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 مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از روند کاهش مصرف گاز طبیعی با توجه به افزایش دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور خبر داد. مهدی جمشیدی دانا با اشاره به مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در اردیبهشت ماه امسال گفت: میانگین مصرف گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۲۹۶ 
میلیون مترمکعب، مصرف صنایع عمده ۱۲4 میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه ها ۱۶۹ میلیون مترمکعب در روز بوده است. وی همچنین اظهار کرد: میانگین روزانه گاز تزریق شده به شبکه سراسری اردیبهشت ماه امسال ۶۹4 میلیون مترمکعب بود که نسبت به فروردین ماه ۲5 میلیون مترمکعب کاهش یافت. مدیر 

دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نسبت به فروردین ماه 53 میلیون مترمکعب کاهش یافته، گفت: افزایش دمای هوا در هفته های اخیر موجب کاهش مصرف شده است و این روند با افزایش دما در مناطق سردسیر کشور ادامه می یابد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران: مصرف گاز طبیعی کشور در اردیبهشت ماه کاهش یافت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
۱۰۰ جایگاه تک سکوی سوخت در تهران 

احداث می شود
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: یکصد جایگاه 

تک سکوی سی ان جی و سوخت مایع به جایگاه های سوخت تهران اضافه می شود.
به گزارش وزارت نفت، کرامت ویس کرمی درباره نیاز کشور به ویژه کالن شهرها 
به جایگاه سوخت سی ان جی افزود: پراکندگی شش هزار و 5۰۰ جایگاه سی ان جی و 

بنزین با توجه به میزان مصرف در هر شهر و استانی متفاوت است.
وی درباره کافی بودن جایگاه های عرضه سی ان جی برای افزایش توزیع این سوخت 
پاک در کشور تاکید کرد: در کالن شهرهایی مانند تهران نیاز به افزایش تعداد جایگاه ها 

داریم، اما شهرستان های اطراف تهران از این نظر تکمیل بوده و نیاز بیشتری ندارند.
ویس کرمی تصریح کرد: کار مطالعاتی و برنامه ریزی در حال انجام است تا شهرها 
و کالن شهرهایی که نیاز به جایگاه سوخت دارند، شناسایی شده و نسبت به احداث 

آن ها اقدام کنیم.
وی گفت: برای نمونه کالن شهری مانند تهران ۲۰۰ جایگاه سوخت سی ان جی دارد 

و باز هم نیاز به افزایش دارد که پیش بینی شده اضافه کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره موانع و یا ضروریات 
مورد نیاز برای افزایش تعداد جایگاه های سوخت بیان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث 
جایگاه های سوخت باید به طور حتم در حوزه شهری باشد و شهرداری آن را اختصاص 
دهد. تأیید دستگاه های ذیربط مثل محیط زیست نیاز است و باید بررسی های زیست 
محیطی روی آن زمین ها انجام شود. جایگاه موردنظر باید به طور حتم استانداردهای 

فنی و ایمنی به ویژه زیست محیطی را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میزان صرفه جویی در مصرف بنزین 
با طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها توضیح داد: اگر تبدیل ناوگان یک میلیون 
و 4۶۰ هزار خودروی عمومی محقق شود، روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب به مصرف 
سی ان جی اضافه شده و در حقیقت ۱۲ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته می شود.

پکن ذخایر استراتژیک خود را دو برابر کرد
ناوگان عظیم ۱۱۷ نفتکش در حال رساندن 

نفت فوق ارزان به چین هستند
 در حالی که جهان به آرامی در حال بیرون آمدن از قرنطینه کرونا است چین 

بیشترین استفاده را از قیمت های فوق ارزان نفت خام برده است.
به گزارش راشاتودی، در حالی که جهان به آرامی در حال بیرون آمدن از قرنطینه 
کرونا است چین بیشترین اســتفاده را از قیمت های فوق ارزان نفت خام برده است. 
این در حالی است که تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در حال بازگشت 

است.
در حال حاضر ناوگانی از ۱۱7 نفتکش فوق بزرگ که هر کدام از آنها ظرفیت حمل 
۲ میلیون بشکه نفت دارند رهسپار چین هستند تا نفت خود را از اواسط می تا اواسط 

آگوست در بنادر این کشور تخلیه کنند.
بسیاری از این محموله ها در ماه آوریل و در زمان سقوط قیمت نفت و منفی شدن 

