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اخبار
«بي پي»:صادرات نفت ايران ۳۰۰
هزار تا  ۱ميليون بشکه کم ميشود

مدير شرکت بي پي گفت« :خروج آمريکا
از توافق هســتهاي بين  ۳۰۰هزار تا يک
ميليون بشــکه از فروش روزانه نفت ايران
خواهد کاســت».به گزارش تســنيم ،باب
دادلي ،مدير شــرکت بيريتيــش پتروليوم
گفت :صادرات نفت ايران ممکن اســت تا
يک ميليون بشکه در روز کاهش يابد.اين
رقم حدود نيمياز ميزان متوســط فروش
نفت ايــران را تشــکيل ميدهد.دادلي در
حاشــيه مجمع اقتصادي بين المللي سن
پترزبورگ گفــت« :خروج آمريکا از توافق
هســتهاي بين  300هزار تــا يک ميليون
بشــکه از فروش روزانه نفت ايران خواهد
کاست».براساس اعالم وزارت نفت ايران،
ميــزان صادرات نفت ايران در ماه آوريل و
در آســتانه اعالم تحريمهاي جديد دولت
آمريکا به رقم بي ســابقه  2.617ميليون
بشکه در روز رسيد.اما يک ماه قبل از آن،
صادرات نفت ايران  1.94ميليون بشــکه
در روز بود.بنابرايــن اگر پيش بيني دادلي
درست باشد ،ايران تقريبا نيمياز صادرات
نفت خود را از دست خواهد داد.
افت  ۳۵۰ميليون مترمکعبي
ورودي آب به سدهاي تهران

مديرعامل شرکت آب منطقهاي تهران گفت:
افت بارشها باعث شــده تا ورودي آب به
مخازن سدهاي پنج گانه تهران  350ميليون
مترمکعب کاهش يابد.به گــزارش فارس،
محمدرضا بختياري با تاکيد بر اينکه ميزان
بارندگيهاي اســتان تهران نسبت به سال
گذشته کاهش  32درصدي پيدا کرده است،
گفت :بر اين اســاس پيش بيني ميشود در
ســال جاري حدود  700ميليون مترمکعب
روان آبهاي اســتان کاهــش پيدا کرده و
ورودي آب به مخازن سدهاي تهران نيز با
افت  350ميليون مترمکعبي نسبت به سال
گذشته مواجه شوند.وي با اشاره به کاهش 70
ميليون مترمکعبي برداشت از منابع سطحي
نسبت به سال گذشــته ،گفت :اميدواريم با
تمهيدات پيش بيني شــده از سوي شرکت
و همکاري مردم تابســتان امسال را بدون
مشکل سپري کنيم.
روسيه :ممکن است توافق کاهش
توليد نفت به آراميتعديل شود

الکســاندر نواک ،وزير امور خارجه روســيه
گفت ،اگر اوپک و توليدکنندگان غيراوپکي
ببيننــد که بازار نفت در مــاه ژوئن در حال
رسيدن به توازن است ،محدوديتها بر توليد
نفت ممکن اســت «به آرامي» تعديل شود.
به گزارش تســنيم ،الکســاندر نواک افزود،
کشــورهاي عضو و غيرعضو اوپک در حال
حاضر قصد دارند توافق جهاني کاهش توليد
را حفظ کنند.نواک همچنين گفته قصد دارد
با خالد الفالح ،وزير انرژي عربســتان ديدار و
گفتگو کند.وزير انرژي روســيه افزود ،من
همچنين با سران شرکتهاي نفتي روسيه
ديدار خواهم کــرد تا در مورد توافق کاهش
توليــد با آنها گفتگو کنم.بــه گفته وي اين
نشست ممکن است هفته آينده يا هفته بعد
از آن انجام شــود.نواک تصريح کرد ،روسيه
و عربســتان موضع مشترکي در مورد آينده
توافق کاهش توليد دارند.
ظرفيت توليد گاز فاز ۱۳پارس جنوبي
از ۵۰ميليون مترمکعب عبور ميکند

