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وزارت نفت خارج از سازوکار بورس انرژی بنزین 
صادر نکرده است

دغدغه اصلی وزارت نفت تأمین بنزین 
م�ورد نیاز کش�ور ب�وده و تنه�ا محموله 
صادرات�ی از س�وی وزارت نفت به قیمت 
۷۰ س�نت مربوط به فروردین ماه امس�ال 
و در رین�گ صادراتی ب�ورس انرژی بوده 

است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت نف��ت، متولی 
صادرات بنزی��ن امور بین الملل ش��رکت ملی 
نفت ایران اس��ت و وزارت نفت خارج از رینگ 
صادراتی ش��رکت بورس انرژی هیچ  محموله ای صادر نمی کند. امس��ال تنها یک محموله 
در ۲۴ فروردین ماه و به مقدار ۲۹۵ هزار بش��که با اکتان ۸۷ درصد صادر ش��ده است که 
پ��س از رقاب��ت در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران به باالترین قیمت یعنی ۷۰ س��نت 

فروخته شد.
اخبار منتش��ر شده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی رسانه ها منتشر شده است 
 Mini( قاعدتا مربوط به بنزین غیراستانداردی است که در پاالیشگاه های کوچک مقیاس
Refineries( خصوصی تولید ش��ده اند. این پاالیش��گاه ها میعانات گازی را به قیمت ۹۵ 
درصد فوب منطقه خریداری و س��وخت تولید می کنند و به دلیل اینکه این پاالیشگاه های 
کوچک مقیاس تأسیس��ات الزم برای تولید با کیفیت را در اختیار ندارند، عموما س��وخت 
تولیدی آنها غیراس��تاندارد و غیرقابل اس��تفاده در داخل کشور است، بنابراین خریدار این 
نوع س��وخت عموما کشورهایی هس��تند که موضوع استاندارد س��وخت برایشان اهمیتی 
ندارد، یا برای بلندینگ و صادرات دوباره از آن اس��تفاده می کنند، بالطبع این سوخت کم 

کیفیت به قیمت ارزان تر از فوب منطقه صادر می شود.
این نوع س��وخت به دلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل داده نمی شود و 

در داخل نیز توزیع نمی شود، این سوخت در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است.
در عی��ن ح��ال باید به این نکته نیز دقت کرد که قیمت هایی که در بعضی از س��ایت ها 
همچون Global Petrol Prices درج شده، قیمت های عمده فروشی نبوده، بلکه قیمت 
خرده فروش��ی است، به همین دلیل نمی تواند منبع مناسب و صحیحی برای قیمت گذاری 

بنزین صادراتی باشد.
باید تأکید کرد که مجموعه دولت و وزارت نفت، امسال بنزین ۲۷ سنتی صادر نکرده و 
از آنجا که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته است در شرایط کنونی تنها دغدغه تأمین 

سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد.
بر این اساس تنها یک محموله آن هم در فروردین ماه امسال و با قیمت ۷۰ سنت صادر 

شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.

نفت برنت به پایین ۱۰۰ دالر سقوط کرد
قیمت نفت روز سه شنبه پس از آن که 
سرمایه گذاران دورنمای تیره تقاضا برای 
س�وخت را هض�م کردند، دوب�اره کاهش 

یافت.
به گزارش ایس��نا، بهای معامالت نفت برنت 
۷۷ س��نت معادل ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرد 
و به ۹۹ دالر و۲۶ س��نت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز دوش��نبه در مقطعی به رکورد 
پایین ۹۹ دالر و ۹ س��نت سقوط کرده بود که 
پایین ترین رکورد از ۱۵ ژوئیه بود و نهایتا، با سه دالر و ۹۴ سنت کاهش بسته شده بود.

بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۷ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، 
به ۹۳ دالر و ۲۲ س��نت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با چهار دالر 

و ۷۳ سنت کاهش بسته شده بود.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارش��د ش��رکت OANDA در این باره گفت: قیمتهای نفت پس 
از آماری که افت فعالیت کارخانه ای را نش��ان داد و نگرانی ها از حرکت اقتصاد جهانی به 
س��مت رکود را تشدید کرد و همچنین تحت تاثیر انتظارات برای افزایش تولید نفت پس 

از فصل درآمدهای بسیار خوب شرکتهای نفتی، ریزش کرد.
پس از انتش��ار نظرس��نجی ها در آمریکا، اروپا و آس��یا که نش��ان داد روند رشد فعالیت 
کارخانه ای در ژوئیه آهسته شده است،  نگرانی های رکود روز دوشنبه تشدید شد. ضعیف 

شدن تقاضا و برقراری قرنطینه های کووید در چین، فعالیت تولیدی را آهسته کرد.
قیمت ه��ا در حالی کاهش پیدا کرده اس��ت که فع��االن بازار منتظر نتیج��ه دیدار روز 
چهارش��نبه تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان ش��امل روسیه، برای تصمیم گیری درباره 

سطح تولید سپتامبر هستند.
دو منب��ع در اوپک پالس اظهار کردند: در دیدار س��وم اوت وزیران اوپک پالس، درباره 
افزایش مالیم تولید نفت بحث خواهد شد در حالی که سایرین گفتند تولید احتماال ثابت 
می ماند. این دیدار پس از س��فر ماه گذش��ته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان 
سعودی برای متقاعد کردن تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش تولید برگزار می شود.

بر اس��اس گزارش رویترز، تحلیلگران ش��رکت هایتونگ فیوچ��رز گفتند: روند صعودی 
قیمته��ای نفت به تدریج ضعیف ش��ده اس��ت. به محض این که وضعی��ت عرضه و تقاضا، 
سیگنال های بیشتری از وخامت اوضاع را نشان دهد، نفت احتماال پرچمدار سقوط قیمت 

در میان کاالهای دیگر خواهد شد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایران گفت: باید با همدلی و کارگروهی برای 
تولی�د مس�تمر و حداکثری و ف�رآورش گاز به 

استقبال فصل سرد سال حرکت کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، روابط عمومی ش��رکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی به نقل از احمد زمانی در نشس��ت 
تخصصی بررسی چالش ها و مشکالت مهم پاالیشگاه 
شش��م پارس جنوبی افزود: یکی از اولویت های بسیار 
مه��م و کلیدی، آمادگی پاالیش��گاه های مجتمع گاز 
پارس جنوبی در راس��تای ف��رآورش حداکثری گاز و 
آرامش و آس��ایش هموطنان در فصل های سرد سال 

جاری است و این مهم به آمادگی کامل نیاز دارد.
وی اظه��ار کرد: پاالیش��گاه های مجتمع گاز پارس 
جنوبی با انجام برنامه ریزی های دقیق و منسجم برای 
تعمیرات اساس��ی، اکنون برای ف��رآورش حداکثری 
گاز تالش می کنند و امی��د می رود این اصل مهم با 

موفقیت به سرانجام مطلوب برسد.
وی بیان کرد: مدیران پاالیش��گاهی باید در حرکت 
جه��ادی ب��ا صداقت و هوش��یاری کامل مس��ائل را 
پیگیری و با آمادگی حرکت به س��مت روزهای سرد 

زمستان  را آغاز کنند.
زمانی تاکید ک��رد: موضوعاتی که در کاهش تولید 

نقش و تاثیربس��یار منفی دارند شناسایی و در کوتاه 
ترین بازه زمانی برطرف می شود.

