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نفت و انرژی

نگاه نو

 ۶کشور مقصد صادرات برق تولیدی از انرژی تجدیدپذیر ایران شدند

عضو هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر گفت ۶ :کشور عراق ،عمان ،افغانستان ،ترکیه ،ارمنستان و تاجیکستان به عنوان کشورهای هدف صادرات برق تولیدی تجدیدپذیرها تعیین
شده اند و مذاکراتی با این کشورها آغاز شده است .سیدمحمدجواد موسوی عضو هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ایجاد بستر انتقال و ترانزیت برق
صادراتی تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر ایران کلید خورده و جلسات و مذاکرات متعددی در این خصوص داشتهایم .وی افزود 6 :کشور عراق ،عمان ،افغانستان ،ترکیه ،ارمنستان و تاجیکستان
به عنوان کشورهای هدف صادرات برق تولیدی تجدیدپذیرها تعیین شده اند و مذاکراتی با این کشورها آغاز شده است .موسوی با بیان اینکه «نیاز کشورهای منطقه به برق و بسترهای مناسب
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران ،زمینه سرمایه گذاری در این بخش و صادرات برق تولیدی را بسیار توجیهپذیر کرده است»ف گفت :در حال حاضر  650مگاوات ظرفیت نصب شده تولید
برق از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور داریم که این رقم در سال  98به  1000مگاوات خواهد رسید و می توانیم از این محل 20 ،تا  25درصد کسری برق کشور را تأمین کنیم.
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پتروشیمی

هشدار ایران به اوپک؛

درد سر پتروشیمیهای کرهای برای
پیدا کردن جایگزین خوراک ایرانی
میعانات گازی ایران طی سال های گذشته
بیش از نیمی از نیاز کلی کره را تامین می کرد که اکنون
افزایش مصرف داخلی در ایران و تحریم های آمریکا کره
جنوبی را در دسترسی به این منبع با مشکل مواجه کرده
است،.بهخاطرنامطمئنبودنعرضهنفتایرانبهعنوان
یک تولید کننده اصلی ،کره جنوبی_بزرگترین مصرف
کننده میعانات گازی_ به دنبال منابع جایگزینی برای
این ماده کلیدی برای صنعت بزرگ پتروشیمی خود
می گردد تا از کمبود آن جلوگیری کند .این روند برای
خریداران گران قیمت است  .میعانات گازی نوعی نفت
خام فوق ســبک و ماده اولیه صنعت پتروشیمی کره
جنوبی است .
ایران و قطر عرضه کنندگان اصلی میعانات گازی یک
محصول جانبی تولید گاز هستند ولی صادرات ایران در
سالجاریبسیارکاهشیافتهاست.دلیلآنهمافزایش
تقاضای داخلی برای تولیدات میادین گاز پارس جنوبی
این کشور است ،در حالیکه تحریمهای دوباره بر صنعت
نفت ایران مانع صادرات آن میشود .میعانات گازی ایران
طی سال های گذشته بیش از نیمی از نیاز کلی کره را
تامین می کرد .کمبود عرضه ایران خریداران کره ای را
مجبور کرده به دنبال جایگزینی برای آن بگردند.
کیم جاکیونگ ،محقق موسسه انرژی ایکانامیک روسیه
گفت «:حتی اگر آمریکا معافیت از تحریم ها را تمدید
کند ،کره جنوبی از طرف آن تحت فشار است تا همچنان
واردات نفت از ایران را کاهش دهد »« .کره جنوبی باید به
دنبال منابع دیگری باشد».
سباستین باریلر ،معاون رئیس بخش خرید مواد اولیه در
پتروشیمی هانها گفت که  2018بسیار خاص و سخت
بود چون از اواسط سال دیگر عرضه نفت از طرف ایران
وجود نداشت.
او گفت پتروشیمی هانها از تقریبا تمام منابع جایگزین،
میعانات خریده است.
تحریمهای آمریکا و افزایش تقاضای داخلی می تواند
صادرات میعانات پارس جنوبی ایران را در 2019و2020
کم کند و به  100هزار تا  200هزار بشکه در روز برساند.
ایران در سال 2017بین 400هزار تا 500هزار بشکه در
روز صادرات داشت.
گرانوپیچیده
پیدا کردن منابع جدید توسط کره درآمد ایران را در این
اوضاع اقتصادی خراب کاهش می دهد .برای کره جنوبی
این تغییر می تواند روابط آن بــا نزدیک ترین متحد
سیاسیش،آمریکاراعمیقترکند.تولیدمیعاناتونفتای
آمریکا به ســرعت رو به افزایش است .شین هیوندون،
استاد منابع انرژی در دانشــگاه اینهای کره گفت «:با
توجه به روابط با آمریکا ،خرید بیشتر نفت آمریکا نشانه
خوبی است» .
اوگفتکهپتروشیمیهانهادرحالبهروزکردنبرخیاز
تاسیساتش برای استفاده از ال پی جی است .ال پی جی
یک محصول مشابه دیگر است که آمریکا تولید می کند.
شرکت های کره جنوبی باید پول بیشتری برای خرید
میعانات قطر بپردازند تا نیمی از تقاضای خود را تامین
کنند .ســوخت های دیگر مثل نفتا که نتیجه تقطیر
پاالیشــگاهی اســت به طور فزاینده ای راه خود را به
تاسیسات کره باز کردهاند .غیر از خرید ذخایر گرانتر
 ،خریداران کره باید تاسیساتشان را که مناسب با نفت
ایران بوده ،تغییر دهند .
استفاده از درجات نفت سبک آمریکا و استرالیا مشکالت
فنی به وجود می آورد .
کیم گفت «:پیدا کردن نفت با کیفیت مشــابه ایران
آسان نیست .خریداران کره احتماال مجبور میشوند
 300میلیارد وون (  275میلیارد دالر) برای بازسازی
شکاف دهنده هایشان در صورت فرآوری نفت آمریکا
هزینهکنند».
نوبت اول

