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معادالت انرژي
رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس و
دولت نیست

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :سهمیهبندی
و افزایش قیمت بنزین در دس��تور کار مجلس و دولت نیس��ت و کمیسیون
انرژی مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالف است.
به گزارش ش��انا ،فریدون حس��نوند در حاشیه نشس��ت کمیسیونهای
مجلس ،در جمع خبرنگاران ،با اش��اره به طرح مباحث مختلف درباره قیمت
بنزین در سطح جامعه ،اعالم کرد :صراحتا میگویم کمیسیون انرژی مجلس
مخالف افزایش قیمت است و اکثر نمایندههای مجلس نیز با افزایش قیمت
موافق نیستند.وی افزود :تا امروز درباره سهمیهبندی و افزایش قیمت سوخت
از طرف مجلس و دولت تصمیمی گرفته نش��ده اس��ت و چنین موضوعی در
دستور کار قرار ندارد.

افتتاح پتروشیمی ایالم با حضور رییس جمهور

رئیس تحقیق و توس��عه پتروش��یمی ایالم گف��ت :مهمترین عاملی که
ام��کان تحقق مزایای واقعی پتروش��یمی ای�لام را برای اس��تان به چالش
میکشد احداث نکردن و راهاندازی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم است.
دکتر «جواد قیصریانفرد» در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :با احداث
پاالیش��گاه گاز ایالم بهمنظور پاالیش گاز میادین گازی تنگ بیجار و کمان
کوه واقع در اس��تان ایالم ،طرح مجتمع پتروش��یمی ایالم با هدف استفاده
بهین��ه از محص��والت تولیدی این پاالیش��گاه و تبدی��ل آن به محصوالت
ارزش��مند پتروشیمی با ارزش افزوده بیش��تر پس از مطالعات اقتصادی در
س��ال  ۱۳۸۱توسط شرکت ملی صنایع پتروش��یمی و شورایعالی اقتصاد
تصویب و در سال  ۱۳۸۲عملیات اجرایی آن آغاز شد.
اش�تغالزایی ،رونق اقتصادی و کاهش س�طح عمومی محرومیت
در استان را دارد
وی گفت :این مجتمع بهعنوان بزرگترین مجتمع پتروش��یمی در غرب
کش��ور با داش��تن واحدهای س��رویسهای جانبی و پلیاتیلن س��نگین در
ح��ال بهرهبرداری و واحدهای عملیاتی الفین و شیرینس��ازی گوگرد نقش
بس��یار مهم و حیاتی در اشتغالزایی ،رونق اقتصادی و کاهش سطح عمومی
محرومیت در استان دارد.
رئیس تحقیق و توس��عه پتروش��یمی ایالم تصریح ک��رد :در این میان
ب��ا توجه به راهاندازی قریبالوقوع واحد الفین موس��وم به الفین س��یزدهم
بهعن��وان واحد مادر بهعلت تولی��د محصوالت متنوع و با ارزش نظیر اتیلن،
پروپیلن ،بنزبن پیرولیز ،برشهای چهار کربن و تأمین خوراک سایر صنایع
پائیندس��ت از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و بهرهبرداری از این
واحد نه تنها تنگنای تأمین خوراک ایجاد ش��ده در واحد پلیاتیلن سنگین
مجتمع را برطرف میکند بلکه ایجاد ارزشافزوده و س��ودآوری ،تسریع در
نرخ بازگش��ت س��رمایه صرف ش��ده در پروژه مذکور ،جلوگیری استهالک
تجهیزات را بهدنبال خواهد داشت.
قیصریانفرد ادام��ه داد :تحقق این مهم ضمن اطمینان خاطر دادن به
س��رمایهگذاران در جهت ایجاد واحدهای پائیندستی پتروشیمی و صنایع
تکمیل��ی مرتبط ،زمین��ه الزم را ب��رای تکمیل حلقههای مفق��وده صنایع
بیش��مار وابسته و توسعه طرحهای میاندستی و پائیندستی آتی و تحقق
ارزشهای مورد نظر در مجتمع از قبیل کسب ارزش افزوده ،ایجاد اشتغال
و توسعه صنعتی و رونق اقتصادی در استان فراهم میکند.
رئیس تحقیق و توس��عه پتروش��یمی ایالم با تأکید بر اینکه مهمترین
عامل��ی که ام��کان تحقق ای��ن مزایا را ب��رای مجتمع و اس��تان به چالش
می کشد عدم احداث و راهاندازی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم است ،تصریح
کرد :در ابتدا طراحی واح��د الفین با ظرفیت حدود  ۳۰۰هزارتن بر مبنای
میزان استخراج و پاالیش گاز در فاز نخست پاالیشگاه بود و برنامهای برای
افزایش ظرفیت و توس��عه واحد مذکور نداشت ،اما با توجه به برنامه شرکت
مل��ی نفت مبنی بر حف��ر  ۵حلقه چاه جدید و توس��عه میدان گازی تنگ
بیجار و اعالم ش��رکت ملی گاز مبنی بر احداث فاز دوم پاالیش��گاه و تعهد
ش��رکتهای مذکور ،ش��رکت پتروش��یمی ایالم بهمنظور جلوگیری از هدر
رفتن میعانات گازی ،گاز مایع و گاز اتان استخراج شده و تولید محصوالت
با ارزش افزوده بیش��تر نه تنها از روی اجبار اقدام به تغییر ظرفیت طراحی
و احداث واحد الفین بر اساس ظرفیت هر دو فاز پاالیشگاه به میزان تولید
س��الیانه  ۴۵۰هزار تن کرد ،بلکه طراحی سایر واحد های فرایندی از قبیل
پلی اتیلن س��نگین و پلی پروپیلن بر مبنای تکمیل فاز دوم پاالیشگاه بوده
است .
قیصریانف��رد تصریح کرد :کار احداث و عملیات فاز نخس��ت با حفر ۵
حلق��ه چاه از میدان گازی تن��گ بیچار با ظرفیت فرآورش  ۸.۶میلیون متر
مکعب گاز در روز از خرداد  ۱۳۸۰آغاز و راهاندازی آن در پاییز سال ۱۳۸۶
ص��ورت پذیرفت و با بهرهبرداری آن عالوهبر تولید روزانه  ۵میلیون و ۸۰۰
هزار مترمکعب برای گازرس��انی به ش��هرهای اس��تان ایالم و تقویت فشار
گاز س��ایر مناطق غربی کش��ور ،روزانه  ۱۰۰۰مترمکع��ب میعانات گازی،
 ۴۵۰ت��ن اتان و  ۸۱۰تن گاز مایع جهت تأمین خوراک پتروش��یمی ایالم
اس��تحصال میشود ،اما فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم با ظرفیت فراورش 4.3
میلیون متر مکعب گاز ترش که بنا بود در مجاورت واحد فعلی پاالیشگاه و
اس��تفاده از همه سرویسهای جانبی پاالیشگاه و نهایتاً تا پایان سال ۱۳۸۹
به بهرهبرداری برس��د .نه تنها این امر محقق نش��د بلکه به بهانه افت فشار
چاههای گاز منطقه بیجار در س��الهای گذش��ته با مشکالتی زیادی مواجه
بود حتی صحبت از منتفی شدن پروژه به میان آمد اما با پیگیریهای انجام
گرفته توس��ط نمایندگان استان و استاندار محترم و با توجه به بررسیهای
صورت گرفته جهت برآورد میزان ذخایر چاههای گاز منطقه بیجار از سوی
کارشناس��ان ش��رکت ملی نفت و نظر مثبت وزیر محترم نفت به این طرح،
حفر  ۵حلقه جدی��د در میدان گازی مذکور در هیئت مدیره وزارت نفت و
احداث فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم در هیئت مدیره شرکت ملی گاز مصوب
شده است.