تا پايان شهريورماه امسال ،ظرفيت نهايي
توليد گاز در فاز  ۱۳پارس جنوبي به بيش از
 ۵۰ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا ،دومين رديف شيرينسازي
گاز پااليشــگاه فاز  ۱۳پــارس جنوبي به
بهرهبرداري رسيد.اين رديف شيرينسازي
کــه هماکنون با توليد حدود  ۷ميليون متر
مکعب گاز در روز در مدار بهرهبرداري قرار
دارد ،بهتدريج و با رسيدن به ظرفيت کامل،
روزانه  ۱۴.۲ميليون مترمکعب برابر با ۵۰۰
ميليون فوت مکعب گاز را شيرينسازي و
به شــبکه سراسري ارسال خواهد کرد.اين
رديف هماکنون روزانه  ۹ميليون مترمکعب
گاز تــرش فازهاي  ۶تــا  ۸پارس جنوبي
را فرآوري و به شــبکه سراســري ارسال
ميکند.بــا بهره بــرداري از دومين رديف
شيرينســازي اين طرح ،پااليشــگاه فاز
 ۱۳پارس جنوبي براي رســيدن به نيمياز
ظرفيت نهايي خــود در دريافت گاز ترش
آماده ميشود.در نهايت با تکميل دو رديف
شيرينســازي ديگر و با احتساب مجموع
چهار رديف فرآورش گاز شيرين اين طرح
تا پايان شهريورماه امسال ،ظرفيت نهايي
توليد گاز در فاز  ۱۳پارس جنوبي به بيش از
 ۵۰ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.

گروه انرژي :نماينده مردم شــاهين شــهر و عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه راي
اوليه در داوري بينالمللي در پرونده کرســنت دال
بر محکوميت ايران اســت ،گفت :ميزان خسارتي
که ايران بايد پرداخت کند هنوز مشخص نيست و
ارقامياز  16تا  36ميليارد دالر را به عنوان جريمه
ايران مطرح کردهاند .بــه گزارش«عصرايرانيان»
حســينعلي حاجي دليگاني ،نماينده مردم شاهين
شهر در مجلس شوراي اسالميدرباره محکوميت
ايران در پرونده کرســنت گفت :آقاي نعمتزاده،
وزير صنعت دولت يازدهم قبال اعالم کرد که ايران
 36ميليارد دالر در پرونده کرســنت جريمه شــده
است البته نميتوان بهطور قطع گفت که اين رقم
درســت است ولي ارقاميکه اعالم ميشود از 16و
 18ميليارد دالر تا  36ميليارد دالر اســت و اين در
حالي است که قرارداد بين ايران و شرکت کرسنت
اصال اجرايي نشده است و شرکت اماراتي کرسنت
ميخواهد اين رقم سنگين را از ايران دريافت کند.
وي افزود :نکته قابل تامل اين است که پشت اين
ماجرا هم آمريکاييهــا حضور دارند به طوري که
از کشورهايي مانند عربستان با رضايت سران اين
کشــور ميلياردها دالر بهره ميبرند و در خصوص
کشور ما هم با اعمال فشارهايي از اين دست قصد
دارند به نوعــي اين حرکت را انجام دهند بنابراين
از اين بابت وزارت خارجه ما بايد قوي و منســجم
عمل کرده و با تربيت تيمهاي حقوقي بين المللي
مســلط مانع از زياده خواهيها در اين پرونده شود.
حاجي دليگاني خاطرنشان کرد :آقاي زنگنه  5سال
پيش وقتي ميخواست که مديريت وزارت نفت را
برعهده بگيرد در جلســهاي عنوان کرد که ظرف
چند ماه پرونده کرســنت را حــل و فصل ميکند
ولي همچنان شــاهد اين هســتيم که اين پرونده
حل و فصل نشده است.نماينده مردم شاهين شهر
در مجلس شوراي اســاميادامه داد :متاسفانه در
داوري بين المللي ،داور بي طرف هم دوســت داور
طرف اماراتي بود و همين مســئله منجر به صدور
راي به نفع امارات شــد و اين کار غيرمنصفانهاي
بود که منجر به محکوميت ايران در پرونده گرديد
و دستور داده شد که ميزان خسارت بررسي شود که
هنوز ميزان خسارات به طور قطعي مشخص نيست
ولــي راي اوليه دال بر محکوميت ايران در پرونده
کرسنت است.حاجي دليگاني درباره اينکه اخيرا هم
مديرعامل شرکت ملي نفت اعالم کرده که ايران
آماده صادرات گاز به شرکت اماراتي کرسنت است،
توضيح داد :صدور گاز بايد در صورتي انجام شــود
که قرارداد اصالح شــده و منافع ملي ايران در اين
قرارداد تضمين شود در غير اين صورت صدور گاز
نبايد انجام شود زيرا به ضرر ملت ايران است.

