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 وزیر نیرو با اشاره به تداوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در سال جاری گفت: سال پایانی دولت به معنای کم کردن ارتفاع و کاهش دادن سطح فعالیت ها نیست.  «رضا اردکانیان» روز شنبه در آیین معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران افزود: امید است در سال پایانی فعالیت دولت 
دوازدهم، وزارت نیرو ساز و کارهایی همچون گزینش مدیران از طریق فراخوان را از خود به یادگار بگذارد تا اســتمرار پیدا کند. وی ادامه داد: شاید انتخاب امسال و نامگذاری آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید» با وجود همه نظرات،   این معنا را داشته باشد که نه تنها نبایدکار و 

فعالیتی کند شود بلکه تالش مضاعف هم باید صورت گیرد. وزیر نیرو گفت: مسئولیت ما به گونه ای است که توفیق کار ۲۴ ساعته را برای همه فراهم می کند و باید این را قدر دانست؛  امسال همه طرح های پویش هر هفته را در زمان بندی به ثمر برسانیم. 

اردکانیان:سال پایانی دولت، سال کاهش فعالیت ها نیست انرژی

هشدار آژانس بین المللی انرژی نسبت 
به خطر اوج گیری کرونا

 آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی خــود از میزان تقاضای جهانی برای 
نفت را باالتر برد اما هشدار داد احیای تقاضا به دلیل اوج گیری مجدد شیوع ویروس کرونا 

ممکن است به خطر بیافتد. 
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعالم کرد فروپاشــی مصرف سوخت در 
سه ماهه دوم ســال ۲۰۲۰ اندکی کمتر از برآوردهای اولیه بود و تقاضا در سه ماهه سوم با 
ازسرگیری فعالیت اقتصادی بهبود چشمگیری پیدا خواهد کرد. سطح باالی ذخایر نفت هم 
با اقدام گروه اوپک پالس در محدودیت عرضه، کاهش پیدا می کند. با این حال اوج گیری 
دوباره شیوع ویروس کرونا در ایالتهای متعدد آمریکا و آسیا روی چشم انداز تقاضا برای نفت 
سایه افکنده است. شمار زیاد موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در برخی از کشورها یادآور 
این موضوع است که پاندمی هنوز تحت کنترل درنیامده و ریسک دورنمای بازار نفت قطعا 
نزولی است. قیمتهای نفت در بازار جهانی از رکورد اندکی که در آوریل به آن سقوط کرده 
بودند، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده اند و نفت برنت روز جمعه در بازار لندن حدود ۴۲ 
دالر در هر بشکه معامله شد. با این همه شوک ناشــی از بحران ویروس کرونا در بازارهای 
نفت ملموس است. تقاضای جهانی برای نفت امسال به دلیل قرنطینه و رکود اقتصادی که 
تقاضا برای سوختهایی مانند سوخت جت و بنزین را کاهش داده است، ۷.۹ میلیون بشکه 
در روز معادل حدود هشــت درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه این میزان کاهش کم 
نیست اما به وخامتی که تا ماه گذشــته پیش بینی شده بود هم نیست. آژانس بین المللی 
انرژی ماه پیش کاهش تقاضا را ۸.۳ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده بود. اگرچه آژانس 
بین المللی انرژی ارزیابی خود از تقاضا برای نفت در ســه ماهه دوم را که اوج بحران کرونا 
بود، ۱.۵ میلیون بشکه در روز باالتر برد اما میزان تقاضا در مدت مذکور ۱۷ درصد کاهش 
نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ نشــان می دهد. انتظار می رود مصرف جهانی نفت در 
سه ماهه سوم حدود ۱۴ درصد نســبت به سه ماهه دوم بهبود پیدا کند و با احیای فعالیت 
اقتصادی، به ۹۴.۳ میلیون بشکه در روز بالغ شود. عرضه جهانی نفت ماه میالدی گذشته 
تحت تاثیر اجرای توافق کاهش تولید اوپک پالس، کاهش سرمایه گذاری و کاهش فعالیت 
حفاری در آمریکا و کانادا به ۸۶.۹ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد که پایینترین میزان 
تولید در ۹ سال اخیر بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، گروه اوپک پالس که متشکل از ۲۳ 
تولیدکننده شامل عربستان سعودی و روسیه است، متعهد شده است میزان تولید خود را 
معادل حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی کاهش دهد تا به تعادل بازار و تقویت قیمتها کمک 
کند. طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، ایــن گروه تولیدش را در ژوئن بیش از آنچه که 
وعده داده بود کاهش داد زیرا سعودیها کاهش تولید بیشتری صورت دادند تا به روند احیای 

تقاضا سرعت ببخشند.