سرنوشت کارت سوخت پس از خرید خودرو

س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده ه��ای نفتی گفت :در
صورتی که فردی خودرو خریده باش��د ،اما کارت سوخت به نام مالک قبلی
است ،نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و همچنان می تواند از آن استفاده کند؛
زیرا کارت س��وخت بر اساس شماره  )VINکد شناسایی  17رقمی) خودرو
صادر می شود.به گزارش ایرنا ،سرنوشت کارت های سوختی که پس از تغییر
مالکیت خودرو ،همچنان به نام مالک قبلی هس��تند ،از مهمترین پرس��ش
هایی اس��ت ک��ه در روزهای اخیر ش��هروندان در تماس ب��ا ایرنا مطرح می
کنند .پرسش این دسته از مالکان این است که پس از خرید خودرو و تغییر
مالکیت ،آیا نیازی به تغییر کارت س��وخت به نام مالک جدید وجود دارد یا
خی��ر؟ با توجه به اینکه تاکنون اقدامی برای تغییر نام مالک کارت س��وخت
انجام نداده و کارت سوخت آنها ،همچنان به نام مالک قبلی خودرو است ،آیا
الزم است که برای ثبت نام مجدد کارت سوخت اقدام کنند؟
زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
توضیح داد :با توجه به اینکه کارت سوخت بر اساس )شماره وی.آی.ان VIN
 کد شناسایی  17رقمی) خودرو و نه اطالعات شناسنامه ای مالک و یا شمارهپالک صادر می شود ،بنابراین نیازی به ثبت نام مجدد کارت سوخت نیست.
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در آستانه نشست  ۱۷۵اوپک؛

