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اخبار

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

احیای کارت سوخت ،از قاچاق بنزین
جلوگیری میکند

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت :استفاده از
کارت سوخت سبب میشود با یک رصد و آمارگیری دقیق از قاچاق
بنزین جلوگیری شود.
علی بختیار درباره عرضه بنزین در جایگاههای سراسر ایران از
 ۲۰مردادماه امسال که صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو
امکانپذیر خواهد بود ،اظهار کرد :موضوع استفاده از کارت سوخت
یک فرایند خاصی را در مجلس طی کرد .در جلسه غیرعلنی مجلس
برای چند سناریو رأیگیری شد .اول اینکه همین روش جاری ادامه
پیدا کند و قیمت افزایش پیدا نکند و توسعه سوخت  CNGدر
دستور کار قرار بگیرد که این سناریو رأی آورد .اما سناریوی افزایش
قیمت بنزین از  ۱۵۰۰تا  ۲,۵۰۰تومان رأی نیاورد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ،گفت :البته سناریوی اول
بر این مبنا رأی آورد که سامانه کارت هوشمند سوخت را فعال
کنیم تا بدون محدودیت مردم بنزین بزنند تا رصد و آمارگیری
دقیقی شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی
در همین خصوص افزود :برخی افراد سوء استفاده میکنند و در ماه
برای یک خودرو  ۵هزار لیتر بنزین میگیرند که مشخص است این
مقدار بنزین برای مصرف ماهانه نیاز نیست ،چرا که اگر  ۲۴ساعت
هم یک خودرو کار کند در ماه مصرفش  ۵هزار لیتر نمیشود،
بنابراین استفاده از کارت سوخت سبب میشود از قاچاق بنزین
جلوگیری شود.
بختیار گفت :دولت موظف شده این روش را اجرا کند ،بنابراین
محدودیت برای افراد و سهمیهبندی بنزین به هیچ وجه مطرح
نیست و رانندگان تنها باید از کارت سوخت با همان قیمت هر لیتر
 ۱,۰۰۰تومان استفاده کنند.
وزیر انرژی روسیه:

ریسک سقوط نفت به  ۳۰دالر جدی است

وزیر انرژی روسیه هشدار داد هنوز ریسک سقوط شدید
قیمتهای نفت در نتیجه تولید بیشتر وجود دارد و مسکو ممکن
است از تمدید کاهش تولید با اوپک حمایت کند.
اوپک ،روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک که به اوپک
پالس معروف هستند ،با هدف کاهش سطح ذخایر نفت و تقویت
قیمتها ،توافق کردهاند تولیدشان را به مدت شش ماه به میزان
 ۱.۲میلیون بشکه در روز محدود کنند .این تولیدکنندگان قرار
است روزهای  ۲۵و  ۲۶ژوئن ( ۴و  ۵تیر) برای بازنگری سیاست
تولید خود دیدار کنند.
پیش از این خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم
کرده بود روسیه تنها صادرکننده نفتی است که درباره نیاز برای
تمدید توافق کاهش تولید میان اوپک و متحدانش تا پایان سال
مردد است
آنتون سیوآنوف ،وزیر دارایی روسیه نیز در اظهارات جداگانهای
خاطرنشان کرد اگر اوپک و متحدانش محدودیت تولیدشان را ادامه
ندهند قیمت نفت ممکن است تا مرز  ۳۰دالر در هر بشکه سقوط
کند.
الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه در کنفرانس مطبوعاتی به
همراه فالح گفت :تا زمانی که چنین سناریویی وجود دارد ،احتمال
تمدید کاهش تولید منتفی نیست .این مسئله تا حدود زیادی به
وضعیت بازار در نیمه دوم سال بستگی دارد .وی همچنین به
جنگهای تجاری و تحریمها به عنوان سایر عوامل تأثیرگذار بر
بازار نفت اشاره کرد و گفت :در واقع ریسکهای باالی تولید بیش
از حد نیاز وجود دارد .اما در کل ما باید به بررسی دقیقتر بپردازیم
و تحوالت را مورد مالحظه قرار دهیم تا در نشست اوپک پالس در
ژوئیه ،یک تصمیم مناسب بگیریم.
فالح نیز اظهار کرد :روسیه و عربستان سعودی و همچنین
گروه اوپک پالس در تالش هستند تا اقدامات الزم را برای
جلوگیری از افت شدید قیمتهای نفت انجام دهند.
وی در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته بود با روسیه
درباره تمدید محدودیت عرضه در نشست وین اختالف نظر وجود
دارد .در داخل روسیه درباره میزان نفتی که این کشور باید در نیمه
دوم سال تولید کند ،بحث وجود دارد.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،هفته گذشته گفته بود
اوپک و روسیه درباره قیمت مناسب برای نفت اختالف نظر دارند
اما در نشست سیاست گذاری ،یک تصمیم مشترک خواهند گرفت.
ایگور سچین ،مدیرعامل شرکت روسنفت هشدار داده است
اگر مسکو با تمدید توافق کاهش تولید اوپک موافقت کند ،باید
خسارت این شرکت را جبران کند .وی همچنین درباره به خطر
افتادن سهم بازار روسیه و افتادن آن دست رقیبان آمریکایی هشدار
داده است.بر اساس گزارش رویترز ،وزیر انرژی عربستان سعودی
اظهار کرد که ممکن است پیش از نشست رسمی اوپک ،فرصت
دیگری برای مذاکره با نواک در نشست گروه جی  ۲۰در ژاپن
وجود داشته باشد.پاول سوروکین ،معاون وزیر انرژی روسیه نیز
در مصاحبه با رویترز اظهار کرد :کشورهایی که توافق کاهش تولید
جهانی نفت را امضا کردهاند به تصمیم قاطعی درباره سرنوشت
توافق فعلی که اواخر ژوئن منقضی میشود ،خواهند رسید .وی
گفت :تصمیم درباره آینده این توافق بر مبنای این خواهد بود که
آیا بازار جهانی نفت متعادل شده است یا خیر.
درپی مشکالت عرضه