قیمت نفت آمریکا خریداری شده اند.
بلومبرگ گزارش داد که اگر همه این نفتکش ها به اندازه ظرفیت ذخیره استاندار 
خود نفت خام به همراه داشته باشند و آن را در انبارهای چین تخلیه کنند، این به 
معنای این خواهد بود که چین در ســه ماه آینده بیش از ۲3۰ میلیون بشکه نفت 
دریافت خواهد کرد. طبق گزارش بلومبرگ این بزرگترین گروه نفتکش هایی است 

که در یک مقطع زمانی به سوی بزرگترین واردکننده نفت جهان حرکت می کنند.
ماه گذشته، که تقاضای در سایر نقاط جهان به شدت پایین آمده بود تولیدکنندگان 
درجات مختلف نفت خام تخفیف های سنگینی را برای خریداران چینی ارائه کردند و 
پاالیشگاه های نفت چین با استفاده از این موقعیت محموله های نفت فوق ارزانی را از 

آالسکا، کانادا و برزیل خریداری کردند.
تخمین زده شده اســت که در ســه ماهه اول ۲۰۲۰ چین نرخ ذخیره سازی در 

انبارهای تجاری و استراتژیک نفت خود را دو برابر کرده باشد.
واردات نفت خام چین در ماه آوریل با بازگشت به کار پاالیشگاه های این کشور به 

۹.۸4 میلیون بشکه در روز جهش کرد.

رییس جدید ساتبا خبر داد:
احتمال پرداخت تسهیالت برای تولید برق 

خانگی
 رییس جدید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: 
تالش می شود با روش های جدید نه تنها برق تولید از مردم خریداری شود بلکه با دادن 

وام هایی زمینه را برای تولید برق های خانگی فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »محمد ساتکین« ، یکی از این برنامه های 
خود را، ادامه روند توسعه انرژی های تجدیدپذیر از طریق روش کنونی، یعنی خرید 
تضمینی برق و عقد قراردادهای PPA عنوان کرد و افزود: امید است با خرد جمعی  که 
از طریق شورای راهبری و سیاست گذاری انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 

عاید خواهد شد،  محدود به این روش نمانده و به نتایج بزرگتر فکر خواهیم کرد.
وی در تبیین نقش این شورا، آن را دارای نقش حمایت و کمک به ساتبا دانست و 
گفت: هم افزایی ایجادشده از طریق این شورا مانند تدارک منابع مالی جدید از طریق 
شورای راهبری همچون تعلق سهم ۲۰ درصد بخش عمومی و غیردولتی به ساتبا 
که مبلغی بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. ساتکین اختصاص بخشی از 
ظرفیت صادراتی برق توسط توانیر به ساتبا را از اثرات خوب دیگر این شورا دانستند.

رییس جدید ســاتبا توجه به بهره وری را از دیگر اولیت های خود برشــمرد و به 
ظرفیت های بسیار خوبی که در این زمینه وجود دارد اشاره کرد و فعال سازی همه 
ارکان و ظرفیت های سازمان، مانند تحقیق و توسعه و پژوهش را از دیگر اولویت های 

خود برشمرد.
وی افزود: منابعی مانند گواهی ظرفیت و یا مالیات بر ارزش افزوده، چشــم انداز 

ویژه ای را برای حوزه های ماموریتی ساتبا ایجاد خواهد کرد.
ساتکین  توجه ویژه به پویش #هرهفته_الف_ب_ایران را از دیگر اولویت های خود 
برشمرد و افزود: جمعی از تیم فنی سازمان درگیر رصد مشکالت بخش های خصوصی 

هستند تا پروژه ها به موقع به شبکه برق متصل شوند.
رئیس جدید ساتبا گفت: ساتبای آینده برخوردار از چابک سازی و شایسته ساالری 

خواهد بود که منشاء ایجاد صدها مگاوات نیروگاه جدید در کشور باشد.
وی با تقدیر از وزیر نیرو و »ســیدمحمد صادق زاده« رییس پیشین این سازمان 
که منشاء اثرات خوبی بویژه در توســعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری از محل 
تحریک بازار و افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی و سرمایه های مردمی بوده اند، 
سپاسگزاری و از ایشــان به عنوان تئوریسین و توسعه دهنده تفکر استفاده از بخش 

خصوصی یاد کرد.

