابهری امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره 
مصوبه دیروز هیات دولت، افزود: این مصوبه، مربوط به نرخ تسعیر ارز بود که درباره 
آن شفاف سازی شد؛ براساس آن، نرخ تسعیر ارز با نرخ بازار ثانویه نیما انجام می شود.
دبیرکل انجمن کافرمایی صنعت پتروشیمی اضافه کرد: ما دنبال رانت نیستیم و با 
تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی ها براساس نرخ بازار ثانویه موافقیم.»پتروشیمی ها از 

این شفاف سازی استقبال می کنند.«
وی با بیان اینکه هنوز درباره نرخ جدید خوراک تصمیمی گرفته نشده است، یادآور 
شد: نرخ خوراک پتروشیمی ها باید به گونه ای باشد که امکان رقابت مجتمع های 
ایرانی با سایر تولیدکنندگان جهانی را فراهم کند، ضمن آنکه بتواند برای سرمایه 

گذاران جذابیت داشته باشد.
مهدوی ابهری تصریح کرد: برای تعیین نرخ خوراک در ایران باید وضعیت خوراک 
در سایر کشورها مورد بررسی قرار گیرد تا براساس واقعیات محاسبه شود و مشکلی 

رخ ندهد.
وی، به وجود محدودیت های پیش روی صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد و 
گفت: پتروشیمی های ایران با مشکالتی مانند تحریم، هزینه باالی تامین مالی و 
محدودیت در واردات کاتالیست و تجهیزات مواجه هستند که این معضالت قابل 

مقایسه با دیگر کشورها نیست.
دبیرکل انجمن کافرمایی صنعت پتروشیمی اضافه کرد: نرخ خوراک پتروشیمی 
براساس فرمولی تعیین می شود که عواملی مانند قیمت نفت و ... در آن تاثیرگذارند.

به گزارش ایرنا، با مصوبه دیروز )یکشنبه( هیات دولت، از ابتدای مهر امسال در 
محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به 
واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز هر ماه برابر با متوسط نرخ معامالتی ارز 

در سامانه نیما خواهد بود.

بهای نفت برنت به باالترین حد چهار سال گذشته رسید
بهای نفت خام برنت روز دوشنبه پیش از آغاز تحریم آمریکا علیه ایران در 
ماه آینده به باالترین حد خود از نوامبر 2014 تا کنون رسید و فعاالن بازار 

نفت انتظار افزایش بیشتر قیمت ها را دارند.
به گزارش ایرنا از رویترز، بهای نفت خام برنت در معامالت روز دوشنبه در بازار 
آسیا با 48 سنت افزایش به هر بشکه 83 دالر و 27 سنت رسید که نسبت به پایان 
معامالت درجلسه کاری قبل 0.6 درصد افزایش نشان می دهد. بهای نفت خام 
وست تگزاس آمریکا WTI نیز با 32 سنت معادل 0.4 درصد افزایش به هر بشکه 

73 دالر و 57 سنت رسید.
بهای نفت در آستانه اجرایی شدن تحریم نفت ایران که از روز 4 نوامبر )13 آبان( 
آغاز می شود افزایش یافته است و در همین حال بانک ای.ان.زد ANZروز دوشنبه 
اعالم کرد که بازار نفت در انتظار نفت 100 دالری است. در عالمت دیگری از اینکه 
تحریم های آمریکا بر بازار نفت تاثیر گذار است ، شرکت سینوپک چین اعالم کرد 

که این ماه بارگیری نفت ایران را به نصف کاهش می دهد.
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است.

ادوارد بل تحلیلگر اقتصادی بانک ان بی دی امارات روز یکشنبه تاکید کرد: اگر 
پاالیشگران نفت چین از تحریم های آمریکا بیش از حد انتظار تبعیت کنند دراین 
صورت توازن بازار بیشتر در جهت کاهش عرضه از بین خواهد رفت. دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان تماس گرفت و 

درباره راههای حفظ عرضه کافی نفت بحث کرد.
تحلیلگران نفتی می گویند که اکنون مساله مهم ظرفیت مازاد عربستان است 
که بزودی مشخص می شود و اگر بازار احساس کند که ظرفیت تولید عربستان در 
10میلیون و 500 هزار بشکه به انتها می رسد، بهای نفت به شدت افزایش می یابد 

و نفت 100 دالری هدفی منطقی است.

