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4انرژی

وزیر نیرو:

در عرصه آب و انرژی بهترین شرایط را داریم

وزیر نیرو گفت: کشور ما امروز در جایگاهی است که در دو عرصه مهم آب 
و انرژی در بهترین شرایط از حیث خودکفایی و استقالل فنی و اجرایی 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز ۱۴ اسفندماه در مراسم آغاز آماده سازی 
زیرساخت های نیروگاه سیکل ترکیبی رامهرمز اظهار کرد: امیدواریم با آغاز عملیات 
این طرح، در ماه های پیش رو بحث های مربوط به فاینانس این پروژه نیز به نتیجه 

برسد تا بتوانیم بدون وقفه کار ساخت و نصب این نیروگاه را پیش ببریم.
وی افزود: امیدواریم در برنامه ای چهار ساله که مربوط به برنامه هفتم توسعه کشور 

است، بتوانیم این نیروگاه را وارد مدار کنیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: به برکت جمهوری اسالمی ایران و خون شهدا، کشور ما امروز 
در جایگاهی است که در عرصه های مختلف از جمله دو عرصه مهم آب و انرژی در 

بهترین شرایط از حیث خودکفایی و استقالل فنی و اجرایی قرار دارد.
اردکانیان عنوان کرد: امروز بیش از ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده 
در کشور داریم به نحوی که قادر هستیم در مواقعی که به آن نیاز نداریم، برق تولید 

شده را به دیگر کشورهای همسایه صادر کنیم.
وی ادامه داد: انتظار ما این است با پشتیبانی های الزم از سوی دولت و مشارکت 

فعال بخش خصوصی راه های متنوعی برای اجرای سریع طرح ها پیدا کنیم.
وزیر نیرو عنوان کرد: امروز در سفر به خوزستان بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان طرح 
در حوزه های مختلف در شهرستان های مختلف به مرحله اجرا و یا به بهره برداری 

رسید.
اردکانیان بیان کرد: موضوع آب در رامهرمز در کنار برق مسأله ای بسیار مهم است 
و در این زمینه برای سال ۹۸ با اذن مقام معظم رهبری برای سرعت دادن به اجرای 

طرح های آبرسانی روستایی از صندوق توسعه ملی استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: سعی خواهیم کرد به روستاهای شهرستان رامهرمز را در قالب 

طرح های تهیه شده و با تأمین منابع مالی آبرسانی کنیم.

بعنوان مهمترین اولویت زیرساختی عراق

صنعت برق بستری مناسب برای سرمایه گذاری ایران
صنعت برق مهمترین اولویت زیرساختی عراق و از مهمترین بسترهایی 
است که دولت این کشور بر روی توسعه آن طی سالهای آینده برنامه ریزی 
کرده است، بستری که برای فعاالن و سرمایه گذاران ایرانی می تواند جذاب 

و سودآور باشد.
به گزارش ایرنا، رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق روز سه شنبه در 
حاشیه نخستین نمایشگاه تخصصی برق و تجهیزات نیروگاهی کشورمان در بغداد 
گفت: تمرکز بر بخش های مختلف صنعت برق، موجب ایجاد فرصت های جدیدی 

در تجارت دو کشور خواهد بود و بستری برای ورود فعاالن ایرانی است.
'ناصر بهزاد' با برشمردن زمینه های ورود شرکت های ایرانی در عراق اظهار داشت: 
در کنار صادرات مستقیم برق ایران به عراق پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۹ 
ظرفیتی معادل حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر صادرات تجهیزات، ادوات و قطعات 

برقی به عراق از کاالهای با کیفیت ایرانی قابل تامین باشد.
وی افزود: شبکه های انتقال و توزیع عراق نیازمند اصالح، تعمیر و بازسازی است و 
از این حیث انجام همکاری های فنی و انتقال فناوری راهی موثر در تقویت تعامالت 

دو کشور خواهد بود.
رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: با توجه به نیاز عراق به روزانه ۲۲ هزار مگاوات 
و عدم تامین کامل تقاضای موجود به نظر می رسد انجام سرمایه گذاری های 
زیرساختی و مشارکت با عراق در ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس و توسعه طرح 