عراق تعطیلی میدان نفتی احزاب را تکذیب کرد
 وزارت نفت عراق هرگونه برنامه  برای تعطیلی میدان نفتی االحزاب به دلیل 

اعتراض ها را تکذیب کرد.
به گزارش پلتس، وزارت نفت عــراق اعالم کرد هیچ برنامه ای برای تعطیل کردن 
میدان نفتی االحزاب استان واسط، واقع در جنوب شرقی این کشور، به دلیل اعتراض ها 
در دومین تولیدکننده بزرگ نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، وجود 

ندارد و گزارشی مبنی بر تعطیلی این میدان را تکذیب کرد.
این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد اعتراض ها در نزدیکی این میدان، مربوط به 

صنعت نفت یا تولید این میدان نیست، بلکه مربوط به اداره استان است.
بلومبرگ پیش تر گزارش داده بود که االحداد به دلیل اعتراض ها تعطیل خواهد شد.

به گزارش رسانه های عراقی، معترضان ورودی این میدان را مسدود کرده و خواستار 
برکناری استاندار و معاونان وی بودند.

با وجود انتصاب دولــت جدید و قول برآورده شــدن خواســته های معترضان، 
تظاهرکنندگان به خیابان ها بازگشته اند.

صنعت نفت عراق از ماه اکتبر پارسال، به دلیل تظاهرات معترضانی که خواستار 
تغییرات سیاسی و اقتصادی بودند، با اخالل روبه رو شده است.

عراق در تالش اســت تولید خــود را مطابق توافق جدید کاهــش تولید اوپک و 
متحدانش، موسوم به اوپک پالس، برای کاهش عرضه روزانه ۹ میلیون و 7۰۰ هزار 

بشکه در ماه های مه و ژوئن بکاهد.
علی علوی، سرپرست جدید وزارت نفت عراق، هفته گذشته در بیانیه ای اظهار کرد: 

عراق به طور کامل به توافق کاهش تولید اوپک پالس پایبند است.

 وزیر نیرو گفت: ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری برق ایران در شرایط و موقعیت حاضر وزارت نیرو با 
توجه به ماموریت های قانونی که دارد باید محور اصلی، نمایان 

و شایان عرصه صنعت آب و برق باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« 
روز سه شــنبه در آیین تودیــع و معارفه رییس ســازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( با اشاره 
به نقش و جایگاه این سازمان در پیشبرد اهداف و برنامه های 
وزارت نیــرو افزود: توجه اساســی به موضــوع انرژی های 

تجدیدپذیر در کشور ما یکی از درست ترین کارهاست.
وی افزود: بهره وری انرژی برق هم همین طور است و این به 
معنای کم اهمیت بودن نیروگاه های حرارتی، تصفیه خانه های 
آب و فاضالب، سدسازی ها و شبکه های آبیاری و زهکشی ما 
نیست، ولی به این معناســت که آنچه این مجموعه ها را در 
مسیر صحیح و بهینه خود قرار می دهد طرز تفکری است که 

ساتبا بر اساس آن تأسیس شده است.
اردکانیان گفت: اگر ساتبا در محدوده سازمانی خود باقی 
نماند و تفکر اولویــت دادن به انرژی های تجدیدپذیر و بهره 
وری صحیح، توسعه و نشر پیدا کند، دیگر بخش های وزارت 
نیرو هم از آن بهره مند خواهند بــود. وی خطاب به رییس 
پیشین ساتبا و موســس این سازمان اظهار داشت: جدای از 
فراز و فرودهای هر کاری، مدیر مؤســس بودن توفیق کمی 
نیست و برای او ویژگی افزون تری وجود دارد و نقش و جایگاه 

فرد مؤسس، منحصر به فرد است.
وزیر نیرو اضافه کرد: اگر تأسیس به درستی صورت گرفته 
باشد دوره های بعد از آن باید دوره های شکوفاتری باشد. برای 

مدیران مؤسس، دوران بعد از خودشان دوران مهمی است.
اردکانیان با بیان این که مدیر مؤسس بودن، پستی برای 
همیشه بوده و یک نفر حائز آن است افزود: مدیر مؤسس حتی 
بعد از فراغت، از دغدغه ها و مسائل و روز و شب آن موسسه 
فارغ نخواهد بود و باید این عنوان را حرمت بدارد که این امر 