پیشنهاد افزایش  ۵۰تا ۷۰درصدی قیمت برق
پرمصرفها از خرداد ۹۸

تولید را کاهش ندهید قیمت نفت به  ۴۰دالر سقوط میکند
نماینــده ایــران در اوپک با
هشدار نسبت به عدم توافق در اوپک
برای کاهش تولید نفت گفت :اگر اوپک
و متحدانش نتوانند تولیــد نفت را تا
حد قابل توجهی کاهش دهند ،قیمت
نفت تا  ۴۰دالر در هر بشکه هم سقوط
میکند.
قیمت نفت تا  40دالر در هر بشــکه
ســقوط میکند ،مگر اینکــه اوپک و
متحدانش تولید را تا حد قابل توجهی
کاهش دهند.
حســین کاظم پور اردبیلی ،نماینده
ایران در اوپک گفت نیاز اســت تولید
حداقــل  1.4میلیون بشــکه در روز
کم شــود تا جلوی عرضه بیش از حد
نفت گرفته شــود .جمهوری اسالمی
ایران خودش در کاهش تولید شرکت
نمیکنــد و تحریمهــای آمریــکا بر
صادرات آن همچنان باقیست.
کاظم پور گفت احتماال این گروه در
نشست وین در آخر این هفته نتوانند
به توافقی برای مهار عرضه نفت دست
یابند.
این اظهارنظرها نشان دهنده اختالف
در داخل اوپک است .با سقوط قیمت
نفت خام در ماه گذشته ،اوپک به دنبال
کســب توافق برای سیاست عرضه در
سال آینده است .در حالی که محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان با والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه در مورد
ادامه مورد مدیریت بازار موافق است،
قطــر در حرکتی تعجــب آور در روز
دوشنبه اعالم کرد که در سال  2019از

اوپک خارج خواهد شد .این کار انسجام
اوپک را تهدیــد میکند .تصمیمهای
اوپک باید به اتفاق آرا گرفته شــوند تا
قابل اجرا باشند.
کاظم پور گفت«:فکر نمیکنم آنها به
کاهش تولید فکــر کنند .احتماال می
خواهند بهانههایی بیاورند یا پیشنهاد
هایی روی میز بگذارند که مورد قبول
دیگران نباشــد و بعد بگویند :بسیار
خوب ! ما که گفتیم».
ایــران یک عضــو بنیانگــذار اوپک،
مجبور شــد بــه خاطــر تحریمهای
آمریکا بــر صــادرات آن ،تولید خود
را از  3.8میلیــون بشــکه در روز به
حدود  3میلیون بشکه در ماه گذشته
کاهش دهــد .دونالد ترامــپ تهدید
کرده صادرات نفت ایــران را به صفر
می رساند .معافیت هایی که آمریکا به