چرا در دولت دهــم برخيها به دنبال اجراي اين
قرارداد بودند ،گفت :چون هنوز مســتندات ايران
کامل نشده بود ،در ســال  ۹۲و پيش از به روي
کار آمدن دولت يازدهم و آقاي زنگنه ،اسناد کامل
شد و ايران در آستانه پيروزي قرار گرفت.در همان
زمان تعدادي از نمايندگان مجلس به آقاي زنگنه
گفتند براي حفظ منافع ملي و عدم تاثيرگذاري در
راي نهايي دادگاه ،بهتر اســت از حضور در وزارت
نفت انصراف بدهند ولي ايشــان گفت که نگران
نباشــيد طي دو هفته اين پرونده را جمع ميکنم.
خادميتصريح کرد :وزير نفت در روز راي اعتماد
خود درباره فســاد حرف مهميزد که مورد استناد
کرسنت قرار گرفت.وزير نفت گفت که در حاشيه
کرسنت فســادي صورت گرفته است که همين
گفته وي و روي کار آمدن تيم کرسنت در وزارت
نفت موجب شد تا روند داوري تغيير کند.
مقصر اصلي پرونده کرسنت زنگنه است

تقديم طرح اســتيضاح زنگنه به هيئت رئيسه
مجلس

قابل ذکر است که ابوالفضل ابوترابي ،نماينده مردم
نجفآباد و عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس
 26ارديبهشت ماه سال جاري در گفتگو با تسنيم ،از
تقديم طرح استيضاح بيژن نامدار زنگنه وزير نفت
به هيئت رئيسه پارلمان خبر داد و گفت :اين طرح
با امضاي  15نماينده به هيئترئيسه مجلس تقديم
شد.وي درباره محورهاي اين طرح استيضاح اظهار
داشــت :پس از اينکه آقــاي زنگنه تصدي وزارت
نفــت را برعهده گرفت ايران در پرونده کرســنت
 18ميليارد دالر جريمه شد.نماينده مردم نجفآباد
در مجلس تصريح کــرد :در مجلس نهم و زماني
که آقــاي زنگنه براي تصــدي وزارت نفت براي
کابينه دولت يازدهم به مجلس معرفي شــده بود،
آقاي روحاني در مجلس و در دفاع از زنگنه قســم
جاللــه خورد که موضوع کرســنت را ظرف  3ماه
حلوفصــل کند.ابوترابي اضافه کرد :طرحي که به
هيئترئيسه پارلمان تقديم شد در راستاي بينتيجه
مانــدن بحث قرار داد کرســنت بــود.وي با بيان
اينکــه در هر نقطه از دنيا اگر  18ميليارد دالر ظلم
فاحش به اين صورت اتفاق ميافتاد کل دولت بايد
عدم کفايتش اعالم ميشــد ،اظهار داشت :برخي
از نمايندگان بر اين اعتقاد هســتند در اين قضيه
بايد رئيسجمهور پاسخگو باشد.اين در حالي است
کــه اداره کل روابط عموميوزارت نفت در واکنش
به محکوميت جمهوري اســاميايران به پرداخت
جريمه به شــرکت کرســنت ضمن تکذيب اين
موضوع اطالعيهاي صادر کرد.در اين اطالعيه آمده

است :پرونده قرارداد کرسنت هماکنون در مراحل
پاياني داوري قرار دارد و تاکنون هيچ حکميدرباره
ايــن پرونده صادر نشــده اســت و از اين رو بيان
محکوميــت ايران در اين پرونده صحت ندارد و به
طريق اولي ارقامينيز کــه به عنوان جريمه ايران
مطرح شده اســت مورد تاييد نيست.در ادامه اين
اطالعيه تصريح شده است :سبب شگفتي است بار
ديگر برخي رســانهها و صاحبان تريبون در حالي
که حتي شرکت کرسنت در دعواي حقوقي ادعايي
چنين اعدادي را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار
بر درســتي ارقام بيمبنا به عنوان جريمه ايران در
اين پرونده ،عملکرد شــبههناکي از خود نشان داده
که به نظر ميرسد در پس اين موضوع بدون توجه
بــه تذکرات مراجع عالي کشــور اهداف و اغراض
شخصي و جناحي خود را پيگيري ميکنند.
جاي شــاکي و متشــاکي در پرونده کرسنت
عوض شده است

