انرژی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه
دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستورکار است،
گفت :با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در
موضوع سهمیهبندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت
حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان
اجرای آن مشخص شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه غیرعلنی
روزسهشنبه مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت:
نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است .این
بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف میشود و یا
اینکه قاچاق صورت میگیرد .آن هم در شرایطی که قیمت
سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار
پایینی است .این یعنی اتالف انرژی صورت میگیرد.
وی افزود :در این باره سناریو آن است که سرانه
مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود
که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی
دارد .با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده
دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیمگیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای
سهمیه بندی شدن بنزین است؟ گفت :قرار است کارت
سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود  ۶۰لیتر
بنزین برای یک ماه شارژ میشود .طبیعتا مصرف مازاد
به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است .در این باره
ظرف یک ماه آینده تصمیمگیری میشود و معلوم خواهد
شد این تصمیم از کِی اجرا خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،موضوع دیگر
مطرح شده در جلسه غیرعلنی را ارائه بسته حمایتی
دولت به هر خانوار آسیب پذیر در دو مرحله جمعا ۶۰۰
هزار تومان عنوان و اظهار کرد :پیشنهاد شد که دولت
در دو مرحله یعنی هر مرحله  ۳۰۰هزار تومان بسته
حمایتی به اقشار آسیب پذیر دهد .اعتبار ریالی در
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بنزین احتماال سهمیه بندی می شوند؛

کارت سوخت نسوخت!

کارتهای اعتباری شارژ خواهد شد البته که این میزان
تنها برای خرید کاال خواهد بود و عمال در حوزه دیگر
کاربردی ندارد .به عبارتی دیگر انجام خرید کاال از طریق
شارژ کارت خواهد بود.
پورابراهیمی گفت که جامعه هدف  ۲۰میلیون
خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصیص یافته
حدود  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگر را
تفاوت نرخ ارز براساس پیش بینی در بودجه و تحوالت
اخیر عنوان و اظهار کرد :در بودجه  ۹۷نرخ تبدیل دالر
به ریال  ۳۸۰۰تومان بود که این عدد در بودجه و فضای

احمدعلی خلیل نژاد :بهدنبال فشار آمریکا به خریداران نفت ایران برای به
صفر رساندن واردات نفت ،دهلی نو اعالم کردهاست که از سیاستهای تحریمی
ایاالتمتحده پیروی نخواهد کرد.
دالیل «نه» دهلی نو به واشنگتن چیست؟ آیا نیاز شدید هند به انرژی به
عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان باعث مخالفت این کشور با سیاست های
تحریمی واشنگتن شده یا اینکه دهلی نو دالیل دیگری برای این مخالفت به رغم
روابط نزدیکی اقتصادی و سیاسی با دهلی نو دارد.
به نظر می رسد تصمیم دولتمردان هند برای مخالفت با تصمیم ضد برجامی
واشنگتن عالوه بر تامین نیاز دومین کشور پرجمعیت جهان به انرژ که بیش از 90
درصد از نیازهایش به نفت از خارج تامین می شود ،ریشه در دالیل دیگری از جمله
روابط تاریخی و راهبردی با ایران ،سرمایه گذاری دهلی نو در بندر چابهار،کریدور
شمال و جنوب و موقعیت ویژه هند برای مهار چین نهفته باشد.
دولتمردان هندی که به خوبی از نیات و ماهیت رئیس جمهوری تاجر پیشه
آمریکا آگاهند ،حاضر نیستند منافع طوالنی مدت خود در منطقه و بویژه ایران را
قربانی سیاست های توسعه طلبانه و زورگویانه امریکا که هر روز تغییر می یابد،
کنند.این ها و دهها دلیل دیگر باعث شده که دولتمردان هند به درخواست های
هیات های سیاسی و تجاری آمریکا که در ماههای اخیر برای به صفر رساندن
واردات نفت از ایران راهی دهلی نو شده اند نه بگوید.
هند در این دیدارها در قامت یک ابرقدرت ظاهر شد و اعالم کرده که نه
براساس منافع آمریکا و فشارهای خارجی بلکه براساس منافع ملی تصمیم می
گیرد.چندی پیش ‹سوشما سواراج› ،وزیر خارجه هند ،در دیدار با همتای ایرانی
خود ،محمد جواد ظریف گفته بود کشورش تحریمهای تجاری آمریکا علیه ایران
را نادیده خواهد گرفت.
او اعالم کرده بود‹ ،هند به تحریمهای سازمان ملل پایبند خواهد بود نه
تحریمهای یک کشور خاص›.
ایران به عنوان سومین کشور صادر کننده نفت به هند،نگرانی هایی در
خصوص تاثیر احتمالی تحریم های آمریکا بر صادرات نفت دارد.
با این حال ،مقامات هندی به اکونومیک تایمز گفتهاند تا وقتی که اروپاییها
از تحریمهای آمریکا علیه ایران پیروی نکنند ،بازگشت تحریمهای آمریکا ،تاثیری
بر واردات نفت هند از ایران نخواهد گذاشت.
هند در واکنش به خروج دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،از برجام
گفته است که همه طرفهای این توافق باید بهطور سازنده باهم تعامل و مساله را
بهصورت مسالمتآمیز حل کنند و حق ایران برای داشتن انرژی صلحآمیز هستهای
باید تامین شود.