برخی واردکنندگان نفت ایران داد این
ادعا را تضعیف کرد .ولی این معافیت
ها اجــازه خرید مقدار محــدودی را
میدهند و مدت زمان محدودی دارند.
کاهش قیمت نفت در دو ماه گذشته
نه تنها بــرای ایران بلکه بــرای تمام
تولیدکنندگان گروه اوپک و غیر عضو
آن مشکل ایجاد کرده است.
قیمت فعلی نفت خام برنت حدود 61
دالر در هر بشکه است ،یعنی کمتر از
آنچه اکثر تولیدکنندگان برای تعادل
بودجه داخلیشان نیاز دارند .ترامپ هم
بر اوپک فشار می آورد که قیمت را از
این هم پایینتر ببرد.
عربستان و روسیه سعی کردند با توافق
برای تمدید قراردادشان برای مدیریت
بازار ،کاهش قیمت نفت را مهار کنند
ولی آنها هیچ کاهــش جدیدی را در

تولید نفت تایید نکردهاند و مقامات هر
دو کشور میگویند آنها هنوز به توافق
نرسیدند.
کاظمپور شــک دارد اوپک باالخره با
تمدید قرارداد موافقت کند .او گفت«:
کشورهایی که در سه ماه گذشته بشکه
های نفت را به بازار اضافه کرده اند باید
آن را کاهش دهند».
اوپک و متحدانش از سال  2017موفق
شــدند با کاهش تولید ،ذخایر اضافی
بازار را حذف کنند و قیمت را باال ببرند
ولی در ماه ژوئــن این روند را برعکس
کردند و تولیــد را افزایش دادند .از آن
زمان عربستان و روســیه تولیدشان
را بسیار باال برده اند .نگرانی از عرضه
بیش از حد دوباره باال گرفته اســت و
نگرانی از میزان تقاضا هم باعث شــد
از مــاه اکتبر قیمت نفــت  30درصد
سقوط کند.
کاظم پور اضافه کرد «:با شکستی که
در این سه ماه داشــتهاند ،شک دارم
همکاری ادامــه پیدا کنــد .چرا یک
شکســت نهادینه شده اســت؟ برای
تمدید آن اتفاق آرا نیست».
او همچنین اخطار داد که تحریم ها و
سقوط قیمت نفت می تواند اوپک را با
قدمت بیش از نیم قرن متالشی کند.
کاظــم پــور گفــت «:یــک حــس
ســرخوردگی به وجود آمده اســت،
مخصوصا بین تولیدکنندگان کوچک،
نه در سطح قطر.سقوط قیمت نفت و
کاهش درآمد دلیلی برای ترک اوپک
است».

سخنگوی شرکت توانیر از پیشــنهاد افزایش  ۵۰تا
۷۰درصدی قیمت بــرق پرمصرفها از خــرداد  ۹۸خبر داد و
گفت ۱۶ :تا  ۲۰درصد مشــترکین برق کشور ،پرمصرفهایی
هستند که بیش از  ۵۰درصد از کل برق تولیدی درنیروگاهها را
مصرف میکنند.
محمود رضا حقی فام با اشــاره به اینکه  85درصد مشترکین
کشور در الگوی مصرف قرار دارند افزود :این تعداد از مشترکین
هم با وجود اینکه بخش بیشتری را به خود اختصاص داده اند اما
 50درصد برق را مصرف می کنند که از نظر منطقی و عدالت در
مصرف باید این شرایط اصالح شود.
وی تغییر تعرفه های مشــترکین پرمصرف در بدترین شرایط
برای مشترکانی را که بسیار بیشتر از الگوی مصرف قرار دارند،
افزایش  50تا  70درصدی در قبض نســبت به ســال گذشته
دانست و گفت :تغییر تعرفه ها برای  4ماه از سال و در زمان پیک
مصرف یعنی از خرداد تا پایان شهریور است .سخنگوی شرکت
توانیر با بیان اینکه توافق دولت با این اتفاق  ،منافع کلی کشور را
تامین خواهد کرد ادامه داد :با بروز خاموشی در کشور همه افراد
متضرر می شــوند بنابراین می توان با کاهش مصرف در بخش
پرمصرف ها  ،تامین برق مطمئنی را در کشور انجام دهیم.
سخنگوی شرکت توانیر افزود :درصورت تصویب این پیشنهاد
 ،زمان مناســب تا خرداد  98وجود دارد تا برنامه های آموزشی
الزم ارائه شود که مردم بتوانند در  6ماه باقی مانده رفتار مصرفی
خود را تنظیم کنند که در این صورت تعداد مشمولین کاهش
خواهد یافت و شاید نیازی به اجرای نظام تعرفه ای جدید نباشد.
حقی فام تعیین رقم افزایش قیمت را برای مشترکین پرمصرف
نسبت به شهر آنها متغییر دانســت و ادامه داد :امیدواریم این
وضعیت و تغییر قیمت بازدارندگی الزم را داشته باشد .وی 22
تا  24هزارمگاوات از مصرف برق پرمصرفها را متعلق به وسایل
سرمایشی دانست و گفت :اگر تمهیدات الزم انجام شود صرفه
جویی  1500مگاواتی معــادل  3میلیــارد دالر صرفه جویی
خواهد شد.