های خورشیدی برای افزایش همکاری ها الزمست.
بهزاد تاکید کرد: ارتباط جمهوری اسالمی ایران با همسایگان بویژه عراق همواره 
ارتباطی راهبردی و روبه جلو می باشد و تحقق این نگاه در سایه مشارکت حداکثری 
شرکت های توانمند ایرانی حاصل می شود. رایزن بازرگانی ایران در عراق به سه 

برنامه ترویجی پیش بینی شده در جریان این نمایشگاه اشاره کرد.
وی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی ورود به مناقصات و طرح های صنعت 
برق، نشست شرکت های مشارکت کننده در نمایشگاه با مدیران منتخب وزارت برق 
عراق و انجام بازدید گروهی از بازارهای عمده این صنعت با هدف ترویج و هموارسازی 

بستر بازاریابی تخصصی دنبال و اجرایی خواهد شد.
نخستین نمایشگاه تخصصی برق و صنایع وابسته، روز دوشنبه با حضور 'ایرج 
مسجدی' سفیر جمهوری اسالمی ایران و 'لوی الخطیب' وزیر برق عراق و جمعی 
از فعاالن ایرانی و عراقی این حوزه صنعتی در مرکز دائمی تجارت ایران در محل 
نمایشگاه بین الملل بغداد آغاز بکار کرد. مسجدی در مراسم افتتاح این نمایشگاه، 
گفت: تالش داریم در بخش های مختلف صنعت برق زمینه فعالیت شرکت های 
ایران را در بازار عراق بیش از پیش فراهم کنیم و در کنار صادرات برق، صادرات 

تجهیزات و قطعات مربوط به صنعت برق نیز داشته باشیم.
وزیر برق عراق نیز که بتازگی نیز از ایران دیدن کرده است، طی سخنانی در این 
مراسم، شرکت های ایرانی را شرکت هایی توانمند خواند و از برگزاری این نمایشگاه 

و همکاری با طرف ایرانی استقبال کرد.

تهرانی ها از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند؟
مدیر نظارت بر بهداشت آب شرکت آب و فاضالب کشور گفت: با توجه به 
این که دستگاه های تصفیه آب امالح های الزم در آب را از بین می برند، در 
مناطقی که شوری آب وجود ندارد، هیچ لزومی به استفاده از این دستگاه ها 
نیست و توصیه می شود که در استان هایی هم چون تهران از این دستگاه ها 

استفاده نشود.
واقفی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در استان تهران هیچ نیازی به استفاده از 
دستگاه های تصفیه آب نیست، گفت: حتی در ساختمان هایی که عمر زیادی دارند، 
باز هم لزومی به استفاده از دستگاه های تصفیه آب وجود ندارد. چراکه هر کدام از 
این دستگاه ها، کار حذف یک سری پارامترها را انجام می دهند، به گونه ای که برخی 

از این دستگاه ها با حذف امالح مناسب آب موجب ایجاد ضررهایی نیز می شوند.
وی با تاکید به این مسئله که دستگاه های تصفیه آب باید سیستم ضدعفونی 
کننده آب داشته باشند، تصریح کرد: اکثر دستگاه های موجود در ایران فاقد المپ 
UV هستند که همین مسئله نیز موجب ایجاد عوامل میکروبی می شود. چون آب 

داخل فیلتر می ماند و محل مناسبی برای رشد عوامل میکروبی می شود.

صادرات نفت ایران در آینه رسانه های خارجیاخبار

آمارها درباره میزان تولید و صادرات نفت ایران چه می گویند؟
ظرفیت تولید، میزان تولید و صادرات نفت ایران که تا اوایل 
سال جاری توسط مسئوالن به صورت رسمی اعالم می شد، 
از زمانی که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز شد، 
به صورت محرمانه درآمد و منبع آماری که درحال حاضر 
و  رسانه ها  اکثراً  می شود،  اعالم  مذکور  حوزه های  در 

تحلیل گران خارجی هستند.
برجام  از  ترامپ  که  است  ماه   ۱۰ حدود  ایسنا،  گزارش  به 
باز هم سمت  ایران  خارج شده و تیر تحریم های آمریکا علیه 
نفت کشورمان نشانه رفته است. آمریکا برای حذف نفت ایران 
سناریوهای مختلفی از جمله تهدید مشتریان نفتی ایران، افزایش 
تولید نفت شیل، اتحاد با سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند 
عربستان و اظهار نظر درباره عملکرد اوپک را طراحی کرد که البته 

