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صادرات  ۱۵۰۰مگاواتی برق ایران به عراق

ایران از سپتامبر سال  ۲۰۰۴تاکنون بالغ بر  ۶۵میلیارد کیلووات
ساعت انرژی برق به ارزش  ۶.۲میلیارد دالر به کشور عراق صادر کرده
که تاکنون  ۵.۲۱میلیارد دالر از این رقم دریافت شده است.
رئیس جمهوری روز دوشنبه به دعوت رسمی همتای عراقی خود
و برای دیدار با مقامات این کشور عازم بغداد شد .این سفر به اعتقاد
بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی فصل جدیدی
در مناسبات تهران و بغداد ایجاد خواهد کرد و زمینهساز همکاریهای
جدید دو کشور در عرصههای مختلف به ویژه انرژی خواهد بود.
رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر این هفته خود به بغداد
بر آمادگی کشورمان به منظور صادرات بیشتر برق به عراق و همکاری
برقی دو کشور تاکید کرده است .مسئلهای که در سفر بهمنماه امسال
وزیر برق عراق به تهران نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و براساس توافق
میان وزرای نیرو و برق ایران و عراق سه برنامه سنکرون سازی شبکه
برق ایران و عراق تا پایان سال  ۲۰۱۹میالدی ،کاهش تلفات شبکه برق
عراق به میزان  ۳۰درصد تا پایان سال  ۲۰۲۰و جبران کمبود تولید
برق عراق تا پایان سال  ۲۰۲۱توسط شرکتهای ایرانی انجام خواهد
شد؛ موضوعی که شرکتهای ایرانی را به بازیگران اصلی بازسازی برق
عراق مبدل خواهد کرد.
بنا بر اعالم وزارت نیرو ،فروش برق ایران به عراق از ماه سپتامبر
سال  ۲۰۰۴و پس از سقوط رژیم صدام آغاز شده است که براساس
ارزیابی صورت گرفته تاکنون بالغ بر  ۶۵میلیارد کیلووات ساعت انرژی
برق به ارزش  ۶.۲میلیارد دالر به این کشور صادر شده است.
در حال حاضر حداکثر ظرفیت صادرات برق ایران به عراق ۱۴۹۰
مگاوات و در سطح ولتاژ  ۱۳۲ ،۶۳ ،۲۰ ،۱۱و  ۴۰۰کیلووات است.
مطابق قرارداد فروش برق به کشور عراق در  ۱۱مارس  ،۲۰۰۴خط
انتقال  ۱۳۲کیلوولت سرپل ذهاب – خانقین با ظرفیت  ۱۲۰مگاوات
احداث و از سپتامبر  ۲۰۰۴فروش برق به این کشور آغاز گردید .پس از
آن نیز خط  ۶۳کیلوولت مریوان -پنجوین در اکتبر  ،۲۰۰۷خط ۴۰۰
کیلوولت خرمشهر -بصره با ظرفیت  ۴۳۰مگاوات در مارس ،۲۰۰۸
خط  ۴۰۰کیلوولت مرصاد -دیاله با ظرفیت  ۴۸۰مگاوات در فوریه
 ۲۰۰۹و خط  ۴۰۰کیلوولت کرخه – اماره با ظرفیت  ۴۶۰مگاوات نیز
دسامبر  ۲۰۱۱به ترتیب به بهرهبرداری رسیدند.