سخنگوی صنعت برق خبر داد:
اختصاص تسهیالت ویژه برای استخراج قانونی 

ارز مجازی
 سخنگوی صنعت برق گفت: اســتخراج کنندگان ارزهای مجازی که به صورت 
غیرمجاز از برق استفاده می کنند، اگر مراجعه کرده و درخواست استفاده مجاز از برق بدهند 

برای آنها طرح ها و امتیازهای خوبی در نظر گرفته می شود. 
«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: تالش این است تا استخراج کنندگان ارزهای مجازی 
بتوانند با اســتفاده از برق مجاز به فعالیت خود ادامه دهند. وی ادامه داد: قیمت برق برای 
استخراج کنندگان ارزهای مجازی در فصل غیر گرم ۵۰ درصد قیمت متوسط است، بنابراین 
آنها می توانند از این مزیت برای استفاده از برق مجاز بهره مند شوند. رجبی مشهدی گفت: 
تاکنون ۳۰۰ مگاوات مشــترک جدید از نوع اســتخراج کنندگان ارزهای مجازی مراجعه 
کرده اند که برخی در حال مصرف بوده و برخی نیز درصد ایجاد زیرساخت های خود هستند. 
سخنگوی صنعت برق با اشاره به دستورالعمل تعلق پاداش به کسانی که استفاده کنندگان 
از برق به صورت غیرمجاز برای تولید ارزهای دیجیتال را معرفی کنند، افزود: بر این اساس، 
کسانی که سواستفاده از برق برای استخراج ارزهای مجازی را معرفی  کنند، از پاداش های 
در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شــد. وی ادامه داد: افرادی که نسبت به شناسایی و 
معرفی سواستفاده کنندگان از برق برای استخراج ارزهای مجازی اقدام می کنند، متناسب 
با خســارت و یا میزان مصرف برقی که سو استفاده شده، از جوایز و یا پاداش برخوردار می 
شوند. رجبی مشهدی  ادامه داد: تالش براین است که همه مردم بتوانند در تابستان از نعمت 
برق برخوردار بوده و هیچ زمانی با خاموشــی ناشی از افزایش میزان مصرف مواجه نشوند. 
ســخنگوی صنعت برق افزود: اجازه نخواهیم داد عده ای ســودجو با افزایش مصرف قابل 

مالحظه و تاثیرگذار بر شبکه، امکان بهره مندی از برق را از دیگران دریغ کنند.

سهم 4۰ درصدی پتروشیمی ها در تامین ارز نیمایی
 دبیر کل انجمــن صنفی کارفرمایــی صنعت پتروشــیمی با تاکیــد بر اینکه 
پتروشــیمی ها فراتر از تعهد خود ارزهای صادراتی را در سامانه نیما عرضه کرده اند،  گفت:  

