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اخبار

مجری طرح انتقال آب خزر:

مطالعات مرحله اول انتقال آب خزر انجام شد

مجری طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزی گفت :مطالعات
مرحله اول طرح ملی انتقال آب خزر به فالت مرکزی کامل شده
است .محمد کهریزی روز شنبه در ششمین نشست ستاد راهبردی
آب استان در سالن غدیر استانداری سمنان افزود :اخذ مجوزهای
قانونی برای انتقال آب خزر در حال پیگیری است.مجری طرح
انتقال آب خزر به فالت مرکزی تصریح کرد :مرحله بعد برای اجرای
طرح ملی انتقال آب خزر به فالت مرکزی فراخوان شناسایی و
ارزیابی سرمایه گذاران است.تهیه پیش نویس نامه به معاون
اول رئیس جمهوری ،پیگیری و درخواست از مجری طرح برای
ارسال گزارش ،ارسال نامه حفاظت محیط زیست درباره پاسخ
کارگروههای ارزیابی زیستمحیطی از جمله اقدامات انجام شده در
راستای مصوبههای تصویب شده در نشست قبلی ستاد راهبردی
آب استان سمنان بود و در این نشست درباره مسائل مختلفی مانند
پیگیری مصوبههای نشست قبلی و گزارش معماری تامین منابع
مالی طرح شیرینسازی آب خزر توسط مجری طرح در دستور کار
قرار گرفت.در این نشست علیرضا آشناگر استاندار سمنان ،احمد
همتی نماینده مردم سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای
اسالمی ،و جمعی از مسووالن حوزه آب ،صنعت ،کشاورزی استان
سمنان حضور داشتند.
طرح انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی ایران در بودجه
 ۹۸کشور ردیف اعتباری گرفت .این ردیف بودجه مربوط به مطالعه
و اجرای انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی است که با رأی
قاطع نمایندگان مجلس در سال  ۹۷تصویب شده بود.
هدف از اجرای این طرح تأمین بخشی از کمبود آب آشامیدنی
و صنعت استان سمنان به میزان  ۲۰۰میلیون متر مکعب در سال
است که در افق  ۱۴۲۵حدود  ۵۰میلیون متر مکعب برای بخش
آشامیدنی و  ۱۵۰میلیون متر مکعب برای صنعت در نظر گرفته
شده است.

ی کاهش یافت
پایبندی اوپک به توافقی نفت 

نتایج نظرسنجی «اس اند پی پالتس» نشان داد تولید نفت
اوپک در ماه میالدی گذشته  ۵۰هزار بشکه در روز رشد کرد و نرخ
پایبندی اعضای این گروه به توافق کاهش تولید به  ۱۰۳درصد
کاهش یافت.آمار تولید  ۲۹.۹۳میلیون بشکه در روز اوپک در ماه
اوت ۹۳۰ ،هزار بشکه در روز کمتر از تولید این گروه در ژانویه بوده
و بر مبنای ساالنه و بدون محاسبه تولید قطر که در اواخر سال
 ۲۰۱۸از اوپک خارج شد ۲.۳۴ ،میلیون بشکه در روز کمتر است.
این کاهش تولید داوطلبانه به همراه تحریمهای آمریکا علیه
ایران و ونزوئال باعث شده میزان عرضه به خصوص عرضه نفت
سنگین و ترش محدودتر شود.
با این حال قیمت نفت به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین
و نگرانیهای اقتصادی جهانی تحت فشارهای کاهشی مانده است.
«اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیک» هفته گذشته در یادداشتی
نوشته بود کاهش تولید اوپک پالس و ریسکهای ژئوپلیتیکی که
پیرامون عرضه وجود دارد همچنان از قیمت نفت پشتیبانی میکند.
چندین عضو اوپک به همراه متحدانشان شامل روسیه روز پنج
شنبه برای دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک در
ابوظبی گردهم خواهند آمد .معاملهگران برای مشاهده سیگنالهایی
درباره احتمال کاهش بیشتر تولید این کشورها ،به دقت به نظاره
این دیدار خواهند نشست .اوپک ،روسیه و  ۹تولیدکننده غیراوپک
دیگر موافقت کرده اند تولیدشان را تا مارس سال  ۲۰۲۰به میزان
 ۱.۲میلیون بشکه در روز محدود نگه دارند.طبق محاسبات پالتس،
نرخ پایبندی  ۱۱عضو اوپک به توافق کاهش تولید از  ۱۱۷درصد
در ژوییه به  ۱۰۳درصد در اوت کاهش پیدا کرده است.
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انرژی