صنعت برق به نقطه آرامش رسید

با آغاز فصل پاییز و کاهش دمای هوا، مصرف برق کشور نیز سیر نزولی 
به خود گرفته و در حال حاضر برق پایدار در شبکه برق رسانی کشور در 
جریان است؛ به طوری که با رسیدن پیک مصرف برق هفتم مهرماه به 
حدود 42 هزار مگاوات شاهد کاهش 1۶ هزار مگاواتی مصرف برق با گذر 
از تابستان هستیم. در این شرایط تعمیرات دوره ای نیروگاه ها برای آمادگی 

پیک بار ۹۸ نیز آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، پیک بار فعلی کشور حدود 42 هزار مگاوات است که این رقم در 
زمان اوج مصرف تابستان به بیش از 58 هزار مگاوات نیز ثبت می شد اما با عبور از 
فصل تابستان و کاهش درجه دما مصرف برق در کشور هم کاهش پیدا کرده و این 
امر موجب شده است تا از نظر تراز تولید و مصرف در شرایطی مثبتی به سر ببریم.

در همین راستا محمدحسن متولی زاده - مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر 
- با اشاره به آخرین وضعیت صنعت برق، اظهار کرد که ادامه روند فعلی در حوزه 
صنعت برق موجب شده تولید برق به میزان قابل مالحظه ای باالتر از مصرف باشد. از 
سوی دیگر میزان صادرات برق کشور در روز گذشته نیز به 1205 مگاوات و ذخیره 
نیروگاه به بیش از 3500 مگاوات رسیده است که این اعداد نشان از بهبود اوضاع در 

صنعت برق کشور دارد.

در گفت و گوی تفصیلی با وزیر نیرو مطرح شداخبار

نسخه اردکانیان برای مناقشات محلی آب
 وزیر نیرو می گوید: کمرنگ کردن مناقشات محلی بر سر 
آب، نیازمند »مفاهمه بر سر آمار و اطالعات پایه«، »مدیریت 

حوضه های آبریز« و »اصالح مصرف« است.
به گزارش ایرنا، تغییر اقلیم و تبدیل شدن سالهای خشک به اقلیم 
سرزمین ما، موجب شده سالهای اخیر تنش های استانی و محلی 
در مورد آب تشدید شود؛ به عبارتی دیگر، تغییر اقلیم، »آب« را از 
یک موضوع اقتصادی و اجتماعی، به یک مساله سیاسی و امنیتی 

تبدیل کرده است.
در این ارتباط و همچنین در مورد اقدامات کارگروه ملی سازگاری 
توسعه  غیرشمالی،  های  استان  برنج  کشت  توقف  آبی،  کم  با 
کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه، اصالح تعرفه های آب و برق 
پرمصرف ها، تامین برق تابستان سال آینده، چالش های توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر و همچنین اعالم وصول استیضاح در مجلس 
شورای اسالمی، با »رضا اردکانیان« وزیر نیروی دولت دوازدهم گفت 

و گو کردیم.
اردکانیان معتقد است: »مفاهمه بر سر آمار و اطالعات پایه«، 
»مدیریت حوضه های آبریز« و »اصالح مصرف« سه عرصه ای است 

که با بکارگیری آنها، زمینه بروز تنش بر سر آب از بین می رود.
متن کامل گفت و گو به این شرح زیر است:

مناقشات محلی آب از سالها پیش در کشور به وجود آمده 
و در سالهای اخیر تشدید شده است؛ به نظر شما چه نسخه 

ای می توان برای این بیماری نوشت؟
** اردکانیان: کمرنگ کردن این مناقشات مستلزم سه نوع دارو 
است؛ داروی نخست این است که دستگاه های مسوول در استان ها 
نسبت به عدد و رقم هایی که ذکر می شود اطمینان خاطر داشته 
باشند و مفاهمه ای در این زمینه وجود داشته باشد؛ برای این کار، 
در قالب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در صدد تهیه طرح های 

آمایش آب محور برای همه استان ها هستیم.
برای تهیه طرح آمایش آب محور به مشارکت همه دستگاه ها 
و همچنین همکاری نیروهای دانشگاهی و متخصص همه استان 
ها نیاز است تا در انتها، تصویری روشن و مورد توافق از منابع و 
مصارف به دست بیاوریم و از آن پس، برنامه توسعه استان ها بر 

اساس آن انجام شود.
داروی دوم، مدیریت حوضه های آبریز است؛ ما کم کم به سمتی 
می رویم که در عین وجود ساختارهای استانی، برنامه ریزی هایمان 
را در مقیاس حوضه های آبریز انجام دهیم؛ یعنی اصلی ترین عنصر 
مدیریت آب را قلمرو طبیعی آب که حوضه آبریز است انتخاب 
خواهیم کرد؛ این کار به حکم قانون نیاز دارد و مستلزم همکاری 

