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صادرات روزانه 450 هزار بشکه میعانات گازی
تفاهم - گروه نف��ت و انرژی: معاون امور 
بین الملل و بازرگان��ی وزارت نفت گفت: برای 
پنج سال آینده 185 میلیارد دالر پروژه در صنایع 
ب��اال، میان و پایین دس��تی صنع��ت نفت تعریف 
ش��ده و می توانیم س��الیانه 40 تا 50 میلیارد دالر 
جذب سرمایه داشته باشیم.»امیرحسین زمانی نیا« 
در همایش بین المللی »بهینه س��ازی قراردادهای 
نف��ت و گاز« اف��زود: آی.پی.س��ی )IPC - مدل 
جدید قراردادهای نفت��ی( فقط یک قرارداد نفتی 
اس��ت اما مس��اله عمده اینکه بای��د وارد مذاکره 
برای عقد قرارداد ش��ده و آغ��از به کار کنیم. وی 
خاطرنشان ساخت: تا یک ماه و نیم آینده قرارداد 
IPC نهایی ش��ده و ب��ا طی کردن هم��ه مراحل 
 ب��ه صورت ش��فاف، مذاکره ه��ای مربوطه آغاز 
می ش��ود. زمانی نیا ادام��ه  داد: امروز که قیمت 
نفت به حدود 40 دالر نزدیک شده، تولیدکنندگان 
نفت رقابت زیادی برای جلب و جذب س��رمایه 
گ��ذاران آغاز کرده اند. مع��اون امور بین الملل و 
بازرگانی وزارت نفت تصریح کرد: با وجود دارا 
بودن رتبه چهارم تولید نفت و همچنین داش��تن 
بیشترین ذخایر گازی جهان اما به همان نسبت از 
تولید خوب و مناسبی برخوردار نیستیم؛ در حالی 
که تولید، معیار قدرت و نفوذ در بازار بین المللی 
اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: ثبات نظام سیاسی 
کشور، امنیت کشور و وجود مهندسان و نیروهای 

کارآزموده، از جمله امتیازها و مزایای دیگر ایران 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. به گفته 
این مقام مس��ئول، تولید س��ه میلیون و 800 هزار 
بشکه ای روزانه نفت ایران در شرایط کنونی، در 
مقایس��ه با ذخایر کشور رقم ناچیزی است و باید 
بهبود یابد. وی با تاکید بر اینکه »امروز وضع نفت 
خوب اس��ت«، افزود: در مدت چن��د ماه پس از 
اجرایی ش��دن برجام توانس��تیم تولید نفت را دو 
برابر کرده و به دو میلیون بش��که در روز برسانیم 
و عالوه بر آن، عواید مربوطه را به صورت بانکی 
دریافت کنیم. زمانی نیا یادآورش��د: این در حالی 
بود که در سال 1392 فقط 970 هزار بشکه نفت 

در روز در پنج ماه نخست سال صادر می کردیم و 
تولید میعانات گازی فقط 230 هزار بشکه در روز 
بود )که امروز به روزانه 450 هزار بش��که رسیده 
اس��ت(، نفتکش های ایرانی را بیمه نمی کردند؛ 
تجهیزات کشور از جمله کمپرسورها، توربین ها 
و ... در آلم��ان، دبی و س��ایر نقاط جهان توقیف 
شده بود. وی اضافه کرد: امروز به برکت اجرایی 
ش��دن برجام، امکان حضور کارشناسان خارجی 
برای راه اندازی تجهیزات کشور فراهم شده )که 
رون��د اجرای پروژه ها را تس��ریع کرده اس��ت(، 
وجوه توقیفی ایران در برخی شرکت ها آزاد شده 
اس��ت )از جمله شرکت ش��ل اقدام به آزادسازی 