وی اظهارکرد: همه ما یک تیم هستیم و نگرانی ها 
و چالش ها درسایه همدلی، هم بستگی و کار منسجم 

تیمی باید به سمت بهبودی سوق داده شود.
مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت ملی گاز 
ایران گفت: طبق برنام��ه ریزی و پیگیری های انجام 
ش��ده، ش��رایط جذب ۱۷۳ نف��ر از فارغ التحصیالن 

گ��روه الف دانش��گاه صنع��ت نفت برای اش��تغال در 
پاالیش��گاه های مجتم��ع گاز پارس جن��وب فراهم و 
اقدامات اولیه جذب و بکارگیری این افراد در دس��ت 

اقدام است.
وی ادام��ه داد: همچنین برنامه ریزی برای مصاحبه 
ح��دود ۳۰۰ نفر دیگ��ر از فارغ التحصیالن گروه الف 
دانش��گاه صنعت نفت نیز در دست اقدام است که از 
این تعداد پیش بینی می شود حدود ۱۰۰ نفر شرایط 
جذب آنان ب��رای مجتمع گاز پ��ارس جنوبی فراهم 
ش��ود. زمانی با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی 
به نماد افتخار و عزت در کش��ور تبدیل ش��ده و تمام 
نگاه ها امروز به پارس جنوبی است گفت: مسائل مهم 
مجتم��ع گاز پارس جنوبی در حوزه منابع انس��انی و 
عملیاتی درس��ایه همدل��ی و کارگروهی برطرف می 
ش��ود. وی اظهار ک��رد: باید فعالیت ه��ا و تالش های 
ش��بانه روزی کارکنان و متخصص��ان در این مجتمع 
بزرگ مش��خص و دیده ش��ود و تمام مدی��ران برای 

برطرف کردن مشکالت کارکنان گام بر دارند.
زمانی یادآور ش��د: مس��ائل حوزه منابع انس��انی با 
برنامه ریزی دقیق و منظم طبقه بندی و اولویت بندی 
ش��ده و متناس��ب با این طبقه بندی، ب��رای حل آنها 

تالش می شود.

با امضای تفاهم نامه های ساخت پتروپاالیشگاه 
۳۰۰ هزار بش�که ای »شهید قاس�م سلیمانی« و 
پاالیش�گاه »مروارید مکران« و سرمایه گذاری 
۱۷.۸ میلیارد دالری، ظرفیت پاالیش�ی کش�ور 

۶۰۰ هزار بشکه افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا، هیات دولت با اضافه ش��دن شرکت 
مادر تخصصی ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران به فهرست سازمان های توسعه ای موافقت کرد.

این تصمی��م با توجه به ض��رورت تأمین بی وقفه و 
مطمئن انرژی مورد نیاز کشور و با هدف تهیه مقدمات 
برای انجام تکالیف شرکت مادر تخصصی ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران در زمینه عملیات 
پایین دستی نفت انجام شد. درست به فاصله یک روز 
از این تصویب، دو تفاهم نامه مهم در صنعت پاالیشی 

کشور با حضور رئیس جمهوری به امضا رسید.
امضای تفاهم نامه ساخت پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار 
بش��که ای ش��هید حاج قاسم س��لیمانی و پاالیشگاه 
مرواری��د مک��ران، نش��ان از اولویت دولت س��یزدهم 
ب��رای پرهیز از خام فروش��ی و تکمیل زنجیره ارزش 
در صنع��ت نف��ت ای��ران اس��ت.  ابت��دا تفاهم نامه و 
مش��ارکت نامه س��اخت پتروپاالیشگاه س��ردار شهید 
حاج قاسم س��لیمانی در بندرعباس به ظرفیت ۳۰۰ 
هزار بش��که در روز و س��رمایه گذاری قریب به ۱۱.۱ 
میلیارد دالر بین هلدینگ های اقتصادی تدبیر انرژی 
۱۵ درصد، خلیج فارس ۱۵ درصد و اهداف۱۵ درصد، 
بانک ه��ای ملی ۱۵ درصد، رف��اه کارگران ۱۵ درصد، 
مل��ت ۷.۵ درصد و تجارت ۷.۵ درصد و نیز ش��رکت 
مل��ی پاالیش و پخ��ش ۱۰ درصد به امضا رس��ید تا 
براساس این مش��ارکت نامه طرفین نسبت به تعیین 
ش��رکت مجری، تامین مالی و ساخت پاالیشگاه اقدام 
کنند. همچنین امکان استفاده از ساز و کار تهاتر برای 
ای��ن پروژه در تبصره یک قانون بودجه امس��ال دیده 

شده است.
ترکیب فرآورده های تولیدی در پتروپاالیشگاه شهید 
س��لیمانی با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار بش��که 
نفت خام س��نگین، ۶۵ درصد س��وخت و ۳۵ درصد 
محصوالت شیمیایی خواهد بود و قرار است این طرح 

پس از گذشت پنج سال از زمان اجرا تکمیل شود.

