روزنامهاخبارصنعت چهارشنبه 23مرداد 1398شماره1232

اخبار

4

تغییر موازنه قدرت نفتی به نفع روسیه

برای نخستین بار در هشت سال گذشته ذخایر پول ،طال و اوراق
بهادار بانک مرکزی روسیه در آستانه پیشی گرفتن از داراییهای
عربستان سعودی است که منعکس کننده اهرم کرملین در مذاکرات
با تولیدکنندگان بزرگ نفت درباره میزان کاهش تولید است.در حالی
که عربستان سعودی در بحبوحه پایین رفتن قیمت نفت از ذخایر
ارزی خود برای پوشش هزینههای اجتماعی استفاده میکند ،روسیه
در بحبوحه نگرانی از تحریمهای جدید ،بودجه خود را تقویت کرده و
با مازاد روبرو شده است .در شرایطی که روسیه در مذاکرات با اعضای
اوپک ،قدرت تاثیرگذاری بیشتری پیدا کرده است ،این وضعیت مالی
متفاوت جدیدترین نشانه از تغییر اقبال بازیگران بزرگ نفت است.الینا
ریباکوفا ،معاون اقتصاددان موسسه بینالمللی فاینانس در واشنگتن
در این باره میگوید :اوپک دیگر نمیتواند روسیه را به دلیل اهمیت این
کشور به عنوان یک صادرکننده نفت و همچنین وضعیت اقتصادش نادیده
بگیرد.بهای معامالت نفت برنت از آوریل بیش از  ۲۰درصد افت کرده و به
حدود  ۵۸دالر در هر بشکه رسیده است که بسیار پایینتر از قیمت مورد
نیاز کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان سعودی برای پوشش مخارج
دولتی است .این گروه و شرکایش در دسامبر برای محدودیت عرضه توافق
کردند اما موافقت روسیه با کاهش تولید معلوم نبود و والدیمیر پوتین،
رییس جمهور روسیه گفته بود این کشور از قیمت فعلی نفت راضی است.
ذخایر روسیه در چهار سال گذشته  ۴۵درصد رشد کرده و در ژوئن به
 ۵۱۸میلیارد دالر بالغ شد و در مقابل ذخایر عربستان سعودی در ژوئن به
 ۵۲۷میلیارد دالر کاهش پیدا کرد .این اختالف وضعیت به معنای آن است
که روسیه در سه ماهه چهارم از عربستان سعودی سبقت گرفته و صاحب
بزرگترین ذخایر ارزی جهان میشود .ذخایر ارزی عربستان سعودی احتماال
به دلیل پیامدهای جنگ تجاری که قیمت نفت را پایین برده است ،کاهش
خواهد یافت.با این حال ،از برخی جهات وضعیت فاینانس عربستان سعودی
قویتر است .در حالی که موسسه فیتچ ،روسیه را به دومین رتبه باالی
سرمایه گذاری ارتقا داد اما هر سه موسسه اعتبارسنجی عربستان سعودی را
حداقل چهار رتبه باالتر رتبه بندی کردهاند.

افزایش  ۲درصدی صادرات غیرنفتی
از پارس جنوبی

اگرچه آمریکا تحریمها را با هدف کاهش مبادالت جهانی ایران
وضع کرده اما آمار صادرات غیر نفتی از پارس جنوبی نشان میدهد که
صادرات غیرنفتی نه تنها کاهش نداشته بلکه در یکسال گذشته رشدی
 ۲درصدی را به ثبت رسانده است .منطقه پارس جنوبی که بزرگترین
میدان گازی جهان را در خود جای داده است ،عالوه بر دارا بودن عنوان
پایتخت انرژی ایران ،قطب صادرات محصوالت غیرنفتی ،پتروشیمی
و میعانات گازی کشور نیز به شمار میرود.صادرات محصوالت مواد
غیر نفتی از اداره کل گمرک پارس جنوبی با وجود محدودیتها و
تحریمهای آمریکا روندی افزایشی دارد؛ به طوری که از ابتدای شهریور
سال گذشته تا امروز بیش از  ۱۷.۸میلیارد تن کاال به ارزش  ۴.۵میلیارد
دالر مواد غیر نفتی صادر شده که در مقایسه با سال پیش از آن از نظر
وزن  ۲درصد رشد را نشان میدهد.همچنین آمارها حاکی از آن است
که در این مدت ،مقدار  ۵میلیارد و  ۶۱۱میلیون و  ۶۵هزار تن به ارزش
 ۵میلیارد و  ۴۸۴میلیون و  ۲۲هزار و  ۵۹۵دالر میعانات گازی صادر
شده است که در مجموع صادراتی بیش از  ۲۳میلیارد تن را از این
گمرک به ثبت رسانده است«.احمد پورحیدر» مدیرکل گمرک منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به صدور  ۲۳میلیارد و  ۴۸۹میلیون
و  ۶۵۱هزار و  ۴۲۲تن کاال شامل متانول ،پروپان ،بوتان ،پلیاتیلن
سبک و سنگین ،میعانات گازی ،آمونیاک ،گوگرد ،استایرن ،نفت خام
و  ...به ارزش افزون بر  ۹میلیارد و  ۹۹۸میلیون و  ۸۹هزار و  ۵۹۵دالر
به خارج از کشور گفت که این کاالها به کشورهای چین ،امارات ،کره
جنوبی ،هند ،ژاپن ،هنگ هنگ ،اندونزی ،ترکیه ،مصر ،کویت و غیره
 ...صادر شده است.