همه دستگاه هاست.
داروی سوم این است که بپذیریم حتی اگر داروهای اول و دوم 
این  باشیم؛  بازنگری داشته  باید  فراهم شد، ما در شیوه مصرف 
بازنگری باید در همه بخش های کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت 
صورت گیرد؛ با مصرف صحیح می توانیم به گونه ای عمل کنیم که 

حقابه های زیست محیطی تامین و زمینه بروز تنش برطرف شود.
در ارتباط با اصالح مصرف در بخش کشاورزی، کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی تصمیم گرفت که از کشت برنج در 
استان های بجز گیالن و مازندران جلوگیری شود، در این 
ارتباط چه اقداماتی انجام شده و چه چشم اندازی وجود 

دارد؟
** اردکانیان: کشت برنج در غیراستان های شمالی کشور توسط 
وزارت جهادکشاورزی ممنوع اعالم شده اما استقرار این سیاست و 
برنامه مستلزم مراحلی است؛ این سیاست قرار است در طول سه 
سال با در نظر گرفتن معیشت جایگزین برای کشاورزان و همچنین 

انتخاب الگوی کشت جایگزین اجرایی شود.
بر اساس این سیاست، سیستم کشت برنج در نواحی شمالی کشور 
- که شرایط اقلیمی مناسبی برای این محصول دارند - باید بهبود 
پیدا کند و در سایر مناطق عمالً کشاورزان به سمت کشت های 

جایگزین بروند.
بجز استان های گیالن و مازندران، برنج در چه سطحی 

کشت می شود؟
**اردکانیان: آمار و ارقام دقیقی در این خصوص منتشر نشده 
است اما گزارش ها حاکی از این است که در حدود 170 هزار هکتار 
از اراضی استان های غیرشمالی کشور برنج کشت می شود؛ این 

استان ها نوعاً در مناطقی هستند که مشکل کم آبی هم دارند.
دولت چه برنامه ای برای کشت جایگزین و تامین معیشت 

این کشاورزان دارد؟
عماًل  که  شد  خواهد  اجرا  هایی  برنامه  مرور  به  **اردکانیان: 
های  به کشت  که  ببینند  این  در  را  اقتصادی  صرفه  کشاورزان 
جایگزین روی بیاورند. وزارت جهادکشاورزی برنامه مفصلی در این 

زمینه دارد و دولت هم از آن حمایت می کند.
در مورد حوضه های آبریز دیگر، هیات دولت مدتی پیش 
مصوب کرد در حاشیه دریاچه ارومیه کشاورزی جدید ایجاد 
نشود اما گفته می شود از آن زمان تاکنون 21 هزار هکتار به 
کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه اضافه شده است؟ آیا این 

خبر صحت دارد؟
**اردکانیان: عدد دقیق را اکنون ندارم اما متاسفانه اصل موضوع 
توسعه کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه وجود دارد که امیدواریم 
با اقدام های ستاد احیای دریاچه ارومیه و همکاری همه دستگاه ها 
به ویژه حمایت و پشتیبانی درسطح استانها، دیگر این خونریزی 

داخلی را نداشته باشیم.
وزارت نیرو 13 برنامه برای مدیریت مصرف - در آب و برق 
- در نظر گرفته که یکی از این برنامه ها، اصالح تعرفه های 
مشترکان پرمصرف است؛ در این ارتباط چه اقداماتی انجام 

شده است؟
** اردکانیان: با اصالح تعرفه برای پرمصرف ها به دنبال این 
هستیم که کاری کنیم تا مشترکان پرمصرف ترجیح بدهند مصرف 
خود را کاهش دهند؛ هدف از افزایش تعرفه پرمصرف ها به دست 
آوردن درآمد بیشتر نیست، بلکه این هدف را دنبال می کند که این 

بخش از مشترکان مصرف خود را کاهش دهند.
وزارت نیرو حتی به دنبال این است که سیستمی تشویقی برای 
مشترکان کم مصرف تعریف کند تا آنها به اندازه صرفه جویی در 

مصرف آب، عایدات اقتصادی داشته باشند.
این طرح در چه مرحله ای است؟

**اردکانیان: این پیشنهاد را در روزهای اخیر به دولت تقدیم 
کرده ایم و هم اکنون در مسیر بررسی است که قاعدتاً به کمیسیون 
تخصصی دولت می رود و سپس، نتیجه بررسی ها تقدیم هیات 

