
 معاون وزیر نفت خبر داد

عرضه بنزین مازاد در بورس انرژی برای صادرات

4انرژی

تحلیل رفتار چین و روسیه در تعامل نفتی با ایران در 
شرایط تحریم

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های نفتی علیه ایران باعث شد 
شرکت های نفتی خارجی که در فضای پسابرجام برای انعقاد قراردادهای 
نفتی به ایران آمده بودند بازار نفت ایران را ترک کنند. در این میان، رفتار 
شرکت های چینی و روسی به دلیل تعامالت ایران با این کشورها بیش از 

همه قابل توجه بوده است.
به گزارش ایسنا، حدود هشت ماه است که آمریکا از برجام خارج و تحریم های 
نفتی علیه ایران را اعمال کرده است؛ تحریم هایی که در خلل آن غول های بزرگ 
نفتی را درباره ادامه تعامل با ایران تهدید کرد و از آن ها خواست بازار نفت ایران را 
ترک کنند. اتفاقی که باعث خروج شرکت فرانسوی توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی شد و پس از آن شاهد آن بودیم که شرکت های روسی که در صدر 
لیست خواستگاران میادین نفتی ایران بودند، یکی پس از دیگری بساط خود را از 
ایران جمع کردند. این موضوع شامل حال چین، بزرگ ترین مشتری نفتی ایران نیز 
شد و زمزمه های رفتن شرکت ملی نفت چین )CNPCI( که برای توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی قرار بود با توتال همکاری کند نیز به گوش می رسید. البته این موضوع 
از سوی این کشور به صورت رسمی اعالم نشده و هنوز هیچ مقام رسمی نیز در ایران 
آن را تایید نکرده است. در این راستا، سیدغالم حسین حسنتاش - تحلیل گر ارشد 
حوزه انرژی - به تحلیل رفتار چین و روسیه در تعامل نفتی با ایران در شرایط تحریم 
پرداخت و به ایسنا گفت: سوابق به خوبی نشان می دهد که شرکت های نفتی روسی 
هرگز در کار کردن و سرمایه گذاری کردن در نفت و گاز ایران جدی نبوده اند. این 
موضوع دالیل مختلفی دارد، ولی شاید یکی از دالیل این باشد که روس ها در نفت 
و خصوصا در گاز، ایران را رقیب خودشان می دانند و به نظر من حتی شاید گاهی 
حضورشان برای این بوده است که به نوعی ما را معطل کنند. وی ادامه داد: اما درباره 
چینی ها مساله فرق می کند و به نظر من رفتار آن ها نیاز به بررسی دقیق تری دارد. 
از یک سو چینی ها، مشکالت و تعامالت اقتصادی گسترده ای با ایاالت متحده دارند 
که در چارچوب آن امکان این که در مقابل امتیازی که در مورد دیگری می گیرند، 
در مورد ایران به خواست ایاالت متحده تمکین کنند، وجود دارد. هم چنین خصوصا 
شرکت های بزرگ چینی منافع زیادی در ایاالت متحده دارند که حاضر نیستند از 
آن بگذرند. عالوه بر این، استراتژی بلندمدت سیاست خارجی چین این است که 
وارد چالش جدی با آمریکا نشود و احتماال وقتی آمریکایی ها مساله ای را آنقدر 
بزرگ می کنند که خالف نظر آن ها عمل کردن، نوعی چالش تلقی شود، چینی ها 
عقب می نشینند. این تحلیل گر ارشد حوزه انرژی با تاکید بر این که رفتار و تعامالت 
اقتصادی ایران نیز با چین راهبردی و اصولی نبوده است، گفت: به هر حال در دوره 
قبلی تحریم، ایران مسائل زیادی را از طریق چینی ها حل کرد اما به محض این که 
بوی امضای برجام آمد، به امید این که به زودی شرکت های غربی باز خواهند گشت، 

بعضا کار با چینی ها را متوقف و حتی در بعضی جاها آن ها را خارج کردند.