افزایش نرخ نفتکشها
در پی تحرکات رقیبان ایران

بازار نفتکش با اقدام تولیدکنندگان نفت رقیب ایران برای باال بردن
صادراتشان در آستانه بازگشت تحریمهای آمریکا علیه تهران ،شاهد افزایش
نرخهای حمل محموله بوده است.طبق آمار شرکت «کالرکسون ریسرچ
سرویس» ،نرخ حمل یک محموله دو میلیون بشکهای به آسیا در هفته منتهی
به پنجم اکتبر ،به  ۴۰هزار و  ۲۷۵دالر افزایش یافت.
همچنین شرکت تحقیقاتی پتروماتریکس اعالم کرده است آسیا نفت
بیشتری از آمریکا و غرب آفریقا خریداری میکند.
به گفته اولیویه جیکوب ،مدیرکل پتروماتریکس ،تقاضا برای نفت از سوی
آسیا از اکتبر افزایش خواهد یافت و در دو ماه آینده به اوج خود میرسد.
به همین دلیل انتظار میرود چارتر نفتکش در اکتبر باالتر از سپتامبر باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،خلیج فارس بزرگترین منطقه صادرکننده
نفت در جهان است که در آن عربستان سعودی برای جبران عرضه کمتر
ایران ،تولیدش را افزایش داده است .محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،هفته
گذشته در مصاحبه با بلومبرگ گفت :عربستان سعودی تولیدش را افزایش
داده و در صورت لزوم ،نفت بیشتری تولید خواهد کرد.
به گفته مدیرکل پتروماتریکس ،خریداران آسیایی نفت بیشتری از
آمریکا و غرب آفریقا خریداری میکنند و این مسئله باعث طوالنی شدن سفر
نفتکشها و کاهش دسترسی به آنها شده است.طبق آمار شرکت ،Galbraith
مجموعا  ۷۸نفتکش در بازار محموله تک خاورمیانه در هفته نخست اکتبر
رزرو شدهاند در حالیکه رقم آنها در کل سپتامبر ۱۳۶ ،نفتکش بود .معموال
نفتکشها از سه هفته قبل رزرو میشوند و سفر از خاورمیانه به آسیا چند
هفته طول میکشد.نفت ماه میالدی جاری به دلیل نگرانی نسبت به کمبود
عرضه به دلیل بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران و سقوط تولید ونزوئال،
به باالترین قیمت در چهار سال اخیر صعود کرد.

واقعی اقتصاد متفاوت شده است .پیشنهاد شد که سازمان
برنامه بر روی عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.
وی افزود :علی رغم اینکه موضوع تحریم در اقتصاد
ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکاییها شده
است پیش بینی میشود به خاطر افزایش قیمت جهانی
نفت ،میزان درآمدهای نفتی ما حتی با اعمال تحریمها
تغییر چندانی نخواهد کرد البته باید بحث فروش نفت با
تدبیر دولت و حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات
مهم پیگیری کرد.
وی اضافه کرد :ما بودجه را براساس هر بشکه ۳۵
دالر محاسبه کردیم که تغییرات قیمت جهانی نفت

رمزگشایی از «نه» هند به آمریکا

اکونومیک تایمز در این گزارش اضافه کرد تصمیم رئیسجمهوری آمریکا
برای خروج از برجام ،جهان را شوکه کرد و باعث شد که نزدیکترین متحدان
آمریکا هم مانند فرانسه ،آلمان و بریتانیا ،در اینباره ابراز نگرانی کنند.
روابط ایران و هند در سه سال اخیر ،توسعه یافتهاست .در ماه مه ،2016
نارندرا مودی ،نخستوزیر هند ،با هدف ایجاد یک رابطه استراتژیک با ایران و
توسعه روابط هند با غرب آسیا ،به تهران سفر کرد.
در جریان سفر مودی ،ایران و هند حدود  12توافقنامه امضا کردند که
مهمترین آنها ،توسعه بندر چابهار بود .مدتی بعد ایران ،هند و افغانستان توافقنامه
سهجانبهای را امضا کردند که به موجب آن کاالها از طریق بندر چابهار بین سه
کشور منتقل میشوند.
در سفر سال گذشته روحانی به هند نیز دو کشور توافق کردند که همکاری
هایشان را در حوزه های مهم از جمله انرژی و چابهار توسعه دهند.
براساس گزارش وزارت امور خارجه هند،تجارت دوجانبه ایران و هند در سال
 12 .89 ، 2016-2017میلیارد دالر بود که  10.5میلیارد دالر این مبلغ مربوط
به واردات نفت بوده است.
آمریکا درحالی همچنان بهدنبال اعمال فشار به کشورهای منطقه آفریقا و
آسیا برای کاهش واردات نفت از ایران است که برخی کشورها از جمله هند ،ژاپن
و ترکیه همچنان در برابر درخواستهای آمریکا برای کاهش واردات نفت ایران
مقاومت میکنند.
آمریکا پیشتر از کشورهای جهان از جمله هند و چین خواسته بود،خرید

