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معادالت انرژي

افزایش  ۵۶درصدی درآمدهای نفتی در هفت
ماهه اول سال

ریی��س سازمان برنامه و بودجه با تشریح گ��زارش عملکرد  ۷ماهه اول
بودجه س��ال  ،۹۷از افزایش  ۵۶درصدی درآمده��ای نفتی نسبت به مدت
مشابه سال گذش��ته خبر داد.به گزارش ایرنا  ،در جلسه کمیسیون برنامه و
بودج��ه که به ریاست غالمرض��ا تاجگردون  -پس از طی یک دوره یکماهه
بیماری وی  -برگزار ش��د ،محمدباقر نوبخت گزارش��ی را از عملکرد منابع و
مصارف عمومی بودجه کشور طی هفت ماهه سال اخیر ارائه کرد.
نوبخت گفت :علیرغم تحریمهای آمریکا که عمال از چند ماه قبل شروع
شده است ،عملکرد همه اقالم منابع و مصارف بهتر از سال  ۹۶بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه رقم پیش بینی شده برای منابع و مصارف
عموم��ی در الیحه بودجه س��ال  ۹۷را  ۳۸۶هزار میلیارد تومان ذکر کرد که
برای  ۷ماه سال جاری  ۸۰درصد درآمدها تحقق یافته که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ۳۰ ،درصد افزایش را شاهد هستیم.
نوبخت افزایش درآمدهای نفتی  ۷ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه
س��ال قبل را  ۵۶درص��د ذکر کرد و افزایش میزان صادرات و قیمت نفت در
مقایسه با آنچه در الیحه بودجه آمده را از عوامل موثر در این امر دانست.

کاهش قیمت نفت در پی معافیتهای آمریکا
برای خرید نفت ایران

قیمت نفت روز دوشنبه پس از آنکه آغاز تحریمهای آمریکا علیه صادرات
نف��ت ایران با اعطای معافیتهایی که ب��ه خریداران بزرگ اجازه خواهد داد
همچنان نفت تهران را خریداری کنند مالیمتر شد ،کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت با  ۴۳سنت یا  ۰.۶درصد
کاهش نسبت به معامالت روز جمعه ،به  ۷۲.۴۰دالر در هر بشکه رسید.
به��ای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدی��ت آمریکا  ۴۶سنت یا ۰.۷
درصد کاهش یافت و به  ۶۲.۶۸دالر در هر بشکه رسید.
نف��ت برنت از ابتدای اکتبر بیش از  ۱۶درصد ریزش قیمت داش��ته در
حالی که وست تگزاس اینترمدیت بیش از  ۱۸درصد از آن زمان کاهش پیدا
ک��رده است که تا اندازهای به دلیل اق��دام سفتهبازان در فروش قراردادهای
خرید بوده است.
قیمتها همچنین پس از اینکه روشن شد واشنگتن به کشورهای متعدد
اجازه خواهد داد با وجود تحریمها که از روز دوشنبه رسما آغاز میشوند به
خرید نفت ایران ادامه دهند ،تحت فشارهای کاهشی قرار گرفتند.
آمریکا روز جمعه اعالم کرد موقتا به هشت واردکننده اجازه خواهد داد
به خرید نفت ایران ادامه دهد .واش��نگتن تاکن��ون از این هشت واردکننده
ن��ام نبرده ،ولی از آنها به عنوان قلم��روی قضایی نام برده که نشان میدهد
تایوان که کشور حساب نمیشود ،نیز ممکن است در میان دریافتکنندگان
معافیت باشد.
چی��ن ،هند ،کره جنوبی ،ترکی��ه ،ایتالیا ،امارات متح��ده عربی و ژاپن
واردکنندگ��ان بزرگ نفت ای��ران بودند ،در حالی که تای��وان گاهی از ایران
نفت میخرد.
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تولید روزانه ۱۰۰میلیون لیتر بنزین؛ در
آستانه تحقق