نفت یک درصد سقوط کرد

قیمت نفت روز پنج شنبه به دنبال افزایش عرضه آمریکا که نگرانی ها نسبت 
به اشباع عرضه در بازار را تشدید کرد، حدود یک درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، با ۵۶ سنت 
یا ۱.۱ درصد کاهش نسبت به قیمت نهایی روز چهارشنبه، به ۵۱.۸۰ دالر در هر 

بشکه رسید.
بهای معامالتی آتی نفت برنت ۰.۹ درصد یا ۵۷ سنت کاهش یافت و به ۶۰.۸۷ 

دالر در هر بشکه رسید.
هر دو قیمت پایه روز چهارشنبه که بازارهای مالی جهان با امیداوری به حل 
اختالفات تجاری آمریکا و چین صعود کرده بودند، حدود پنج درصد افزایش پیدا 
کرده بودند. با این حال احساسات مثبت بازار روز پنج شنبه به دلیل نبود جزییات 
درخصوص این مذاکرات، با وجود اظهارات گرم چین درباره نتایج مذاکرات، فروکش 
کرد. واندانا هاری از شرکت  واندانا این سایت در سنگاپور در یادداشتی نوشت: 
قیمت های نفت کاهش پیدا کرده زیرا خوش بینی که به دنبال مذاکرات تجاری 
آمریکا و چین در اوایل هفته به وجود آمده بود، رنگ باخته و بیانیه های مقامات پس 
از پایان مذاکرات سه روزه اگرچه از پیشرفت خوب گفت وگوها خبر می دهد، اما در 

برگیرنده جزییات نیست.
در این بین بانک آمریکایی مورگان استنلی قیمت مورد پیش بینی برای نفت در 
سال ۲۰۱۹ را با اشاره به انتظارات برای کندی رشد اقتصادی و عرضه فزاینده نفت به 
خصوص از سوی آمریکا، بیش از ۱۰ درصد کاهش داد و اکنون انتظار دارد میانگین 
قیمت نفت برنت در سال میالدی جاری به ۶۱ دالر در هر بشکه و نفت آمریکا به ۵۴ 
دالر در هر بشکه برسد که کمتر از برآورد قبلی به ترتیب ۶۹ دالر و ۶۰ دالر است.

اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد: تولید نفت این کشور در 
هفته منتهی به چهارم ژانویه در رکورد ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز ثابت مانده است. 
همچنین طبق آمار این آژانس، ذخایر نفت ۱.۷ میلیون بشکه کاهش یافت و به 
۴۳۹.۷۴ میلیون بشکه رسید، اما هم چنان باالتر از میانگین فصلی ۴۳۵ میلیون 

بشکه در پنج سال گذشته است.
ذخایر بنزین آمریکا نیز ۸.۱ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۲۴۸.۱ میلیون بشکه 
رسید که بزرگترین افزایش هفتگی از دسامبر سال ۲۰۱۶ بود، در حالی که ذخایر 

میعانات ۱۰.۶ میلیون بشکه رشد کرد و به ۱۴۰.۰۴ میلیون بشکه رسید.
بر اساس گزارش رویترز، عرضه فزاینده آمریکا تالش های اوپک را تضعیف می کند. 
ائتالفی از تولیدکنندگان جهانی معروف به اوپک پالس که شامل تولیدکنندگان 
اوپک و غیراوپک از جمله روسیه است، در هفتم دسامبر موافقت کردند تولیدشان را 
در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز از سطح تولید اکتبر سال 
۲۰۱۸ کاهش دهند. سهم اوپک از این کاهش تولید ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی:اخبار

واردات بنزین از مهرماه متوقف شد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 

از توقف واردات بنزین به ایران از ابتدای مهرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا صادق آبادی در مراسم راه اندازی فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در نشست خبری که امروز 
در این پاالیشگاه برگزار شد، اظهار کرد: با به مدار آمدن فاز سوم، 

حاشیه امن در تولید و توزیع بنزین در ایران ایجاد می شود.
وی با اشاره به آمار تولید بنزین داخلی اظهار کرد: منظور از 
بنزین داخلی، بنزین پایه کشور به اضافه اکتان افزاهای تولید داخل 
است. میانگین تولید بنزین در ایران در سال ١٣٩٦ روزانه ٢٨/٦٧ 
میلیون لیتر بود که این میزان در سال ٩٧ تا روز گذشته، به 
٩٥/٨٧ میلیون لیتر رسیده است. البته در دو ماه نخست سال 
جاری فاز دوم ستاره خلیج فارس راه اندازی نشده بود و بیش ترین 

حجم اورهال را در پاالیشگاه ها در این فاز داشتیم.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی با بیان 
این که ظرفیت تولید بنزین به جز فاز سوم ستاره خلیج فارس، 
٩٥ تا ٩٧میلیون لیتر بود، افزود: در تابستان سال جاری که پیک 
مصرف بنزین در کشور بود، تولید بنزین به ٩٧ میلیون لیتر رسید.
به گفته صادق آبادی میانگین تولید بنزین پایه ٩٧/٩٥ میلیون 

