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از میان اخـــبار

آرامکو :تا پایان نوامبر به ظرفیت کامل
تولید نفت می رسیم

امین ناصر مدیرعامل ش��رکت آرامکوی عربستان در
کنفرانس نفت و پول در لندن گفت تا پایان نوامبر به
ظرفیتکاملتولیدنفتمیرسیم.بهنقلازسیانبی
سی ،حداکثرظرفیتتولیدآرامکو 12میلیونبشکهدر
روزاستولیبزرگترینتولیدکنندهاوپکطبققرارداد
کاهشتولیداوپکوغیراوپک،مدتهاستبسیارکمتر
از ظرفیت خود تولید می کند .هدف از قرارداد کاهش
تولی��د حمایت از قیمت نفت بوده اس��ت .مدیرعامل
بزرگترین شرکت نفت دنیا نگرانی خود را در مورد نبود
یک عزم بینالمللی برای مقابله با عامالن حمله های
پهپادیوموشکیچهاردهمسپتامبربهتاسیساتنفتی
آرامکوابرازکرد.اینحملههانیمیازتولیدنفتآرامکورا
از بین برد و قیمت نفت را  20درصد افزایش داد .ناصر
گفت «:نبود یک عزم بین المللی برای انجام یک اقدام
محکم  ،حمله کنندگان را جس��ورتر میکند و امنیت
انرژی جهان را به خطر میاندازد».

تولید برق فسیلی ارزان نیست

س��حنگوی سازمان انرژیهای تجدید پذیر گفت:
هزینه تولید برق در هر کیلو وات نیروگاه از  ۳هزار
دالر به  ۶۵۰تا  ۷۰۰دالر رسیده است .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران،جعفر محمدنژاد س��یگارودی
سحنگوی سازمان انرژیهای تجدید پذیر ،درباره
ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای تولید برق از طریق انرژی
خورش��یدی ،اظهار ک��رد :نوعی نگرش منفی بین
کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی وجود دارد
که انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی گران
تر از انرژی های فسیلی هستند .وی ادامه داد :هم
اکنون تولید برق از طریق منابع فس��یلی مش��مول
یارانههای گزاف پنهانی است که وزارت نیرو برای
تولید آن و تنظیم قیمت تمام شده می پردازد.

اکتشاف یک میدان
جدید نفتی در
خوزستان

خــبرویـژه

سید صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران پس از  44روز خبر اکتشاف یک میدان جدید نفتی را که در منطقه دزفول شمالی کشف و منتشر شده بود تایید کرد.
به گزارش فارس،براس��اس اطالعات به دس��ت آمده در آخرین عملیات مطالعات اکتش��افی و لرزهنگاری انجام ش��ده در حوزه اکتش��افی دزفول ش��مالی واقع در میادین منصوری ،چشمهخوش،
مارون در حوزههای غرب و ش��رق و ش��رق سوس��نگرد ،گزارش��ات حاکی از اکتش��اف ذخایر جدید نفتی اس��ت .این گزارش حاکی اس��ت این ذخایر در س��ازند ایالم و گورپی کشف شده که حجم
ذخایر و نوع نفت نیز در بررسیهای بعدی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.

ازمیاناخـــبار

مدیر عامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تبیین کرد؛

جایگاه استراتژیک «ستاره خلیج فارس» در دنیا

گ�روه نف�ت و نیرو:ت�لاش ب��رای صفر کردن
صادراتنفتایرانیاتحریمکشتیرانیکشوربه
منظور ضربه زدن به بخش بازرگانی خارجی در
دو حوزه صادرات و واردات در یک کلمه اعالن
جنگ یک طرفه از سوی آمریکایی ها است که
تم��ام تالش خ��ود را به کار گرفته اند تا اقتصاد
ایران را فلج کنند .به گزارش اس��کناس به نقل
از مهر ،این در حالی است که با همه این تالش
ها موفق به اجرای اهداف خود نش��دند و ایران
توانس��ت با تکیه بر توان داخلی در بس��یاری از
زمینههابهخودکفاییبرسدکهیکیازاینموارد
تولید بنزین مرغوب در ایرانی ترین پاالیشگاه
کشور بود .در همین راستا با محمد علی دادور ،
مدیرعاملپاالیشگاهمیعاناتگازیستارهخلیج
فارس به بیان توضیحاتی پرداخت:

ص�ادرات بنزی�ن و گازوئی�ل ای�ران در

ش�رایطی است که کشورمان با تحریم های
ناجوانمردانه غرب مواجه است .چه تحلیلی
از این شرایط دارید؟

دادور :ای��ران اگ��ر چه در مقطع قبلی تحریمها
در م��وارد متع��ددی از جمل��ه کاتالیس��ت ها و
فرآوردههای نفتی همچون بنزین دچار مشکل
ب��ودام��اام��روزدرتولیدبنزینب��هخودکفایی
رسیده است .در محصوالت کشاورزی و گندم
نیز ش��رایط ام��روز و مقطع زمانی تحریمهای
قبلی متفاوت اس��ت .توج��ه به این متغیرهای
درونی نش��ان میدهد می��زان تابآوری امروز
اقتصاد ایران در مقابل تحریمها بیش از میزان
تابآوریدورهقبلیتحریمهااست.کشورایران

از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز ،اولین کشور دنیا
اس��ت و گاز جز انرژیهای پاک دنیا محسوب
می شود چیزی که همه دنیا به این انرژی پاک
نیازمندهستند.

