
  

انرژی 4
وزیر نفت:

دولت درباره قیمت بنزین تصمیم گیری می کند

وزیر نفت گفت: من اطالعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم، در 
این زمینه دولت باید تصمیم گیری کند.

به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه به موضوع قیمت و 
سهمیه بندی بنزین اشاره کرد و گفت: دولت در این باره هیچ مصوبه ای 
نداشته، اما برخی با شایعات برای کشور مشکل ایجاد کردند، در حالی 

که وزارت نفت هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین نداشته است.
وی درباره بازداشت سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی به مدت ۲۴ ساعت، افزود: اگر واقعا تخلفی انجام شده باشد ما نیز 

برخورد خواهیم کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه رسانه ها در مقابل انتشار اخبار خود آن هم 
به صورت قطعی مسئول هستند، تصریح کرد: اطالعی از امکان افزایش 

قیمت بنزین ندارم، در این زمینه دولت باید تصمیم گیری کند.

حریق خطوط لوله در امیدیه به طور کامل مهار شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از اطفای کامل حریق خط 
لوله ۱۲ اینچ انتقال مایعات گازی در حدفاصل امیدیه-اهواز خبر داد و گفت: 

این آتش به طور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، خط لوله انتقال نفت 
میدان کرنج به سمت پاالیشگاه اصفهان روز گذشته )۱۶ اردیبهشت ماه( بر 
اثر برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی دچار نشت نفت و حریق شد و به دلیل 
نزدیکی خط ۱۲ اینچ انتقال مایعات گازی که در نزدیکی خط ۴۲ اینچ قرار 
داشت، این خط لوله نیز آتش گرفت. پس از این حادثه، همکاران شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اقدام های 
الزم را برای مهار نشت نفت و حریق خطوط لوله و همچنین جلوگیری از 
گسترش ابعاد حادثه در دستور کار قرار دادند که با مجموع فعالیت های انجام 
شده صورت گرفته، حریق اصلی که در خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت حادث 
شده بود، عصر روز دوشنبه )۱۶ اردیبهشت( مهار شد و تالش ها برای مهار 
حریق خط ۱۲ اینچ انتقال مایعات گازی ادامه یافت. احمد محمدی، مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که هم اکنون در محل حادثه حضور دارد، 
عنوان کرد: ساعتی پیش، حریق خط انتقال مایعات گازی نیز خاموش و به این 
ترتیب آتش سوزی هر دو خط لوله به طور کامل مهار شد. وی با بیان این که 
با اقدام های پیشگیرانه انجام شده در این حادثه، آسیبی به اهالی، احشام یا 
اموالشان وارد نشده است، از همراهی مسئوالن استانی و شهری و همکاری 
جهادی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب قدردانی کرد. ابراهیم پیرامون، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاری در این باره گفت: نشست ستاد بحران این شرکت امروز 
)سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت(، در محل حادثه برگزار شد و موارد مختلف از جمله 
اسپید کردن خط گازمایع و ادامه تخلیه گاز از طریق گودال گازمایع ۵۰۰ برای 
اطمینان از جریان نیافتن گاز مایع به محل حادثه، امکان فراهم سازی تخلیه 
نفت موجود در خطوط آسیب دیده وسالم به وسیله پمپ های تخلیه سیار، 
ایجاد استخرهای موقت برای جمع آوری نفت باقیمانده، تنگ تر کردن حلقه 
محل حادثه با لحاظ الزام های ایمنی و آتش نشانی و استفاده از لجستیک 
ترابری در دستور کار قرار گرفت. وی یادآور شد: عملیات آتش نشانی برای 
خاموش کردن آتش خط لوله ۱۲ اینچ گاز مایع امکان پذیر نبود، زیرا ممکن 
بود پس از خاموش کردن آتش، گاز مایع موجود به دلیل تراکم پذیری باال در 

فضای اطراف منتشر و منجر به انفجار شود.