اواسط تابست��ان سال جاری معاون
وزیر نف��ت از تولید روزانه  ۱۰۰میلیون
لیتر بنزی��ن در کشور خبر داد .وعدهای
که با تولید روزان��ه بیش از  ۴۰میلیون
لیتر بنزین ی��ورو  ۵در پاالیشگاه ستاره
خلی��ج فارس تا یک م��اه آینده در یک
قدمی تحقق ایستاده است.
به گ��زارش ایسن��ا ،خودکفایی در
تولی��د بنزین یکی از اهداف وزارت نفت
ط��ی چند سال اخیر بوده است و بر این
اساس میزان تولی��د بنزین در کشور به
مرور زمان افزای��ش یافت؛ به طوریکه
از  ۶۶.۴میلی��ون لیت��ر در روز در سال
 ۱۳۹۵ب��ه  ۷۷.۴میلیون لیت��ر در روز
در س��ال  ۱۳۹۶رسید .همچنین میزان
تولی��د بنزین از ابتدای س��ال  ۱۳۹۶تا
آذرماه  ۶۶.۶میلیون لیتر در روز بوده و
از آذرماه تا اواخر اسفند به  ۷۷.۴میلیون
لیتر در روز رسید.
بی��ژن زنگنه  -وزی��ر نفت ،در یکی
از آخری��ن اظهار نظرات خ��ود درمورد
آم��ار تولید بنزین در ای��ران اظهار کرد:
"در س��ال  ۱۳۹۱میزان تولید بنزین در

ایران بهطور متوسط  ۵۲میلیون لیتر در
روز ب��ود که این میزان در ش��هریورماه
سال جاری ب��ه  ۹۰میلیون لیتر در روز
رسیده است .بنزین ما در شرایطی قرار
دارد ک��ه ترام��پ در تحریمه��ای خود
از من��ع ف��روش بنزین به ای��ران حرفی
نزد".
ب��ر این اس��اس وع��ده تولید ۱۰۰
میلیون لیتر بنزی��ن در کشور از حدود

افزایش صادرات
نفت ایران در
نخستین ماه
بازگشت تحریمها

بلومبرگ طی گزارشی نوشت با اعطای معافیت به کشورهایی که خرید نفت ایران را متوقف کرده بودند ،اکنون صادرات نفت
ایران در ماه نوامبر یعنی نخستین ماه بازگشت تحریم ها افزایش می یابد نه کاهش و این چیزی نیست که ترامپ منتظرش بود.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،تحریمهای آمریکا با هدف صفر کردن صادرات نفت ایران در نیمه ش��ب اجرایی ش��د ولی
سرسختی آغازین دونالد ترامپ با نزدیک شدن موعد مقرر تعدیل شده است .با اعطای معافیت به کشورهایی که خرید خود را از
ایران متوقف کرده بودند ،اکنون صادرات نفت ایران در ماه نوامبر افزایش می یابد نه کاهش.
ای��ن تحریمها «سخت ترین تحریمهای تاریخ» اعالم ش��دند و هدفشان جلوگیری از ص��ادرات نفت ایران است ولی واقعیت
ای��ن است که طبق انتظار پیش نرفتهاند .در  6ماه قبل از اجرایی ش��دن تحریم ها تاثیر آنها ش��بیه ب��ه تحریمهای باراک اوباما،
رئیسجمهور قبلی آمریکا در سال  2012به نظر میرسد .با رسیدن به موعد مقرر در نوامبر ،مشخص ش��د خریدارانی که قبول
کرده بودند خرید نفت از ایران را کاهش دهند اکنون از این تحریمها معاف شدهاند .در ماه اوت جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
آمریکا گفت «این معافیت ها بسیار کم و محدود هستند» .این هفته مشخص شد که آمریکا موافقت کرده به هشت کشور اجازه
دهد از ایران نفت بخرند .جزئیات این توافقنامه چندان مشخص نیست .هر چند مایکل پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا قول داده
نام این کشورها را در روز دوشنبه اعالم کند .این هشت کشور شامل چین و هند بزرگترین خریداران نفت ایران و سایر متحدان
اصلی آمریکا در آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی می ش��وند  .به ترکیه هم اجازه خرید نفت ایران داده ش��ده ولی این معافیت ها به
اروپ��ا نرسیده است .مشخص نیست این معافیتها هر چند وقت یکبار باید تمدید ش��وند ی��ا خریداران چقدر باید خرید خود را
کاهش دهند تا جریمه نشوند.
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چهار ماه پی��ش از سوی علیرضا صادق
آبادی  -مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخ��ش فرآوردهه��ای نفت��ی ،اعالم و
اظهار ش��د که  ۸۰میلیون لیتر از ۱۰۰
میلیون لیتر مذکور طبق استاندارد یورو
 ۴و یورو  ۵خواهد بود.
در این میان فاز سوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس که از میان پاالیشگاههای
کشور نقش اساس��ی را در تولید بنزین