قیمت نفت باال رفت

قیمت نفت در معامالت روز سهشنبه با انتظار بازار برای تداوم
محدودیت عرضه از سوی اوپک و یارانش برای جلوگیری از ریزش
بیشتر قیمتها رشد کرد اما نگرانی ها نسبت به تداوم جنگ تجاری
آمریکا و چین ،مانع افزایش بیشتر قیمت شد.
بهای معامالت آتی نفت برنت  ۷سنت یا  ۰.۱درصد افزایش
یافت و به  ۶۲.۳۶دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶
سنت یا  ۰.۳درصد افزایش به  ۵۳.۴۲دالر در هر بشکه رسید.
قیمتهای نفت روز گذشته حدود یک درصد سقوط کردند
و از باالترین رکورد خود در سال  ۲۰۱۹که اواخر آوریل به ثبت
رسانده بودند حدود  ۲۰درصد کاهش پیدا کردند .این کاهش ناشی
از کندی اقتصادی گستردهای بوده که روی مصرف نفت تأثیر
گذاشته است.
روسیه اعالم کرده ممکن است از تمدید توافق کاهش تولید
که از ژانویه به اجرا درآمده حمایت کند و هشدار داد اگر تولید
کنندگان نفت بیشتری عرضه کنند ممکن است قیمتها تا مرز ۳۰
دالر در هر بشکه سقوط کند.
اوپک و متحدانش شامل روسیه که به گروه اوپک پالس
معروف هستند از ابتدای سال میالدی جاری با هدف تقویت
قیمتها میزان عرضه خود را محدود نگه داشتند .اوپک پالس قرار
است اواخر ژوئن یا اوایل ژوئیه برای تصمیمگیری درباره سیاست
تولید خود تا پایان سال  ۲۰۱۹دیدار کند.
بر اساس گزارش رویترز ،از سوی دیگر ،دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا اعالم کرد :آماده است در صورت عدم پیشرفت
مذاکرات تجاری با رئیس جمهور چین در نشست ماه جاری سران
گروه  ۲۰در ژاپن دور دیگری از تعرفههای تنبیهی را روی واردات
کاالهای چینی وضع کنند .ترامپ مکررا ً اعالم کرده انتظار دارد با
رئیس جمهور چین در نشست اوزاکای ژاپن دیدار کند ،اما چین
هنوز چنین دیداری را تأیید نکرده است .بازار نفت تحت تأثیر
نگرانیها نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی به دلیل جنگ تجاری
آمریکا و چین قرار دارند و رشد قیمتهای نفت به دلیل نگرانیها
نسبت به تداوم جنگ تجاری میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان
محدود شده است.
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با حضور معاون وزیر صمت انجام شد؛