لیتر است.
جزییات تولید و مصرف نفت گاز در ایران

وی در ادامه با بیان این که میزان تولید نفت گاز در ایران در 
سال ۱۳۹۶، ٩٤ میلیون لیتر بود، گفت: از این میزان، ٢١ میلیون 
لیتر طبق استاندارد یورو چهار بود. متوسط تولید نفت گاز در 
سال جاری هم ٢٨میلیون لیتر طبق استاندارد یورو چهار و ۱۰۰ 

میلیون لیتر نفت گاز پایه بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی، متوسط تولید نفت گاز یورو چهار در سال جاری، ٤٠ میلیون 

لیتر در روز خواهد شد.
صادق آبادی ادامه داد: پاالیشگاه تبریز، سه میلیون لیتر به 
ظرفیت تولید نفت گاز یورو چهار اضافه کرد و حدود دو ماه است 
که در پاالیشگاه بندرعباس ١٤ تا ١٦ میلیون لیتر نفت گاز یورو به 

تولید کشور اضافه کرده است.
وی با بیان این که ظرفیت تولید نفت گاز یورو از ٢٣ میلیون لیتر 
در سال ۱۳۹۶ به ٤٠ میلیون لیتر در سال جاری می رسد، توضیح 
داد: سه میلیون لیتر در پاالیشگاه تبریز و ١٤ میلیون لیتر در 
پاالیشگاه بندرعباس افزایش تولید صورت گرفته است. هم چنین 
پایان سال ١٢ میلیون لیتر تولید نفت گاز یورو در ستاره خلیج 

فارس به تولید اضافه می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره 
تولید می شود،  بندرعباس  پاالیشگاه  در  که  گازی  نفت  توزیع 
توضیح داد: نفت گاز تولیدی در این پاالیشگاه در بنادر اصلی 
کشور توزیع می شود و مازاد آن هم در استان های کرمان و فارس 

توزیع می شود.
دو هزار  از  گاز  نفت  در  میزان گوگرد  به گفته صادق آبادی، 
PPM به میزان PPM ۵۰ می رسد که به کاهش آالیندگی 

ناشی از گوگرد کمک می کند.
توقف واردات بنزین از مهرماه

صادق آبادی هم چنین از توقف واردات بنزین از مهرماه خبر 

داد و گفت: با به مدار آمدن فاز سوم ستاره خلیج فارس، در هر فاز 
این پاالیشگاه، ١٢تا ١٥ میلیون لیتر بنزین یورو ٤ تولید می شود.

وی با اشاره به میزان مصرف بنزین در ایران اظهار کرد: اگر با 
ظرفیت ١٠٥ میلیون لیتر تولید بنزین در کشور، میزان مصرف 

١٠٠میلیون لیتر باشد، حاشیه اطمینان خوبی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی، با 
تاکید بر این که اصالح الگوی مصرف امری ضروری است، افزود: 
بنزین  واردکننده  به  دوباره  ایران  نگیرد،  اتفاق صورت  این  اگر 
تبدیل می شود. فاصله تولید و مصرف نفت گاز در کشور،   ١٥تا 
٢٠میلیون لیتر است. البته میزان مصرف در نفت گاز به اندازه 

بنزین نیست.
صادق آبادی درباره تبعات افزایش مصرف بنزین در ایران اظهار 
کرد: اگر این روند مصرف ادامه پیدا کند، در افق ١٤١٢، تفاوت 
مصرف و تولید بنزین در ایران، به ١٩٠ میلیون لیتر خواهد رسید. 

یعنی کمبود بنزین روزانه ١٩٠میلیون لیتر خواهد بود.
وی با بیان این که سرمایه مورد نیاز برای احداث پاالیشگاه ٥٧ 
میلیارد دالر است، گفت: اگر بخواهیم تفاوت تولید و مصرف را از 
طریق واردات جبران کنیم، به روزی ۱۰۰ میلیون دالر نیاز داریم.

زمان افتتاح فاز ٤ ستاره مشخص نیست
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی در 
ادامه درباره زمان افتتاح فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
توضیح داد: فاز چهارم مشابه فاز سوم است؛ به عبارت دیگر ١٢٠ 
هزار بشکه به ظرفیت تولید این پاالیشگاه اضافه می شود. همه 
تجهیزات این فاز هم آماده است اما درمورد این که چه زمانی افتتاح 

می شود، باید گفت زمانی که منابع مالی تضمین شده وجود داشته 
باشد، این فاز افتتاح خواهد شد.