در اجرای آن ها چندان موفق نبوده است.
این کشور که هدف خود را صفر کردن میزان صادرات نفت ایران 
عنوان کرده بود، با افزایش شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد و 
زمانی که متوجه شد حذف نفت ایران بازار را دچار اختالل می کند 
و نه برداشت از ذخایر استراتژیک و نه افزایش تولید ۱۱ میلیون 
بشکه ای عربستان و ۱۰ میلیون بشکه ای روسیه خأل نفت ایران را 
جبران نمی کند دو روز مانده تا تاریخی که برای اجرای تحریم های 

نفتی اعالم کرده بود به هشت مشتری ایران معافیت داد.
دلیل سکوت نفتی ها چیست؟

در این سوی ماجرا، مسئوالن نفتی ایران هستند که تقریباً 
از زمان خروج آمریکا از برجام، سکوت کرده و اطالعاتی درباره 
ظرفیت تولید، میزان تولید، میزان صادرات و حتی مشتریان نفتی 
ایران ارائه نکردند. دلیل این سکوت هم البته جنگ اطالعات بین 
ایران و آمریکا اعالم شد و این که آمریکا کوچک ترین تحرکات و 
اقدامات را در راستای فروش نفت در ایران دنبال می کند که سد 

آن شود.
در این راستا، بیژن زنگنه - وزیر نفت - بر این باور است که هدف 
اصلی جنگ سنگین که آمریکا علیه ملت ایران با حمایت اسرائیل 
و اشرار منطقه شروع کرده، صنعت نفت است. آمریکا قصد داشت 
درآمد صادراتی ایران را صفر کند اما نتوانست. حاال قصد دارند در 
نقل و انتقال پول، اختالل ایجاد کند تا در ایران گرانی و کمبود به 

وجود آید و مردم نگران شوند.
با  مقابله  برای  نفت  وزارت  در  شبانه روزی  تالش  از  وی، 
تحریم های آمریکا خبر داد و درباره عدم شفاف سازی اقداماتی که 
در این وزارت خانه انجام می شود، گفت: مشکلی که در این شرایط 
جنگی وجود دارد، این است که نمی توان همه اطالعات را به مردم 
گفت. مردم ایران غریبه نیستند اما وقتی اطالعاتی ارائه شود، به 
گوش اشرار منطقه هم می رسد. نباید اطالعات و راه های دور زدن 
تحریم را لو داد. حتی آقای پمپئو هم از ما یاد گرفت و گفت 

اطالعاتی نمی دهم که ایران از آن استفاده کند.
وزیر نفت، هم چنین اعالم کرد این که اطالعات را ارائه نمی کنیم، 
به معنی این نیست که کاری انجام نمی دهیم. یک فرمانده عملیات 
نمی تواند نقشه های خود را لو بدهد زیرا به کشتار سربازان خودی 
منجر می شود. ما برای دشمنان ملت ایران اتاق تاریک داریم؛ 
ناراحتم که سعی می کنم از اطالعات محافظت کنم اما همه چیز 
برای نظام شفاف و روشن است و روزی که سختی ها تمام شود، 
اطالعات را به مردم خواهیم داد. برخی ما را تحریک به گفتن 
می کنند اما ما اطالعاتی نمی دهیم. من در جنگ هم بودم و جنگ 

را درک کردم اما این شرایط از جنگ سخت تر است.
آخرین آماری که نفتی ها اعالم کردند

آخرین آماری که درباره تولید نفت ایران ارائه شد، آماری بود که 

علی کاردر - مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت - در اواخر مهرماه 
سال جاری در اختیار ایسنا قرار داد و گفت: در حال حاضر میزان 
تولید نفت ایران سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است. از این تاریخ 
به بعد تقریباً هر آماری درباره تولید و صادرات ایران اعالم شده 

توسط منابع آگاه و یا رسانه های خارجی بوده است.
صادرات نفت ایران در آینه رسانه های خارجی