 همچنین تفاهم نامه و مش��ارکت نامه تامین مالی و 
ساخت پاالیش��گاه مروارید مکران در بندر جاسک به 
ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز با سرمایه گذاری ۶.۷ 
میلی��ارد دالری بین گروه اقتص��ادی مفید ۵۰ درصد 
و بان��ک های مل��ت ۳۰درصد ، تج��ارت ۱۰ درصد و 

پارسیان ۱۰ درصد به امضا رسید.
ه��ر دو این طرح ها از تس��هیالت تنف��س خوراک 
صندوق توس��عه بهره مند خواهند ش��د که کمک به 
اقتصاد ای��ن طرح ها و کوتاه تر کردن دوره بازگش��ت 
س��رمایه آن ها دارد. عالوه بر این قرار اس��ت بخش��ی 
از س��هام ای��ن طرح ها به مردم واگذار ش��وند تا آن ها 
نیز از مزایای این طرح ها بهره مند ش��وند و نقدینگی 
س��رگردان در کش��ور به س��مت اقتصاد مولد و تولید 
کش��ور هدایت شود که خود سبب کنترل تورم و پایه 

پولی و نیز افزایش رفاه عمومی خواهد بود.
با اجرایی شدن این تفاهم نامه ها، ۶۰۰ هزار بشکه به 
ظرفیت پاالیش��ی کشور اضافه خواهد شد. از آنجا که 
این ظرفیت با توجه به تکنولوژی روز س��اخته خواهد 
شد، سهم فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر از جمله 

بنزین و گازوئیل بیشتر خواهد شد.
این مهم از آنجا که تکمیل زنجیره ارزش را به دنبال 
خواهد داشت، درآمد باالتری نیز برای کشور به دنبال 
دارد. از س��وی دیگر امنیت ان��رژی را نیز ارتقا خواهد 
داد و تامین بنزین و گازوئیل را مطمئن خواهد کرد. از 
سوی دیگر ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین تولیدی 
کشور به جای آنکه با قیمت های پایین تر در بازارهای 
جهانی به فروش برسد، در پاالیشگاه های داخل کشور 
به محصوالت با ارزش تبدیل می ش��ود و بخشی از آن 

نیز به زنجیره پتروشیمی وارد خواهد شد.

جو بایدن با س�فر ماه گذش�ته به عربس�تان 
سعودی و درخواس�ت از این کشور برای عرضه 
بیش�تر نفت، دس�ت به یک قمار سیاس�ی زد و 
هفت�ه ج�اری معلوم خواهد ش�د آیا این س�فر 

نتیجه بخش بوده است یا خیر.
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهور آمری��کا در پایان 
س��فر دو هفته پیش خود به ج��ده، اعالم کرد انتظار 
دارد اقدامات بیشتری از سوی سعودی ها برای کنترل 
قیمت های نف��ت و حفاظت از اقتص��اد جهانی انجام 
ش��ود. گروه تولیدکنندگان اوپ��ک پالس که در رأس 
آنها ریاض قرار دارد، روز چهارشنبه برای تصمیم گیری 
درباره س��طح تولید ماه آینده دی��دار خواهند کرد. با 
این همه، نمایندگان این گروه هش��دار دادند هرگونه 
افزایش تولید مالیم خواهد بود یا ممکن اس��ت اصال 