مستلزم انتقال همه تجربیات، کامیابی ها و ناکامی هاست.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً ســاتبا روزگار بهتری را خواهد 
داشت و اساس تأسیس هم این است که دوران بعد از تأسیس 
دوران شکوفاتری باشــد. به همین خاطر، این گام برداشته 
شد و به کمک همکاران در ساتبا گام های مهم تر و بزرگتری 
برداشته خواهد شد تا شورای سیاســت گذاری را در ساتبا 

ایجاد کنیم و این طرز فکر به نوعی تبلیغ شود.
اردکانیان گفت: اینجا، جایی است که همه عناصر وزارت 
نیرو برای نشــر این طرز فکر باید دور هم جمع شوند و آن 
را یک کار و وظیفه مشــترک بدانند. وی افزود: برای امسال 
که ســال جهش تولید است، ســاتبا برنامه های مفصلی هم 
در عرصه ســاخت و سازها و هم ســاز و کارها تدارک دیده 
و به دولت و رئیس جمهوری منعکس شــده که امید است 
بتوان سهم و نقش این ســازمان را از این حیث، پررنگ تر از 
گذشته ببینیم. وی گفت: مهم این است که مدیران بتوانند 

در پیوستگی، کامیابی ها و ناکامی های خود را به هم منتقل 
کنند. ما هیچ مسیر به نتیجه نرسیده ای را نباید دوباره طی 

کنیم و باید از این فرصت معلوم و محــدود به بهترین نحو 
به ویژه در ساتبا استفاده کنیم.

حمایت وزیر نیرو از توسعه فعالیت های ساتبا

معاون وزیر نیرو خبر داد:
افزایش ۴ برابری ظرفیت نصب شده انرژی های نو

 معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از رشــد 4 
برابری ظرفیت نصب شده انرژی های نو در داخل کشور در 

طول سال های ۹4 تا ۹۸ خبر داد.
به گزارش وزارت نیرو، همایــون حائری، در آئین معرفی 
رئیس جدید سازمان ساتبا اظهار داشت: در سال ۹4، ظرفیت 
نصب شده انرژی های نو در داخل کشور ۲۰۰ مگاوات بود و تا 

پایان سال ۹۸ به بیش از ۸۰۰ مگاوات رسید.
وی ادامه داد: موضوع ساتبا، تولید برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر است که مکمل مصرف بهینه برق است و این ها، 
وظایف مهم این سازمان به شــمار می رود که اگر در کنار 
یکدیگر بگذاریم نشان دهنده کارایی انرژی الکتریکی است. 
موضوع مدیریت و بهینه ســازی مصرف بــه لحاظ ماهیت 
مقداری تفاوت دارند. اولی بر کمیت و دومی بر کیفیت مصرف 

برق داللت می کند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: شرکت های توانیر و برق حرارتی 
و مجموعه صنعت برق در یک کار مکمل و جمعی موجب 

شدند که بعد از ۱۰ سال رشد پیک مصرف ساالنه 5.۲ درصد، در سال ۹7 به ۲.۹۸ و در سال ۹۸ به یک درصد کاهش پیدا کرد.
وی، نتیجه ارزیابی از مدیریت مصرف را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: در بخش مصرف بهینه انرژی الکتریکی نیاز است که 
کار بیشتری شود و این از وظایف ساتبا است. از جمله برنامه های ساز و کارها در چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، بحث 

جایگزینی کولرهای قدیمی و فرسوده با کولرهای جدید است که در اینجا، ساتبا می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
این مقام مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای سیاست گذاری و راهبردی انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: این شورا 
وظایف مهمی اعم از تعاون و حمایت بین واحدهای درون سازمانی وزارت نیرو دارد. یکی دیگر از وظایف این شورا، ارزیابی ارزش 

افزوده انرژی های نو در داخل کشور و مصرف بهینه انرژی الکتریکی است.
حائری افزود: تولید برق در کشور و همچنین مدیریت مصرف چون در حجم زیادی است؛ کارهای ارزیابی توسط دیسپاچینگ 
انجام می شود اما ارزیابی ارزش افزوده که بیشتر بر کیفیت و ماهیت انرژی تمرکز دارد و آنچه در انرژی های نو و مصرف بهینه انرژی 

خواهیم داشت، یکی از وظایف خود شوراست.
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در سال گذشته میالدی؛

سطح آب دریای خزر به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر رسید
 سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میالدی، در 
ادامه روند کاهشی خود از سال ۱۹۹5، به کمترین میزان طی 