گزارش رسانه های خارجی حاکی از آن است که صادرات نفت 
ایران با وجود تحریم های آمریکا، به دلیل افزایش خرید برخی از 
مشتریان، در ژانویه باالتر از حد انتظار بود و ماه میالدی جاری 
نیز ثابت خواهد ماند. آمار رفینیتیو آیکان و منابع آگاه نشان 
داد صادرات نفت ایران در فوریه به ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز 
می رسد. میزان صادرات ایران در ژانویه بین ۱.۱ تا ۱.۳ میلیون 

بشکه در روز بود که باالتر از حد انتظار بود.
طبق آمار رفینیتیو آیکان، صادرات نفت ایران در فوریه باالتر از 
۱.۱ میلیون بشکه در روز در ژانویه بوده است. منبع صنعتی آگاه 
در گفت وگو با رویترز میزان صادرات ایران در ژانویه را ۱.۳ میلیون 

بشکه در روز برآورد کرد که نزدیک سطح فوریه است.
در هر صورت آمار ژانویه باالتر از برآوردهای اولیه بوده اند. برخی 
ایران در ماه میالدی  بودند که صادرات نفت  پیش بینی کرده 
گذشته پایین یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. یک منبع آگاه 
دیگر به رویترز گفته است: صادرات نفت ایران در ۱۰ روز نخست 
فوریه باالی ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده و روند باالتر از حد 

انتظار وی را داشته است.
تولید نفت ایران چقدر است؟

طبق جدیدترین آمار رسمی دولت آمریکا، تولید نفت ایران در 
دسامبر به ۲.۸ میلیون بشکه در روز بالغ شد که ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز در مقایسه با نوامبر که تحریم های واشنگتن علیه صادرات 
نفت ایران آغاز شد، کاهش داشت. اداره اطالعات انرژی آمریکا در 
گزارش "دورنمای انرژی کوتاه مدت" خود اعالم کرد تولید نفت 

ایران به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز از ماه مه سال 
۲۰۱۸ کاهش داشته است و این آژانس انتظار دارد تحریم ها علیه 
صادرات نفت ایران تا پایان دوره مورد پیش بینی به قوت خود باقی 
خواهد ماند. بعالوه پیش بینی اخیر بر مبنای این انتظار است که 
معافیتی که به هشت کشور برای خرید نفت ایران داده شده است، 

در ماه مه تمدید نشود.
مشتریان آسیایی چه کردند؟

بر اساس این گزارش، پیش بینی شده واردات نفت آسیا از ایران 
پس از این که در ماه ژانویه به دلیل خرید کمتر چین و هند و 
توقف واردات ژاپن، به پایین ترین حد در دو ماه گذشته رسید، در 
فوریه بهبود خواهد یافت. رویترز در گزارشی اعالم کرده است که 
آمار رسمی و تجاری نشان داد چهار خریدار بزرگ آسیایی نفت 
ایران شامل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مجموعاً ۷۱۰ هزار 
و ۶۹۹ بشکه در روز نفت ایران را در ژانویه وارد کردند که ۴۹ 
درصد در مقایسه با ژانویه سال ۲۰۱۸ کاهش داشت. خریداران 
با مشکالت مربوط به حمل محموله و پرداخت پول مواجه بودند 
که ازسرگیری واردات نفت ایران از سوی ژاپن و کره جنوبی را به 

تأخیر انداخت.
کره جنوبی نیز واردات نفت ایران را در ژانویه پس از چهار 
ماه وقفه از سر گرفت اما آمار شرکت ملی نفت کره نشان داد 
وارداتش ۷۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 
داشت. این کشور که سومین خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا به 
شمار می رود، خرید میعانات از ایران را محدود کرده است. یک 
مقام بلندپایه آمریکایی هفته جاری درباره واردات نفت ایران با 
مقامات کره جنوبی گفت وگو کرد و از سئول خواست منابع واردات 
نفت خود را متنوع کند. این کشور که یکی از بزرگترین مشتریان 
آسیایی نفت ایران است، ۲۲۷ هزار و ۹۴۱ تن یا معادل ۵۳ هزار و 
۶۷۶ بشکه در روز نفت ایران را در ژانویه وارد کرد که در مقایسه 
با ۹۵۰ هزار و ۱۳ تن در ژانویه سال ۲۰۱۸، به میزان ۷۶ درصد 