هدايت ا...خادمي ،نايب رييس کميســيون انرژي
مجلس خردادماه ســال گذشته در گفتگو با مهر،
با بيان اينکه جاي شــاکي و متشــاکي در پرونده
کرسنت عوض شده است ،افزود :بهتر است آقاي
وزيــر به اين ســؤال جواب بدهند براســاس چه
استدالل و اختياري مصوبه شوراي اقتصاد را روي
زمين گذاشته و به جاي انتقال گاز ميدان سلمان
به عسلويه ،تصميم گرفت با کرسنت وارد مذاکره
و قرارداد شــود و با زيرکي ،قرارداد فروش گاز به
کرسنت را امضا کند.نماينده مردم ايذه و باغملک
ادامــه داد :امروز ميگويند بخــش اعظمياز گاز

اجراي طرح برندينگ سوخت با نازلهاي ناقص

با توقف واردات و آغاز صادرات بنزين رقم ميخورد

کارت سوخت از رده خارج شد؟

گزارشهــاي ميداني حاکي اســت که
برخي جايگاههاي سوخت نوسازيشده
در قالب طرح برندينگ ،برخالف قانون
با نازلهاي بدون ورودي کارت سوخت
تجهيز شده اند.به گزارش مهر ،همزمان
بــا اجراي قانون هدفمنــدي يارانهها و
تصميمگيري به منظور ســهميه بندي
ســوخت و تخصيص يارانه مضاعف به
سوخت سهميه اي ،اســتفاده از کارت
سوخت نيز الزاميشــد.کارتي که بدون
وجود آن ســوختگيري از جايگاههاي
ســوخت امکان پذير نبود؛ اما در دولت
يازدهم ،با يکســان ســازي نرخ بنزين
عمال استفاده از کارت توجيه منطقي خود
را از دست داد و به همين دليل مجلس
شوراي اسالميسال  ۹۵الزام استفاده از
آن را لغو کرد.به گفته کارشناسان با وجود
لغو الزام استفاده از کارت سوخت ،اما به
دليل پابرجا بودن سامانه سوخترساني
که روي دستگاه نازل جايگاههاي سوخت
وجود داشت ،ميزان قاچاق خرد تا حدي
کمتــر و قابل کنترلتر بود.ضمن اينکه
همچنان آمار دقيقــي از ميزان مصرف
توســط اين ســامانه در اختيار سياست
گذاران و برنامه ريــزان قرار ميگرفت.
مجلس شــوراي اســاميدر روزهاي
پاياني ارديبهشت ماه سال گذشته طي
مصوبهاي اســتفاده از کارت سوخت در
زمان سوختگيري را مجددا الزامياعالم
کرد.به ايــن ترتيب طبق طرح جديدي

که براساس اصالح ماده  ۱قانون توسعه
حمل و نقل عموميو مديريت مصرف
سوخت در مجلس شوراي اسالميمطرح
شد ،اســتفاده از کارت ســوخت براي
استفاده از بنزين و گازوئيل الزاميشد و
مصوبه جديــد با قانون قبلي (که کارت
ســوخت تنها يک اولويــت در دريافت
ســوخت در بخش حمل و نقل ،صنعت
و کشاورزي بود) جايگزين شد.همزمان
با اجراي طرح برندينگ ،انتظار ميرفت
که در جايگاههايي که توسط برندهاي
مجوز گرفته ،بازسازي شده يا ميشوند
نيز نازلهاي ســوخت به ورودي کارت
ســوخت مجهز باشــند که متاسفانه
چنين نشــده اســت.چندي پيش يکي
از جايگاههاي ســوخت تهران ،واقع در
ابتداي خيابان آزادي به سمت شرق که
با هدف اجراي طرح برندينگ بازسازي
شــده بود ،با حضور محمدرضا موسوي
خواه ،مديرعامل شــرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي افتتاح شد.جايگاهي
که استانداردهاي حداکثري را دارا است
و طرح کهاب(جمع آوري بخارات بنزين)
نيز درآن در حال اجرا است.اين جايگاه در

