
 سهم 50 درصدی نفتی ها از صادرات غیر نفتی
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رئیس عملیات کاال شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

بیش از 12 هزار قلم کاال در انبار این پاالیشگاه شمارش 
گردید 

ایرج ملکی- ایالم: رییس عملیات کاال شرکت پاالیش گاز ایالم از پایان 
موفقیت آمیز انبار گردانی کاالهای موجود شرکت در سال جاری خبر داد 
و گفت: در این انبار گردانی بیش از 12 هزار قلم کاال در انبار این پاالیشگاه 

شمارش شده است.
"حیدر شاکری"افزود:کارشمارش بيش از 12 هزار قلم كاالي موجود در انبار 
مركزي شركت پااليش گاز ايالم با حضور حسابرسان سازمان حسابرسي كشور از 

18 اسفندماه سال جاری شروع  و طي 5 روز با موفقيت به اتمام رسيد. 
وی با اشاره به اینکه با تالش همکاران امور کاالی این شرکت این سرشماری به 
اتمام رسیده است، تصریح کرد: ازكليه واحدهایی كه به هر نحو جهت برگزاري هر 

چه بهتر انبار گرداني سال 1397 همكاري نموده اند،تشكر و قدرداني می شود.

آمریکا معافیت های تحریم نفت ایران برای ۸ کشور را 
تمدید می کند

آمریکا احتماال هشت کشور خریدار نفت ایران را آسوده خاطر خواهد کرد و 
معافیت های اعطا شده به آنها را تمدید خواهد کرد تا بتوانند به خرید نفت 

از ایران ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا احتماالً هشت کشور خریدار 
نفت ایران را آسوده خاطر خواهد کرد و معافیت های اعطا شده به آنها تحت عنوان 
با کاهش قابل توجه )واردات(« را تمدید خواهد کرد  »معافیت از تحریم همراه 
تا بتوانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند. پیش از این آمریکا به هشت کشور 
واردکننده نفت از ایران، یعنی چین، هند، ایتالیا، ترکیه، یونان، ژاپن، کره جنوبی و 
تایوان، »معافیت با کاهش قابل توجه« )اس آرای( را اعطا کرده بود. دولت ترامپ اخیراً 
تاکید کرد که حتی بعد از پایان دوره ۶ ماهه هم ممکن است معافیت از تحریم ها 
ادامه پیدا کند. اما با این حال آمریکا با دریافت کنندگان اس آرای مذاکره خواهد کرد 

تا واردات نفت از ایران را خاتمه دهند. 

رئیس اتحادیه سوخت های جایگزین:

دوگانه سوزها بدون گواهی سالمت نمی توانند 
سی ان جی دریافت کنند

رئیس اتحادیه سوخت های جایگزین گفت: جایگاه های سی ان جی از سال 
آینده به خودروهای دوگانه سوز فاقد گواهینامه سالمت سوخت رسانی ، 

سوخت عرضه نخواهند کرد.
اعالم  با  محمودیان  علی  از صداوسیما،  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
فراخوان ثبت نام مالکان خودروهای دوگانه سوز در سراسر کشور افزود: مالکان 
خودروهای دوگانه سوز اعم از تبدیلی، کارگاهی و کارخانه ای بر اساس مصوبه 
اخیر هیئت وزیران باید ضمن ثبت نام و ورود مشخصات در سامانه کشوری 
جامع اطالعات خودروهای گازسوز به نشانی www.irngv.ir و انتخاب یکی 
از مراکز مجاز، نسبت به تست سالمت تجهیزات سوخت رسانی خود و اخذ 
کد مجاز سوخت گیری اقدام کنند. وی افزود: پس از ثبت نام و تأیید اطالعات، 
فرد متقاضی وارد فرایند نوبت دهی می شود و با مراجعه به یکی از مراکز مجاز و 
انجام تست های مربوط، گواهی سالمت سیستم سوخت رسانی را دریافت می کند. 
رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته ادامه داد: همچنین 
خودروهایی که به صورت کارگاهی تبدیل شده اند نیز می توانند پس از اخذ این 
گواهینامه به تغییر اطالعات خودروی خود در کارت و سند و سایر مدارک هویتی 

اقدام کنند.

بامداد دوشنبه چهار فاز جدید پارس جنوبی به بهره برداری رسیداخبار

 بازتاب گسترده افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی در رسانه های جهان
 افتتاح چهار فاز جدید پارس جنوبی به شکل گسترده ای 

مورد توجه خبرگزاری های مهم جهان قرار گرفت.
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، چهار فاز جدید طرح توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی روز یکشنبه در آیینی با حضور رئیس 

جمهوری مورد بهره برداری قرار گرفت.
خبر این افتتاح بزرگ آنهم در اوج تالش های آمریکا برای 
تحریم ملت ایران، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.

خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره افزایش تولید گاز ایران نوشت: 
ایران در حال حاضر بیش از ۶00 میلیون متر مکعب گاز و 200 
هزار بشکه میعانات گازی تولید می کند، رئیس جمهوری روحانی 
روز یکشنبه خبر از افتتاح چهار پروژه جدید با سرمایه گذاری به 
ارزش 5 میلیارد دالر داد که هر کدام از این پروژه ها 5۶ میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی و 75 هزار بشکه میعانات گازی به تولیدات 

ایران اضافه خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز نیز ضمن بازتاب خبر افتتاح چهار فاز جدید 
پارس جنوبی از صفحه شخصی بیژن زنگنه وزیر نفت نوشت: ایران 
تا مارس سال آینده )اسفند 98( تعداد فازهای مورد بهره وری را 

به 27 عدد می رساند.
واشنگتن پست نیز در گزارش خود با اشاره به سخنان محمد 
مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در آیین افتتاح 
رسمی فازهای 13 ، 22 ، 23 و 24 میدان گازی پارس جنوبی 
نوشت: با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی میزان تولید گاز 

ایران از قطر پیشی خواهد گرفت.
مشکین فام در این باره خاطر نشان ساخت که راه اندازی فازهای 
پارس جنوبی تولید از 280 میلیون متر مکعب در سال 92 به 
3۶0 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته و به این ترتیب از 
میزان تولید قطر عبور کردیم، کل سرمایه گذاری در فازهای پارس 
جنوبی 77 میلیارد دالر بوده که با 10 میلیارد دالر دیگر توسعه 

مرحله اول به پایان می رسد.
نیویورک تایمز نیز با اشاره به افزایش تولید گاز ایران متعاقب 
افتتاح فازهای جدید نوشت: با اضافه شدن تولیدات چهار فاز جدید 
تولید ایران از قطر بیشتر خواهد شد، دو کشور در حال حاضر از 

بزرگترین تولیدگنندگان گاز در جهان هستند.
این فازها که همه مراحل طراحی، ساخت و راه اندازی تجهیزات 
آنها 100 درصد ایرانی است، 2 میلیارد فوت مکعب گاز را از دریا 

به خشکی منتقل می کند.
وبگاه هندی بیزینس استاندارد، خبرگزاری شینهوا از چین و 

خبرگزاری فرانس پرس در کنار ده ها شبکه تلوزیونی و پایگاه 
خبری دیگر از دیگر رسانه هایی بودند که افتتاح 4 فاز جدید پارس 

جنوبی را به شکلی گسترده مورد توجه قرار دادند.
در آئین بهره برداری از 4 فاز جدید پارس جنوبی حجت االسالم 
دکتر حسن روحانی افزود: امروز بسیار روز خوشحال کننده و 
مبارکی برای ملت بزرگ ایران است که ضربه های محکمی به 
دشمنان زدند چرا که آنان فکر می کردند با تحریم، همه طرح ها 

و پیشرفت های ایران متوقف می شود.
وی یادآور شد: دشمنان فکر می کردند مردم ایران را آنچنان 
در فشار اقتصادی قرار می دهند که عجز خود را در برابر ابرقدرت 

ها نشان می دهند اما این ملت بزرگ، تاریخ ساز در همه مقاطع 
تاریخی بویژه در این سالی که روزهای پایانی آن در حال سپری 

شدن است، ایستادگی و مقاومت خود را نشان دادند.
فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی برای تولید روزانه 5۶ میلیون 
متر مکعب گاز، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و 
تولید ساالنه یک و نیم میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان 
طراحی و ساخته شده که ارزش محصوالت تولیدی این فازها 

روزانه 30 میلیون دالر برآورد شده است.
با بهره برداری از این فازها روزانه 113 میلیون متر مکعب گاز 
غنی، 100 میلیون متر مکعب گاز متان، 150 هزار بشکه میعانات 

گازی و 800 تن گوگرد گرانول به ظرفیت تولید اضافه و همچنین 
سالیانه 2 میلیون و 100 هزار تن گاز مایع و 2 میلیون تن اتان به 

عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی تولید می شود.
تمامی این مراحل با اعتباری بیش از 11 میلیارد دالر ساخته 
این میدان  از  برداشت گاز  بار در  برای نخستین  ایران  شده  و 

مشترک از قطر پیشی می گیرد.
خاتم  سازندگی  قرارگاه  مشارکت  با  که  طرح ها  این  اجرای 
االنبیاء)ص( به کنسرسیوم هایی متشکل از پیمانکاران، مشاوران 
و سازندگان ایرانی واگذار شده، با بهره گیری از حداکثر توان و 

تخصص شرکت های داخلی به مرحله بهره برداری رسیده است.