زنگنه :بررسی دالیل خروج قطر از اوپک،
ضروری است

وزی��ر نفت بررس��ی دالیل خروج قطر از س��ازمان
کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) را ضروری عنوان
کرد.ب��ه گ��زارش خانه ملت ،بی��ژن زنگنه در آس��تانه
یکصدوهفتادوپنجمین نشس��ت اوپک این را مطلب را
درباره اعالم خروج قطر از اوپک اعالم کرد.
نماینده ایران در هیئت عامل س��ازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) نیز زیان تقریبی کش��ورهای
عضو و غیرعضو از کاهش قیمت نفت در سه ماه گذشته
را حدود  ۹میلیارد دالر اعالم و اظهار کرده اس��ت :قطر
مانند برخی اعضا از یکهتازی و بدون تعهد بودن کمیته
مش��ترک وزارتی نظ��ارت بر توافق اوپ��ک  -غیراوپک
( )JMMCناراحت اس��ت ،زیرا آنه��ا موظف بودند هر
ن��وع تغییر در تولید را با اط�لاع و اجماع اعضای اوپک
و احتم��اال با هماهنگی میان اعض��ای غیراوپک اعمال
کنند.
به گفته حسین کاظمپور اردبیلی ،زمانی که اعضای
کوچکت��ر و برخی کش��ورهای عرضهکننده با ظرفیت
محدود ،از یک سو با تقاضای کاهش تولید روبهرو شوند
و از س��وی دیگر ،ظرفیتی برای افزای��ش آن در مواقع
لزوم نداشته باشند ،احتمال ریزش تقویت میشود.
قطر پ�س از خ�روج از اوپ�ک میتواند نفت
ایران را بفروشد
مدیر یک شرکت مش��اوره و بازرگانی ،خروج قطر
از س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت (اوپک) را
زمینهس��از عرضه نفت ایران در بازارهای آس��یا و اروپا
توسط دوحه ارزیابی کرد.
س��م باردن ،مدیر ش��رکت اس��ترالیایی مشاوره و
بازرگانی بینالمللی «اسبیآیمارکتس» ،درباره خروج

ادعای افت  ۸۵۴هزار
بشکهای صادرات
روزانه نفت ایران

قطر از س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک)
گفت :این تصمیم میتواند هم به لحاظ اقتصادی و هم
به لحاظ سیاسی درست باشد.
س��عد الکعبی ،وزیر انرژی قطر اعالم کرده که این
کش��ور ژانویه  ۲۰۱۹از اوپک خارج می ش��ود.باردن با
مطرح ک��ردن این دی��دگاه که باقی مان��دن در اوپک
امتی��ازی ب��رای قطر به هم��راه ندارد ،اف��زود :قطر در
قی��اس با دیگر اعضای اوپک ی��ک تولیدکننده کوچک
نفت اس��ت و حفظ مناسبات با اوپک در سطوح وزارتی
و اجرایی مس��تلزم زمان زیادی اس��ت که برای قطر به
صرفه نیست.
خروج قطر از اوپک تاثیر منفی بر قیمت نفت
نمیگذارد
رئیس فراکس��یون نفت و نیروی مجلس ش��ورای
اسالمی معتقد اس��ت خروج قطر از سازمان کشورهای
صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک) ،تاثیر منفی ب��ر بازارهای

جهانی نمیگذارد.
عل��ی کاظم��ی درخصوص خروج قطر از س��ازمان
کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت (اوپک) و تاثی��ر آن بر
بازارهای جهان��ی گفت :قطر روزانه ح��دود  ۶۰۰هزار
بش��که نفت تولید میکند و بر این اس��اس س��هم این
کشور از س��بد تولید نفت اوپک حدود  ۲درصد بیشتر
نیست.
وی افزود :خروج قطر تاثیر جدی بر قیمت و میزان
تولید اوپک ندارد ،اما در ش��رایط کنونی که کشورهای
عضو درپی اتحاد بیشتر هستند این اقدام میتواند تاثیر
منفی در بین اعضا بر جای گذارد.
رئیس فراکس��یون نفت و نیروی مجلس ش��ورای
اس�لامی با اش��اره به اینکه قطر هم اکنون بزرگترین
صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان محس��وب میشود،
تصریح کرد :این مهم در حالی اس��ت که مسئوالن این
کش��ور یکی از اهداف خ��روج خود از اوپک را تمرکز بر
تولید گاز طبیعی مطرح کردهاند.
کاظمی عنوان کرد :قطر در فروش گاز طبیعی باید
خود را به عنوان یک صادرکننده مطمئن به دنیا معرفی
کن��د ،از این رو خروج از اوپ��ک میتواند به جایگاهش
لطمه بزند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تاکنون برخ��ی از اعضای
اوپ��ک از ای��ن گروه خارج ش��دهاند ،اما پ��س از مدتی
ب��ه آن بازگش��تهاند ،گفت :ب��ه نظر میرس��د باوجود
ادعاه��ای مقامه��ای قط��ری مبن��ی ب��ر برنامهریزی
راهبردی برای خروج از اوپک ،اما در آینده این کش��ور
مجددا با دیگر کش��ورهای این گ��روه همپیمان خواهد
شد.