ســلمان به ابوظبي مهاجرت کرده است و مقصر
اصلي دولت قبل اســت که قرارداد را فســخ کرد
در حالي که اين قرارداد اصال فســخ نشده است
و اين کرســنت بود که در ميانه مذاکرات تصميم
گرفت براي اصالح قرارداد راه را بسته و به دادگاه
شکايت ببرد.وي در پاسخ به اين پرسش که دليل
شکايت کرســنت از ايران چه بود گفت :براساس
قــرارداد ،ايران بايد فروش گاز به کرســنت را در
زمســتان  ۸۴آغاز ميکرد ولي روند توسعه ميدان
ســلمان به حدي کند بود که امکان صادرات گاز
تا ســال  ۸۹وجود نداشــت.با اين وجود کرسنت
در اثنــاي مذاکرات به دادگاه شــکايت کرد.دليل
شکايت هم عدم اجراي تعهدات از سوي شرکت
ملي نفت ايران بود نه فســخ يک طرفه قرارداد.
اين مقام مســئول در تشريح اينکه آيا در کرسنت
بروز فســاد حتميبوده است يا خير گفت :بله اين
فســاد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط
به قيمت گاز و فرمــول گذاري بود و مرحله دوم
مربوط به الحاقيه ششم بود که امتيازات بزرگي به
کرسنت اعطا شد.اســناد اين فساد به دادگاه ارائه
شــد که حميد جعفر ،مديرعامل کرسنت با ديدن
آنها حرفي براي گفتن نداشــت.خادميافزود :در
يکي از اين اســناد تماميواريزها به حساب برخي
متهمان پرونده کرســنت افشا شد که بيشتر اين
اســناد از دفتر عباس يزدان پنــاه در لندن بيرون
کشــيده شــد.ايميلهاي رد و بدل شــده ميان
چهرههاي متهم در اين فســاد هم به دادگاه ارائه
شد که جاي هيچ شک و شبههاي نگذاشته است.
نائب رئيسکميســيون انرژي با اشــاره به اينکه

نماينده مــردم ايذه و باغملک در پاســخ به اين
پرسش که آيا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول
دارد يا خير گفت :در ابتدا که قبول نداشــت ولي
چند ماه پس از استقرار وزير نفت و تيم وي ،متوجه
عمق اشــتباه خود شدند.اين در حالي است که اگر
وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه
آذرماه ســال  ۹۲هيئت مديره شرکت ملي نفت را
منتشــر کند تا همه چيز مشخص شود.وي درباره
نقش عباس يزدان پنــاه در اين پرونده نيز گفت:
او يک دالل بزرگ اســت که در اوايل دهه  ۷۰و
در مرخصي زندان به خارج از کشــور فرار کرد و با
ارتباط قديميکه با يکي از آقازادهها داشت توانست
به امور ســابق خود ادامه دهد.وي نقش مهميدر
پرونده فساد استاتاويل و توتال داشت و بر همين
اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماينده
يکي از مديران ســابق شرکت ملي گاز و شرکت
ملي نفت بود.مديرعامل اســبق شــرکت حفاري
شمال اضافه کرد :وي در دادگاه و به عنوان شاهد
حضور داشت و از طريق ويدئو کنفرانس اظهاراتي
را بيان داشــت که وقتي با سؤالهاي مکرر مواجه
شــد پاسخ به سؤاالت را به جلســه فرداي دادگاه
موکــول کرد.پس از پايان اين جلســه يزدان پناه
به ناگهان ناپديد ميشــود و خبرهاي متناقضي از
قتل او شنيده شــد.خادميدر پايان اظهار داشت:
پرونده کرسنت بســيار پيچيده است که به دليل
برخي مالحظات از افشاي آنها معذورم ولي شک
نکنيد نخستين و اصليترين فردي که بايد درباره
کرسنت پاسخگو باشد بيژن زنگنه ،وزير نفت است
و نه کــس ديگري؛ هرچند که برخي افراد هم در
اين پرونده محل سؤال هستند.