آمریکا بزودی با جلو زدن از عربستان بزرگترین
صادرکننده نفت میشود

آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد که ایاالتمتحده که در سال
« ۲۰۱۸برترین تولیدکننده» نفت جهان شد ،ظرف  ۵سال آینده به
«برترین صادرکننده» نفت جهان هم تبدیل میشود.
به گزارش سیانبیسی ،آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد
که ایاالتمتحده که در سال  ۲۰۱۸برترین تولیدکننده نفت جهان
شد ،ظرف  ۵سال آینده به برترین صادرکننده نفت جهان هم تبدیل
میشود.آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد تا سال  ۲۰۲۴صادرات
نفت خام و محصوالت سوختی آمریکا تقریباً  ۲برابر شود و به  ۹میلیون
بشکه در روز برسد .با آن سطح ،آمریکا از روسیه پیشی گرفته و جایگاه
عربستان را به عنوان برترین صادرکننده کنونی جهان ،تهدید میکند.
این پیشبینی آژانس تنها چند هفته پس از اینکه آمریکا به رکورد
صادرات  ۳.۶میلیون بشکه نفت خام در روز ،دست پیدا کرده بود منتشر
میشود .آمریکا همچنین یکی از صادرکنندگان اصلی محصوالت
سوختی مانند بنزین است.
فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی ،در بیانیهای
گفت :موج دوم انقالب نفت شیل در راه است .من پیشبینی میکنم
ایاالتمتحده در  ۵سال آینده باعث  ۷۰درصد رشد تولید نفت در
جهان و  ۷۵درصد رشد تولید الانجی در دنیا باشد .این تجارت
بینالمللی نفت و گاز را کام ً
ال دگرگون خواهد کرد و تغییرات زیادی در
ژئوپولیتیک انرژی به همراه خواهد داشت.

انرژی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبرداد:

عرضه  ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد :عرضه
 ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق منفعت این شرکت با هدف
تامین بخشی از منابع مالی طرح نگهداشت و افزایش
تولید نفت ،در دو مقطع زمانی چهارشنبه  ۲۲اسفند و
شنبه  ۲۵اسفند در فرابورس انجام میشود.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،مسعود کرباسیان
با بیان اینکه اوراق منفعت ازسوی شرکت توسعه نفت
و گاز صبا اروند و با ضمانت شرکت ملی نفت منتشر
میشود ،اظهار کرد :این اوراق با نرخ اسمی  ۱۹درصد
ساالنه و سررسید سه ساله عرضه میشود و پرداخت سود
آن نیز  ۶ماه یکبار خواهد بود.
به گفته وی ،با توجه به ظرفیتهای بازار سرمایه
و استقبال از عرضه اوراق منفعت ،پیشبینی میشود
در سال آینده نیز شرکت ملی نفت ایران مسیر تامین
سرمایه از محل فروش اوراق منفعت را ادامه دهد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد :افزون
بر اوراق منفعت ،شرکت ملی نفت ایران برای سال آینده
دیگر ابزارهای تامین مالی برای تامین سرمایه پروژههای
نفت و گاز را نیز در دستور کار دارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق برنامه
در مجموع تا پایان سال ۳۰ ،هزار میلیارد ریال اوراق
منفعت منتشر خواهد شد ،افزود :بهمن ماه امسال ۱۰
هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شد و  ۲۲اسفند

نیز  ۲۰هزار میلیارد ریال باقیمانده عرضه خواهد شد تا
برنامه اعالم شده در زمینه تامین سرمایه پروژهها از محل
فروش این اوراق عملی شود.
پیش از این نیز تالین منصوریان ،مدیر سرمایهگذاری

و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این
عرضه با پیگیریهای مستمر شرکت ملی نفت ایران و
همکاری و تعامل سازمان بورس اوراق بهادار فراهم شده
است و میتواند یکی از گزینههای قابل اتکا برای تامین
منابع مالی مورد نیاز در اجرای طرح نگهداشت و افزایش
تولید نفت باشد ،گفته بود« :ضمانت اصلی بازگشت اصل
و فرع این اوراق ،منافع و عواید محصول است که بر
اساس قوانین و مصوبههای مربوطه ،بازپرداخت از محل
بخشی از این عواید انجام میشود؛ افزون بر این ،شرکت
ملی نفت ایران ضامن اوراق خواهد بود».
بر اساس این گزارش ،در حالی که تحریمهای
آمریکا علیه ایران ،اقتصاد و بهویژه صنعت نفت کشور
را نشانه گرفته است ،شرکت ملی نفت ضمن تدوین و
پیگیری اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت
با هدف بهکارگیری ظرفیتهای داخلی ،اشتغالزایی و
جلوگیری از رکود در صنعت ،استفاده از ابزارهای مالی
متنوع داخل کشور را نیز در دستور کار قرار داده است
تا فرآیند جذب سرمایه برای اجرای طرحها و پروژهها
معطل شرکتهای خارجی نباشد.