به گفته صادق آبادی سهم شرکت های ایرانی در سه فاز ٧٠ 
درصد است.

حرکت به سمت صادرات بنزین
او هم چنین از صادرات بنزین خبر داد و افزود: مازاد بنزین داریم 
و به سمت صادرات حرکت می کنیم. این اتفاق یا از طریق قرارداد 
صورت می گیرد یا در رینگ بورس عرضه خواهد شد اما این برنامه 

ما در سال جاری است.
سرمایه یکی از پروژه های سیراف تامین شد

وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت تامین 
سرمایه پاالیشگاه سیراف گفت: وضعیت یکی از پروژه های سیراف 
که از صندوق توسعه ملی تامین شده بود، مشخص شد اما از 
آنجاکه درحال حاضر امکان تامین ارزی وجود ندارد، برای تامین 
مالی سایر پروژه ها مشکل وجود دارد. صندوق توسعه ملی هم با 

محدودیت هایی مواجه است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ادامه 
داد: البته با چند شرکت چینی برای تامین سرمایه مذاکره شده و 
این امر مستلزم این است که خط اعتباری دوم بین ایران و چین 

جاری شود.
دیرعامل شرکت ملی پاللیش و پخش فراورده های نفتی با انتقاد 
از مصرف باالی بنزین در کشور گفت:در کجای دنیا با ٢٠ میلیون 

خودرو، روزانه ٨٧ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود؟
صادق آبادی با تاکید بر اینکه فرصت های قابل توجهی برای 

سرمایه گذاری در صنعت پاالیش کشور وجود دارد،گفت:بخشی 
از منابع آن می تواند از سرمایه گذاری خارجی یا  از طریق فاینناس 

خارجی و منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.
 به گفته وی دو مقوله ذخیره سازی و صادرات بنزین هر دو 
مد نظر است که در حال نهایی سازی قیمت فرآورده های نفتی و 

تطبیق آن با قیمت جهانی است.
ظرفیت کنونی پاالیش نفت خام کشور یک میلیون و ۷۵۰ 

هزار بشکه در روز
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  بودجه  درباره  آبادی  صادق 
پاالیش و پخش  بودجه شرکت ملی  نفتی گفت:  فراورده های 
فرآورده های نفتی در سال ٩٧، ٣٠٩ هزار میلیارد تومان بوده است 
که ٩٩ درصد آن صرف تصفیه روزانه دو میلیون و ١٠٠ هزار بشکه 

نفت خام در پاالیشگاه های کشور می شود.
وی درمورد ظرفیت کنونی پاالیش نفت خام هم اظهار کرد: 
ظرفیت کنونی یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز است که با 
احتساب ۲ فاز ۲۴۰ هزار بشکه ای پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس و ۳۰ هزار بشکه میعانات گازی در دیگر پاالیشگاه ها، 

این رقم در مجموع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه است.
فعال استفاده از کارت سوخت معنایی ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی در 
ادامه درمورد استفاده از کارت سوخت گفت: استفاده از کارت 
سوخت زمانی معنا پیدا می کند که بنزین سهمیه بندی و دو 
نرخی شود. درحال حاضر  که تصمیمی درمورد دونرخی شدن و 
سهمیه بندی گرفته نشده، استفاده از کارت سوخت توجیهی ندارد.

آغاز واردات نفت کره جنوبی از ایران از اواخر ژانویه
مدیر شرکت اس کی اینوویشن که مالک بزرگترین پاالیشگاه نفت کره جنوبی است، اعالم کرد که خریداران نفت کره جنوبی واردات نفت ایران را در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه آغاز خواهند کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کره جنوبی در ماه نوامبر که 
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران آغاز شد، یک معافیت شش ماهه از واشنگتن برای ادامه خرید نفت ایران دریافت کرد، اما این کشور از سپتامبر هیچ وارداتی از ایران نداشته است. کیم جون - مدیر اجرایی شرکت اس کی اینوویشن - در حاشیه 

نمایشگاه محصوالت الکترونیکی الس وگاس به رویترز گفت: کره جنوبی یک معافیت دریافت کرده و سرگرم مذاکره با ایران درباره نخستین حجم واردات خود است. به نظر می رسد خرید نفت ایران می تواند در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه از سر گرفته شود. شنبه / 21 دی 139۷ / شماره 326