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد؛

صادرات بنزین با ثبت یک رکورد جدید از مرز  ۷۲میلیون دالر گذشت

صادرات بنزین از طریق بورس انرژی در هفته گذشته رکورد زد و از مرز
 ۷۲میلیون دالر گذشت.
به گزارش صدا و سیما ،سیدعلی حسینی گفت :در هفته گذشته ۱۱۰
هزار تن بنزین از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی به ارزش  ۷۲میلیون
دالر معامله شد و مقصد صادرات این فرآوردههای نفتی .با توجه به تمهیدات
اندیشیده شده شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی به دنبال توسعه
صادرات فرآوردههای صادراتی است و اعالم آمادگی کرده که فرآوردههای با
کیفیت باال و با قیمت رقابتی را در سطح خرده فروشی و عمده فروشی از
طریق بورس انرژی ساماندهی کند.
وی ادامه داد :ما هم از طرف شرکت ملی پاالیش و پخش این آمادگی را داریم
که از مبادی مختلف و انبارهای مختلف که در سطح کشور است این فرآوردههای
نفتی را تحویل گرفته و به تجار خارجی و صادر کنندگان ارائه کنیم .با وجود ۱۰
پاالیشگاه بزرگ در کشور و انبارهای متعدد نفت و همچنین پشتیبانی خوبی که
برای فروش این فرآوردهها از طریق بورس انرژی انجام میشود امیدواریم صادرات
این فرآوردههای نفتی از طریق بورس انرژی ایران رونق بگیرد.
حسینی افزود :ایران تنها کشور در منطقه است که مازاد قابل صادرات
در فرآوردههای نفتی به ویژه بنزین با کیفیت بسیار باال را دارد و این امر
ظرفیت بسیار خوبی را برای شرکت ملی پاالیش و پخش و همچنین برای

بورس انرژی فراهم کرده است و با همکاری این دو مجموعه شاهد گسترش
این مازاد خواهیم بود.
مدیرعامل بورس انرژی به ذکر برخی از آمار معامالت اشاره کرد و گفت:
در هفته گذشته  ۳۰۵هزار تن فرآورده را در بورس انرژی به ارزش هزار و
 ۵۲۰میلیارد تومان معامله کردیم که از این میزان  ۱۱۰هزار تن بنزین به
ارزش  ۷۲میلیون دالر ۱۰۶ ،هزار تن گاز مایع به ارزش  ۳۰میلیون دالر

معامله شده است.
به گفته این مقام مسؤول در هفته جاری به دلیل تعطیالت عرضهای
نخواهیم داشت ،اما از هفته آینده عرضهها با  ۲۵۰هزار تن فرآوردههای
صادراتی که شامل بنزین ،گاز مایع ،گازوئیل و نفت سفید است آغاز میشود
که در نوع خود قابل توجه بوده و من از همه تجار داخلی و خارجی که
در حوزه فرآوردههای نفتی فعال هستند دعوت میکنم که در این عرضه
مشارکت کرده و کاالی با کیفیت را از منشأ اصلی یعنی شرکت ملی پاالیش
و پخش خریداری کند.
مدیرعامل بورس انرژی درباره عرضه نفت خام سنگین و سبک گفت:
براساس قانون بودجه  ۹۸عرضه نفت خام سنگین و سبک و میعانات گازی
به میزان دو میلیون بشکه در هر ماه از طریق شرکت ملی نفت ایران ادامه
خواهد داشت .به دلیل اینکه صادرات زمینی از یک مزیت نسبی هم برای
ما و هم برای خریداران برخوردار است تالش میشود این حوزه از صادرات
تقویت شود.
حسینی اظهار داشت :در شهریور  ۹۸دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اوراق
سلف نفت خام توسط دولت عرضه شد که خوشبختانه با موفقیت همراه بود و
براساس برنامه ریزیهای انجام شده دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اوراق سلف
دیگر در هفته اول مهرماه از طریق بورس انرژی عرضه میشود.

ظرفیت تولیدی صنعت پتروشیمی کشور به  ۱۰۰میلیون تن افزایش مییابد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در امور
پتروشیمی گفت :با افتتاح  ۲۷طرح پتروشیمی در حال اجرا در کشور تا
پایان سال  ۱۴۰۰ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به  ۱۰۰میلیون تن خواهد
رسید.
به گزاش روز شنبه ایرنا ،بهزاد محمدی در جریان بازدید از طرح
پتروشیمی آرتا انرژی اردبیل با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی زنده و رو به
جلوست ،افزود :ظرفیت فعلی این صنعت  ۶۶میلیون تن است.
وی با بیان اینکه ارزش محصوالت پتروشیمی (ارزی و ریالی) کشور از
 ۱۷میلیارد دالر کنونی به مرز  ۲۴میلیارد دالر در سال  ۱۴۰۰میرسد ،اظهار
کرد :با بهرهبرداری از دیگر طرحهای پتروشیمی تا پایان سال  ۱۴۰۴ارزش