سوزاندن  LPGبه بهانه هواکردن تحریم

یک کارشناس پتروشیمی گفت:در حالیکه صادرات  LPGبه دلیل
تحریم ها کاهش یافته است می توان با تخصیص آن به عنوان خوراک
پتروشیمیها،ضمن جلوگیری از سوزاندن آن،محصول با ارزشی همانند
پروپیلن تولید کرد.
گاز مایع یا همان  LPGمحصولی با ارزش حرارتی باال و ارزشمندی
است که در کشور ساالنه حدود  ۸میلیون تن توسط پاالیشگاهها و برخی از
پتروشیمیهای کشور تولید میشود .بیشترین ظرفیت تولید  LPGکشور در
منطقه پارس جنوبی ( عسلویه) است .این محصول ارزشمند که در گذشته
به عنوان سوخت خودروهای گاز سوز استفاده میشد ،امروزه همچنان نیاز
بخشی از نقاط کشور که به خطوط سراسری گاز دسترسی ندارند را برطرف
میکند.
در سال  ۹۶میزان تولید ال.پی.جی کشور حدود  ۸.۳میلیون تن بود که
از این میزان  ۵.۵میلیون تن آن به ارزش حدودی  ۴۵۰دالر برای هر تن صادر
شد و  ۲.۳میلیون تن نیز به مصرف خودروها رسید .در سال  ۹۷با عملیاتی
شدن تحریمهای نفتی و گازی کشور ،میزان صادرات این فرآورده با ارزش
کاهش داشت .در نتیجه این کاهش صادرات و با توجه به اینکه ال.پی.جی
محصولی است که همراه تولیدات پاالیشگاههای گازی تولید میشود ،ایران

نفت
در مدار
افزایشی
ماند

عالوه بر عرضه در بورس چارهای جز تزریق آن به خط لوله سراسری به منظور
مصرف داخلی کشور نداشت.
نگاه سودآور به محدودیتهای تحریم
حسین ابراهیمی ،کارشناس حوزه پتروشیمی ،در ارتباط با اخبار منتشر
شده پیرامون سوزاندن محصول ال.پی.جی گفت :پتروشیمی پارس در منطقه
عسلویه یکی از تولید کنندگان  LPGو گاز اتان است .این پتروشیمی اتان
تولیدی خود را به پتروشیمی آریا ساسول تحویل و  LPGرا با هدف صادرات
تولید میکنند.
وی ادامه داد :این پتروشیمی با دریافت گاز غنی و با جداسازی برشهای
گاز طبیعی و ارسال به خط لوله سراسری گاز طبیعی ،در زمینه تولید گاز
اتان (فروش به پتروشیمی آریا ساسول) و  LPGو صادرات آن فعالیت میکند.
با توجه به اعمال تحریمها علیه کشور و محدودیت در صادرات  ،LPGاین
پتروشیمی به دلیل این مشکل با تزریق  LPGبه خط لوله گاز سراسری
توانسته است ظرفیت تولید اتان خود را به  ۱۰۰درصد برساند.
به گفته این کارشناس انرژی ،این پتروشیمی با سوزاندن  LPGبا ارزش
حرارتی بسیار باالتر از اتان در خط لوله سراسری ،موجب سوزانده شدن
بخشی از منابع با ارزش هیدروکربوری کشور میشود.