کاهش داشت.
چین که بزرگ ترین مشتری نفت ایران است، در ماه ژانویه ۳۷۷ 
هزار و ۳۸ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که در مقایسه با 
بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز در ماه دسامبر کاهش داشت 
اما واردات پکن باالتر از ۳۶۰ هزار بشکه در روز است که تحت 

معافیت های آمریکا می تواند از ایران وارد کند.
هند نیز خرید نفت ایران در ژانویه را به ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ 
بشکه در روز محدود کرد که پایین ۳۰۰ هزار بشکه در روز 
بود که این کشور می تواند تحت معافیت از تحریم های آمریکا 
وارد کند. مقامات هندی و ایرانی اظهار کردند که هند درصدد 
نفت  ادامه خرید  برای  واشنگتن  از  دیگری  معافیت  دریافت 
ایران پس از پایان مهلت نخستین معافیت در ماه مارس است 
انجام  امکان  کردن  فراهم  برای  مکانیسمی  روی  هم زمان  و 
بانک  از سوی شعبه یک  از روپیه  با استفاده  نفتی  مبادالت 
ایرانی کار می کند. یک مقام وزارت نفت هند به "اس اند پی 
گلوبال پالتس" گفت: ما به دنبال یک معافیت دیگر از آمریکا 

برای خرید نفت ایران هستیم.
هم چنین رئیس انجمن نفت ژاپن اعالم کرد پاالیشگاه های 
ژاپنی تحت معافیتی که ژاپن در نوامبر از آمریکا دریافت کرد، تا 
مارس به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ژاپن ماه میالدی 
جاری خرید نفت ایران را از سرگرفت و شرکت های "فوجی اویل" 
و "شوآ شل سکی یو" محموله های نفت ایران را در نفت کشی 
بارگیری کردند که نهم فوریه به ژاپن خواهد رسید. بر اساس 
گزارش هلنیک شیپینگ، تاکاشی تسوکیوکا، رئیس انجمن نفت 
ژاپن گفت: صنعت پاالیش نفت ژاپن همچنان از دولت می خواهد 
معافیت از تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران را پس از 
پایان مدت ۱۸۰ روز در مه، تمدید کند. با این حال پاالیشگاه های 
ژاپنی می توانند از سایر کشورهای خاورمیانه نفت مورد نیاز خود 

را تأمین کنند.

 قیمت نفت سنگین ایران بیش از 2 دالر افزایش یافت
 قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به 22 فوریه )سوم اسفندماه( نسبت به مدت مشابه پارسال 2 دالر و 2 سنت افزایش یافت. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به 22 فوریه، به 63 دالر 

و 75 سنت برای هر بشکه رسید؛ این رقم نسبت به هفته گذشته سه دالر و 17 سنت برای هر بشکه افزایش نشان می دهد. قیمت نفت خام سنگین ایران در 22 فوریه 2018 نیز 61 دالر و 73 سنت به ازای هر بشکه بود.
قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به 22 فوریه، 66 دالر و 17 سنت برای هر بشکه بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال، سه دالر و هشت سنت برای هر بشکه افزایش یافته است. چهارشنبه / 15 اسفند 1397 / شماره 369

به  بنزین«  کاتالیستی  »تبدیل  قدیمی  واحد  کاربری  تغییر  پروژه 
»ایزومریزاسیون نفتای سبک« در شرکت پاالیش نفت تبریز با ظرفیت 
اسمی 10 هزار بشکه در روز با موفقیت انجام شد که با راه اندازی آن تولید 
بنزین یورو 5 در شرکت پاالیش نفت تبریز به میزان 3.2 میلیون لیتر در 

روز فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، غالمرضا باقری دیزج - مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز - 
هدف از اجرای پروژه مذکور را افزایش تولید بنزین یورو از ۴۰ درصد به ۱۰۰ درصد، 
ارتقای استاندارد کل بنزین تولیدی پاالیشگاه به یورو ۵، افزایش سودآوری شرکت، 
کیفی سازی و کاهش آالینده های زیست محیطی و افزایش آرام سوزی بنزین در 
موتور اعالم کرد و با بیان این که این طرح با توان نیروهای داخلی و با سرمایه گذاری 
۱۰ میلیون یورو انجام شده است، ادامه داد: صرفه جویی حاصل از طرح ارائه شده در 

مقایسه با احداث واحد جدید، ۱۳۰ میلیون یورو است.
وی مهم ترین هدف پاالیشگاه تبریز را حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دولت برای تولید سوخت پاک در کشور عنوان کرد و افزود: افزون بر 
این هدف، تنوع بخشی به محصوالت با ارزش افزوده بیش تر، انجام مسئولیت های 
اجتماعی در قبال ذی نفعان و حرکت در مسیر توسعه پایدار از دیگر اهداف مهم 

پاالیشگاه نفت تبریز است.