3۰ سال اخیر رسید.
میانگین تراز آب در این ســال با کاهش ۱3 سانتی متری 
نسبت به سال ۲۰۱۸، برابر با ۲7.۱۸- متر شده است. کاهش 
تراز آب اخیر درحالی اســت که میزان ورودی آب رودخانه  
ولگا به عنوان تأمین کننده بخش اعظم آب رودخانه ای به این 
دریا، در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که این 
مسئله می تواند به عنوان یکی از علل مؤثر در کاهش تراز آب 

اخیر محسوب شود.
متوسط ساالنه ورودی آب ولگا به دریای خزر حدود ۲4۰ 
میلیارد مترمکعب و برآورد ساالنه کل ورودی رودخانه های 
منتهی بــه خزر، 3۰۰ میلیارد مترمکعب اســت. از ســایر 
رودخانه های مهم نظیر کورا، اورال، ترک، سفیدرود، هراز، در 
مجموع بطور متوسط 34 میلیارد مترمکعب آب وارد دریای 
خزر می شود. حجم آب ورودی رودخانه ها به عنوان شاخص 

بسیار مهم در بیالن آب خزر محسوب شده و تغییرات ساالنه  آن متأثر از عوامل اقلیمی، رژیم هیدرولوژیکی و بهره برداری ها است. 
نتایج بررسی ها نشان داده است در سال ۲۰۱۹، دوره سیالبی رودخانه ولگا که به طور معمول از اواسط اردیبهشت تا اوایل مردادماه 
ادامه دارد، کوتاه تر و میزان آبدهی آن کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. طبق اعالم مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر 
موسسه تحقیقات آب، دمای سطح آب دریا نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تبادل حرارتی و شاخصی در ارزیابی پتانسیل 
تبخیر از سطح آب که جزو مؤلفه های اصلی خروجی در بیالن آب خزر محسوب می شود، در بررسی  روند تغییرات تراز آب و ارزیابی 
علل نوسانات در خزر مورد مطالعه قرار می گیرد. روند افزایشی دمای ســطح آب دریای خزر به ویژه در سال های اخیر، از عوامل 
تأثیرگذار بر کاهش تراز آب بوده، همچنین میانگین دمای سطح آب خزر در سال ۲۰۱۹میالدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸، به میزان 

۰.۲درجه سانتی گراد و نسبت به میانگین بلند مدت، یک درجه افزایش یافته است.
تحلیل تغییرات دمای آب در دو ســال اخیر حاکی از وقوع روند افزایشی دمای آب در همه بخش های دریای خزر به استثنای 

منتهی الیه خزر شمالی است.
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سخنگوی صنعت برق :
درخواست توانیر از مردم برای پرداخت قبض برق

 سخنگوی صنعت برق گفت: مشــترکان صنعت برق 
به منظور استمرار خدمات مطلوب، نسبت به پرداخت قبض برق 

خود اقدام کنند.
»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: صنعت برق بر اساس درآمد، 
مدیریت می شود و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و حسب 
دستور وزیر نیرو، به مشترکانی که در پرداخت قبض خود مشکل 

دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ مهلت الزم داده شده است.
وی در ادامه افزود : بیش از 7۰ درصد از سهم هزینه ای صنعت 
برق مربوط بــه تولید کنندگان برق خصوصــی و یا پیمانکاران 
تعمیر و نگهداری و تامین کنندگان تجهیزات شبکه برق است 
که بــا پرداخت به موقع قبوض برق توســط مشــترکان کمک 
شایانی به اســتمرار خدمات رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات 
بخش خصوصی خواهد شد. ساالنه یک میلیون مشترک جدید 
به مشترکان شبکه برق کشور افزوده می شود. »رضا اردکانیان« 

وزیر نیرو اسفندماه پارسال در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در جهت همراهی با هموطنانی که در شرایط فعلی دچار مشکالت 
اقتصادی شده اند به سهم خودمان به شرکت ها ابالغ کردیم حق انشعاب ها با تقسیط دریافت و در حوزه  پرداخت بهای آب و برق 
در صورتی که خدمت رسانی ما را دچار اختالل نکند تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ به کسبه فرصت داده شود تا با همکاری و همراهی 

الزم، رفاه مردم نیز تامین شود.
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مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی تشریح کرد؛