ی��ک میلیارد و 770 میلیون ی��ورو از وجوه ایران 
کرد(، هزینه جابجایی پول به ش��کل چشمگیری 
کاهش یافت و .... . همه اینها دال بر این است که 
امروز وضع نفت خوب است و تا چند ماه دیگر 
می توانیم قراردادهای بزرگی برای سرمایه گذاری 
داش��ته باش��یم. همچنین در ای��ن همایش معاون 
حقوق��ی رئیس جمهوری با اش��اره به نشس��ت 
اخیر مقام معظم رهبری با دانش��جویان و اساتید 
دانشگاه ها گفت: همانطور که مقام معظم رهبری 
تاکید کردند مدل جدید قراردادهای صنعت نفت 
مطابق با منافع ملی اصالح خواهد شد.الهام امین 
زاده افزود: در این مدل قراردادی، ش��فاف سازی 
و تعیین دقیق جای��گاه حاکمیتی و تصدی گری، 
جای��گاه نهاده��ای قانونی مانند هیئ��ت نظارت 
بر منابع نفتی، ش��روط حل اخت��الف و داوری و 
نح��وه انتقال فن��اوری و ارتقای توان ش��رکتهای 
داخل��ی مدنظر قرار دارد. وی با بیان این که اصل 
توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی 
که در قراردادهای نفتی دیده ش��ده است، در این 
کنفرانس بررسی می ش��ود از ورود دانشگاه ها و 
جامعه علم��ی به مبحث قرارداده��ای نفتی ابراز 
خرسندی کرد و اظهار کرد: دانشگاه تهران از سال 
88 به حوزه حقوق انرژی ورود و دومین همایش 
ملی حقوق انرژی را با گرایش نفت و گاز در مهر 

ماه سال 94 برگزار کرد.

اوج گیری دوباره مصرف برق کشور
پی��ک مصرف برق کش��ور روز ش��نبه با 
افزایش 4885 مگاواتی نس��بت به روز جمعه، 
از مرز 49 هزارمگاوات گذش��ت. به گزارش  
تفاهم، آمارهای منتش��ر شده از سوی وزارت 
نیرو نش��ان می دهد که شنبه پیک مصرف برق 
کشور 49 هزار و 151 مگاوات به ثبت رسید، 
درحالی که پیک مصرف برق کش��ور در روز 
جمع��ه،  44 ه��زار و 266 م��گاوات گزارش 
ش��ده بود. بر اس��اس این گزارش، این میزان 
درمقایس��ه با روز مش��ابه پارس��ال نیز 4700 
مگاوات افزایش داش��ته است. همچنین میزان 
ذخی��ره نیروگاه های کش��ور در روز ش��نبه به 
یک هزارو 926 مگاوات رس��ید. برمبنای این 
گزارش، صنایع کشور نیز در روزشنبه سه هزار 
و 452 مگاوات برق مصرف کردند. با افزایش 
پیک مص��رف به باالی 49هزار م��گاوات، از 
هموطنان درخواست می شود برای بهره مندی 
همگان از برق، مدیریت مصرف را به ویژه در 
ساعت های اوج بار )ساعات 12تا 16 و 19 تا 

23( در دستور کار خود قرار دهند.

افزایش قیمت جهانی ال ان جی
با توجه به وجود مناقصات جدید خرید ال 
ان جی و توقف موقت فعالیت برخی تأسیسات 
تولیدی پیش بینی می ش��ود که قیمت جهانی 
این س��وخت در هفته ج��اری افزایش یابد. به 
گزارش رویترز، پیش بینی می ش��ود که قیمت 
ال ان جی آس��یا در هفته جاری در پی افزایش 
تقاضا از سوی کشورهایی چون آرژانتین و هند 
و همچنین احتمال به طور انجامیدن خلل وارد 
شده به تأسیسات گاز استرالیا و آنگوال افزایش 
یابد. اگرچه در پی افزایش واردات گاز به بازار 
آس��یا، هفته گذش��ته قیمت تک فروشی ال ان 
جی با 25 سنت کاهش به پنج دالر و 25 سنت 
ب��رای هر میلیون بی تی یو رس��ید، مش��خص 
نب��ودن زمان از س��رگیری فعالیت تأسیس��ات 
جدی��د صادرات ال ان جی گورگون ش��رکت 
شورون سبب شده است که پیش بینی در مورد 
قیمت آینده این سوخت نا معلوم بماند.شرکت 
شورون هفته گذشته تولید تأسیسات گورگون 
خود را به دلیل نشتی گاز متوقف و اعالم کرد 
که عملیات کاری ظرف یک هفته از سر گرفته 
خواهد شد، اما محقق شدن این امر هنوز قطعی 
نیست. از سوی دیگر به نظر می رسد که فرایند 
عرضه گاز پروژه آنگوالی شورون، پس از آغاز 
مجدد فعالیت این تأسیس��ات در ماه ژوئن بعد 
از دو س��ال وقفه، در مقایس��ه با سیل نخستین 

محموله های ارسالی، کند شده است.