معاون وزیر نفت گفت: با توجه به راه اندازی فاز 3 پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، طرح های صادرات و ذخیره سازی بنزین مازاد را در دستور کار داریم 

و می توان از ظرفیت بورس انرژی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیرضا صادق آبادی امروز )چهارشنبه( در 
نشست خبری افزود: کمیته ای برای بررسی قیمت فرآورده های صادراتی از جمله 

بنزین در بازارهای هدف تشکیل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: در سال ۱۳۹۶ 
میانگین تولید بنزین کشور روزانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر در روز بود اما این 
میزان از ابتدای امسال تا ۱۸ آبان به روزانه ۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر افزایش 
یافت، البته ظرفیت تولید بنزین تا پیش از راه اندازی فاز سوم خلیج فارس حدود 

۹۵ میلیون لیتر بود.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید بنزین کشور با راه اندازی فاز سه به بیش از ۱۰۵ 

میلیون لیتر افزایش می یابد.
به گفته وی، حدود ۷۰ درصد بخش های مختلف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با 

استفاده از توان داخل ساخته شده است.
 لزوم صرفه جویی برای تداوم خودکفایی در بنزین

این مسوول یادآوری کرد به دلیل افزایش تولید داخلی، واردات بنزین از مهرماه 
امسال متوقف شد اما هشدار داد: اکنون در حاشیه امن مصرف قرار گرفته ایم اما در 
صورت اصالح نشدن الگوی مصرف در تابستان دوباره میزان مصرف بنزین به بیش از 
۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش می یابد و فاصله تولید و مصرف از بین رفته و ایران 

دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه اصالح 
الگوی مصرف بنزین امری ضروری است، افزود: راهکارهایی مانند گسترش حمل و 
نقل عمومی و گسترش خودروهای هیبریدی و گازسو برای مصرف بهینه سوخت 

الزم است.
صادق آبادی گفت: در افق سال ۱۴۱۲ در صورتی که ظرفیت کنونی تولید روزانه 
۱۰۵ میلیون لیتر بنزین حفظ شود اما مصرف به طور میاگین ساالنه هفت درصد باال 

برود، شکاف بین تولید و مصرف بنزین به روزانه ۱۹۰ میلیون لیتر می رسد.
وی ادامه داد: برای تامین این میزان بنزین باید ۵۷ میلیارد دالر برای ساخت 

پاالیشگاه های جدید سرمایه گذاری یا اینکه روزانه یکصد میلیون لیتر وارد کنیم.
»منابع مالی موجود کشور ظرفیت این حجم سرمایه گذاری در بخش پاالیشی را 
ندارد؛ زیرا عالوه بر ساخت پاالیشگاه باید برای ایجاد زیرساخت ها، انبار و خطوط لوله 
انتقال نفت نیز سرمایه گذاری شود. همچنین در صورت ساخت این میزان پاالیشگاه، 

باید صادرات نفت خام برای تولید بنزین متوقف شود«.
 افزلیش تولید گازوییل یورو4

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی یادآوری کرد: در سال 
۱۳۹۶ حدود ۹۴ میلیون لیتر گازوئیل در روز تولید شد که ۲۱ میلیون لیتر مربوط 

به گازوئیل یورو ۴ بود.
صادق آبادی افزود: میانگین تولید امسال تا هجدهم آبان به روزانه ۱۰۰ میلیون 

لیتر رسید که ۲۸ میلیون لیتر از آن به گازوئیل یورو ۴ مربوط می شد.
به گفته وی، در پاالیشگاه های کشور از جمله بندرعباس و اصفهان واحدهای 

جدید تولید گازوئیل یورو۴ راه اندازی شده است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: تا پایان امسال واحد جدید تولید گازوئیل پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس راه اندازی می شود و سال آینده نیز ۱۶ میلیون لیتر به ظرفیت 

تولید پاالیشگاه اصفهان افزوده می شود.
صادق آبادی گفت: با راه اندازی طرح های جدید، تولید گازوئیل یورو۴ به روزانه ۵۲ 

میلیون لیتر افزایش می یابد.
وی به افزایش کیفیت گازوئیل تولید اشاره کرد و افزود: میزان گوگرد گازوئیل از 
۱۰۰ هزار ppm به ppm ۵۰ افزایش یافته که نشان دهنده ارتقای کیفیت این 

فرآورده است.
صادق آبادی افزود: بین تولید و مصرف گازوئیل حدود ۱۵ میلیون تا ۲۰ میلیون 
لیتر فاصله است که با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروهای با 