حالي افتتاح شد که براي سوختگيري
از آن نيازي به کارت ســوخت نيست و
طبق مشــاهدات ميداني ،دستگاههاي
نازل آن مدخلي براي اســتفاده از کارت
سوخت ندارند.اين نقص و تخلف قانوني
محدود به اين جايگاه نميشود و طبق
گفته استفاده کنندگان ،جايگاه سوخت
شهرک شهيد باقري ،جنب پارک آبشار
و همچنين جايگاه جنب مترو استاديوم
آزادي با نازلهايي بدون ورودي کارت
ســوخت ،بازســازي و تجهيز شده اند.
اين جايگاههاي تازه بازســازي شــده،
از نازلهايي اســتفاده ميکنند که تنها
پايانــه فروش متصل را دارا اســت و از
ورودي بــراي کارت ســوخت خبري
نيست.کارت سوختي که به گفته ناصر
سجادي ،مجري طرح استفاده از کارت
هوشــمند در ســال  ،۸۶رقميمعادل
 ۷۰ميليارد تومان هزينه در برداشــت.
حال با اجراي طرحي نو به نظر ميرسد
جايگاه داران بــدون توجه به قانون به
تجهيــز جايگاههــا پرداختهاند و عمال
کارت سوخت را از چرخه سوخت رساني
حذف کرده اند.اين در حالي است که با
توجه به رشد قيمت دالر و در نتيجه باال
رفتن نــرخ بنزين در فوب خليج فارس،
پيش بيني ميشود بازار قاچاق بنزين و
گازوييل داغتر شود و اعمال مکانيزمهاي
کنترل مصرف ،به ويژه کارت سوخت،
بيش از گذشــته ضــروري خواهد بود.

درآمد 4ميليارد دالري ايران از خودکفايي در توليد بنزين

در خصــوص ميزان عايدات کشــور از
خودکفايي در توليد بنزيــن بايد به دو
بخــش توجه کرد.يکــي صرفه جويي
حاصل از عــدم واردات در اين بخش
و ديگري سود ناشــي از صادرات اين
فرآورده اســتراتژيک نفتي.به گزارش
تســنيم ،خودکفايي در توليــد بنزين
دستاوردهاي متعدد اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي براي کشور به همراه دارد.وقتي
ايــران در تأمين نياز روزانه بنزين خود،
خودکفا باشــد ،به معناي اين است که
کشورهاي متخصام نميتوانند از بُعد نياز
ايران به اين فرآورده استراتژيک نفتي،
کشــورمان را تحت فشار و تهديد قرار
دهند.بيژن زنگنه ،وزير نفت کشورمان
در ايــن خصوص گفــت« :اکنون هم
کميت بنزين و هــم کيفيت بنزين در
مقايسه با گذشته بهتر شده است ،وضع
کشور درباره بنزين بسيار خوب است و
از اين جهت نميتوانند ما را تحت فشار
قرار دهند.فاز دوم پااليشــگاه ســتاره
خليج فارس به توليد رســيده و دارد 12
ميليون ليتر بنزين يورو 5توليد ميکند.
اين فاز آماده افتتاح رسمياست و توليد
آن در حال تثبيت اســت.فاز ســه اين
پااليشگاه نيز اواخر سال به بهرهبرداري
ميرسد که در مجموع پااليشگاه ستاره
خليجفارس  36ميليون ليتر بنزين توليد
خواهد کرد و ايران به صادرکننده بنزين
تبديل ميشــود».خودکفايي در توليد

بنزين ،اين امکان را فراهم ميکند که
پااليشگاهها ،به جاي سرمايه گذاري در
افزايش ظرفيت بــا هر نوع کيفيت ،به
سرمايه گذاري در بحث افزايش کيفيت
اقدام کننــد.در خصوص ميزان عايدات
کشور از خودکفايي در توليد بنزين بايد
به دو بخش توجه کرد.يکي صرفهجويي
حاصل از عــدم واردات در اين بخش
و ديگري سود ناشــي از صادرات اين
فرآورده اســتراتژيک نفتــي.در بخش
نخست ،بررسي ميزان هزينههاي صرف
شــده براي واردات بنزين در طي چند
سال اخير نشان ميدهد در فاصله زماني
ســالهاي  92تا  95حدود  5.5ميليارد
دالر هزينه واردات بنزين شــده است.
يعني در هر سال به طور متوسط حدود
 1.8ميليــارد دالر از بيــت المال براي
خريد بنزين از کشورهاي خارجي صرف
شده است.در ســال  96نيز در مجموع
حدود  4.5ميليارد ليتر بنزين وارد کرديم.
هر ليتر بنزين وارداتــي حداقل 1700
تومان قيمت داشــت.به عبارتي ميزان
واردات بنزين در سال گذشته با قيمت
متوسط ارز در اين سال ،چيزي در حدود