خبرنامه

 کاهش 2 درصدي بارش ها 
در مقایسه با میانگین دراز مدت

حجم بارش های کش��ور از ابتداي س��ال 
آبي جاري )مهرماه 94( تا روز ش��نبه نس��بت 
به میانگین درازمدت، دو درصد کاهش داشته 
است. به گزارش تفاهم، بر اساس آخرین آمار 
منتش��ر شده از س��وي دفتر مطالعات پایه آب 
ش��رکت مدیریت منابع آب ای��ران، از ابتداي 
س��ال آبي جاري تا شنبه میزان بارش ها نسبت 
به میانگین دراز مدت به 231 میلي متر رسیده 
اس��ت. بر اس��اس این گ��زارش، ای��ن میزان 
بارندگي نس��بت به میانگین دوره هاي مش��ابه 
دراز مدت )236 میلیمت��ر( دو درصد کاهش 
و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 184 
میلي متر حدود 26 درصد افزایش داشته است.
همچنین حجم بارش ها از ابتداي مهر تا پایان 
روز ش��نبه معادل 380.694 میلیارد مترمکعب 

بوده است.

نصب 400 هزار کنتور هوشمند برای 
مشترکین پرمصرف صنعتی و کشاورزی

بیش از 400 هزار کنتور هوشمند تا پایان 
امسال توسط س��ازمان بهره وری انرژی ایران 
ب��رای مش��ترکین پرمص��رف دیماندی بخش 
صنعت و کشاورزی نصب می شود. به گزارش 
تفاه��م، در زمان حاضر طرح ملی فراس��امانه 
هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی )فهام( 
که به عنوان اولین گام در هوشمندسازی شبکه 
توزیع برق کش��ور در حال اجرا است، از نظر 
پیش��رفت فیزیکی و اقدام های فنی و اجرایی 
در وضعیت مناس��بی قراردارد، به طوری که از 
نظر اجرایی درحال حاضر انجام پایلوت های 
طرح فهام در مناطق 5 گانه در تهران، مش��هد، 
زنجان، بوش��هر و اهواز رو به اتمام بوده و در 
بعضی مناطق نیز، فعالیت ها در جهت توس��عه 
طرح پس از اجرای پایلوت ها آغازشده است. 
بر این اس��اس، س��ابا در راس��تای برنامه های 
اقتص��اد مقاومت��ی تا پایان س��ال جاری قصد 
دارد بی��ش از 400 ه��زار کنتور هوش��مند را 
برای مش��ترکین پرمص��رف دیماندی صنعتی 
و کش��اورزی نصب نماید. بسیاری از مسائل 
فن��ی و امنیت��ی این طرح حل ش��ده اس��ت، 
به طوری که مش��خصات و الزام های فنی الزم 
برای پیاده سازی س��امانه مرکزی و کنتورهای 
هوشمند تهیه شده وهم چنین بخش عمده ای 
از مشخصات قابلیت همکاری بین تجهیزات 
و س��امانه های نرم اف��زاری ب��رای جلوگیری 
 از ایج��اد انحص��ار درط��رح ملی فه��ام تهیه 

شده است.