انرژی

بارگیری سکوی گازی فاز  ۱۴پارس جنوبی

عملیات به آب سپاری و بارگیری دریایی سکوی
گازی فاز  ۱۴پارس جنوبی با حضور معاون وزیر صمت و
رئیس ایدرو و استاندار هرمزگان در محل کشتی سازی
فراساحل ایران آغاز شد .
به گزارش ایدرونیوز  ،محمدباقر عالی معاون وزیر
صمت در این مراسم گفت ۱۰۰ :درصد فرآیندهای
مهندسی و طراحی این سکوی عظیم نفتی توسط
مهندسان داخلی و با اتکا به توان داخل انجام شد
و بیش از  ۶۰درصد تجهیزات این سکوی  ۲۵۰۰تنی
بومیسازی شده که بیشترین حجم داخلی سازی بوده
است.
وی تاکید کرد :با وجود تحریمهای یکجانبه آمریکا،
با اعتماد وزارت نفت به مهندسان داخلی این سکو تکمیل
و امروز به آب سپاری شد که پس از طی  ۵۰۰کیلومتر
در محل فاز  ۱۴پارس جنوبی مستقر شده و راه اندازی
نهایی خواهد شد.
عالی ادامه داد :در مقایسه با سازندگان خارجی ایدرو
به رکورد های بسیار مناسبی دست یافته ،به گونهای که
در سکوی قبلی  ۱۴Aزمان راه اندازی از نصب تا خروج
گاز  ۲۶روز بوده است.
رئیس هیات عامل ایدرو با تقدیر از وزارت نفت
در اعتماد به سازندگان داخلی و تالش برای تعمیق
داخلیسازی تجهیزات نفت و گاز افزود :در صورت
واگذاری پروژه به سازندگان خارجی آن  ۵۷۰میلیون
دالر خروج ارز رخ می داد که خوشبختانه با واسپاری
داخلی  ۴سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی معادل این ارز در

تحریم پتروشیمی ایران که اخیرا اعالم و پس
از آن اظهارات و تحلیلهای مختلفی در مجامع
داخلی و بینالمللی در این باره مطرح میشود ،در
ابتدا سوال و ابهاماتی را به وجود آورد تا اینکه
مسؤوالن مربوطه صراحتاً اعالم کردند این موضوع
نمیتواند خللی در روند کار ایران در این صنعت
بهوجود آورد؛ بسیاری از کارشناسان نیز به این
موضوع صحه میگذارند.
هفدهم خردادماه بود که دفتر کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای
تحریمهای ظالمانه جدید را اعالم کرده که طبق آن،
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین
 ۳۹شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده
بود که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی ایران ارتباط دارد و به
تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهدهدار
است .سیگال مندلکر  -معاون وزیر خزانهداری آمریکا
در امور تروریسم و اطالعات مالی  -با تکرار ادعاهای

اقتصاد داخلی جریان یافته است که سهم این سکو حدود
 ۱۵۰میلیون دالر بوده است که نزدیک به  ۱۰میلیون نفر
ساعت اشتغال ایجاد کرده است.
برپایه این گزارش ،مجموع وزن سکوی  B ۱۴و
متعلقات آن هفت هزار تن است و با ورود این سکو به
مسیر تولید روزانه  ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز ترش،
 ۲۵هزار بشکه میعانات گازی و  ۱۰۰تن گوگرد به حجم
تولید حوزه گاز و انرژی کشور در سال رونق تولید افزوده
میشود.
پروژه بزرگ فاز  ۱۴پارس جنوبی از سوی وزارت
نفت و شرکت نفت و گاز پارس به ارزش پنج میلیارد

دالر به گروهی متشکل از هشت شرکت ایرانی به ریاست
ایدرو واگذار شده است.
در همین حال مجریطرح توسعه فاز ۱۴پارس
جنوبی نیز از پایان عملیات بارگیری سومین سکوی این
طرح گازی بهمنظور انتقال و نصب در آبهای خلیج
فارس خبر داد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،محمدمهدی
توسلیپور دیروز (سهشنبه ۲۱ ،خردادماه) پس از
بارگیری سکوی فاز  ۱۴Bبا اشاره به اینکه این سکو در
یارد شرکت ایزوایکو در بندرعباس ساخته شده است،
گفت :بر اساس برنام ه کاری موجود ،این سکو در صورت

تحریم پتروشیمی خیال واهی ترامپ

واهی مقامات آمریکایی علیه کشورمان مدعی شده که
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شکل سیستماتیک و
سازماندهی شده وارد بخشهای حساس اقتصاد ایران
شده است.
تحریمهای یکجانبه علیه صنعت پتروشیمی
کشورمان در حالی از سوی آمریکا اعالم شده که درواقع
این موضوع جدیدی نیست و نام این شرکتها دوباره
در لیست تحریمی جدید آورده شده و البته گزارشهای
این پتروشیمیها نشان میدهد نه تنها تحریم خللی در
روند تولید و صادرات این شرکتها ایجاد نکرده که این
شرکتها در چند ماه گذشته به موفقیتهای بیشتری
رسیدند.
تحریم پتروشیمی یک نمایش سیاسی است
بهتازگی بهزاد محمدی  -مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی  -در واکنش به این مساله با بیان
اینکه تحریمهای اخیر آمریکا علیه پتروشیمی ایران به
اعتقاد من یک نمایش سیاسی است و اثری در عملکرد
ما در بحث تولید و فروش نخواهد داشت ،اظهار کرد:
موضوع تحریم صنعت پتروشیمی جدید نیست ،چرا
که ما از سال  ۱۳۹۲درگیر این موضوعات هستیم