سهم پتروشیمی ها در تامین ارز سامانه نیما ۴۰ درصد است. 
«احمد مهدوی ابهری» با اشاره به اینکه پتروشیمی ها شاگرد اول عرضه ارز در سامانه نیما 
هستند،  ادامه داد: ۹۰ درصد پتروشــیمی ها بیش از تعهد خود در خصوص عرضه ارزهای 
صادراتی خود در این ســامانه عمل کرده اند. وی افزود: به طــور مثال اگر تعهد عرضه ۷۰ 
درصدی ارزهای صادراتی بوده اما در برخی موارد این میزان به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد نیز 
رسیده است. مهدوی ابهری با بیان اینکه آمارها نیز تعهد پتروشیمی ها برای عرضه ارزهای 
صادراتی در سامانه نیما را تایید می کنند،  گفت: بر اساس اظهارات بانک مرکزی،  عملکرد 
پتروشــیمی ها در اغلب مواقع بیش از تعهد بوده تا آنجا که ۴۰ درصد از ارز نیما توســط 
پتروشیمی ها عرضه شده است. وی در مورد شایعاتی مبنی بر فروش محصوالت پتروشیمی 
خارج از بورس کاال نیز تاکید کرد: حتی یک مورد وجود ندارد که واحد پتروشیمی محصوالت 
خود را خارج از بورس عرضه کرده باشــد و در این زمینه هر شــخصی کــه ادعایی دارد، 
مستندات را ارائه کند تا برخورد الزم انجام شود. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی با اشاره به اینکه همه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال عرضه می شود، افزود: 
علت افزایش تقاضای محصوالت پتروشیمی در بورس طی هفته های اخیر را باید در افزایش 
قیمت ارز جستجو کرد. وی ادامه داد:  قیمت ارز پتروشیمی ها برای تعیین قیمت محصوالت 
پایین اســت و این موضوع باعث ایجاد جاذبه برای خرید محصوالت پتروشیمی از بورس 
شده است. مهدوی ابهری تاکید کرد:  از همین رو حتی تولیدکنندگانی که در شرایط فعلی 
نیازی به این محصوالت نداشتند اما در بورس و سامانه بهین یاب حضور دارند برای خرید به 
بورس هجوم آورده اند. وی گفت:  برخی نیز پیش بینی می کنند که قیمت های جهانی این 
محصوالت رو به باال است و از همین رو خوراک ماه های آینده را از امروز خریداری می کنند. 
 پیش از این نیز  مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به عرضه ۸۵ درصدی 
ارزهای صادراتی پتروشیمی در سال ۹۸ در سامانه نیما،  گفته بود که ارزآوری پتروشیمی 

در سال گذشته از محل صادرات محصوالت  ۱۰ میلیارد دالر بوده است.

از سرگیری سواپ نفت ونزوئال با سوخت هند
 شرکت ریالینس هند هفته جاری نخستین محموله نفت ونزوئال در سه ماه اخیر 

را تحت قرارداد سواپ دیزل که ناقض تحریم های آمریکا نیست، بارگیری خواهد کرد. 
واشنگتن تجارت نفت ونزوئال را در صورتی که در قبال سوخت و غذا یا بازپرداخت بدهی 
این کشور باشد، از تحریمها معاف کرده است. اما تشدید تحریمهای آمریکا باعث شده است 
که شرکت های کشتیرانی و بیمه گران برای اجتناب از نقض تحریم ها و مجازات واشنگتن 
از همکاری در تجارت نفت ونزوئال فاصله بگیرند و این موضوع باعث کندی روند معامالت 

تهاتری شده است.
واشنگتن با هدف محروم کردن دولت سوسیالیست نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
از درآمد نفتی به عنوان منبع اصلی درآمدش، صادرات نفت این کشور را هدف تحریم قرار 

داده و باعث سقوط صادراتش به پایینترین رکورد از دهه ۱۹۴۰ تاکنون شده است.
یک منبع آگاه در شرکت ریالنس به رویترز گفت: این شرکت درباره سواپ دیزل به وزارت 
خارجه آمریکا و دفتر کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری آمریکا اطالع داده و 

چراغ سبز آنها را دریافت کرده است.
 PDVSA ریالینس پیش از این اعالم کرده بود که عرضه سوخت به شرکت نفتی دولتی

ونزوئال در قبال نفت خام تحت تحریمهای آمریکا مجاز است.
یک نفتکش به نام کومودور محموله نفت خام ونزوئال را بارگیری و به هند حمل خواهد 
کرد. طبق اسناد داخلی شرکت PDVSA، نفتکش کومودور ۱.۹ میلیون بشکه نفت را برای 
ریالینس در بندر نفتی خوزه ونزوئال بارگیری می کند. آمار رفینیتیو آیکان نشان داده که 
این نفتکش که با پرچم لیبریا در تردد اســت، پنج شنبه گذشته در پایانه نفتی خوزه بود. 
ریالینس یک قرارداد سواپ نفت در برابر سوخت با ونزوئال داشت اما از آوریل محموله ای 
از این کشور دریافت نکرده بود. منابع آگاه در این پاالیشگاه هندی اوایل امسال به رویترز 
گفتند قصــد دارند به خرید نفت ونزوئال خاتمه دهند تا با مشــکلی از بابت تحریمها روبرو 
نشوند. بر اساس گزارش رویترز، سایر مشتریان قدیمی شرکت PDVSA شامل انی ایتالیا 
و رپسول اسپانیا تحت اجازه وزارت خزانه داری آمریکا به دریافت محموله های نفت ونزوئال 

و تامین دیزل برای این کشور ادامه می دهند.