بر اساس اعالم شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی از دیروز سه شنبه
طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی استارت میخورد اما این به معنای
نبود بنزین و یا ایجاد مشکل در روند توزیع سوخترسانی در کشور نیست زیرا
کارت آزاد جایگاهها همچنان فعال و در دسترس است.
طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی با هدف انضباط دادن
و جمعآوری اطالعات مربوط به مصرف بنزین به تصویب رسید و از نهم
خردادماه اطالعرسانی آن آغاز و مقرر شد که ابتدا این طرح در چهار کالن
شهر تهران ،کرج ،اصفهان و تبریز و پس از آن در سراسر کشور اجرایی شود .از
امروز نیز به طور رسمی این طرح آغاز شد .البته این در شرایطی است که هنوز
افرادی هستند که موفق به دریافت کارت سوخت خود نشدهاند اما آنطور
که شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعالم کرده است ،متقاضیانی که برای
صدور کارت المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس  ۱۰+و یا از طریق سامانه دولت
همراه ثبت نام کردهاند مطمئن باشند کارت آنها صادر و به درب منازلشان
ارسال خواهد شد.
هزینه صدور کار سوخت  ۱۰هزارتومان است
موضوع دیگری که در این میان باید به آن توجه داشت ،سو
استفاد ههای احتمالی در این بخش است چرا که بعضا دیده میشود
افرادی از این موضوع کسب درآمد داشتهاند .به همین دلیل شرکت
ملی پخش فرآورد ههای نفتی به صراحت اعالم کرد که مطابق مصوبه
دولت ،هزینه صدور کارت هوشمند سوخت مبلغ  ۱۰هزار تومان است

نگران بنزین نباشید

که در دفاتر خدمات مشترکین پلیس  ۱۰+و یا هنگام تحویل کارت
هوشمند سوخت توسط مأمورین شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
اخذ میشود .مراقب سایتهای غیرقانونی که اطالعات کار تهای بانکی
را درخواست میکنند باشید.
الزم است بدانید
گفتنی است در صورتی که مالکان خودروها در استفاده از کارت سوخت
خود با هر مشکلی روبهرو شدند ،از طریق سایت  niopdc.irو یا تماس با شماره
 ۰۹۶۲۷اقدام کنند و تا امروز عالوه بر رمز جاری کارت ۴ ،رقم آخر کد ملی

در دیدار وزیر نیرو با سفیر تاجیکستان مطرح شد؛

موانع توسعه همکاریهای ایران و تاجیکستان رفع شود

وزیر نیرو گفت :موانع و مشکالت بر سر راه توسعه
همکاریهای ایران و تاجیکستان باید برداشته شده و امکان
اجرای طرحهای بزرگ فراهم شود.
به گزارش وزارت نیرو ،رضا اردکانیان در دیدار با
نظامالدین زاهدی ،سفیر جمهوری تاجیکستان با اشاره
به تاکیدات روسای جمهور دو کشور برای توسعه روابط
میان ایران و تاجیکستان ،اظهار داشت :با توجه به وجود
روابط مناسب در میان سران دو کشور باید پیگیر رفع موانع
توسعه همکاریها باشیم.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و
تجاری ایران و تاجیکستان با اشاره به راهاندازی مرکز منطقهای مدیریت آب شهری در تهران ،افزود :این مرکز هماکنون
با قوت و سرعت بیشتری فعالیتهای خود را از سر گرفته است و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته ،اجالس شورای
حکام این مجموعه نیز چهارم و پنجم دسامبر  ۱۳( ۲۰۱۹و  ۱۴آذرماه) در تهران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :با توجه به حضور وزرای آب افغانستان و ازبکستان در این نشست فرصت مناسبی فراهم شده است
تا با برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان در این بازه زمانی نشست مشترکی
میان وزرای چهار کشور یاد شده در مدت زمان برگزاری این رویداد بینالمللی برپا شود.
اردکانیان با اشاره به الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا ،گفت :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته مهرماه امسال
اجالس سران این اتحادیه با حضور رئیسجمهور کشورمان در قزاقستان برگزار خواهد شد که در صورت توافق روسای
جمهور این کشورها ،طرح ایجاد کریدور شمال جنوب و چابهار به طور جدی دنبال خواهد شد.
همچنین در این نشست نظامالدین زاهدی ،سفیر جمهوری تاجیکستان با تاکید بر اینکه در ماههای اخیر تحوالت
مثبتی در روابط میان ایران و تاجیکستان رخ داده است ،گفت :سفر وزیر امور خارجه به تاجیکستان ،دیدار روسای
جمهور دو کشور در دوشنبه و توافق برای توسعه روابط حاکی از عزم جدی سران دو طرف برای افزایش همکاریهای
فیمابین است.
وی با اشاره به اینکه در تالش برای پیشرفت در مناسبات میان دو کشور گفت :در تالشیم تا پیش از برگزاری
اجالس سیزدهم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان موانع بر سر راه توسعه همکاریهای
دو طرف برداشته شود.