پای��گاه خبری اویل پرایس مدعی ش��د ص��ادرات نفت ایران در ماه نوامبر  ۸۵۴هزار بش��که در روز کاهش یافته و به ۱.۰۴۱
میلیون بشکه در روز رسیده است .
به گزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس ،صادرات نفت خام اوپک ماه گذشته میالدی  619هزار بشکه افزایش یافت .ونزوئال
به تنهایی مس��ئول  358هزار بش��که آن بود .در واقع این کشور پر مشکل آمریکای جنوبی با دارا بودن بزرگترین ذخایر نفتی در
جهان سومین افزایش صادرات را طی این ماه داشته است .
عربس��تان س��عودی ب��ا افزایش روزانه  791هزار بش��که در صدر این لیس��ت ق��رار دارد .به دنبال آن هم امارات اس��ت که
محموله های نفت خامش  47هزار بش��که در روز باالتر رفته اند .آنگوال هم با افزایش  238هزار بش��که ای در ماه نوامبر ،بیش��تر
از اکتبر نفت صادر کرده است .جای تعجب نیست که ایران با اجرایی شدن تحریم های آمریکا و علیرغم معافیتهای اهدا شده
توسط واشنگتن ،بیشترین کاهش را در صادرات نفت خام داشته است .تاثیرات این شرایط بعدها حس خواهد شد .صادرات ایران
برای نوامبر  854هزار بشکه کاهش یافت و کال به  1.041میلیون بشکه در روز رسید .
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Ã{Âf/ ÆqÂ/À» ÉZ/«M ¹Z/¿ Ä] , ²¿Y{ 1/5 Ê¿ZÌY ¾¼i ZÀjfY Ä] Ä¿Zy [Z^°Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ 1/5 Y Z» ²¿Y{ %3 Ä] d^¿ – Ê¸Y 619
¿^d^/¿ Ã{Âf {ZÆ» Á Z» ²¿Y{ ¹{ZfÅ Ä Ä] d^¿ ®ËÅ Ã{Âf Ê´¼Å ¾ËÁa Á ÃÌÀ» Á Â¸¼·Y z§ ZÆ¼¿Zy Á Z» ²¿Y{ º¸Æq Ä Ä] d
]Á Ä¸Ì¸/ ¾Ì/Æ» Á Z/» ²/¿Y{ ¹|fÅ ®Ë Á dÌ] Ä] d^¿ ®ËÅ Ã{Âf Á{ Å ½YÂÌ¯ Á Ì^»Z¯ Á Z» ²¿Y{ ¹| Á YÅ ®Ë Á dÌ] Ä
¼½Z/ËZ«M . Z/» ²/¿Y{ ºf/ Á |/ Ä Ä] d^¿ ½ZÌuZf§ |¼v» Á Z» ²¿Y{ ºfÌ] Á |Ì Ä Ä] d^¿ ®ËÅ ½ZÌuZf§ Á{ Å É|Æ» Á YÌ
97/10/10 wÂ» ÊÆ·Y Ë Á Ê¼ZÅ