ب��ر عهده دارد ،اواخر مهرماه وارد مدار و
فرآیند تولید بنزین یورو  ۵ش��ده است.
آخری��ن آماره��ا حاک��ی از آن است که
بهط��ور میانگین روزانه  ۳۰میلیون لیتر
بنزین در این پاالیشگاه تولید میش��ود
که این مقدار تا یک ماه دیگر به مرز ۴۰
میلیون لیتر در روز خواهد رسید .بنزین
تولیدی این پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم
ت��ا پایان امسال ب��ه  ۴۴میلیون لیتر در
روز خواهد رسید.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این
پاالیشگ��اه نیز میت��وان گفت که طبق
گفته مسئوالن ،باید مقدار گوگرد بنزین
تولیدی طب��ق استاندارد ی��ورو  ۵اروپا
کمتر از  ۱۰پیپ��یام ،مقدار آروماتیک
آن کمت��ر از  ۳۵درصد ،مقدار بنزن آن
کمت��ر از ی��ک درصد و اکت��ان آن بین
 ۹۱و  ۹۵باش��د که بنزی��ن تولیدی در
پاالیشگاه ستاره هم اکنون دارای گوگرد
 ۰.۵تا  ۱پیپیام ،آروماتیک بین  ۲۹تا
 ۳۰درصد ،بنزن بین  ۰.۴تا  ۰.۵درصد
و اکت��ان آن نیز در مح��دوده استاندارد
است.
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میز خبر
معاون وزیر نفت از تولید روزانه  ۱۰۰میلیون لیتر
بنزین در کشور خبر داد

اواسط تابستان سال جاری معاون وزیر نفت از تولید روزانه  ۱۰۰میلیون
لیتر بنزین در کشور خبر داد .وعدهای که با تولید روزانه بیش از  ۴۰میلیون
لیتر بنزین یورو  ۵در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا یک ماه آینده در یک
قدمی تحقق ایستاده است.
ب��ه گزارش ایلنا ،خودکفای��ی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت
ط��ی چند سال اخیر بوده است و بر این اساس میزان تولید بنزین در کشور
به مرور زمان افزایش یافت؛ به طوریکه از  ۶۶.۴میلیون لیتر در روز در سال
 ۱۳۹۵ب��ه  ۷۷.۴میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۶رسید .همچنین میزان
تولید بنزین از ابتدای سال  ۱۳۹۶تا آذرماه  ۶۶.۶میلیون لیتر در روز بوده و
از آذرماه تا اواخر اسفند به  ۷۷.۴میلیون لیتر در روز رسید.
بی��ژن زنگنه  -وزیر نفت ،در یک��ی از آخرین اظهار نظرات خود درمورد
آمار تولید بنزین در ایران اظهار کرد" :در سال  ۱۳۹۱میزان تولید بنزین در
ایران بهطور متوسط  ۵۲میلیون لیتر در روز بود که این میزان در شهریورماه
س��ال جاری به  ۹۰میلیون لیتر در روز رسیده است .بنزین ما در ش��رایطی
قرار دارد که ترامپ در تحریمهای خود از منع فروش بنزین به ایران حرفی
نزد".
ب��ر این اساس وعده تولید  ۱۰۰میلیون لیت��ر بنزین در کشور از حدود
چه��ار ماه پی��ش از سوی علیرضا ص��ادق آبادی  -مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،اعالم و اظهار شد که  ۸۰میلیون لیتر از
 ۱۰۰میلیون لیتر مذکور طبق استاندارد یورو  ۴و یورو  ۵خواهد بود.
در ای��ن می��ان فاز س��وم پاالیشگ��اه ستاره خلی��ج فارس ک��ه از میان
پاالیشگاهه��ای کشور نقش اساسی را در تولید بنزین ب��ر عهده دارد ،اواخر
مهرم��اه وارد م��دار و فرآیند تولید بنزین یورو  ۵ش��ده است .آخرین آمارها
حاک��ی از آن است که بهطور میانگین روزانه  ۳۰میلیون لیتر بنزین در این
پاالیشگاه تولید میش��ود که این مقدار ت��ا یک ماه دیگر به مرز  ۴۰میلیون
لیتر در روز خواهد رسید .بنزین تولیدی این پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم تا
پایان امسال به  ۴۴میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این پاالیشگاه نیز میتوان گفت که طبق
گفته مسئوالن ،باید مقدار گوگرد بنزین تولیدی طبق استاندارد یورو  ۵اروپا
کمت��ر از  ۱۰پیپیام ،مقدار آروماتیک آن کمت��ر از  ۳۵درصد ،مقدار بنزن
آن کمتر از یک درصد و اکتان آن بین  ۹۱و  ۹۵باشد که بنزین تولیدی در
پاالیشگاه ستاره هم اکن��ون دارای گوگرد  ۰.۵تا  ۱پیپیام ،آروماتیک بین
 ۲۹ت��ا  ۳۰درصد ،بنزن بین  ۰.۴تا  ۰.۵درص��د و اکتان آن نیز در محدوده
استاندارد است.
ب��ر این اساس با توجه به اینک��ه آخرین آمار تولید بنزین از سوی وزیر
نفت  ۹۰میلیون لیتر در روز اعالم شده بود و قرار است تا یک ماه آینده ۱۰
میلیون لیتر به تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اضافه ش��ود ،وعده
تولید  ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در روز محقق خواهد شد.