 وزیر نفت از مصوبه ۶ میلیارد دالری شورای اقتصاد 
برای توسعه طرح های نفتی خبر داد و گفت: از آنجا که منابع 
داخلی نفت برای توسعه طرح های نفتی کافی نیست،  این منابع 

باید از طریق بازار سرمایه تامین شود. 
»بیژن زنگنه« در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی 
مشترک یاران با بیان اینکه شــرایطی که اکنون درآن به سر 
می بریم به دلیل شیوع کرونا و فشار تحریم ها سخت است،  ادامه 
داد:  در صنعت نفت با وجود مشکالت موجود اما سعی کرده ایم 

تا فشار بر مردم کمتر شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از نیاز مردم مانند مواد شوینده 
و بهداشتی در این ایام توسط صنایع نفت و پتروشیمی تامین 
می شــود،  افزود: این مواد با اولویت یک و بدون وقفه در مدار 
تولید اســت. در این میان برخی از البســه مــورد نیاز و مواد 

ضدعفونی کننده از این طریق تامین شده است.
زنگنه موضوع دیگر در این زمینه را اشتغال و معیشت مردم 
عنوان کرد و گفت: این موضوع دغدغه صنعت نفت نیز به شمار 
می آید و از همین رو با وجود اینکه در این شرایط نفت با کمبود 
منابع رو به رو است اما تالش شده تا با تعریف پروژه ها،  اشتغال 

و کار مولد زنده نگه داشته شود. 
وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم ها،  تولید نفت 
ایران کم است اما شرایط اینگونه باقی نمی ماند بنابراین از امروز 
باید ظرفیت تولید را افزایش دهیم تا هر زمانی که الزم شد تولید 

خود را در کمترین زمان ممکن باال ببریم.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه در هیچ شرایطی تسلیم نمی شویم 
و با قدرت کار می کنیم،  ادامه داد: توسعه و برداشت از میادین 
مشترک نفت و گاز از ابتدا برای ما ضرورت بوده و یک اصل به 

شمار می رود.
وی با بیان اینکه تولید در میدان مشترک پارس جنوبی در ۲۷ 
فاز در جریان است،  افزود: ۲ فاز این میدان، به دلیل تحریم ها 

عقب افتاد که توسط شرکت ایرانی در حال توسعه است.
زنگنه با تاکید بر اینکه پتروپارس در پارس جنوبی قرارداد 
جدیدی امضا نکرده است، گفت:  با خروج شرکت توتال و شرکت 
چینی، پتروپارس که تا پیش از این ۲۰ درصد از قرارداد را به 

خود اختصاص داده بود به طور کامل مسوول اجرای آن شد.
وی ادامه داد:  در بخش خشکی پارس جنوبی نیز ۲ پاالیشگاه 
باقی مانده که اولین واحد آن امسال وارد مدار می شود و دومین 

آن نیز سال آینده به بهره برداری می رسد.

وزیر نفت با اشــاره به اینکه ثابت شده میدان بالل مستقل 
نیست و یال شرقی پارس جنوبی به شمار می رود،  افزود: توسعه 
این میدان در دســتور کار قرار گرفته است. همچنین توسعه 
میادین فرزاد بی،  فروزان و پایدار غرب و آبان نیز در مدار است.  
به گفته زنگنه تا پایان این دولت تمام میادین مشترک نفتی و 
گازی ایران به سامان رسیده و همگی دارای قراردادهای مطمئن 