]Ä z

ZÀjf/Y Ä] Ä¿Zy [Z^°Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ 2/85 µ{Z » ²¿Y| ºÆ Ã{ Y ºÆ 7 Y Z» ºÆ 4 / 75 Ä] d^¿ Ê¼Ë¯ É{ZÅ – Ê¸Y 2814
]97/10/10 wÂ» ÊÆ·Y Ë Á Ê¼ZÅ ½ZËZ«M . ½M Ê¿ZÌY ¾¼i ÉZÆ
97/10/10 wÂ» ÊÆ·Y Ë Á Ê¼ZÅ ½ZËZ«M . ½M gZi|vf» ÃY¼Æ] Y|Æ Y» ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ¾ËÁ« ÉY{Æ – Ê¸Y 3019
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wÂ/» Ê/ËÁ] Á É{Y/» ½Z/ËZ«M ./]»f» 2344/25 duZ/» Ä] ¡Z] Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ Âa ½YÆ» Ê¨» – Ê¸Y 30 Y Ê§ 310
97/10/11
¾ËÁ/« Ê«Â¬u Á Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ µÁY Ä^  74/11/9 ÄyÂ» 1117 ÃZ¼ diYÁ u ]Y] § ÊËÔ ¹Ô£ ¹Âu» gYÁ – Ê¸Y 30 Y Ê§ 155
^|Ì« Z] . Ê§Âf» {ÓÁY § ½ZËZ Ê¨» – 8 § ÊËÔ Ê´¼Å Ä¼Z§ – 6 ½ÂeZy º¿Zy – 5 \Ì^u – 4 |¼v» – 3 Êe» – 2 ¦ÂË – 1 : Y |ÀeZ
cÂ/§ ¾ËÁ/« ¥Ôf/yY ¶/u ÉYÂ 18 Ä^  95/1/15 ÄyÂ» 9509972822800006 ÃZ¼ diYÁ u ]Y] µÁY ¦Ë{ § ÊËÔ ¦ÂË Ä°ÀËY
¿¼¼Å ÊËZ«M ÊmZu ÄÀÌ° Á {ÓÁY § ÊËÔ Ê´¼Å YÅ Á Ä¼Z§ Á Ä]Â^v» Á Ä»Â » Á É|Æ» Á Ê¸ Á ¨ m |ÀeZ^ eÂ¨·Y ¾Ìu gYÁ Ä¯ Ã{Â
»Y |/ÀeZ^ ¾ËÁ/« Ê»Â/¼ ÃZ³{Y{ 13 Ä^  79 / 7 / 17 ÄyÂ» 0403930273 ÃZ¼ diYÁ u ª^ ºÅ ¹Á{ ¦Ë{ § ÊËÔ Êe» . Ê§Âf
»/u Ê ºÅ ¹ZÆq ¦Ë{ § ÊËÔ \Ì^u Á Ê§Âf» ÄmÁ ZÆÁ§ ½ZÌ¸« ¹¯Y Á {ÓÁY § ÊËÔ Ê´¼Å Á Z^Ë§ Á ZËa Á |¼v» Á {Â » Á Ê^fn
Ê¿Z/]« Ã|/Ë§ Á {ÓÁY § ÊËÔ |»Zu Á ¾Ìu Y |ÀeZ^ Ä¯ Ã{Â¼¿ cÂ§ ¾ËÁ« ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 12 Ä^  97/2/30 ÄyÂ» 131 ÃZ¼ diYÁ
97/10/11 wÂ» ÊËÁ] Á É{Y» ½ZËZ«M . Ê§Âf» ¼Å
Ê/ËÁ] Á É{Y/» ½ZËZ«M . ]» f» 380/02 duZ» Ä] Ä¯Áf» Æ¿ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ¾ËÁ« ÉY{Æ – Ê¸Y 63 Y Ê§ 122
»97/10/11 wÂ
Ê/ËÁ] Á É{Y/» ½ZËZ«M . ]» f» 75/60 duZ» Ä] Ä¯Áf» Æ¿ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ÉZ§Y YÅ º¿Zy – Ê¸Y 72 Y Ê§ 461
»97/10/11 wÂ