دولت می شود.
جنابعالی در برنامه های تقدیمی خود به مجلس، به موضوع 
مدیریت توامان عرضه و تقاضا اشاره کرده اید؛ در این ارتباط 

تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
**اردکانیان: نخست سعی کرده ایم که این گفتمان را در سطح 
مدیریت ارشد وزارت نیرو جا بیاندازیم؛ عالوه بر این، مرکز امور 

اجتماعی آب و انرژی را در وزارت نیرو تاسیس کرده ایم که این 
مرکز برنامه هایی را برای همکاری با شاخه علوم اجتماعی - به عنوان 
شاخه ای جدید در دستگاه مهندسی وزارت نیرو - آغاز کرده است.

سومین اقدام، ایجاد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی است که 
اساس این کارگروه این است که موضوع آب مساله واحدی است 
که دستگاه ها نمی توانند به صورت جداگانه به آن بپردازند؛ تاکید 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی این است که مساله آب هم بین 
بخشی و هم چند انضباطی است؛ یعنی هم انضباط عرضه و هم 

انضباط تقاضا دارد.
در کمتر از یک سال اخیر، این گام ها برای مدیریت توامان عرضه 

و تقاضا برداشته شده که امیدواریم مطابق برنامه پیش برویم.
استیضاح وزیر نیرو هفته گذشته در مجلس اعالم وصول 
شد؛ امضاکنندگان طرح استیضاح می گویند اقدامات وزارت 
نیرو متناسب با برنامه تقدیمی نیست؛ نظر شما در این ارتباط 

چیست؟
**اردکانیان: برنامه ای که خدمت مجلس تقدیم شد و مبنای 
رای اعتماد بود، برنامه ای چهار ساله است و قضاوت راجع به اجرایی 
شدن یا نشدن آن نیازمند بحث و بررسی است. در این ارتباط نیاز 
داریم نقطه نظرات نمایندگان مجلس روشن تر منتقل شود تا در 

مجموع اتفاقی رخ دهد که به نفع مدیریت آب و برق کشور باشد.
تلقی و فهم من از استیضاح این است که خود لغت استیضاح به 
معنی طلب وضوح کردن است؛ یعنی در شرایطی نیاز به توضیح 

است و این امر به شفافیت کمک می کند.
البته تصور من این است که نمایندگان مجلس به طور حتم 
در پس این تابستان پرچالش، قصد دارند درباره چگونگی پشت 
سرگذاشتن آن سوال کنند زیرا تاکنون فرصت تشریح آنچه گذشت 
وجود نداشت و فقط توانستیم به طور خالصه از همه پشتیبانی ها و 

صبوری ها تشکر کنیم.
در این شرایط )قطعی آب و برق( که به طور طبیعی آستانه تحمل 
مردم پایین می آید، از صبوری مردم تشکر کردیم که باعث شد 
هوس کسانی که به این شرایط چشم طمع داشتند مدیریت شود. 
بنابراین، طرح استیضاح می تواند مجالی باشد که این صحبت ها 
ذکر شود، از همکارانی که در این عرصه تالش کردند قدردانی شود و 
به مردم امید بدهیم که ما مجموعه توانمندی هستیم و اگر کاستی 

هایی وجود دارد عزم جزم است که به آن پرداخته شود.
در این اردتباط، چه برنامه ای برای تامین برق تابستان ۹۸ 

دارید؟
**اردکانیان: تقریبا از اواسط تابستان امسال برنامه ریزی برای 
تابستان سال آینده را شروع کردیم و اساس را هم بر این گذاشتیم 

که از نظر میزان بارش، سال آبی 98-97 همسان سال آبی گذشته 
باشد؛ برآورد ما این است که در اوج بار تابستان 98، مصرف برق به 
بیش از 61 هزار مگاوات برسد؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت 
قابل اتکای عملی تولید برق اندکی بیش از 53 هزار مگاوات است؛ 
یعنی باید حدود هشت هزار مگاوات برق برای تابستان سال آینده 

تامین کنیم.
بر اساس برآوردها، قادریم با رعایت همه جوانب کار و تحقق 
الزاماتی که برنامه ما دارد این هشت هزار مگاوات فاصله بین تولید 
فعلی و مصرف تابستان سال آینده را با به مدار آوردن 25 نیروگاه 
حرارتی، یک نیروگاه برقابی، تعدادی نیروگاه تجدیدپذیر و حدود 
سه هزار مگاوات مدیریت مصرف یا به تعبیری نیروگاه های مجازی 