یک مقام مسئول خبر داد: افزایش ۳۵ درصدی سهم ایران از میدان پارس جنوبی /از قطر سبقت گرفتیم
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با بهره برداری از فازهای 22، 1۳ تا 2۴ پارس جنوبی، سهم ایران از این میدان گازی از ۳۰ درصد به ۶۵ درصد می رسد که نشان از رشد ۳۵ درصدی این سهم دارد. به گزارش خبرنگار مهر، حسن منتظر 

تربتی، در آئین افتتاح فازهای 1۳، 22 تا 2۴ پارس جنوبی با اشاره به اینکه در نتیجه افزایش بهره برداری از پارس جنوبی، مشکلی در زمینه تأمین گاز در زمستان نداشتیم، اعالم کرد: امروز پروژه تولید مرکاپتان )مواد بودارکننده گاز( در حالی به 
بهره برداری می رسد که طی ۵۰ سال گذشته، این محصول همواره وارد می شد و تولید آن در انحصار دو تا سه شرکت خارجی بود. سه شنبه / 28 اسفند 1۳97 / شماره ۳8۰

بیش از ۵۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران را محصوالتی مانند میعانات 
گازی، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی تشکیل می دهند که 

مستقیم و یا غیر مستقیم با صنعت نفت در ارتباطند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، کشورها مبادالت تجاری خود را بر اساس مزیت های 
اقتصادیشان برنامه ریزی می کنند بنابراین مبادالت تجاری هر کشوری می تواند 
آیینه ای از اقتصاد آن باشد. در واقع کشورهای جهان کاالیی را صادر می کنند که 
توانایی تولید آن را با قیمت تمام شده پایین تری داشته باشند تا بتوانند با رقیبان در 

بازارهای جهانی رقابت کنند.
از همین رو فارغ از چین که هر کاالیی را با تکیه بر نیروی کار ارزان، تولید و روانه 
بازار می کند، هر کشوری با کاالیی خاص شناخته می شود. ایران نیز از این قاعده 

مستثنی نیست و نفت، شناسنامه صادراتی آن به حساب می آید.
با این حال چند سالی است که در ایران تالش شده تا دخل و خرج کشور با 
کمترین اتکا به ارزهای صادراتی نفت بسته شود و جای آن را صادرات غیر نفتی بگیرد.

صادرات غیر نفتی از آن جهت اهمیت دارد که عالوه بر اشتغال زایی در کشور، ارزش 
افزوده بیشتری را به همراه دارد و جلوی خام فروشی را می گیرد.

اما نکته ای که در این میان وجود دارد، نحوه دسته بندی صادرات غیر نفتی است. 
هم اکنون میعانات گازی با کمترین تغییر از زمان استخراج به عنوان صادرات 

غیر نفتی بار کشتی شده و صادر می شود.
همچنین گاز مایع شده نیز در دسته بندی صادرات غیر نفتی قرار دارد؛ محصوالت 

پتروشیمی هم در این دسته قرار می گیرند و حتی گل سر سبد صادرات غیر نفتی به 
شمار می رود؛ تا آنجا که چشم بازار ارز برای تعادل، به ارزهای صادراتی پتروشیمی 

است.
آمار گمرک نشان می دهد که در 11 ماه سال جاری، 10۶ میلیون تن کاال به ارزش 

40 میلیون دالر از ایران صادر شده است.
از این میزان بیش از 32 درصد مربوط به صادرات پتروشیمی است و چیزی حدود 
20 درصد نیز صادرات میعانات گازی و سایر فرآورده هایی از این دست مانند گاز 

مایع را شامل می شود.
تا آنجا که 5 کاالی اول صادراتی ایران به ترتیب میعانات گازی با سهمی 9.8 
درصدی، گاز طبیعی مایع شده با سهمی 4.8 درصدی، پروپان مایع شده با سهمی 
4 درصدی، سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین با سهمی 3.3 درصدی و 

متانول با سهمی 3.2 درصدی است.
آمارها نشان می دهد با وجود تحریم هایی که در سال جاری بر صنعت نفت ایران 
تحمیل شده، صادرات پتروشیمی حدود 14 درصد نسبت به سال گذشته از نظر 