]¾ËÁ« © µZ¼ 4 z

½ZËZ«M . ]» f» 7/70 duZ» Ä] Ä¯Áf» Æ¿ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ Âa Ê¼°u ºË» º¿Zy – Ê¸Y 3184 Y Ê§ 76 Y Ê§ 3205
^|97/10/12 wÂ» |¿Â¸Ì¸m Á Ã{Y Ä·Y
Ä/ « ®/Ë ²¿Y|/ Y Z» ²¿Y{ 1/5 Á 1/5 Á 3 Ä] d^¿ \Ìee Ä] ÊËY¤ Ê´¼Å cÆ |ÌÅZ¿ Á ÃÅ Á |Ì¼u – Ê¸Y 3191 Y Ê§ 7013
»97/10/12 wÂ» |¿Â¸Ì¸m Á Ã{Y Ä·Y|^ ½ZËZ«M . ]» f» 22/85 duZ» Ä] Ä¯Áf» Æ¿ ¾Ì
Á Ã{Y Ä/·Y|^ ½Z/ËZ«M . ]» f» 29/05 duZ» Ä] Ä¯Áf» Æ¿ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ½Z¯ ºZ¬·YÂ]Y – Ê¸Y 3191 Y Ê§ 7042
97/10/12 wÂ» |¿Â¸Ì¸m
Á ¹YM Ä/Æ·Y º¿Z/y Á Ê/ÀÌ´q Ì» Ä·Z» Ê¸ ¨n¿ Á É´· dy{ ¾ËÁa º¿Zy Á § Ê»Â » Á{ Å Ê¸ Á Ê¸ |¼v» – Ê¸Y 3191 Y Ê§ 7043
97/10/12 wÂ» |¿Â¸Ì¸m Á Ã{Y Ä·Y|^ ½ZËZ«M . ]» f» 40/32 duZ» Ä] Ä¯Áf» Æ¿ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ § Ê»Â » Zf°Ë º¿Zy
·~Á |À¿Z ºÆ] Âu ®¸» Â«Á ¶v» { ÊÆ³M { ¬» dZ Á Á { Ä¯ {Â Ê» Ã{Y{ ZyY ©Â§ ÉZÆ¯Ôa ¾ËÁZn» Á ¾Ì°·Z» Ä] Ä¸ÌÂÀË|] Y
{Á|/u Z/] d/^i ½Â¿Z« 209 Ã{Z» ª^ ZÆ¿M ®¸» |ÀZ] ÄfY|¿ Âu {Á|u |Ë|ve «Â» { ZÆ¿M Ê¿Â¿Z« Ã|ÀËZ¼¿ ZË Á ®¸» ½Z^uZ Y ®ËÅ Är¿ZÀq
xËZ/e Y d/^i ½Â¿Z/« 20 Ã{Z/» ª^ |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY|¿ Âu ¶v» { Ä¯ Ê§f» ¾ËÁZn» . | |ÅYÂy |Ë|ve ¾Ì°·Z» ¥ Y Ã| ZÆY
Y/fY ºÌ¸/e xËZ/e Y ÃZ/» ®Ë c|» ¥ Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Ê^f¯ cÂ Ä] Y { Ây YfY Á Ê dËZ¤· É|Ë|ve Ä¸neÂ ºÌÀe
{ÊÅYÂ³ Á Ä mY» ÄÂ]» ÃZ³{Y{ Ä] |¿YÂe Ê» ZÆ¿M Ê¿Â¿Z« Ã|ÀËZ¼¿ ZË d^i ÊZ¬f» cÂÀËY Ì£ { , |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« m» Ä] Y {Ây dYÂy{Y
|d/ËZ Z/] Y Ê/f^« cZÌ¸¼ YfY Ä] ÄmÂe ½Á|] ÃY{Y ¾ËY ÄÂ]» ÊÅYÂ³ ÄWYY Z] Á . |ËZ¼¿ ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Á d§ZË{ dYÂy{Y{ ºË|¬e ¹
»¬. {Y{ |ÅYÂy Ä»Y{Y cY
1397/09/15 :Zf¿Y xËZe
-3269/¦·Y.¹938
ÊÀÌv»Ô£ ¾u - ¾ËÁ« ®Ë Ä¬À» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW
diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ä/Ô¯ Ä/] d/YÂy{Y{ s/ Ä] 325 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ t·Z ÁZ¯ Ä·Y ½ZuY ÉZ«M
½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y 970287
{Á|/] {Â/y Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 1385/10/23 xËZe { 53 Ä»ZÀZÀ Ä] Ê¿YÂÅZ ÁZ¯ ÄÀÌ°
¿|. t·Z ÁZ¯ Ä·Y ½ZuY –1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³ Ê³
t·Z/ ÁZ/¯ ÄnË|y –3 gZ¿Y |¿§ 345 . t·Z ÁZ¯ YÅ –2 Â¯} |¿§ 325
ºÌÅY/]Y –5 Â/¯} |/¿§ 13 . t·Z ÁZ¯ ©{Z |¼v» –4 gZ¿Y |¿§ 346 .
¯Z] ®ÀËY gZ¿Y |¿§ 390 . t·Z ÁZ¯ Ä¿YÁa –6 Â¯} |¿§ 4 . t·Z ÁZ
ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y
{{Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ
-3259/97
«¾ÌÅÂ¯ Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Á{ Ä^  ÊZ

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ä/Ô¯ Ä/] d/YÂy{Y{ s/ Ä] 325 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ t·Z ÁZ¯ Ä·Y ½ZuY ÉZ«M
½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y 970286
»Ê³|¿ {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 60/3/23 xËZe { 7 Ä»ZÀZÀ Ä] t·Z ÁZ¯ Ê¸ |¼v
53   Ê¿YÂÅZ/ ÁZ/¯ ÄÀÌ°/ –1 :Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³
t·Z/ ÁZ/¯ YÅ –3 Â¯} |¿§ 325   t·Z ÁZ¯ Ä·Y ½ZuY –2 Ê§Âf» ¼Å
Z/ |/¼v» –5 gZ/¿Y |¿§ 346   t·Z ÁZ¯ ÄnË|y –4 gZ¿Y |¿§ 345 .
¯Â¯} |¿§ 13 . t·Z ÁZ¯ ©{Z |¼v» –6 Â¯} |¿§ 453 . t·Z ÁZ
|/¿§ 390   t·Z/ ÁZ¯ Ä¿YÁa –8 Â¯} |¿§ 4   t·Z ÁZ¯ ºÌÅY]Y –7
Z/e |/ËZ¼¿ Ê/» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY gZ¿Y
ÃZ/» ®/Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯Å
]. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e YÂ Ä
-3258/97
«¾ÌÅÂ¯ Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Á{ Ä^  ÊZ