پر کنیم.
های  ماه  در  کردید؛  اشاره  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  به 
اخیر روند توسعه این نیروگاه ها ُکند شده است؛ به نظر شما 
دلیل این مساله چیست و شما چه برنامه ای برای سرعت 

بخشیدن به اجرای این طرح ها دارید؟
** اردکانیان: در حوزه تجدیدپذیرها کماکان هم عالقه مندی 
هایی در بخش خصوصی وجود دارد؛ البته در این مدت وقفه هایی 
به وجود آمد که این وقفه ها دو دلیل دارد؛ نخست، بحث بازپرداخت 
خرید برق از نیروگاه هایی که به مدار آمده اند، مطرح است؛ قانون 
عوارضی را مشخص کرده که باید در اختیار نیروگاه های تجدیدپذیر 
و طرح های توسعه برقرسانی روستایی قرار می گرفت که متاسفانه 
تاکنون در پرداخت این عوارض آن گونه که انتظار می رفت عمل 
نشده است اما سازمان برنامه و بودجه امسال وعده کرده است که 
شرایطی بهتر از سال گذشته خواهیم داشت و این منابع که برای 
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و توسعه برقرسانی روستایی از مردم 
اخذ می شود، در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( قرار خواهد گرفت؛ امیدواریم این اتفاق رخ دهد 

و وعده عملی شود.
دلیل دوم وقفه در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بحث نرخ ارز 
است؛ قرارداد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر مبنای نرخ گذشته 
ارز بوده است؛ در حالی که مصرف آنها به صورت ارزی و دریافت 
وجه برق آنها به صورت ریالی است؛ برنامه هایی برای رفع این چالش 
در نظر گرفته ایم و به نظر می رسد این قراردادها مشمول تعدیل 

هایی خواهد شد.
مجموعه تالش ما در دولت و مجلس به سمتی است که این 
ظرفیت و اشتیاقی که برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر ایجاد 
شده، فروکش نکند و ما بتوانیم تعهدی را که در قانون برنامه ششم 

توسعه داریم، عملیاتی کنیم.

۴۰ میلیارد تومان برای فرار از خاموشی تهران
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: در حال حاضر بیش از 40 میلیارد تومان پروژه برای گذر از پیک تابستان سال 13۹۸ در تهران تعریف شده است. حسین صبوری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای گذر از خاموشی های سال آینده 
برنامه های متعددی را در صنعت برق در نظر گرفته ایم، عنوان کرد: از هم اکنون برنامه ریزی ها در حوزه مدیریت مصرف و اجرای پروژه آغاز شده تا بتوانیم تابستان سال آینده را بدون مشکل سپری کنیم. به گفته وی، براساس برآوردهای صورت 

گرفته پیک امسال حدود 4۹00 مگاوات تخمین زده شده بود، اما با همکاری مردم سازمان های دولتی و سایر مصرف کنندگان پیک شهر تهران کمتر از پیک سال13۹۶ رقم خورد. سه شنبه / 10 مهر 13۹7 / شماره 244

معاون وزیر نفت گفت: امیدوارم عرضه نفت خام در بورس انرژی از هفته 
آینده آغاز شود که در آن صورت به شکل محموله های پنج هزار بشکه ای 

و در مجموع یک میلیون بشکه خواهد بود.
علی کاردر روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره زمان آغاز 
عرضه نفت خام در بورس، افزود: اکنون در حال بررسی و تهیه دستورالعمل عرضه 

نفت در بورس انرژی هستیم که در برخی موارد، بازنگری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره تصمیم نهایی برای تسویه پول فروش نفت 
)مدل 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی که پیش از این مطرح شده بود( نیز 
اظهارداشت: دوباره در حال بررسی و بازنگری آن هستیم اما هنوز نهایی نشده است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: نفت خام عرضه شده در بورس به صورت کامل برای 
صادرات اختصاص خواهد یافت.