نشان میدهد که پیش بینیها بسیار باالتر است اکنون
میانگین هر بشکه از متوسط  ۷۰دالر هم گذشته است.
این یعنی مجموعه درآمدهای نفتی ما عالوه بر پوشش
بخشی از هدف گذاری بودجه علیرغم اعمال تحریمها
درآمد مازادی خواهد بود که دولت میتواند آن را به
کاالهای اساسی اختصاص دهد لذا میزان تفاوت کاالهای
اساسی و عرضه دالرهای ناشی از فروش ارز در سامانه
نیما میزان ریالی جدیدی را برای دولت ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در این
جلسه مقرر شد محاسبات و میزان عددها مشخص و
استخراج شود تا برای نیمه دوم سال تصمیم گیری کنیم
چون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم آن هم به خاطر
کاهش ارزش پول ملی اثرات منفی را در اقتصاد شاهد
هستیم .قرار شد بخشی از کاهش قدرت خرید در قالب
پرداخت یارانه و یا تمهیداتی برای جبران مابهالتفاوت
نرخ ارز پیش بینی شود.
پورابراهیمی افزود :موضوع دیگر بررسی امکان
افزایش حقوق و دستمزد برای جبران بخشی از
کاهش قدرت خرید مردم است که باید در این حوزه
تصمیمگیری شود .امیدواریم با نشست روزسهشنبه و
جمع بندی هیات رئیسه ظرف یک ماه آینده در این
محورها جمع بندی شود و با دولت به توافق مشترک
برسیم .تمامی تالش آن است که در راستای کاهش
مشکالت و دغدغههای اقتصادی مردم گام برداشت.
نماینده کرمان در پایان درمورد موضوع معرفی
وزرای پیشنهادی گفت :طبق قانون دولت باید دو وزیر
اقتصاد و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی
کند .گمانه زنیها آن است که قرار است وزرای صنعت،
معدن و تجارت و راه و شهرسازی هم تغییر کرده و
دولت معرفی کند .به هر حال این موضوع به هفته بعد از
تعطیالت مجلس موکول میشود.

نفت از ایران را کاهش داده و تا  13آبان ماه که موعد اجرایی شدن تحریمهای
آمریکا خواهد رسید خرید نفت را کامال به صفر برسانند.
مقامات دهلی نو بارها گفته اند که از تحریمهای آمریکا علیه ایران پیروی
نکرده و تنها از تحریمهایی حمایت خواهد کرد که از سوی سازمان ملل وضع شده
باشد .خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از وزیر نفت هند گزارش داد که دو
شرکت نفتی هند برای خرید نفت از تهران در ماه نوامبر ثبت سفارش کردند.
براساس این گزارش پاالیشگاههای نفتی هند همچنان به خرید نفت از ایران
ادامه می دهند و قرار است در این ماه (آبان ) 9میلیون بشکه نفت از ایران وارد
کند.یک منبع صنعت نفت هند نیز روز جمعه در گفت وگو با رویترز گفته بود
که پاالیشگاه ها برای  25.1میلیون تن (حدود  9میلیون بشکه)نفت ایران برنامه
ریزی کرده اند.
براساس این گزارش ،شرکت ‹ایندین اویل› شش میلیون بشکه نفت و
پاالیشگاه ‹مانگالور› و شرکت ‹پترو کمیکال› این کشور نیز سه میلیون بشکه
سفارش داده اند.تصمیمم دولتمردان هند برای مقابله با سیاست ضد برجامی
ترامپ و ادامه خرید نفت ایران عالوه بر تقویت جایگاه هند باعث می شود که حربه
زنگ زده تحریم برای کشوری که معتاد به تحریم شده حتی برای متحدان نزدیک
و استراتژیک این کشور بی اعتبار شود.
پاالیشگاههای هند در سال مالی گذشته  27.2میلیون تن نفت خام از ایران
خریدند که این میزان نسبت به سال قبل از آن بیش از  100درصد افزایش داشته
است.