آخرین وضعیت پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
 پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان 
بخش خشکی فازهای ۶، 7، ۸ با دارا بودن شش ردیف نم زدائی و تنظیم 
نقطه شبنم، به ظرفیت اسمی هر کدام 4.۱۸ میلیون متر مکعب گاز ترش 
در روز و ســه واحد تثبیت میعانات گازی و نیز سه واحد تولید پروپان و 
بوتان به همراه تأسیسات جانبی T جایگاه ویژه ای به لحاظ تولیدات اشاره 

شده و تامین بخشی از افزایش ظرفیت سایر پاالیشگاه ها را داراست. 
بهزاد ساالری،  مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار 
کرد: طبق طراحی، ضمن امکان دریافت روزانه 3۹۰۰ میلیون فوت مکعب 
)بالغ بر ۱۱۰ میلیون مترمکعب( از سه سکوی فراساحل فازهای ۶ و 7 
و ۸، محصوالت این پاالیشگاه شامل ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز ترش 
با هدف اولیه تزریق به چاه های نفت آغاجاری به منظور ازدیاد برداشت 
نفت، ۱4۰ هزار بشــکه میعانات گازی و 5۰۰۰ تن گاز مایع )پروپان و 

بوتان مایع LPG( است.
 وی افزود: درحال حاضر عالوه بر مأموریت ابتدایی بخشی از افزایش 

ظرفیت پاالیشگاه های اول، دوم، سوم، پنجم، ششم و هفتم از گاز ترش و مرطوب و نیز پاالیشگاه های در مسیر IGAT5، از گاز ترش و خشک 
پاالیشگاه چهارم تأمین می شود. 

مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه پاالیشگاه چهارم متعهد به تأمین حداقل شش میلیون مترمکعب در روز اتان ترش 
پتروشیمی بوشهر است، گفت: اکنون گاز ارسالی از سکوهای سلمان )گاز سیری( نیز در پاالیشگاه چهارم دریافت و پاالیش می شود. 
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کاهش صادرات نفت اوپک پالس رکورد زد
 آمار کشــتیرانی نشــان می دهد که اوپک پالس پــس از آغاز اجرای 
جدیدترین دور محدودیت عرضه، صادرات نفت خود را در نیمه اول ماه میالدی 

جاری به شدت کاهش داده است.
اوپک، روسیه و ســایر تولیدکنندگان که گروه اوپک پالس را تشکیل می دهند 
تحت توافقی که اوایل آوریل تصویب شد، به منظور تقویت قیمتها و جبران افت 
تقاضا پس از شیوع ویروس کرونا، کاهش تولید نفت به میزان ۹.7 میلیون بشکه 

در روز را از اول ماه مه آغاز کرده اند.
شرکت کپلر که جریان نفت را تحلیل و بررسی می کند، اعالم کرد که صادرات 
نفت دریابرد اوپک پالس طی یک ماه گذشــته ۶.3 میلیون بشکه در روز کاهش 
پیدا کرده و به ۲7 میلیون بشــکه در روز رسیده است که در مقایسه با آوریل که 
تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت بــه تولید نفت پرداختند روند معکوس مبهوت 
کننده ای را نشان می دهد. شرکت پترو لجستیک هم برآورد کرد که تولیدکنندگان 
اوپک پالس صادراتشــان را 5.۹۶ میلیون بشکه در روز در ۱3 روز نخست ماه مه 
در مقایســه با میانگین صادرات ماه آوریل کاهش دادنــد که کاهش عظیمی به 
شمار می رود. دنیل گربر، مدیرعامل پترو لجستیک به رویترز گفت: از این میزان، 
صادرات نفت اوپک 4.۸5 میلیون بشکه در روز در دو هفته نخست ماه مه کاهش 
پیدا کرد. طبق گزارش کپلر، عربستان سعودی بزرگترین کاهش تولید را داشته 

است و صادرات نفت این کشــور به طور میانگین 7.۲۶ میلیون بشکه در روز بود 
که ۲.۲4 میلیون بشــکه در روز کاهش ماهانه داشته است. روسیه هم در ماه مه 

صادراتش را ۹۲۲ هزار بشکه در روز کاهش داده است.
کویت و امارات متحده عربی هم صادراتشــان را به میزان قابل توجهی کاهش 
دادند. این دو کشــور مجموعا 4.۲5 میلیون بشکه در روز برای صادرات بارگیری 