مشکالت ارزی پتروشیمیها بررسی شد

سخنگ��وی کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی گفت :در نشست
ای��ن کمیسیون برخی مشکالت ارزی پتروش��یمیها با حضور مسئوالن این
صنعت بررسی شد.
اس��داهلل قرهخانی با بی��ان اینکه در کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای
اسالمی برخی مشکالت پتروش��یمیها بررسی ش��د به شانا گفت :مسئوالن
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیجفارس (هلدینگ خلیج فارس) ،ش��رکت
سرمایهگذاری نفت و گاز پتروش��یمی تامین (تاپیکو) و پتروشیمی غدیر در
این نشست عنوان کردند که از زمانی که دستورعمل بانک مرکزی مشخص
و تعیین ش��د که ارز پتروش��یمیها باید در سامانه نیما قرار گیرد بر اساس
برآوردهای اولیه ارز کامال شفاف به سامانه نیما تحویل داده شده است.
سخنگ��وی کمیسی��ون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی ب��ا بیان اینکه
پتروش��یمیها عنوان کردند که هزینههایی در حوزه صادرات و بازگشت ارز
داش��تهاند ،افزود :در این نشست پتروش��یمیها مشکالت خ��ود را مطرح و
عنوان کردند که باید ارز مورد نظر برای خرید محصوالت و تجهیزات لحاظ
شود.
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

 ۲۰آبان ،مرحله دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی

بیست��م آبان ماه به عنوان مرحله بعدی عرضه نفت خام سبک ش��رکت
ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی اعالم شد.
ب��ه گزارش وزارت نف��ت ،در این مرحله ۷۰۰ ،ه��زار بشکه نفت خام با
قیمت هر بشکه  ۷۶دالر و  ۲۹سنت برای هر بشکه عرضه خواهد شد.
در این نوبت عرضه نیز همانند نوبت قبل حجم خرید حداقل تعداد ۳۵
هزار بشکه تعیین شده است.
در نخستی��ن مرحله عرضه نفت خ��ام در رینگ بین الملل بورس انرژی
(ش��شم آبانماه) ،هشت محموله  ۳۵هزار بشکهای به قیمت  ۷۴دالر و ۸۵
سنت به ازای هر بشکه از طریق سه کارگزاری خریداری شد.

معافیت کره جنوبی از تحریمهای آمریکا علیه
نفت ایران
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ی��ک مقام دولتی کره جنوبی اعالم کرد این کشور از تحریمهای آمریکا
علیه واردات نفت ایران معافیت گرفته است.
ب��ه گزارش ایسن��ا ،کره جنوبی که یک��ی از متحدان آمریک��ا و یکی از
بزرگترین خریداران نفت ایران در آسیا است ،از واش��نگتن درخواست کرده
بود در اعطای معافیت از تحریمهای نفتی ،نرمش حداکثری به خرج دهد.
آمریک��ا روز جمعه اع�لام کرد پس از اجرای تحریمها از روز دوش��نبه،
به هش��ت واردکننده به طور موقت اجازه خواه��د داد به واردات نفت ایران
ادام��ه دهند.تحت قانون آمریکا ،معافیته��ا میتواند به مدت حداکثر ۱۸۰
روز داده شود.
ای��ن مقام کره جنوبی که مایل نبود نامش فاش ش��ود ،به رویترز گفت:
پتروش��یمیها ب��رای اقتصاد ما کلی��دی هستند و ما تاکی��د کردهایم که از
تحریمهای ایران آسیب میبینیم و این مسئله چالش جدی برای کل اقتصاد
م��ا خواه��د بود.بزرگترین مشتریان نفتی ایران ک��ه همگی در آسیا هستند
خواستار دریافت معافیت برای ادامه خرید نفت از تهران بودهاند.
کره جنوبی که پنجمین خریدار بزرگ نفت جهان است ،عمدتا نفت فوق
سبک ایران را خریداری میکند.