 2ميليارد دالر هزينه روي دست مردم
ايران گذاشــت.از اين رو ،خودکفايي در
توليد بنزين ،در وهله نخست ساالنه 2
ميليارد دالر صرفــه جويي ارزي براي
کشور به همراه دارد.در وهله دوم ،ميزان
درآمد کشور از صادرات بنزين ،بستگي
به ميزان توليــد و ميزان مصرف مردم
دارد.ميزان مصرف بنزين در حال حاضر
در مرز  84ميليون ليتر اســت.اين رقم
طبق پيش بينيهاي صورت گرفته (در
سال  )96تا پايان سال جاري به روزانه
حدود  87ميليون ليتر ميرســد.ميزان
توليد بنزين نيز تا پايان ســال جاري به
گفته معاون وزير نفت در امور پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي به  105ميليون
ليتر در روز ميرسد.با احتساب نوسانات
مصرف و توليد ،در پايان سال جاري و
حتي زودتر از اين تاريخ (با به مدار بهره
برداري وارد شــدن فاز سوم پااليشگاه
ســتاره خليج فارس به صورت کامل)،
چيزي در حدود  10تا  12ميليون ليتر در
روز ظرفيت برنامهريزي براي صادرات
بنزين داريم که حداقل به ميزان حدود
 2ميليارد دالر درآمدزايي براي کشور به
همراه دارد.به عبارتي در بخش دستاورد
مالي ،خودکفايي در توليد بنزين هم 2
ميليارد دالر در سال صرفهجويي ارزي
به همــراه دارد و هم ميتواند حداقل 2
ميليارد دالر درآمدزايي براي کشــور به
دنبال داشته باشد.

مديرعامل «توتال»:

گروه انرژي :در حالــي که ايران در حال
رايزيني با کشورهاي اروپايي براي ادامه
برجــام بدون حضور آمريکاســت ،برخي
شــرکتهاي اروپايي در حال ترک ايران
هستند و توتال هم که قراردادي را براي
توسعه فاز  11پارس جنوبي با ايران دارد
اعالم کرده که اگر نتواند از آمريکا معافيت
دريافت کند اين پروژه را ترک خواهد کرد.
در همين حال ،مديرعامل شرکت نفت و
گاز توتــال گفت ،اميد چنداني به دريافت
معافيت از دولت آمريکا براي ادامه سرمايه
گــذاري در ميدان گازي پــارس جنوبي
ايران ندارد.به گزارش تســنيم به نقل از
رويترز ،پاتريک پويان ،مديرعامل شرکت
فرانسوي توتال در شــهر سنپترزبورگ
روسيه با اشاره به تهديد مايک پمپئو ،وزير
امور خارجه آمريکا به وضع «شــديدترين
تحريمهاي تاريخ» عليه ايران گفت« :ما
در ايران نياز به معافيــت از تحريمهاي
آمريکا داريم.شــما هم مثل من حرفاي
اخير آقاي پمپئو را شــنيديد.آيا شما واقعا
فکر ميکنيد او قصــد دارد معافيت اعطا

اميد چنداني به معافيت تحريميآمريکا براي ماندن در ايران ندارم

کند؟»توتــال روز  16ماه مياعالم کرد،
در صورتي کــه نتوانــد از دولت آمريکا
بابت حضــور خــود در ايــران معافيت
تحريميبگيــرد ،از قــرارداد چند ميليارد
دالري توســعه فاز  11پارس جنوبي کنار
خواهد کشيد.توتال گفته ،هرگونه معافيتي
بايد تحريمهــاي ثانويه دولت آمريکا که
ممکن اســت عليه شــرکتهايي که به
فعاليــت در ايران ادامــه ميدهند ،وضع
شود را نيز شامل شود.قابل ذکر است که
سيد حميد حسيني ،ســخنگوي اتحاديه
صادرکنندگان نفت و گاز پتروشيمياخيرا
درباره وضعيت قرارداد ايران با توتال اظهار
کرد :بــه نظر من تا پايان مهلت دو ماهه
که ايــران با اروپا مذاکــره ميکند ،هيچ
چيزي قطعي نيست.از طرفي نيز توتال در
حال مذاکره با آمريکاست که شايد بتواند
براي باقي ماندن در ايران از آمريکا مجوز
بگيرد.مســائلي که در حال حاضر مطرح
ميشود ،بيشتر بحثهاي رسانهاي است
که نميتوان به طور مطلق بر آنها استناد
کرد.همانگونه که ميدانيد ،توتال در همه