انرژی
شخصی که نام او پشت کارت سوخت درج گردیده ،به عنوان رمز کارت در
جایگاه سوختگیری ،قابل قبول است.
به رغم همه تالشهای انجام شده برای ثبت نام و صدور کارت سوخت
المثنی برای آن دسته از مالکان خودروها که کارت سوخت خود را گم
کردهاند ،محتمل است هنوز تعدادی از مالکان خودروها ،کارت سوخت
در اختیار نداشته باشند لذا برای حل مشکل تحویل سوخت به اینگونه
خودروها ،مقرر شده که به مدت محدودی از کارت جایگاهدار برای تحویل
مقدار محدود سوخت به این گونه خودروها استفاده شود و حسب مورد،
تا زمانی که در هر منطقه متناسب با شرایط ،اعالن خواهد شد ،این رویه
ادامه دارد.
مالکان خودروهایی که تاکنون اقدامی برای تقاضای صدور کارت سوخت
المثنی به عمل نیاوردهاند باید با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس  +۱۰نسبت
به ثبت نام برای دریافت کارت المثنی اقدام کنند .بهزودی درگاه ملی سامانه
دولت همراه نیز برای ثبت نام اینگونه درخواستها راهاندازی خواهد شد و در
این زمینه اطالعرسانی میشود.
حدود  ۵۰۰هزار کارت سوخت صادره به دالیل مختلف توسط مالکان
خودروها دریافت نشده و به باجههای پست برگشت داده شده و در باجههای
معطله پست است .مالکان خودروها میتوانند با مراجعه به وبسایت epolice.
 irنسبت به دریافت مشخصات باجه پستی مربوطه اقدام و برای دریافت کارت
سوخت خود به باجه پستی مربوطه مراجعه کنند.

دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور:

قیمتگذاری فرآوردههای ویژه تابع قیمت نفت است

دبیر انجمن صنایع پاالیشی با بیان اینکه سود این
گروه از صنایع  ۴تا  ۹درصد است ،گفت:این در حالی است
که شرکتهای روغنسازی بعنوان صنایع پاییندستی،
سودی  ۱۵تا  ۳۱درصدی دارند.
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور صبح
دیروز ( ۲۲مرداد ماه) در نشستی خبری با بیان اینکه
پاالیشگاههای کشور به جهت کمی و کیفی ،رشد قابل
قبولی داشتهاند ،اظهار داشت :از آذر سال  ۹۷تاکنون ایران
نیازی به واردات بنزین نداشته و در این زمینه خودکفا
شده است؛ درهمین ارتباط پاالیشگاه میعانات گازی ستاره
خلیجفارس به تنهایی روزانه بیش از  ۴۵میلیون لیتر بنزین تولید میکند که از این پاالیشگاه میتوان به عنوان یک
ابر پاالیشگاه یاد کرد.
وی ادامه داد :ظرفیت تولید بنزین در کشور بیش از  ۱۰۰میلیون لیتر در روز است که از این میزان  ۸۵تا ۹۰
میلیون لیتر آن به طور روزانه ،مصرف و باقی آن برای صادرات در نظر گرفته میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان تولید بنزین یورو  ۴و  ۵کشور به میزان کافی است ،افزود :کیفیت بنزین
تولیدی کشور بسیار قابل قبول است؛ چنانچه از نیمه دوم سال گذشته تاکنون آثار آلودگی در کالنشهرها مشاهده
نشده است .در این راستا برخی کارشناسان معتقدند که نیاز به تولید بنزین سوپر نداریم چرا که کیفیت بنزین یورو ۴
و  ۵کشور ،از استانداردهای بینالمللی نیز باالتر است.
عاشوری گفت :طرحهای توسعه پاالیشگاهی را در پاالیشگاههای ستاره خلیجفارس ،اصفهان و تبریز شاهد بودیم
که در راستای طرح افزایش ظرفیت گازی و نفتی کشور بوده است .با این هدف ،چندی پیش کلیات طرحی برای پترو
پاالیشگاهها تنظیم شد که به ظرفیت پاالیشی کشور اضافه خواهد شد و دولت دو ماه زمان در اختیار دارد تا آئیننامه
اجرایی آن تدوین شود .این طرح را میتوان بهترین محل سرمایهگذاری مردمی دانست که از ورود سرمایه مردمی به
بازارهای کاذب ارز ،سکه ،طال و مسکن جلوگیری میکند.
وی با تأکید بر اینکه قیمتگذاری فرآوردههای ویژه پاالیشگاهها که بر اساس قیمت بینالمللی نفت  ،انجام
میگیرد ،افزود :به همین دلیل دولت نمیتواند این قیمت را کاهش یا افزایش دهد چرا که کاهش یا افزایش آن با توجه
به تغییرات قیمت نفت انجام میشود.