واقعی با شرکت های توانمند هستند.  
زنگنه با تاکید بر اینکه در گذشته میدان نفتی یاران در دو 
قالب شمالی و جنوبی توســعه داده می شد،  گفت: اکنون این 
میدان در قالب قرارداد جدید به صورت یکپارچه توسعه پیدا 
می کند. وی ادامه داد: آی پی سی نوع قرارداد تکامل یافته بیع 
متقابل سنتی ما است و همانگونه که بیع متقابل نیز در زمان 
خود مخالفانی داشت،  آی پی سی نیز با مخالفت رو به رو است.  
زنگنه تاکید کرد:  در قراردادهای جدید نفتی، بهره برداری نیز 
دیده شده و بازپرداخت پاداش پیمانکار منوط به تولید خواهد 
بود. در این مورد پاداش ۲.۵ دالری در هر بشکه در نظر گرفته 

شده است که  به ازای تولید اضافه پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه ایران نمی تواند مسایل نفت را با روش های 
۱۰۰ ســال پیش اداره کند،  افزود:  روش های جدید از طریق 

شرکت های اکتشاف و تولید باید پیگیری کنیم.
زنگنه به مصوبه ۶ میلیارد دالری شورای اقتصاد برای تکمیل 
طرح های نفتی خبر داد و گفت:  این اعتبار از طریق بازار سرمایه 
انجام خواهد شد. وی ادامه داد:  تالش این است تا زنجیره صنعت 

نفت ایجاد شود تا سایر بخش های تولید نیز تحریک شوند.
قرارداد توسعه میدان نفتی مشترک یاران امروز بین شرکت 
ملی نفت و شرکت توســعه صنعت نفت و گاز پرشیا در قالب 
قراردادهای جدید نفتی امضا شد.   میدان مشترک نفتی یاران 
در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز و غرب میدان آزادگان 

جنوبی قرار دارد و با میدان مجنون عراق مشترک است.

زنگنه خبر داد:

مصوبه ۶ میلیارد دالری شورای اقتصاد برای توسعه طرح های نفتی
خبرنامه

عایدی ۲ میلیارد دالری کشور از توسعه میدان مشترک یاران
 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: عایدی ناشی از توسعه میدان نفتی 

مشترک یاران دو میلیارد دالر خواهد بود. 
»مسعود کرباسیان« در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی مشترک یاران،   
با اشاره به برنامه ابالغی وزارت نفت در قالب اقتصاد مقاومتی برای تعیین و تکلیف 
میادین مشترک در دولت دوازدهم، ادامه داد: با وجود مشکالت ناشی از تحریم،   کرونا 

و کمبود منابع مالی،  برنامه توسعه میادین مشترک در حال انجام است.
وی به فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: نخستین جکت این فاز،  حدود یک 
ماه پیش در دریا نصب شد. در فاز ۱۴ نیز توسعه دریایی تکمیل شده و امیدواریم در 

بخش خشکی نیز به نتیجه برسیم.
کرباسیان تاکید کرد: قرارداد در میدان مشترک بالل منعقد شده و فرآیند اجرای آن 
در حال انجام است. قرارداد توسعه میدان فرزاد B نیز در آینده ای نزدیک امضا می شود.
وی به توسعه میادین مشترک در غرب کارون اشاره کرد و گفت: توسعه در آزادگان 

و یادآوران در دستور کار است و خبرهای خوبی اعالم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در ۳۳ پروژه نگهداشت تولید و ازدیاد 
برداشت، چند مورد مربوط به میادین مشترک تعریف شده است.  یک مورد نفت شهر 
است که کار اجرایی آن دنبال می شود. مورد دیگر در میادین فروزان و رشادت است 
که در هفته های آینده عملیاتی خواهد شــد. به گفته کرباسیان در حال حاضر سه 
قرارداد آی پی سی در میادین مشترک در دستور کار بوده که منتظر تایید سازمان 
برنامه و بودجه است که شامل میادین چنگوله،   سهراب و الیه های نفتی پارس جنوبی 
می شود. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان 
مشترک یاران،   ششمین قرارداد آی پی سی در نفت است،   افزود: توسعه این میدان 
در ۱۳۰ کیلیومتری اهواز و در نقطه صفر مرزی انجام می شــود. این میدان ۱.۵۵ 

میلیارد بشکه نفت درجا دارد و با میدان مجنون در عراق مشترک است.
وی با بیان اینکه توسعه این میدان ۲۳۰ میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم و در 
مجموع ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری الزم دارد،   گفت: دو میلیارد دالر عایدی 

دولت از این قرارداد است.

خبر