این محصوالت به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رسید.
محمدی با اشاره به اینکه ظرفیت متانول در پتروشیمی آرتا انرژی اردبیل
روزانه  ۴۰۰تن است ،گفت :این طرح با پیشرفت خوبی که دارد در سال
آینده افتتاح میشود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد متخصصان
حرفهای خود را در صورت نیاز برای کمک به اجرای طرح به آن ملحق کند.
پتروشیمی آرتا انرژی اردبیل سال آینده بهرهبرداری میشود
استاندار اردبیل هم در این بازدید گفت :پیشرفت طرح پتروشیمی آرتا
انرژی به مرز  ۶۵درصد رسیده و تست دستگاهها در فاز اول امسال انجام شده
است و پروژه در سال  ۹۹به بهرهبرداری میرسد.
اکبربهنامجو افزود :.این طرح در زمینی به مساحت هشت هکتار از سال

 ۹۶شروع شده و هماکنون در طرح احداث آن  ۵۰۰نفر اشتغال داشته و هزار
نفر هم بطور غیرمستقیم در اجرای طرح همکاری دارند.
وی بیان کرد :پس از تکمیل این پروژه برای  ۲۵۰نفر شغل مستقیم و
 ۵۰۰نفر نیز به صورت غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم میشود.
بهنامجو با اشاره به اینکه پتروشیمی آرتا انرژی هیچ گونه آلودگی
زیست محیطی نخواهد داشت ،گفت :این واحد صنعتی ساالنه ۱۶۰
میلیون مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارد و با همکاری شرکت گاز استان
اردبیل تامین خواهد شد.
پتروشیمی آرتا انرژی (بخش خصوصی) در زمینی به مساحت هشت
هکتار و با صرف  ۲۹۵میلیارد تومان و  ۱۱۲میلیون یورو در حال اجراست.

سه عامل موثر بر قیمت نفت در سال آینده

سه عامل اساسی روند قیمت نفت در سال میالدی آینده را مشخص
خواهد کرد.
بیورن تونهاگن ،مدیر تحقیقات بازار نفت در شرکت تحقیقاتی «ریستاد
انرژی» بر این باور است که بازار متعادل نفت در سال  ۲۰۲۰منوط به عدم
رکود اقتصادی جهانی ،ادامه کاهش تولید اوپک و اجرای مقررات جدید
سازمان بینالمللی دریانوردی ( )IMOبرای سوختهای دریایی است.
به گفته تونهاگن ،بازارها می توانند با تمدید کاهش تولید نفت اوپک
تا پایان سال  ۲۰۲۰متعادل شوند زیرا ما بر این باوریم که مقررات IMO
که در سال  ۲۰۲۰به اجرا گذاشته میشود ،تقاضای بیشتری برای نفت
خام ایجاد خواهد کرد .بعالوه اقتصاد جهانی باید از رکود اجتناب کند و
تقاضا برای نفت به بیشتر از نرخ معمول رشد که بین یک تا  ۱.۲میلیون
بشکه در روز است ،بهبود پیدا کند .اگر این عوامل تحقق پیدا نکنند
ممکن است اوپک ناچار شود کاهش تولید بیشتری را برای پشتیبانی از

بازار صورت دهد.
شرکت «ریستاد انرژی» در جدیدترین گزارش تعادل بازار نفت که هفته
گذشته منتشر شد ،پیش بینی کرد بازار حتی با قیمت فعلی نفت در سال
 ۲۰۲۰متعادل خواهد شد زیرا جدیدترین بازبینی ها نشان میدهد تولید نفت
اوپک سال آینده به  ۳۰.۱میلیون بشکه در روز در مقایسه با  ۲۹.۵میلیون
بشکه در روز در ماه اوت خواهد رسید.
با این حال بازار نفت متعادل در سال میالدی آینده مستلزم این است که
اقتصاد جهانی دچار رکود نشود و تقاضا برای نفت به حدود  ۱.۲میلیون بشکه
در روز بهبود پیدا کند .اوپک باید سطح تولید فعلی را حفظ کرده و کاهش
تولید خود را حداقل تا پایان سال  ۲۰۲۰ادامه دهد و همزمان اجرای مقررات
جدید  IMOبرای سوختهای دریایی در سال  ۲۰۲۰تاثیر مثبتی روی رشد
تقاضا برای نفت خواهد داشت.
بر اساس گزارش اویل پرایس« ،ریستاد انرژی» پیش بینی کرده که رشد

تولید نفت خام و میعانات در خارج از اوپک و روسیه ،سال میالدی آینده به
دو میلیون بشکه در روز خواهد رسید که  ۰.۲میلیون بشکه در روز کمتر از
برآورد قبلی است.