میز خبر
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش
نفت در الیحه بودجه  ۹۸با وجود تحریمها

بررس��ی جزئی��ات الیحه بودج��ه  ۹۸نش��ان میدهد ،با وج��ود کاهش
درآمدهای نفتی ،س��هم قانونی صندوق توس��عه ملی در الیحه بودجه سال
آینده رعایت خواهد شد.
به گزارش تسنیم  ،جزییات الیحه بودجه نشان میدهد برای سال آینده
صادرات 1تا  1.5میلیون بشکه در روز به ازای هر بشکه  54دالر برای کشور
در نظر گرفته شده است .به این ترتیب با کاهش حداقل  1میلیون بشکه ای
صادرات نفت در مقایس��ه با بودجه سال قبل ،به طور کلی درآمدهای نفتی
کشور در بودجه با کاهش مواجه میشود.
یکی از ایده هایی که کارشناس��ان برای جبران کاهش درآمدهای دولت
در نظر گرفته اند موضوع کاهش س��هم صندوق توس��عه ملی بود که به نظر
میرسد در حال حاضر دولت تاکیدی بر اجرای مستقیم آن ندارد.

نخستین سکوی فاز  ۱۳پارسجنوبی نصب شد

نخستین عرشه دریایی فاز  ۱۳پارسجنوبی با وزنی حدود  ۲هزار و ۲۰۰
تن ،در موقعیت مخزنی سکوی  ۱۳Bنصب شد.
به گزارش ش��رکت نفت و گاز پارس ،پیام معتمد ،مجری طرح توس��عه
فاز  ۱۳پارسجنوبی با اعالم این خبر گفت :از ابتدای ماه گذش��ته دو عرشه
 ۱۳Bو  ۱۳Dبهط��ور همزمان در یارد صنعتی صدرا در بوش��هر بارگیری و
مهاربندی شدند و آمادگی کامل برای نصب در موقعیتهای دریایی داشتند،
اما به دلیل ش��رایط ناپایدار ج��وی و اهمیت رعایت الزام��ات ایمنی ،نصب
سکوی  ۱۳Bدر نخستین بازه هوایی مناسب انجام شد.
وی با اش��اره به پیش��رفت فیزیکی بیش از  ۹۸درصدی ساخت سکوی
اصل��ی  ۱۳Bگف��ت :پس از دریافت گزارش ش��رایط مس��اعد آب و هوایی،
عملیات نصب این س��کو با پهلوگیری در کنار جرثقیل دریایی اچ.ال ۵۰۰۰
آغ��از ش��د و پس از انجام مراحل جداس��ازی از ش��ناور  ۱۲۴FLBبا تالش
ش��بانهروزی مهندسان ،نیروهای فنی کارفرما و شرکت صدرا روی چهارپایه
از پیش نصب شده در این موقعیت قرار گرفت.
معتمد ظرفیت برداش��ت روزانه از س��کوی اصلی ف��از  ۱۳پارسجنوبی
را  ۵۰۰میلی��ون فوت مکع��ب (مع��ادل  ۱۴,۲میلیون مترمکع��ب) عنوان
و پیشبین��ی ک��رد پ��س از انج��ام عملی��ات ه��وکآپ و فعالیته��ای
مرب��وط به اتصاالت س��کو ،این عرش��ه در دیماه امس��ال ب��ه بهرهبرداری
برسد.
وی درب��اره نصب دومین س��کوی طرح توس��عه ف��از  ۱۳پارس جنوبی
افزود :در صورت مس��اعد بودن شرایط جوی ،س��کوی  ۱۳Dکه همزمان با
سکوی ۱۳Bبارگیری و راهی خلیجفارس شده است نیز اوایل هفته آینده در
موقعیت مخزنی خود نصب خواهد شد.
به گفته مجری فاز  ۱۳پارس جنوبی ،با اتمام عملیات نصب و راهاندازی
دو سکوی اصلی  ۱۳Bو اقماری  ،۱۳Dبرداشت گاز از طرح توسعه این فاز با
ظرفیت استاندارد یک میلیارد فوت مکعب در روز ( ۲۸,۴میلیون مترمکعب)
انجام خواهد شد.
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رئیس سابق کمیته قراردادهای جدید نفتی گفت :انگیزه عربستان حل
مسئله خاش��قچی با آمریکا است ،ایاالت متحده هم میخواهد عرضه اضافه
شود تا مجبور نباشد ذخایرش را روانه بازار کند و به تولیدات گران مثل شیل
و خلیج مکریک آس��یب نرس��د ضمن اینکه برای رودررویی با ایران بدنبال
پایین آوردن قیمت است.
سیدمهدی حسینی در گفتوگو با ایلنا ،درباره خروج قطر از اوپک اظهار
داشت :ورود و خروج اعضای اوپک سابقه دارد واین اولین باری نیست که این
اتفاق میافتد قبال هم اکواردور از اوپک خارج شد و برخی نیز جدید آمدهاند