پس از ۱۵ سال؛
بدهی وزارت نیرو کاهش یافت

مدیرعامل شرکت توانیر از آغاز سیر نزولی بدهی های صنعت برق کشور 
پس از ۱۵ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدحسن متولی زاده، در 
جلسه شورای معاونان توانیر این موفقیت را حاصل استفاده مناسب صنعت 
برق از ظرفیت های بودجه سال گذشته، از جمله در بحث تفاوت نرخ و تهاترها 
عنوان کرد و افزود: صنعت برق تا پیش از این هرساله با افزایش بدهی رو 
به رو بود، این در حالی است که برای نخستین بار طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته 
نه تنها افزایش بدهی نداشتیم بلکه با استفاده مناسب از ظرفیت های قانونی، 
روند کاهشی بدهی ها به عنوان یک دستاورد افتخارآمیز و ارزشمند آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت توانیر استفاده از ظرفیت های بودجه ۹۸ را به عنوان یک 
اقدام جدی مورد تاکید قرار داد. وی در ادامه به تدوین برنامه صنعت برق تا 
سال ۱۴۰۰ از سوی معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر اشاره کرد و خواستار ارائه 

نقطه نظرات اصالحی و اجرای فعالیت های تعریف شده در این برنامه شد.

اخبار

آمریکایی ها مشتری نفت عراق شدند
پاالیشگاه های آمریکایی در پی تحریم های دولت این کشور که تأمین 
نفت مورد نیاز آنها را با مشکل مواجه کرده است ناچار شده اند به تأمین 

کنندگانی مانند عراق روی بیاورند.
به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان و منابع بازرگانی نشان داد عراق، 
نیجریه، برزیل و آنگوال قرار است ماه جاری بیشترین میزان نفت در ۱۸ 
ماه گذشته را به آمریکا تحویل دهند تا نیاز این کشور به نفت سنگین و 

ترش تأمین شود.
واردات ماه مه از این کشورها به حدود ۱.۲۳ میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید که بیش از دو برابر واردات آوریل است. این محموله ها شامل ۱۱ 
نفتکش حامل ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت عراق هستند که بیشترین 

میزان واردات از این کشور در یک سال گذشته به شمار می رود.
افزایش واردات پاالیشگاه های آمریکایی از این کشورها نسبت به ماه 
پیش منعکس کننده عرضه کمتر ونزوئال به دلیل تحریم های واشنگتن 
و کاهش تولید داوطلبانه اوپک است که تأمین گریدهای نفت سنگین و 
مدیوم ترش را دشوار کرده است. پاالیشگاه های آمریکایی در حال اتمام 
فصل تعمیرات بهاری بوده و آماده ازسرگیری کامل فعالیت برای فصل 

تعطیالت تابستانی هستند که تقاضا برای بنزین باالتر می رود.
منابع بازرگانی اظهار کرده اند محموله های نفت این چهار کشور عمده 
ضرر ناشی از خرید کمتر نفت ونزوئال را جبران خواهد کرد. اقدام آمریکا 
در ممنوعیت دالر برای دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، 
خرید نفت آمریکا از ونزوئال به میزان حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز را سال 
گذشته متوقف کرد. تولیدکنندگان آفریقایی شامل نیجریه و آنگوال قرار 
است ۴۲۰ هزار بشکه در روز نفت را در ماه میالدی جاری به آمریکا تحویل 
دهند که باالترین میزان در ۱۳ ماه اخیر است. نفت برزیل به میزان ۲۰۶ 
هزار بشکه در روز نیز قرار است در ماه مه به آمریکا وارد شود که بیشترین 
میزان از اوت سال گذشته است. دریافت کنندگان این محموله های نفتی، 
خریداران آمریکایی هستند که زمانی مشتری نفت ونزوئال بودند. چهار 
نفتکش مجموعاً ۹۵ هزار بشکه در روز نفت عراق، نیجریه و برزیل را به 

پاالیشگاه پاسکاگوالی شرکت شورون تحویل می دهند.

یادداشت
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طرحی با 4۲ امضا در انتظار طرح در مجلس

راهکاری برای بی اثرکردن تحریم  نفتی
طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت 
خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با امضای ۴۲ نفر 
از نمایندگان در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی است.
تسنیم، صادرات  اقتصادی خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
از نصف کاهش  به بیش  ایران در سال ۹۱ ــ ۹۰  نفت خام 
یافت و کشور را با مشکالت اقتصادی همچون کمبود ارز 
در داخل کشور و کمبود بودجه جاری دولت مواجه کرد. 
با بازگشت تحریم های نفتی از آبان ۹۷ این احتمال وجود 
دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شود. در دوران 
تحریم قبلی طی سال های ۹۱ تا ۹۵ میزان صادرات نفت و 
میعانات گازی به طور متوسط از ۲.۵ میلیون بشکه در روز 

به یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش یافت.
میزان تولید نفت خام و میعانات گازی و میزان پاالیش نفت 