اخبار

9

جهش چشمگیر کیفیت گازوئیل تولیدی
در پاالیشگاهها

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران از افزایش  ۱۰۰درصدی تولید و توزیع نفتگاز یورو  ۴کشور
تا پایان سال  ۹۷خبر داد.علیرضا صادقآبادی اعالم کرد :هم اکنون
بهطور میانگین روزانه  ۲۹میلیون لیتر گازوئیل یورو  ۴در کشور
تولید میشود که با راهاندازی واحد هیدروتریتور نفتای پاالیشگاه
بندرعباس ،بهزودی بهطور میانگین روزانه  ۱۶میلیون لیتر گازوئیل
یورو  ۴در این پاالیشگاه تولید خواهد شد.وی افزود :با راهاندازی
این واحد ،گوگرد گازوئیل تولیدی در پاالیشگاه بندرعباس از ۳۵۰
پیپیام به حدود  ۵۰پیپیام خواهد رسید.صادقآبادی تاکید کرد:
واحد ایزومرسازی این پاالیشگاه نیز بهزودی وارد مدار میشود که با
راهاندازی آن  ۱۲میلیون لیتر بنزین روزانه تولیدی این پاالیشگاه به
یورو  ۴تبدیل خواهد شد.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش
همچنین با اعالم خبر تولید روزانه  ۱۲میلیون لیتر گازوئیل یورو
 ۴در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال گفت :با احتساب
گازوئیل تولیدی در این  ۲پاالیشگاه تا پایان امسال شاهد رشد ۱۰۰
درصدی در تولید و توزیع گازوئیل یورو  ۴در کشور خواهیم بود که
جهش قابل توجهی است.

اجرای  ۹۵۰عملیات فنی
در شرکت ملی حفاری ایران

مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران از انجام
 ۹۵۲عملیات فنی تخصصی ناوگان خدمات فنی حفاری این شرکت
در  ۶ماه نخست امسال در میدانهای نفت و گاز خبر داد.
به گزارش شرکت ملی حفاری ،جهانگیر شجاعی با اشاره به اینکه
شرکت ملی حفاری در زمینه خدمات فنی ،دستگاهها و تجهیزات
روزآمد در اختیار دارد ،گفت :به همت کارکنان بخش خدمات فنی،
خدمات مورد نیاز کارفرمایان تالش مستمری تامین شد.وی افزود:
خدمات فنی و تخصصی حفاری به مجموع عملیاتهای تخصصی و
مکمل حفاری با هدف تثبیت ،شتاببخشی ،بهینهسازی و نهاییسازی
فرآیندهای حفاری و تعمیر چاههای نفت و گاز اطالق میشود.شجاعی
اظهار کرد :خدمات لولهگذاری چاه و نصب آویزه آستری ،آزمایش
درون و برونچاهی ،حفاری زیر فشار تعادل مخزن و حفاری با هوا و
همچنین خدمات لوله مغزی سیار از جمله فعالیتهای بخش خدمات
فنی و تخصصی حفاری است.مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی
حفاری ایران افزود :از مجموع خدمات ارائه شده ۱۸۲ ،عملیات در بخش
خدمات لوله مغزی سیار ۳۲۹ ،عملیات در بخش خدمات الیهآزمایی،
 ۴۷عملیات در بخش آزمایش سطحی چاه ۳۱۳ ،عملیات در بخش
خدمات لولهگذاری چاه ۴۷ ،عملیات در بخش رانش و نصب آویزه
آستری ۱۹ ،عملیات در بخش حفاری زیر فشار تعادل مخزن و ۱۵
عملیات در بخش حفاری با هواست که هر یک از این خدمات فنی،
جایگاه ویژهای در زنجیره فرآیندهای حفاری و تعمیرچاههای نفت و گاز
دارند.وی افزود :تالش داریم با آموزش و بهکارگیری استعدادهای موجود
در کنار اصالح ساختار و چابکسازی سازمان ،همه نیازهای عملیاتی
کارفرمایان داخلی را برطرف سازیم.شجاعی در بیان برنامههای توسعه
و نوسازی دستگاهها و تجهیزات خدمات فنی حفاری و افزایش سطح
کیفی ارائه خدمات فنی توضیح داد :بهرهگیری از توان و ظرفیتهای
منحصر بهفرد شرکت در ارائه مجموعه خدمات فنی یکپارچه ،هماهنگی
و همافزایی واحدهای مرتبط و ارائه خدمات مورد نیاز کارفرمایان با
توجه به تغییرات فناوری و رعایت جنبههای زیستمحیطی بستر رشد
خدمات فنی حفاری را فراهم آورده و زمینهساز شکوفایی و بالندگی
روزافزون خواهد بود.