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر تقاضای مطلوب و کاهش
تولید اوپک پالس ،افزایش پیدا کرد.بهای معامالت آتی وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا با  ۱۸سنت یا  ۰.۳درصد افزایش ،به  ۵۶.۹۷دالر در
هر بشکه رسید.بهای معامالت آتی نفت برنت  ۱۷سنت یا  ۰.۳درصد
افزایش یافت و به  ۶۵.۷۵دالر در هر بشکه رسید.صعود بازارهای مالی
نیز از معامالت آتی نفت پشتیبانی کرد با این حال تحلیلگران نسبت به
ریسکهای متوجه اقتصاد جهانی هشدار دادند.
بانک امریکا مریل لینچ در گزارشی اعالم کرد با وجود موانع
اقتصادی ،ما همچنان انتظار داریم میانگین قیمت نفت برنت امسال ۷۰

ابراهیمی با اشاره به اینکه در نمونههای مشابه در دنیا ،ال.پی .جی یا
همان گاز مایع را در اختیار پتروشیمیها به عنوان خوراک قرار میدهند،
اظهار داشت LPG :که در حال حاضر محصول رو دست مانده پتروشیمی
پارس و پاالیشگاههای پارس جنوبی است ،میتواند به عنوان خوراک صنایع
پتروشیمی همچون جم باشد که با افزایش سهم خوراک  LPGبه عنوان
خوراک واحدهای کراکر ،عالوه بر جلوگیری از سوزاندن  LPGسبب افزایش
تولید محصوالتی با ارزش همچون پروپیلن و بوتادین شود که کاربردهای
مختلفی از جمله نساجی ،پزشکی و … دارد.
همچنین شنیده میشود که این محصول را با اعطای تخفیفاتی قابل
توجه در خارج از بورس میفروشند .این در حالی است که  LPGمیتواند
به عنوان خوراک برخی از واحدهای پتروشیمی کشور باشد که عالوه
بر جلوگیری از خام فروشی آن هم با قیمت تخفیف دار ،ظرفیت تولید
محصوالت نظیر پلی پروپیلن که در کشور با کمبود آن مواجه هستیم،
افزایش دهد.
براین اساس الزم است وزارت نفت با رعایت منافع همه حلقههای درگیر
در این موضوع ،یک تصمیم و سیاست یکپارچه که ضامن منافع کشور نیز
باشد ،اتخاذ کند.

دالر در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت  ۵۹دالر در هر بشکه باشد.
گفته میشود که این پیشبینی به دلیل تقاضای باال برای دیزل
دریایی در سال میالدی آینده است که مقررات جدید سوخت از سوی
سازمان بینالمللی دریانوردی اجرا میشود.قیمت نفت امسال از توافق
کاهش تولید میان کشورهای اوپک و غیراوپک که به گروه اوپک پالس
معروف هستند ،حمایت شده است.معامله گران همچنین به بحران
اقتصادی و سیاسی در ونزوئال اشاره کردند که روی قیمتهای نفت تأثیر
گذاشته است .کنگره ونزوئال روز دوشنبه در پی قطع برق پنج روزه برق
در این کشور که صادرات نفت را فلج کرد و میلیونها شهروند را برای

دسترسی به آب و غذا دچار مشکل کرد ،وضعیت اضطراری اعالم کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،عاملی که محدود شدن عرضه نفت اوپک
و اختالالت عرضه در تولیدکنندگانی مانند ونزوئال را جبران کرده است،
جهش تولید نفت آمریکا بوده است.آژانس بینالمللی انرژی روز گذشته
اعالم کرد آمریکا در رشد عرضه جهانی نفت در پنج سال آینده پیشرو
خواهد بود و  ۴میلیون بشکه در روز به تولید نفت این کشور اضافه
خواهد شد.طبق گزارش آژانس ،تولید نفت آمریکا از میانگین  ۱۱میلیون
بشکه در روز در سال  ۲۰۱۸به میزان حدود  ۲.۸میلیون بشکه در روز
رشد کرده و به  ۱۳.۷میلیون بشکه در روز در سال  ۲۰۲۴میرسد.