خام طی سال های ۹۰ تا ۹۶
به  توجه  با  گازی  میعانات  و  نفت  صادرات  کاهش  این 
نفتی،  درآمدهای  به  دولت  جاری  بودجه  شدید  وابستگی 
مشکالتی را طی آن سال ها برای کشور ایجاد کرد که شایسته 
خنثی سازی  برای  بلندمدت  و  اصولی  راه حل  یک  است 
تحریم های گاه  و بی گاه آمریکا اتخاذ شود. این راه حل »پاالیش 
و فرآورش« نفت خام و شکستن تک محصولی نفت به صدها 
احجام  نظر  از  که  پتروشیمیایی است  و  پاالیشی  محصول 
صادراتی و نحوه تجارت تفاوت های زیادی با نفت خام دارند.

تفاوت های نفت خام و فرآورده های نفتی در تجارت و 
تحریم پذیری

با توجه به صادرات نفت خام که در محموله های بسیار 
این  بشکه( صورت می گیرد،  میلیون  تا ۳   ۲ )بعضاً  بزرگ 
امکان برای آمریکا به وجود می آید که نفت کش های حامل 
رهگیری  بر  عالوه  و  دهد،  قرار  رصد  مورد  را  ایران  نفت 
نفت کش ها همچنان امکان تحریم مجدد بیمه محموله های 
قبلی  دوران  همچون  بانکرینگ،  تحریم  همچنین  و  نفتی 
تحریم برای دولت آمریکا وجود دارد. به  غیر از پتانسیل های 
تحریمی ایران، کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت 
خام ایران نیز تقریباً مشخص است و درنتیجه ادعا می شود 
که امکان شناسایی آن از این طریق وجود دارد. از طرف دیگر، 
مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است به  نحوی که ایران در 
حال حاضر سهم عمده نفت صادراتی خود را تنها به ۴۰ 
پاالیشگاه در چند کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، 
ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و آفریقای جنوبی 
صادر می کند. مقاصد و خریداران محدود امکان تحریم نفتی 

را آسان تر می کند.
 صادرات فراورده های نفتی به جای نفت، راه حل اصلی 

بی اثرکردن تحریم 
در شرایط تحریمی پیش رو، ایران دو راهکار بلندمدت و 
کوتاه مدت جهت بی اثر کردن تحریم های نفتی دارد. راهکار 
کوتاه مدت عرضه نفت در بورس و فروش نفت توسط بخش 
خصوصی است. راهکار بلندمدت، پاالیش و فرآورش نفت 
می بایست  نفت  وزارت  بلندمدت  راهکار  در  است.  خام 

به دنبال توسعه زنجیره ارزش در حوزه محصوالت نفتی باشد 
و به سمتی حرکت کند که به جای فروش نفت خام، کاالهای 

نهایی تولید و صادر نماید.
یکی از ویژگی های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره 
متنوعی از فرآورده های نفتی، این موضوع است که صادرات 
بخش زیادی از فرآورده ها از طریق خودروهای سنگین، خط 
لوله و نهایتاً کشتی به کشورهای همسایه صورت می گیرد. 
شبکه  طریق  از  »توزیع  می توان  را  صادرات  از  نحوه  این 
مویرگی« نامید. الزم به ذکر است که با فراوری نفت خام 
و تبدیل آن به فراورده های نفتی، تنوع محصوالت تولیدی و 
متعاقباً تعداد و تنوع مشتری های جهانی نیز افزایش می یابد. 
تنوع مشتری های خارجی ایران مزایای زیادی دارد یکی از 
این مزایا از بین رفتن محدودیت های فروش نفت به چند 
کشور خاص است. این احتمال وجود دارد که چند کشوری 
که خریداران نفت ایران بودند، در صورت تحریم بازگشت 
تحریم های نفتی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند اما 
این امر با فروش فراورده های نفتی به مشتری های متنوع و 

فراوان بی اثر می گردد.
در  خارجی  مشتری های  تنوع  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
خرید فراورده های نفتی ایران، موضوع محدود شدن امکان 
با  به عبارت دیگر  است،  کشور  خارجی  درآمدهای  رهگیری 
افزایش تعداد تراکنش های مالی با حجم های مالی کوچک، 
ریسک همکاری مالی با ایران کاهش می یابد. ذکر این نکته 
الزم و ضروری است که در دوره تحریم های قبلی جابه جایی 
زیرا  بود،  همراه  مشکل  با  نفتی،  بزرگ  محموله های  پول 
میلیون دالری می بایست  تراکنش های چند  دوران  آن  در 
توسط بانک های بزرگ صورت می گرفت که به دلیل ریسک 
همکاری با ایران این جابه جایی پول با مشکالتی همراه شد. 