جاي دنيا فعاليت ميکند و اينطور نيست
که بتوانيم بگوييم تنها يک پروژه در دست
اجرا دارد و هر جايي بحث سرمايهگذاري
باشــد به طور حتم به دنبــال آن خواهد
بود.اما در مورد اينکه آيا شــرکت چيني
ميتواند جايگزين توتال شود ،بايد گفت
که خودمان نيز ميتوانيم جايگزين توتال
شويم و مشکلي براي انجام کار در مرحله
اول فازهاي پارس جنوبــي که حفاري،
استخراج گاز و رســاندن گاز به خشکي
و نصب پااليشگاه است ،وجود ندارد زيرا
باالخره بايد در فازهــاي 15،16،17،18
خودمان پروژهها را انجام دهيم.حســيني
ادامه ميدهد :شــرکت توتال دو ويژگي
مهم براي کشور ما داشت؛ يکي اينکه در
مرحله کمپرسورهاي  ،25000سکوهاي
بزرگي بســازد که با قدرت بســيار باال
کمپرس کند و اين کاهش توليد ميعاناتي
را که ايجاد ميشود ،برطرف کند؛ اين يک
نکته مهم توتال بود و ديگر اينکه پس از
آن خود اين شرکت خريدار اين گاز شود
و آن را تبديل به الانجي کند و در واقع

سرمايهاي که براي اين پروژه اختصاص
ميداد براي کشور ما حائز اهميت بود.من
فکر ميکنم اگر توتال اطالعات و طراحي
مرحله دوم پروژه را به شــرکت نفت داده
باشــد(يعني طراحي بيســيک توتال در
اختيارمان باشــد) به طور حتم خودمان با
شرکتهاي چيني ميتوانيم کار را انجام
دهيم.ممکن است نتوانيم سکو را در ايران
بسازيم ولي وقتي طراحيهايش را داشته
باشــيم ،به يقين قابل اســتفاده است و
امکان اينکه عملياتي شود ،وجود خواهد
داشــت.بنابراين به نظرم در اجراي پروژه
نبايد زيــاد نگران باشــيم.در واقع آنچه
که از شــرکت توتال براي ما مهم بوده،
ســرمايه و اجراي مرحله دوم پروژه بوده
اســت که اگر آن ميزان سرمايهگذاري از
سوي چينيها جايگزين شود و اطالعات
فني يعني طراحي پايه پروژه وجود داشته
باشد ،مشکلي نخواهد بود.به نظر ميرسد
توتال طراحي پايه پروژه را انجام داده زيرا
وقتي کار را شروع ميکند يعني اطالعات
آن را در اختيار شــرکت نفت ما قرار داده

است.شرکت نفت در حال حاضر اطالعات
طراحــي کل فاز  11پارس جنوبي را دارد
و حق دارد از اين اطالعات استفاده کند و
ميتواند با استفاده از اين طراحيهايي که
انجام شــده و همچنين با استفاده از توان
فني شرکت پتروپارس و شريک چيني کار
هر دو فاز پارس جنوبي را انجام دهد.رفتن
توتال بيشتر به عنوان سنبل يک شرکت
بزرگ غربي از ايران مهم اســت تا اينکه
بگوييم کار آن در اجراي اين پروژه حياتي
و مهم بوده است.خير اين طور نيست ،به
نظر من ديگران هم ميتوانند اين کار را
انجــام دهند و در واقع حضــور توتال به
نوعي اعتبار براي ايران محسوب ميشده
و طراحي و دانش فني آن و همکاريهايي
که توتال ميتوانســته در آينده در تبديل
ايــن گاز توليدي به الانجي بکند ،براي
ما اهميت داشته است.سخنگوي اتحاديه
صادرکنندگان نفت و گاز پتروشيميدرباره
اينکه آيا شــرکت چيني دانش فني الزم
را براي جايگزيني توتــال در ايران دارد،
بيان ميکنــد :دانش فني در طراحي پايه

خود را نشان ميدهد.يعني مشکلي نداريم
و چنانچه طراحي کلي توســعه ميدان را
در اختيــار داشــته باشــيم ،کار را انجام
خواهيــم داد.از قديم هم شــرکتهاي
ايراني ميتوانســتند با وجود طراحي پايه
طرحهــاي تفصيلــي کار را انجام دهند.
فکــر ميکنم با توجه بــه اطالعاتي که
در طراحي اوليه پروژه داريم ميتوانيم به
راحتي کار طراحي تفصيلي انجام دهيم و
اگر اطالعات فاز دوم را نيز درباره سکو و
کمپرسورها در اختيار داشته باشيم ،امکان
تامين اين کمپرســورها روي آن سکوي
بزرگ از ساير منابع وجود دارد.