ترس شیل آمریکا از گفت و گو با اوپک!

دبیرکل اوپک در یک کنفرانس انرژی در آمریکا
اعالم کرد شرکتهای شیل از توافق کاهش تولید
اوپک و متحدانش که قیمت نفت را تقویت کرده،
سود بردهاند.اظهارات محمد بارکیندو در آستانه دیدار
اوپک با تولیدکنندگان نفت آمریکا برای سومین سال
متوالی در کنفرانس سراویک شرکت HISMarkit
صورت گرفت با این حال این نشست در سالهای
گذشته توجه کمتری را جلب کرده است.
بارکیندو گفت :تعادل مجدد بازار جهانی رو به
پیشرفت است و مدیریت عرضه در سال  ۲۰۱۹ادامه
خواهد داشت.با اقدام اوپک برای محدود کردن عرضه
و تقویت قیمتها ،تولید نفت آمریکا جهش پیدا کرده
است .آمریکا اکنون سومین تولیدکننده بزرگ نفت
جهان است که با تولید بیش از  ۱۲میلیون بشکه در
روز از عربستان سعودی و روسیه سبقت گرفته است.
این وضعیت سهم بازار اوپک را کمتر کرده و
در مقابل سهم آمریکا را در بازار نفت باال برده است.
اوپک در چند سال گذشته در کنفرانس سراویک با

تولیدکنندگان نفت آمریکا به گفت و گو نشسته است
با این حال تولیدکنندگان آمریکایی تمایل نداشتهاند
در این باره این دیدارها صحبت کنند و نمیخواستند
در گفت و گوهایی وارد شوند که به عنوان اقدامات
ضدانحصارطلبی قلمداد شود.مدیران شیل معدودی
در میان سخنرانان کنفرانس امسال سراویک به چشم
میخورند و وزیران نفت عربستان سعودی و کویت
که دو عضو مهم اوپک هستند ،در این کنفرانس
حضور ندارند.اوپک و متحدانش در اول ژانویه دور
جدیدی از کاهش تولید را به میزان  ۱.۲میلیون
بشکه در روز آغاز کردند تا از فشارهای کاهشی روی
قیمتها بکاهند .این گروه قرار است این کاهش تولید
را به مدت شش ماه اجرا کند.
یک مقام نفتی بلندپایه از منطقه خلیج فارس
در حاشیه کنفرانس سراویک به رویترز گفت :اوپک
در آوریل درباره تعادل عرضه و تقاضا صحبت خواهد
کرد و به کاهش تولید ادامه میدهد.
وی اظهار کرد ما میخواهیم کاهش سطح

ذخایر نفت تجاری را مشاهده کنیم و سطح ذخایر
نفت و محصوالت نفتی جهانی باید به میانگین پنج
ساله بازگردد.
یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس
سراویک نیز اظهار کرد پرسشهای درباره مقررات
ضدانحصارطلبی وجود دارد که در حال حاضر برای
هدف گرفتن اوپک از سوی کنگره آمریکا در دست
بررسی است و این قانون ممکن است به شرکتهای
شیل نیز لطمه بزند.اوپک و متحدانش قرار است
روزهای  ۱۷و  ۱۸آوریل و همچنین روزهای  ۲۵و
 ۲۶ژوئن در وین دیدار کنند.منابع آگاه اخیرا ً اظهار
کردهاند محتملترین سناریو این است که کاهش
تولید در ژوئن تمدید شود اما این امر تا حدود زیادی
به تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئال بستگی
دارد.خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان سعودی هفته
جاری به رویترز گفت :بعید است این گروه سیاست
تولید خود را در آوریل تغییر دهد و آمریکا و چین
امسال تقاضای مطلوب برای نفت را هدایت میکنند.