 حمایت دولت از عرضه نفت خام در بورس
هرچند طرح عرضه نفت خام در بورس، بارها مطرح اما ناکام مانده است اما این 
بار با تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در میانه تیرماه امسال بر 
عرضه نفت خام در بورس به بخش خصوصی، بار دیگر توجهات به این طرح معطوف 

شده است.
جهانگیری در این باره گفت: نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و 
بخش خصوصی می تواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. تالش ما این خواهد 
بود که برای کاهش فروش نفت کاری کنیم که شعار آمریکا را به شکست بکشانیم و 

دولت در این زمینه برنامه ریزی کرده است.
با عرضه نفت خام در بورس، بخش خصوصی می تواند به صورت شفاف در فروش و 
صادرات نفت خام مشارکت کند. در دوره گذشته تحریم ها، اقدام به واگذاری محموله 
های نفتی به اشخاصی مانند بابک زنجانی شده بود که هیچگاه پول فروش آن را 
به کشور بازنگردانند. زنجانی با وجود محکومیت به اعدام هنوز حاضر نشده است که 

بدهی حدود 2.5 میلیارد یورویی خود را تسویه کند.
با عرضه نفت خام در بورس انرژی که با سازوکار شفاف انجام می شود، امکان 

سوءاستفاده و جوالن افرادی مانند بابک زنجانی وجود نخواهد داشت.
 ناکامی چند ساله ورود نفت خام به تاالر بورس

به گزارش ایرنا، ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه 1370 و در 
چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.

هیات وزیران در سال 1386 ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و 
به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان 
بورس را به واگذاری عرضه فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاالی ایران موظف کرد. با وجود همه چالش ها، در بیست و دوم تیرماه 1390 نفت 
خام با حضور معاون اول وقت رییس جمهوری روی تابلو معامالت بورس کاال رفت 
اما با شکست روبرو شد. نفت خام در این بازار در 9 مرحله دیگر عرضه شد و فقط در 

یک مرحله به فروش رفت.
از هفدهم فروردین 1393 نیز شرکت ملی نفت ایران با عرضه 2 هزار و 920 بشکه 

نفت خام در بورس انرژی به قیمت هر واحد سه میلیون و 60 هزار ریال، این طرح 
را دوباره آغاز کرد. این عرضه برای مدتی با فراز و نشیب بسیار ادامه یافت تا اینکه به 

علت کاهش استقبال خریداران، به بن بست خورد و متوقف شد.
با شکست عرضه نفت خام، مسووالن وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر 

ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.

شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت داخلی قرارداد ساخت 
مخازن ذخیره سازی نفت خام با ظرفیت 10 میلیون بشکه را 
امضا کردند که عملیات آن در بندر جاسک )ساحل دریای 

عمان( اجرا می شود.
»مرضیه  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  یکشنبه  شامگاه  گزارش  به 
شاهدایی« قائم مقام وزیر نفت و »علی کاردر« مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران، در آیین امضای این قرارداد بین گروه سرمایه گذاری 

امید )زیرمجموعه بانک سپه( و شرکت مهندسی و توسعه نفت 
)زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران( حضور داشتند. این قرارداد به 
ارزش606 میلیون یورو در مدت سه سال به طور کامل اجرا می 
شود. حدود پنج هزار هکتار از زمین ساحلی در 65 کیلومتری غرب 
شهر جاسک برای طرح های ویژه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در 
نظر گرفته شده است. با توجه به تصویب بودجه برای خط لوله 42 
اینچ انتقال نفت خام گور- جاسک، بخشی از زمین غرب جاسک به 

ساخت پایانه صادرات نفت خام و همچنین مخازن ذخیره سازی 
تخصیص یافته است. این طرح ساخت 20 دستگاه مخزن فلزی 
سقف شناور را شامل می شود که هر کدام 500 هزار بشکه ظرفیت 
دارد. این مخزنگاه، نفت خام ارسالی از خط لوله 42 اینچ انتقال نفت 
خام گوره جاسک را دریافت کرده و ضمن ذخیره سازی و نگهداری 
نفت صادراتی، نسبت به پمپاژ و انتقال آن به خطوط لوله دریایی و 
گوی های شناور، اقدام می کند. دریافت روزانه یک میلیون بشکه 

نفت خام سبک و سنگین از خط لوله 42 اینچ گوره- جاسک، ذخیره 
سازی 10 میلیون بشکه انواع نفت خام، قابلیت دریافت و ذخیره انواع 
نفت خام از طریق گوی های شناور دریایی، ایجاد بستر و شرایط الزم 
برای ساخت پایانه صادراتی جدید و متنوع سازی منابع صادراتی نفت 
خام از اهداف اجرای طرح است. ایران در فصل بهار امسال به طور 
میانگین روزانه 2 میلیون و 600 هزار بشکه نفت و میعانات گازی 

صادر کرد که حدود 40 درصد آن به اروپا و بقیه به آسیا صادر شد.

 قرارداد ساخت مخازن 1۰ میلیون بشکه ای برای ذخیره نفت امضا شد