و در این شرایط توانستهایم تولید و فروش متناسبی
داشته باشیم.
وی با بیان اینکه روی موضوعات کاری خودمان
متمرکز هستیم و این مساله نمیتواند خللی در روند
کاری پتروشیمی ایران ایجاد کند ،تصریح کرد:
سالهاست که صنعت پتروشیمی با این مساله دست
و پنجه نرم میکند و در این شرایط به دنبال توسعه
این صنعت هستیم .در حوزه تعمیر تجهیزات نیز باید
اعالم کنیم که هیچ موقع بی مشکل نبودهایم ،اما همیشه
توانستهایم از پس این مساله نیز برآییم به همین دلیل
نگرانی در این حوزه نیز وجود ندارد.
تحریم پتروشیمی محکوم به شکست
در این باره ،صالحآبادی  -کارشناس حوزه
پتروشیمی  -با بیان اینکه تحریمها تأثیر چندانی در
روند فروش محصوالت پتروشیمی نخواهند داشت ،به
ایسنا گفت :با توجه به اینکه محصوالت پتروشیمی قابل
ردگیری نیست و اکثرا ً با وسایل حمل و نقل داخلی نیز
جابهجا میشود ،مشکلی برای فروش محصوالت نخواهیم
داشت.
وی با تاکید به این مساله که تنها اگر در بنادر مقصد

مساعد بودن شرایط جوی ،تا پایانخردادماه توسط شناور
نصاب  ۵۰۰۰-HLنصب میشود.
وی ،وزن این سکو را حدود  ۲5۰۰تن عنوان
کرد و گفت :عملیات حفاری چاههای سکوی  ۱۴Bبه
پایان رسیده و با پایان عملیات هوکآپ ،راهاندازی و
تکمیل خط لوله دریا ،امکان ارسال روزانه  ۵۰۰میلیون
فوتمکعب گاز ( ۱۴.۱میلیون مترمکعب) از سکوی ۱۴B
به خشکی فراهم خواهد شد.
مجریطرح توسعه فاز ۱۴پارس جنوبی به آخرین
وضع سکوی  ۱۴Dکه در یارد شرکت صدرا مراحل
پایانی ساخت را می گذراند ،اشاره کرد و گفت:
عملیات حفاری چاههای موقعیت این سکو هم اکنون
درحال انجام است و مطابق برنامه تا اوایل مهرماه،
حفاری آن به پایان میرسد و تا پایان مهرماه امسال
در موقعیت خود نصب میشود.
بخش فراساحل فاز  ١٤پارس جنوبی شامل ٤
سکو (دو سکوی اصلی و دو سکوی اقماری) هرکدام با
ظرفیت برداشت  ٥٠٠میلیون فوت مکعب گاز از مخزن
پارس جنوبی است و سکوی  ،١٤Bدومین سکوی اصلی
و سومین سکو از چهار سازه تولیدی این طرح است .پیش
از این ،برداشت از دو سکوی  ۱۴Aو  ۱۴Cبه میزان یک
میلیارد فوت مکعب گاز غنی از میدان مشترک پارس
جنوبی در سال  ۱۳۹۷محقق شده است.
این سکو آخرین سکو در قرارداد همکاری مشترک
شرکت نفت و گاز پارس و مجتمع کشتیسازی و صنایع
فراساحل ایران ( )ISOICOدر بندرعباس است.

تحویل صورت نگیرد ،دچار مشکل خواهیم شد ،تصریح
کرد :به طور کلی باید گفت که پتروشیمی همچون نفت
نیست و مشکالتی که در این حوزه وجود دارد برای این
بخش به وجود نخواهد آمد.
این کارشناس با تاکید بر این مساله که تحریمهای
پتروشیمی یک کار بیهوده است و قطعاً آمریکا به نتیجه
دلخواه خود نخواهد رسید ،تصریح کرد :این تحریم از
ابتدا محکو م به شکست است ،به همین دلیل در این
مسیر مشکلی وجود نخواهد داشت و مانند گذشته
اقدامات خود را انجام میدهیم.
به گفته صالحآبادی در حوزه توسعه صنعت
پتروشیمی ممکن است با چالشهایی مواجه شویم که
این موضوع نیز ارتباطی با تحریم پتروشیمی ندارد ،چرا
که بحث مالی در این حوزه مطرح است زیرا برای این
بخش نیاز به فاینانس و سرمایه خارجی داریم که اکنون
امکان آن وجود ندارد.
وی تصریح کرد :در حوزه فروش محصوالت
پتروشیمی هیچ مشکلی وجود ندارد و آمریکا به هدفی
که در سر دارد نخواهد رسید .ما نیز با تمام قوا فعالیت
خود را در این عرصه انجام خواهیم داد.