افزایش تولیدی انجام نگیرد.
قیمت های نفت ماه میالدی گذش��ته نزول کردند اما 
همچنان نزدیک محدوده ۱۰۰ دالر هس��تند و فش��ار 
تورمی ناشی از قیمت باالی سوخت را یک مسئله فوری 
برای کاخ س��فید نگه داشته اند. با این حال، سعودی ها و 
متحدانش��ان برای عرضه بیشتر نفت به بازار جهانی که 
همچنان شکننده مانده است، محتاط هستند و احساس 
می کنند باید در اس��تفاده از آنچه از ظرفیت مازاد تولید 
باقی مانده  اس��ت، محتاطانه رفتار کنند. باب مک نالی، 
رئیس شرکت مشاوره "راپیدان انرژی" و مقام سابق کاخ 
سفید در این باره گفت: جو بایدن و مشاورانش با اعتماد 
باال نسبت به اقدامات بیشتری که اوپک پالس در چند 
هفته آینده انجام خواهد داد، عربستان را ترک کردند. اگر 
اوپک پالس تولید نفت را ثابت نگه دارد، تیم بایدن ناچار 
خواهد شد توضیحاتی در این باره ارائه کند. دیدار بایدن 

با ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی 
و محمد بن س��لمان، ولیعهد این کش��ور، به منزله یک 
چرخش دیپلماتیک برای رئیس جمهوری آمریکا بود که 
در س��ال ۲۰۱۸ وعده داده بود ری��اض را به دلیل قتل 
جمال خاش��قچی، روزنامه نگار واشنگتن پست، منزوی 
خواهد کرد. بایدن اعالم کرد حاکمان عربستان فوریت 
حفظ تامین بازارهای نفت را تصدیق کردند. عربس��تان 
سعودی پیش از این حسن نیت نشان داده و گروه اوپک 
پالس را برای افزایش بیشتر تولید در ژوئیه و اوت هدایت 
کرده بود. این افزایش تولید، روند احیای تولیدی که در 
اوج بحران کووید-۱۹ فریز شده بود -حدود ۱۰ میلیون 
بش��که در روز مع��ادل ۱۰ درصد از عرض��ه جهانی - را 
کامل کرد.  گروه اوپک پالس که متش��کل از ۲۳ کشور 
تولیدکننده اس��ت، روز چهارشنبه برای تصمیم گیری 
درباره سطح تولید سپتامبر دیدار خواهد کرد و مقامات 
آمریکایی مطمئن هستند با افزایش بیشتر تولید موافقت 

خواهد کرد.
در ش��رایطی که اکثر اعض��ای اوپک پالس به دلیل 
س��رمایه گذاری ناکاف��ی یا اخت��الالت عملیاتی، قادر 
نیس��تند تولید خود را افزایش دهند، هرگونه افزایش 
بیشتر عرضه از سوی عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی انجام خواهد گرفت اما هنوز روش��ن نیست که 
آیا این کش��ورها الزم می بینند که اکنون اقدام کنند. 
مقامات س��عودی اع��الم کرده اند که این کش��ور در 
صورت کمبود عرضه واکنش نشان خواهد داد. تقاضا 
برای نف��ت همچنان با موانع��ی در مصرف کنندگان 
بزرگ جهان روبروست. ش��بح رکود همچنان اقتصاد 
آمری��کا را تهدید می کند و چین ب��ه کندی در حال 
خروج از یک موج دیگر قرنطینه های مربوط به کووید 
است. ثابت نگه داش��تن تولید، مانع از قطع همکاری 
با روسیه می شود که یکی از اعضای مهم اتحاد اوپک 
پالس به شمار می رود و با تحریم های گسترده آمریکا 
و اتحادیه اروپا بر س��ر جنگ در اوکراین مواجه است. 
پس از دیداری که هفته گذشته میان الکساندر نواک، 
معاون نخس��ت وزیر روسیه و ش��اهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، برگزار شد، دو 
کش��ور بر پایبندی خود ب��ه توافق اوپک پالس و بازار 

نفت با ثبات تأکید کردند.

افزایش ۶۰۰ هزار بشکه ای ظرفیت پاالیشی با سرمایه گذاری 
۱۷.۸ میلیون دالری

 بازار نفت در انتظار نتیجه سفر بایدن
 به عربستان

آمادگی برای تولید و فرآورش گاز در فصل های سرد سال ضروری است
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران:
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