این تحوالت معمول نیست ولی سابقه داشته است.
وی افزود :اما علت خروج قطر مهم است این کشور در حوزه نفت چندان
حرفی برای گفتن ندارد ،بیش��تر تولیدکننده گاز و ال.ان.جی است و درآمد
کالنی از این بخش بدس��ت میآورد .این روزها شاهد اختالفات سیاسی بین
کشورهای عربی هستیم ،عربستان و امارات کنار هم قرار گرفتهاند و قطر را
محاصره اقتصادی و حتی تهدید کرده و تحت فشار گذاشتهاند ،این میتواند
یکی از عواملی باشد که قطر را به اینجا رسانده هرچه کمتر در مجامعی باشد
که اصطکاکها و زور گفتن و فشارها کم شود بهتر است.
وی ادامه داد :سیاس��ت ما حمایت و ادامه انس��جام اوپک به عنوان تنها
س��ازمان جهان س��ومی اس��ت که در این  4دهه موفق بوده است ،بنابراین
میخواهیم آس��یب و اختالفها کمتر باشد و با قدرت در برابر تحوالت بازار
بایستد و به ثبات بازار هم کمک کند.
رئیس س��ابق کمیته قراردادهای جدید نفتی در ادامه تاکید کرد :شاید
ما به طورموقت خیلی هم از دعوای س��ه کشور و خروج قطر از اوپک بدمان
نیاید زیرا قدم به قدم اطراف عربس��تالن به دلیل داستان یمن ،کشتار مردم
بیگناه ،دخالت در امور داخلی این کش��ور ،دادن سالح برای کشتار کودکان
یا حوثیها خالی میش��ود ،این جنگ  5س��اله و توس��عه بیماری و قحطی
تجربهای اس��ت که عربستان محور آن است و امارات هم در کنار او است در
این فضا اگر قطر از آنها فاصله میگیرد خوشایند ما است و برای کوتاه مدت
ما را خوشحال میکند ،اما در مجموع انسجام اوپک باید حفظ شود و خروج
از اوپک را تشویق نمیکنیم.
وی درب��اره احتمال تمدید بیانیه کاهش  1.8میلیون بش��کهای اعضای
اوپ��ک گفت :حتما روی بیانیه جدید کار خواهد ش��د ،تصور میکنم فضای
امروز با ش��رایطی که بیانیه قبلی صادر شد متفاوت است ،ما به طور طبیعی
همیش��ه حامی نرخهای معقول نفت بودی��م و از قیمت باال دفاع میکردیم
هیچوقت طرفدار عرضه باال نبودهایم ،اکنون عربس��تان هم به دالیل دیگری
میگوید یک میلیون بشکه از بازار حذف شود گرچه ما به خاطر شرایطمان
و مسائل تحریم مستثنی هستیم.
وی یادآور ش��د :در حال حاضر انگیزه عربستان حل مسئله خاشقچی با
آمریکا است ،ایاالت متحده هم میخواهد عرضه اضافه شود تا مجبور نباشد
ذخای��رش را روانه بازار کند و به تولیدات گران مثل ش��یل و خلیج مکریک
آسیب نرسد ضمن اینکه برای رودررویی با ایران بدنبال پایین آوردن قیمت
اس��ت .عالوه بر این مردم آمریکا نس��بت به قیمت نف��ت و فرآورده و بنزین
حساسند و عکس العمل نشان میدهند چیزی که دولت ترامپ آن را دوست
ندارد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت :آمریکا میخواهد تولیدکنندگان
نف��ت اضافه وارد بازار کنند تا قیمتها پایین بیاید که هم به ما ضربه بزند و
هم بازار خودش را تنظیم کند.
وی با بیان اینکه عربس��تان بازی دوجانبهای را آغاز کرده اس��ت ،افزود:
اوال اینکه تولید را تا حدی که توانسته باال برده یعنی بیش از این توان تولید
ندارد دوم اینکه در قضیه خاش��قچی آمریکا زیاد س��خت نگیرد و مشکل با
ایران را در عمل حل میکند یعنی تا حدی توانسته تولید را باال برده نتیجه
اینک��ه انگیزه عربس��تان از اینکه یک میلیون بش��که نفت از بازار کم ش��ود
متفاوت از انگیزهای اس��ت که ما داریم ،اما قرار باش��د بیانیه اوپک به اینجا
ختم شود که بخشی از نفت بازار حذف شود ما باید رای مثبت بدهیم حتی
اگر عربستان حامی این ایده باشد.