خبرنامه

 رکوردشکنی ایران 
در صادرات نفت کوره

تفاهم- گروه خبر: مدیراموربین الملل شرکت ملی نفت ایران با 
بیان اینکه صادرات نفت کوره در طول چند ماه گذشته افزایش پیدا 
کرده گفت: میزان صادرات نفت کوره هم اکنون بیش از یک میلیون 
و 500 هزار بش��که )حدود 10 میلیون بشکه( در ماه است. محسن 
قمصری درباره مقاصد صادراتی این فرآورده نفتی اظهار داشت:عمدتا 
مقاصد آنها آسیا و کشورهای چین و سنگاپور بوده است.براساس این 
گزارش، در حال حاضر به طور متوس��ط روزانه حدود 100 میلیون 
لیتر نفت کوره در پاالیش��گاه های نفت کش��ور تولید می شود که با 
افزایش تولید گاز پارس جنوبی، در شرایط فعلی گاز جایگزین نفت 
کوره در سبد سوخت کشور ش��ده است.براساس قوانین موجود و 
مصوب، پاالیش��گاه ها باید ظرفیت تولید نفت ک��وره خود را به 10 
درصد کاهش دهند، این در حالی است که در حال حاضر حدود 27 
درصد سبد پاالیش نفت کشور را نفت کوره تشکیل می دهد.همچنین 
سیدناصر سجادی - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
پیشتر با تاکید بر اینکه با کاهش مصارف داخلی، حجم صادرات گاز 
مایع و نفت کوره کش��ور با افزایش روبرو شده است، تصریح کرده 
بود: از ابتدای س��ال جاری تاکنون متوسط مصرف نفت کوره کشور 

حدود 45 درصد کاهش یافته است.

 تولید ٩ میلیون بشکه میعانات گازی 
در پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی

پاالیش��گاه چهارم ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سه 
ماه نخس��ت امس��ال بیش از 9 میلیون و 464 هزار بشکه میعانات 
گازی تولی��د ک��رده است.سرپرس��ت مدیریت پاالیش��گاه چهارم 
ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی به شانا گفت: با ارسال خوراک 
پاالیش��گاه های اول، دوم و پنجم در س��ه ماه امس��ال بیش از یک 
هزار و 328 میلیون مترمکعب گاز به این پاالیش��گاه ها ارسال شده 
است. بهزاد ساالری افزود: در بازه زمانی یادشده از سوی پاالیشگاه 
چهارم، 235.2 میلی��ون مترمکعب گاز به پاالیش��گاه اول، 539.4 
میلیون مترمکعب به پاالیشگاه دوم و 553.8 میلیون مترمکعب گاز 
به پاالیشگاه پنجم تحویل شده است.وی، به حرکت این پاالیشگاه 
در مسیر توسعه  پایدار در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اشاره 
و اعالم کرد: در سه ماه امسال، پنج هزار و 251 میلیون مترمکعب 
گاز فرآورش ش��ده اس��ت.به گفته  سرپرس��ت مدیریت پاالیشگاه 
چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، باالترین حجم فرآورش 
گاز در روزهای گذش��ته بیش از 65 میلیون متر مکعب بوده است.
س��االری در ادامه به تولید دیگر محصول های این پاالیشگاه اشاره 
کرد و افزود: در سه ماه نخست امسال، 79 هزار و 956 تن پروپان 

و 44 هزار و 252 تن بوتان نیز تولید شده است.

قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین 
فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای مرداد

معاون س��تاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از قطع سهمیه 
خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: سهمیه 
این خودروها از ابتدای مردادماه س��ال ج��اری به طور کامل قطع 
خواهد شد اما کارت س��وخت آنها ابطال نخواهد شد .سیدمحمد 
مهدی پیغمبرزاده در گفت وگو با ایس��نا، افزود: از 26 تیرماه س��ال 
1395 مالکان خودروهای س��نگین می توانند به همراه کارت بیمه، 
بیم��ه نامه و کارت خودرو به دفاتر پلیس 10+ برای ثبت اعتراض 
خود مراجعه کنند. وی تاکید کرد: اگر به دالیلی مانند عدم ارس��ال 
اطالع��ات از بیم��ه مرکزی به ش��رکت پخش و پاالیش، س��همیه 
خودرویی به اشتباه قطع شده باشد به محض ثبت اعتراض و داشتن 
بیمه بالفاصله س��همیه آنها وصل خواهد شد. وی ادامه داد: مبنای 
این تصمیم گیری مصوبات س��ال های گذشته دولت بوده که در آن 
تصریح ش��ده است خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث نمی توانند 
از سوخت سهمیه ای استفاده کنند. پیغمبرزاده تاکید کرد: بر اساس 
قان��ون، خودروی فاقد بیمه، اجازه تردد ندارد و هیچگونه خدماتی 
نیز به آن تعلق نمی گیرد.وی درباره آخرین آمار خودروهای سنگین 
فاقد بیمه ش��خص ثالث گفت: حدود 50 هزار خودروی س��نگین 

شناسایی شده که در سال 94 فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.