بر اساس گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت تبریز درباره اقدامات زیست محیطی این شرکت اظهار کرد: 
در پنج سال گذشته ۱۵ طرح زیست محیطی با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیون یورو 
اجرا شده و تاکنون از ۱۰ طرح بهره برداری شده است که واحد جدید بنزین سازی با 
هدف تولید بنزین پاک از جمله طرح های اجرا شده شرکت پاالیش نفت تبریز برای 
ارتقای شاخص های زیست محیطی به شمار می آید که برای اجرای آن ۲۷۰ میلیون 

یورو هزینه شده است.
بر اساس این گزارش، پیش از این علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی - اعالم کرده بود: ظرفیت تولید بنزین یورو ٤ و 

یورو ٥ به ٧٦ میلیون لیتر در روز رسیده است.
به گفته وی ظرفیت تولید بنزین یورو ۴ در سال ۱۳۹۱، صفر بود که این میزان 
در اواسط سال ۱۳۹۲ به ١٧میلیون لیتر در روز رسید که در پاالیشگاه شازند اراک 
تولید می شد. این میزان در اوایل سال ۱۳۹۶ به ٢٨میلیون لیتر رسید که به این 
میزان سه میلیون لیتر بنزین تولیدی در پاالیشگاه تبریز و ١٢میلیون لیتر پاالیشگاه 
بندرعباس اضافه شد و ظرفیت تولید به ٤٣ میلیون لیتر رسید که به این میزان هم 
تولید ٣٣میلیون لیتری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اضافه می شود و میزان تولید 

بنزین یورو ۴ و ۵ در کشور به ٧٦میلیون لیتر رسید.

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از دو عرضه 
جدید نفت و میعانات گازی در بورس تا پایان امسال )بیستم و 
بیست و هفتم اسفندماه( خبر داد و گفت: جدید بودن شیوه 
فروش نفت در بازار سرمایه و شناخت ناکافی فعاالن بازار از 

دالیل عدم موفقیت فروش محموله های نفتی بوده است.
با خبرنگار  امروز )سه شنبه( در گفت و گو  تبیانیان  امیرحسین 
اقتصادی ایرنا درباره وضعیت عرضه نفت در بورس اظهار داشت: هدف 
عمده از عرضه نفت در بورس فروش محموله های کوچک و خرده 
فروشی است و بر همین اساس نفت در محموله های کوچک ۳۵ هزار 
بشکه ای عرضه می شود. نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس 
انرژی با بیان اینکه فروش های محموله های بزرگ چند میلیون بشکه 
ای در بورس در شرایط کنونی مدنظر نیست، اضافه کرد: هدف ما این 
است فعاالن اقتصادی برای معامله محموله های کوچک که نیاز به هزینه 
و ریسک کمتری دارد وارد شوند. وی یادآور شد: هر چند انتظار نداریم 
در این عرضه ها معامله محموله های بزرگ انجام شود اما محدودیتی 
در انجام آنها نیز وجود ندارد و در صورت تمایل متقاضیان می توان با 

تجمیع محموله های ۳۵ هزار بشکه ای خریدهای بزرگ انجام داد.
چرایی عدم فروش نفت در عرضه آخر

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی درباره چرایی موفق 

نبودن ششمین عرضه نفت در بورس اظهار داشت: باید قبول کرد که 
عرضه نفت در بورس، شیوه جدیدی است که شناخت فعاالن بازار و 