در صورت فروش فرآورده های نفتی، حجم معامالت بانکی 
به تراکنش های چند هزار دالری کاهش می یابد و جابه جایی 
پول توسط بانک های کوچک و حتی صرافی ها که رهگیری آنها 
برای سیستم مالی آمریکا دشوارتر است، امکان پذیر خواهد 

شد.
 عدم تمایل دولت ها در توسعه صنعت پاالیشی

دولت ها به دلیل سود باالیی که در صنعت باالدستی نفت 
انفال  به عنوان  آن  خام فروشی  و  نفت  استخراج  به معنای 
کشور وجود دارد، عالقه ای به درگیر کردن خود در صنعت 
پایین دستی ندارند. خام فروشی نفت به دلیل فروش اصل 
برخوردار  کم دردسری  و  باال  نقدپذیری  از  کشور،  سرمایه 
صنایع  یعنی  پایین دستی  صنایع  سود  مقابل  در  است، 
پاالیش و پتروشیمی ناشی از انجام خدمت و تبدیل به روی 
نفت است و در این صنایع، ماده سرمایه ای به یک ماده با 
ارزش افزوده باالتر تبدیل می شود، از حاشیه سود پایین تری 
برخوردار است، همین عامل موجب غفلت ایران از صنایع 

پایین دست نفت شده است.
یکی دیگر از موانع  در ارتقا و همچنین افزایش ظرفیت 
پاالیشی کشور، واگذاری پاالیشگاه های موجود و همچنین 
جدید  پاالیشگاه های  ساخت  و  توسعه  وظیفه  واگذاری 
و  تنظیم گرانه  حمایت های  بدون  خصوصی  بخش  به 
تسهیل گرانه از سمت دولت بوده است. با توجه به وجود 
از مرحله  زیاد در کشور که هیچ کدام  پاالیشی  طرح های 
تسطیح زمین و فنس کشی فراتر نرفته اند، می توان مهمترین 
علت عدم توسعه این صنعت را »کمبود منابع مالی بخش 

خصوصی« دانست.
 توسعه  صنعت پاالیش و پتروپاالیشگاه ها معطل جذب 

فاینانس خارجی

تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی 
از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار دیگر برای تأمین 
مالی پروژه های صنعت پاالیش کشور است. اخذ وام صندوق 
و  درخواست کنندگان  طوالنی  صف  به دلیل  ملی  توسعه 
همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این 
صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه های ایجاد و 

توسعه پاالیشگاهی نبوده است و نیست.
فاینانس یا تسهیالت خارجی راهکار دوم برای تأمین مالی 
این پروژه ها است که در این روش، کشورهای خارجی عمدتاً 
ضمانت دولت ایران را از شرکت های خصوصی می خواهند، 
بخش  شرکت های  به  نیست  حاضر  طبیعتاً  هم  دولت 
خصوصی ضمانت دولتی اعطا کند، به همین دلیل در مورد 
جذب فاینانس برای ایجاد و توسعه پاالیشگاه ها در چند سال 
اخیر هیچ کدام با موفقیت همراه نبوده است و جذب فاینانس 

در حد تفاهم نامه و رایزنی باقی مانده است.
با توجه به عدم اهتمام حاکمیت به تأمین مالی صنعت 
پاالیش، عدم کفایت سرمایه صندوق توسعه ملی و همچنین 
عدم تحقق فاینانس های خارجی برای توسعه  این صنعت، 
مجلس شورای اسالمی سرمایه گذاری مردمی را برای توسعه  
صنعت پاالیشی پیشنهاد کرده است. در حال حاضر میزان 
نقدینگی به  ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عظیمی 
از آن در حساب های پس انداز در بانک های تجاری در قبال 
دریافت سود بانکی فریز شده است. نمایندگان مجلس در 
طرح پیشنهادی بر موضوع جذب نقدینگی موجود کشور 

جهت افزایش ظرفیت پاالیشی حساب ویژه ای کرده اند.
طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت 

خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی راهبردی برای 
هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی

در این راستا طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات 
گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی توسط 
بختیار عضو کمیسیون انرژی تهیه شد و با امضای ۴۲ نفر از 
نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیسیون انرژی به 
هیئت رئیسه مجلس تقدیم گردید که کلیات و جزییات این 
طرح در کمیسیون انرژی تصویب شده و در انتظار طرح در 

صحن علنی مجلس است.
در این طرح برای جذب سرمایه های مردمی پیشنهاد تنفس 
خوراک به مدت یک سال داده شده است. در سال نخست 
پس از بهره برداری از مجمتع پاالیشی با تنفس خوراک از 
سوی وزارت نفت، هزینه سرمایه )سود سرمایه گذاری( میان 
مردم و سرمایه گذاران تقسیم می گردد، این در حالی است که 
مردم و سرمایه گذاران عالوه بر دریافت سود سرمایه گذاری  
مجتمع  سهام دار  یک ساله،  خوراک  تنفس  طریق  از  خود 
پاالیشی نیز هستند. الزم به ذکر است که پول حاصل از 
جهت  نخست  سال  در  که  دولت(  )طلب  خوراک  تنفس 
جذاب شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایه گذاران قرار گرفته 
است، به عنوان یک وام  ۱۲ساله با نرخ سود ۴ درصد ارزی 
تقسیط و از سود حاصل از پاالیشگاه به دولت و صندوق 

توسعه ملی بازپرداخت  می شود.

 رویترز گزارش داد:
تحریم ها بازار جهانی نفت را به هم ریخته است

گفت وگو های بین روسای جمهور آمریکا و چین می تواند اندکی بازار نفت 
را التیام ببخشد ولی این در حالی است که تحریم های نفتی کماکان این بازار 

را سردرگم کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت امروز -سه شنبه- به 
دلیل احتمال باال گرفتن تنش های اقتصادی بین چین و آمریکا با سردرگمی 
روبه رو بود. این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات زیادی به دلیل 
تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال همراه شد. قیمت نفت خام برنت به 
میزان چهار سنت بیشتر از قیمت قبلی معامالت، به میزان ۷۱ دالر و ۲۸ 
سنت بسته شد. نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به میزان ۱۸ سنت یا به 
عبارتی سه دهم درصد بیشتر از معامالت پیشین به مقدار ۱۸ سنت یعنی سه 
دهم درصد بیشتر معامله شد. کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت ها 

به دلیل احتمال توافق بین چین و آمریکا و پیش بینی مبنی بر افزایش رشد 
اقتصادی جهان و نیاز بیش از پیش به نفت بوده است.

مذاکرات بین دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا باعث شد که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا در مورد اعمال تعرفه بر محموله کاالی جدید وارداتی از 

چین تجدید نظر کند و روزنه امیدی بین سرمایه گذاران ایجاد شود.
شرکت کارگزاری » تانکر بروکرج« اعالم کرده است: »اصطکاک بیشتر بین 

پکن و واشنگتن می تواند به بازارها ریسک سرمایه گذاری بیشتری وارد کند«
از طرفی دیگر کشورهای صادر کننده نیز با کاهش تولید همراه بوده اند. 
یکی از دالیل اصلی آن اعمال تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران بود که 
همینطور آمریکا با حضور نظامی بیشتر در خلیج فارس بر این تنش ها افزوده 
است. ایران تهدید به اقدامات تالفی جویانه کرده است. این اقدام ممکن است 

از سرگیری بخشی از فعالیت های اتمی را در برداشته باشد. در یک سال اخیر 
با اعمال تحریم های آمریکا تولید نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه 
رسیده است در حالی که شرکت های کشتیرانی پیش بینی می کنند صادرات 

ایران پس از تحریم های ماه می به ۵۰۰ هزار بشکه در روز نیز کاهش یابد.
عالوه بر این آمریکا تحریم های شدیدی علیه ونزوئال یکی از بنیانگذاران 

اوپک وضع کرده است. آمریکا مخالف ادامه فعالیت نیکالس مادورو است.
بانک »گلدمن ساکس« در این باره اعالم کرد: »افزایش قیمت های نفتی به 
خصوص نفت برنت باعث ایجاد رقابت بین پاالیشگاه ها خواهد شد که این 
رقابت ها با پایان بهار بیشتر نیز می شود. پیش بینی ما این است که در پایان 
سال جاری با کاهش بهای نفت برنت حتی تا ۶۵ دالر و ۵۰ سنت مواجه 

خواهیم بود.«
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