آمریکا قادر نیست صادرات نفت ایران را متوقف کند
رئیــس جمهــوری گفت:
آمریکا بداند نفت خود را میفروشیم
و خواهیم فروخت .آنها قادر نیستند
جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند.
اگر روزی بخواهنــد صادرات نفت ما
را متوقف کنند ،نفتی از خلیجفارس
صادر نخواهد شد.
دکتر حسن روحانی ،امروز (سهشنبه،
 ۱۳آذرماه) در سفر به استان سمنان
و در جمع مردم شاهرود گفت :آمریکا
بهدنبال کودتا در کشور ما ناموفق بود.
آنها در پی تجزیه و جدا کردن خوزســتان ،تحریم ایران و شکستن قدرت کشورمان بودند اما
موفق نشدند و باید بررسی شود چرا آمریکا این همه از ملت ایران و ایرانیها عصبانی است.
وی افزود :آمریکا اعالم کرد که ایران را از صادرات نفت محروم میکند ،ایران را از تبادل تجاری
با دنیا باز میدارد و ایران را در منطقه و جهان منــزوی میکند و اعالم کرد در منطقه اهدافی
دارد تا به آنها دست یابد؛ اما ملت بزرگ ما در تمام این صحنهها ثابت کرد پیروز نهایی این نبرد
خواهد بود.
رئیس جمهوری تصریح کرد :آمریکا قادر نیســت روابط تجاری ما را بــا منطقه و جهان قطع
کند و باید بداند در سراسر این ســرزمین مردم ما با کشورهای منطقه و جهان روابط فرهنگی
و اقتصادی و سیاســی خود را حفظ خواهند کرد و ارتباطات خود را با همسایگان و کشورهای
اسالمی و جهان توسعه خواهیم داد.
روحانی با بیان اینکه بودجه متعادل و سالمی را در  ۲۵آذر ماه تقدیم مجلس میکنیم ،عنوان
کرد ۴۳۳ :هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی سال  ۹۸پیشبینی کردهایم.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 97-3-887

سازمان توزیع
روزنامه اقتصادسرآمد
از مخاطبین محترم دعوت می نماید
مشکالت توزیع انتقادات و پیشنهادات  خود را
در این خصوص با ما در میان بگذارید

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی و از بین تولیدگنندگان تامین نماید.

شماره قلم

موضوع مناقصه

جمع عددی

01

اتوبوس آمبوالنس با تجهیزات پزشکی

1

شماره تقاضا
40-96606-62-001

لذا کلیه شرکتهای که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت  14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر،
نسبت به استخراج و تکمیل "فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب" و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج
در جدول ارزیابی کیفی(برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
فرم پرسش نامه ارزیابی مدیریت تدارکات وامور کاال مزایده و مناقصه WWW.NISOC.IR
کسب حداقل نمره  60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان /سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  555/000/000ریال می باشند.
آدرس پستی  :اهواز -کوی فدائیان اسالم(نیوساید)  -خیابان شهریور – مجتمع تدارکات وامور کاال – ساختمان  –111اداره تدارکات خرید کاالی داخلی  -واحد خریدهای عمومی-
اتاق –14کدپستی  61138-54579تلفن 061-341-25130:
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال:
WWW: IETS.MPORG.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.SHANA.IR
مجوز1397/4589:
تاریخ انتشار نوبت اول1397/9/14:
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/9/17:

021-66734687
09198543996