خریداران داخلی و خارجی نسبت به آن نیاز به گذشت زمان دارد.
تبیانیان با بیان اینکه عرضه نفت در بورس دارای چندین مرحله و 
بخش است که خریداران باید به آن شناخت پیدا کنند، گفت: اکنون 
عرضه نفت در بورس به شیوه تحویل در مبدا است و بر این اساس 
خریدار باید بتواند کشتی مناسب حمل نفت را یافته و همچنین 
بازاریابی نیز انجام داده و پیش پرداخت ها را تامین کند که انجام 
همه آنها به هماهنگی و تجربه کافی خریدار نیاز دارد. وی اضافه کرد: 
خریداران داخلی کمی برای نفت وجود دارد و بازیگران خارجی بازار 
نفت نیز طول می کشد که با شیوه و سازوکار جدید فروش نفت ایران 

در بورس آشنا شوند.
 سایه تحریم ها بر فروش نفت در بورس

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی به تاثیر تحریم ها 
بر فروش نفت در بورس اشاره کرد و گفت: در عرضه های اول و دوم 
فروش نفت در بورس که از آبان امسال آغاز شد خریداران حجم قابل 
توجهی از محموله های را خریداری کردند، زیرا در آن زمان شدت 

تحریم ها نسبت به اکنون کمتر بود.
وی با بیان اینکه از آبان ماه به شدت تحریم ها افزوده شد، یادآور 

شد: اگر عرضه نفت در بورس در سال ۹۶ انجام می شد با توجه 
به اینکه شرایط سخت تحریم وجود نداشت قطعا معامالت بیشتری 
صورت می گرفت. تبیانیان ادامه داد: خریداران در شرایط حاضر باید 
خود را با شرایط نقل و انتقال پول و همچنین صادرات نفت در زمان 

تحریم وفق دهند که نیاز به تجربه و زمان دارد.
وی با بیان اینکه تحریم ها بر معامالت نفت در بورس سایه انداخته 
شرایط  با  بتوانند  نفت  بازار  فعاالن  اینکه  برای  کرد:  اضافه  است، 
راحت تری اقدام به خرید و فروش نفت کنند مزایایی برای متقاضیان 
در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می توان به فروش در 

محموله های کوچک و همچنین امکان تسویه ریالی اشاره کرد.
 جذابیت قیمت محموله های نفتی

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با بیان اینکه قیمت 
تعیین شده برای فروش نفت در بورس دارای جذابیت است، اظهار 
داشت: به دلیل اینکه تامین کشتی برای محموله های کوچک دارای 
محدودیت هایی است و همچنین به دلیل هزینه های نقل و انتقال 
پول در زمان تحریم، قیمت نفت را به گونه ای تعیین کرده ایم که 
دارای جذابیت زیادی بوده و خریداران تمایل به خرید نفت از بورس 
داشته باشند. وی یادآور شد: همچنین تسویه ها به صورت نقد و اعتبار 
در نظر گرفته شده که امکان نکول )ناتوانی در تسویه( را از بین می برد.

 عرضه های جدید نفت در بورس
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی درباره عرضه های 
جدید نفت در بورس نیز گفت: تا پایان امسال دو عرضه جدید نفت و 

میعانات گازی در بورس انرژی انجام می شود.
تبیانیان با بیان اینکه تا پایان اسفند ماه در روزهای دوشنبه )۲۰ 
و ۲۷ اسفند( به نوبت عرضه نفت و میعانات گازی انجام خواهد شد، 
ادامه داد: در عرضه های اسفند ماه انعطاف بیشتری برای فروش در 
نظر گرفته ایم تا خریداران بتوانند با شرایط راحت تر اقدام به خرید 

و صادرات نفت کنند.
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی خاطرنشان کرد: 
به عنوان مثال در عرضه های بهمن ماه اعالم کرده بودیم که خریدار 
باید تا ۲۰ روز قبل از بارگیری، کشتی مورد نظر خود را معرفی کند 
اما در عرضه های اسفند ماه مهلت معرفی کشتی را ۱۰ روز قبل از 

بارگیری تعیین کرده ایم.
وی ادامه داد: در شیوه های تحویل محموله های میعانات گازی 
نیز شرایط تسهیل شده بطوری که تحویل میعانات گازی در صورت 

تمایل خریدار عالوه بر عسلویه در خشکی نیز انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، ششمین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی 

دیروز )دوشنبه( انجام شد اما خریداری برای آن وجود نداشت.

 2 عرضه جدید نفت و میعانات گازی در بورس تا پیش از نوروز