کردند که ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز کاهش ماهانه داشت.
اما عراق صادراتش را ۲۶5 هزار بشــکه در روز کاهش داده که نشــان می دهد 
دومین تولیدکننده بزرگ اوپک باید تالش بیشتری برای عمل به سهمیه کاهش 

تولید ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز انجام دهد.
آمار رفینیتیو آیکان کاهش بیشــتری را نشــان می دهد. طبق آمار رفینیتیو، 
صادرات عراق از جنوب این کشور در دو هفته نخست مه ۲.73 میلیون بشکه در 

روز بود که بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به آوریل کاهش داشت.
اما نیجریه که مانند عراق در گذشــته در عمل به ســهمیه کاهش تولید خود 
عملکرد خوبی نداشته است، در دو هفته نخست ماه مه ۱.۸۲ میلیون بشکه در روز 

نفت صادر کرد که نسبت به آوریل ثابت بود.
بر اســاس گزارش رویترز، توافق اوپک پالس شــامل تولید می شــود بنابراین 
صادرات تصویر کاملی از روند پایبندی به این پیمان نشان نمی دهد زیرا برداشت 

از ذخایر هم ممکن است صادرات را موقتا افزایش دهد.
طبق نظرسنجی رویترز، اوپک در آوریل 3۰.۲5 میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد و باید در ماه میالدی جاری برای عمل به اهداف جدید، تولیدش را به میزان 

۶.۹7 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

خبر

نفت در مدار صعود قیمت ماند
 قیمت های نفت در معامالت روز سه شــنبه روند یکسانی نداشتند و در 
حالی که نفت برنت با سودگیری معامله گران مواجه شد و کاهش پیدا کرد، نفت 

آمریکا در بحبوحه نشانه های کاهش تولید در این کشور صعود کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۱۹ سنت معادل ۰.۶  درصد کاهش یافت و به 34 دالر 
و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص بازار جهانی روز گذشته بیش از هفت 

درصد جهش یافته بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱۱ سنت معادل ۰.4 درصد 
افزایش یافت و به 3۱ دالر و ۹3 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 

دوشنبه بیش از هشت درصد افزایش داشت.
قراردادهای ژوئن وســت تگزاس اینترمدیت روز جاری منقضی می شوند اما با 
بهبود تقاضا برای نفت و سوختهای مشــتق از آن، نشانه چندانی از تکرار سقوط 

تاریخی قیمت این شــاخص به پایین صفر که ماه گذشــته در آســتانه انقضای 
قراردادهای مه روی داد، دیده نمی شود.

با این حال مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد شرکت سی ام سی مارکتس 
اظهار کرد: از عقب نشــینی موقتی نفت تعجب نخواهم کرد زیرا رشد قیمتی که 

نفت در هفته گذشته داشت کامال استثنایی بود.
بازار تحت تاثیر نشــانه های کاهــش تولید اوپک پالس قرار دارد. شــرکتهای 
رهگیری آمار کشــتیرانی اعالم کرده اند که اوپک پالس صادرات نفت خود را در 
نیمه اول ماه مه به شدت کاهش داده است که نشان دهنده شروع قوی در پایبندی 

به پیمان جدید کاهش تولید است.
هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل تحقیقات شرکت نیسان سکیوریتیز در این باره 
اظهار کرده: خوش بینی سرمایه گذاران بهبود یافته زیرا اوپک پالس ظاهرا همان 

طور که برای ماه جاری وعده داده بود تولیدش را کاهش داده است و کاهش تولید 
داوطلبانه بیشتری در ژوئن انجام خواهد گرفت. همزمان خوش بینی فزاینده ای 
وجود دارد که تسهیل محدودیتهای جهانی به رونق فعالیت اقتصادی و تقاضا برای 

سوخت کمک خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که از رشد قیمت نفت حمایت کرد گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا بود که بر اســاس آن، تولید نفت هفته منطقه شیل 
این کشور در ژوئن ۱۹7 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به 7.۸۲۲ میلیون 

بشکه در روز می رسد.
با این حال گروه اوراسیا در گزارشی اعالم کرد تقاضا به تدریج بهبود پیدا خواهد 
کرد زیرا برخی از محدودیت ها همچنان به قوت خود باقی اســت و ریسک قابل 

توجه تکرار اپیدمی و قرنطینه مجدد وجود دارد.

خبرنامه

انرژی