ارزشی افزایش داشته است.
با این حال صادرات میعانات گازی کاهشی 37.5 درصدی را از نظر ارزش در 
مقایسه با 11 ماه سال 9۶ نشان می دهد. میعانات گازی از نظر وزن حدود 52 درصد 

کمتر شده که می تواند به خاطر پا پس کشیدن خریداران به دلیل تحریم باشد.
مقایسه این آمارها نشان می دهد که اگرچه صنعت نفت ایران با تحریم روبروست 

اما این تحریم تنها برای فروش خام نفت و یا میعانات گازی تاثیر گذار بوده و در مقابل 
صنایع دیگر مانند پتروشیمی که مواد اولیه خود را از نفت و گاز می گیرد، رونق 
بیشتری را تجربه می کنند. بنابراین می توان با حفظ مزیتی به نام نفت و گاز و با 
تبدیل آن به کاالهایی ارزشمندتر و تکمیل زنجیره ارزش، شرایط تحریم را با هزینه 

های کمتری پشت سر گذاشت.

 برزخ در بازارهای جهانی نفت
با نزدیک شدن به سیزدهمین نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
تولید اوپک و غیراوپک که قرار است در فروردین ماه سال آینده در باکو برگزار 

شود، بازارهای جهانی نفت با برزخ رو برو شده اند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اویل پرایس، توافق اوپک و کشورهای غیر عضو در آذرماه 
امسال برای کاهش میزان تولیدات خود از آغاز ماه ژانویه سال جاری میالدی )دی 97( 
و وقوع بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئال، بهای جهانی نفت در چند ماه گذشته را با 

افزایش روبرو کرد.
اوپک و متحدانش توافق کردند از آغاز سال 2019 میالدی به مدت ۶ ماه، تولید روزانه 

خود را در مجموع یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش دهند.
برخی از مقام های رسمی همچنین از احتمال برگزاری صد و هفتاد و ششمین 
فروردین 98( سال 2019  آوریل )28  اوپک در 17  انرژی  و  نفت  وزیران  نشست 
میالدی در وین، پایتخت اتریش خبر داده اند و پس از آن ششمین نشست مشترک 
وزارتی اوپک و غیر اوپک برگزار خواهد شد. نشست عادی اوپک به طور معمول در 
ماه مه یا ماه ژوئن هر سال برگزار می شود، اما این سازمان در نشست اخیر خود در 
ماه دسامبر سال 2018 میالدی تصمیم گرفت صدو هفتاد و ششمین نشست خود 
را در ماه آوریل برگزار کند تا بتواند واکنش فعاالنه تری در برابر بازار داشته باشد و 
احتماال برنامه کاهش تولید خود را تمدید کند. هفته گذشته، میران تولید نفت خام 
با کاهش سه میلیون و 900 هزار بشکه ای در روز به 449 میلیون و 70 هزار بشکه 
در روز رسید. این در حالیست که پیش از این تحلیلگران اقتصادی رشد 2 میلون 
و 700 هزار بشکه ای نفت را پیش بینی کرده بودند. میزان تولید نفت خام آمریکا 
نیز با کاهش 100 هزار بشکه ای در روز به 12 میلیون بشکه در روز رسید. بحران 
سیاسی ونزوئال نیز در ایجاد نابسامانی در بازار جهانی نفت بی تاثیر نیست. چرا که 
این بحران موجبات ایجاد اختالل در تولید و صادارت نفت را در این کشور آمریکای 
التین روبرو کرده است. چهارشنبه هفته گذشته سه مخزن تاسیسات پاالیش نفت 

سنگین در شرق ونزوئال آتش گرفت.
در حال حاضر بخش عمده ای از صادرات شرکت دولتی نفت ونزوئال از هفته گذشته نیز 

به علت قطع برق متوقف شده است.
بندر »سن خوزه« نیز که نقطه اصلی صادرات نفت شرکت »پترولئوس دی ونزوئال« 
است، در خاموشی فرو رفته و این مساله موجب اخالل جدی در فعالیت های این شرکت 

شده است.
ترمیم زیرساخت های توزیع برق در این بندر هزینه بر بوده و نیازمند تعویض خطوط 
انتقال برق است. بر اساس آمار منتشر شده، هیچ تانکر نفتی از 7 مارس )1۶ اسفند( بندر 

سن خوزه را ترک نکرده است.

نوبت دوم

شرکت پااليش گاز ايالم در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابی ساده به شرکتهايی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر  از مراجع ذيربط و ذيصالح در زمینه موضوع مناقصه  می باشند ، واکذار نمايد .