مصرف کمتر باید این فاصله را کاهش داد.
 ظرفیت 2.1 میلیون بشکه ای پاالیشگاه ها

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره ظرفیت پاالیشی 
کشور گفت: ظرفیت پاالیش نفت و میعانات گازی کشور حدود ۲ میلیون و یکصد 

هزار بشکه در روز است.
این مسوول افزود: آمارهای دقیقی نمی توان از میزان قاچاق ارائه کرد اما کارگروه 

مقابله با قاچاق سوخت شامل نهادها و سازمانهای مختلف تشکیل شده است.
صادق آبادی درباره بهترین راهکار محاسبه میزان قاچاق سوخت گفت: در سال 
۱۳۹۵ قیمت بنزین فوب خلیج فارس و قیمت تکلیفی در ایران به طور تقریبی برابر 

شد که این موضوع انگیزه قاچاق سوخت را تا اندازه بسیار زیادی کاهش داد.
»بر این اساس می توان سال ۹۵ را به عنوان سال مبنا برای محاسبه میزان دقیق 
مصرف سوخت در کشور دانست که در آن روزانه به طور میانگین ۷۴ میلیون لیتر 
بنزین مصرف شد و اگر ما رشد هفت درصدی را برای افزایش مصرف سوخت در 
کشور در نظر بگیریم میزان مصرف امسال به ۸۵ میلیون لیتر می رسد که نشاندهنده 

احتمال قاچاق روزانه ۲ میلیون تا سه میلیون لیتری است و شاید بخشی از آن مربوط 
به افزایش مصرف داخل باشد«.

 رد ادعای مشارکت هند در یک طرح پاالیشی
معاون وزیر نفت درباره ادعای مشارکت هند در یک طرح پاالیشی با ایران گفت: 

هندی ها تاکنون درخواستی را ارائه نکرده اند.
وی یادآوری کرد: حدود ۲۰ میلیون خودرو فعال در کشور وجود دارد اما مصرف 

بنزین روزانه آنها بیش از ۸۵ میلیون لیتر است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی افزود: خودروهای 
هیبریدی و نسل جدید روزانه ۲ لیتر برای هر یکصد کیلومتر استفاده می کنند اما 
نسبت مصرف سوخت برخی خودروهای داخلی ۱۴ لیتر به ازای یکصد کیلومتر است.
صادق آبادی به مشارکت با شرکت های چینی برای توسعه پاالیشگاه آبادان 
اشاره کرد و گفت: این پروژه در حال اجراست و برخی واحدهای آن تا پایان امسال 

راه اندازی می شود.
 ضرورت سهمیه بندی برای کارت سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فآاورده های نفتی در پاسخ به ایرنا درباره 
زمان الزامی شدن استفاده از کارت سوخت گفت: کارت سوخت زمانی معنا می یابد 

که بنزین سهمیه بندی و دونرخی شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین گرفته 

نشده است استفاده از کارت سوخت توجیهی ندارد.

وی  کرد  اظهار  سعودی  عربستان  انرژی  وزیر 
و  اوپک  تولید  کاهش  توافق  است  مطمئن 
بازار نفت برقرار خواهد  غیراوپک، توازن را در 

کرد، مگراین که اتفاق غیرمترقبه ای روی دهد.
به گزارش ایسنا، خالد الفالح اظهار کرد که وی احتمال 
نیاز به اقدامات بیش تر از سوی اوپک و متحدانش در 

آینده را منتفی نمی داند و در ادامه افزود: شرایط بازار 
نسبت به چند هفته قبل بهتر شده است.

سهیل المزروعی - وزیر انرژی امارات متحده عربی - 
نیز روز چهارشنبه اظهار کرد: بازار نفت در مسیر بازیابی 
تعادل خود قرار دارد و توافق میان اوپک و غیراوپک 
برای  روز،  در  بشکه  میلیون  تولید ۱.۲  کاهش  برای 

دستیابی به هدف مذکور در نیمه اول سال ۲۰۱۹ کافی 
خواهد بود.

طبق نظرسنجی اس اند پی گلوبال پالتس، تولید 
نفت اوپک در ماه دسامبر به میزان ۶۳۰ هزار بشکه در 
روز کاهش یافته و به ۳۲.۴۳ میلیون بشکه در روز رسید 

که پایین ترین میزان در شش ماهه اخیر بود.

عربستان:

به موفقیت پیمان اوپک و غیراوپک اطمینان داریم