پیرامون فرآورده های نفتی تولید ش�ده در

این پاالیش�گاه توضیح دهید .آیا اس�تاندارد
ه�ای جهانی و زیس�ت محیطی م�ورد تایید
نهاد های نظارتی است؟

بنزین یورو  ۵تولیدی پاالیش��گاه ستاره خلیج
فارس از نظر زیست محیطی از استاندارد یورو
 ۵جهانی نیز پاک تر اس��ت .بنزن که در بنزین
معمولی باید زیر یک درصد باشد در حال حاضر
برای بنزین تولیدی پاالیش��گاه س��تاره خلیج
فارس بین  ۰.۵تا  ۰.۷درصد است.آروماتیک در

شرایط استاندارد باید  ۳۵باشد اما در حال حاضر
در بنزین تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
بین  ۲۹.۵تا  ۳۱.۵است.

ت�ا این لحظه چ�ه اقدام های موثری برای

تکمیل فازهای جدید پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس شده است؟

بای��د همواره ش��رایط اقتص��ادی ،اجتماعی و
سیاسیهرنوعحرکتیرابسنجیموسپسدست
به عمل بزنیم و چنانچه از زوایای مختلف یک
حرکت مورد ارزیابی قرار نگیرد ،آیندهی روشنی
را برای آن نمی توان متصور بود .موضوع تغییر
ماهیت فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
به طرح افزایش ظرفیت و رفع موانع تولید سه
فاز ابتدایی نیز چنین رویکردی در دس��تور کار

ق��رارگرف��ت .با افزایشظرفیت پاالیش��یدر
هر س��ه فاز موجود از ۱۲۰به ۱۸۰هزار بش��که،
میتوان تولید مورد انتظار از فاز چهارم را در سه
فاز موجود تقسیم و هزینه سرمایهگذاری مورد
نیاز را صرفهجویی و در بخشهای دیگر صنعت
سرمایهگذاریکرد.باافزایشظرفیتپاالیشی
در فازهای موجود و صرف هزینهای حدود ۷۰تا
 ۸۰میلیون یورو ،هماکنون توانستهایم مجموع
خوراک پاالیشگاه را به روزانه  ۴۲۰هزار بشکه
برس��انیم و تا پایان س��ال به ۵۴۰هزار بش��که
میعانات گازی در روز خواهیم رس��ید  .این کا ِر
نرم افزاری و عقل افزاری ،ظرفیت هر فاز ستاره
خلیج فارس را از  ۱۲۰به  ۱۸۰هزار بشکه در روز
خواهد رساند .فاز چهارم ستاره خلیج فارس در
عمل اجرایی ش��ده و تنها ماهیت آن از س��خت
افزاری به نرم افزاری تغییر یافته و با این تغییر
هوش��مندانه به جای صرف زمان سه الی چهار
ساله برای رسیدن به ظرفیت نهایی فاز چهارم
در کمتر از یک س��ال این موضوع محقق می
ش��ود .ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین
پاالیش��گاه میعانات گازی جه��ان هم اکنون
جایگاهی استراتژیک در توازن انرژی کشور و
منطقه ایفا میکند و توانسته است ایران را برای
اولینبارازواردکنندهبنزینبهصادرکنندهبالقوهو
قدرتمنداینمحصولاستراتژیکتبدیلکند  .با
بهره برداری از س��ه فاز و اجرای طرح افزایش
ظرفیت و رفع موانع سه فاز نه تنها مصرف داخل
تامین شد که شاهد گشایش افق های صادراتی
جدیدهستیم.

واردات نفت چین از طریق انتقال
کشتی به کشتی  ۳برابر شد

وارداتنفتخامچینازطریقانتقالکشتیبهکشتی
بین ماههای ژانویه تا سپتامبر سه برابر شد و به 910
هزار تن رسید .به نقل از اویل پرایس ،مایکل میدن،
سرپرس��ت برنامه انرژی چین در موسس��ه مطالعات
انرژیآکسفوردگفت«:بهنظرمن ایننفتمتعلقبه
ایرانیاونزوئالاست» .درواقعشکینیستکهایران
ب��رای دور زدن تحریمه��ای آمریکا و ادامه صادرات
نفت ،عملیات انتقال کشتی به کشتی در دریای آزاد
را انج��ام م��ی دهد .چین مهمترین خریدار نفت این
کشور است و به طور واضح تاکید کرده که خرید نفت
از ایران را متوقف نمیکند .چین قول یک سرمایه
گذاری  400میلیارد دالری در زیرس��اختهای نفت،
گاز و انرژی و صنایع حمل و نقل ایران طی  25سال
آینده داده است .چین به دنبال یک منبع مطمئن برای
عرضه نفت و گاز در آینده اس��ت چون تولید داخلی
چین نمی تواند نیازهای روزافزون این کشور را تامین
کند .واشنگتن این موضوع را نادیده نگرفته است .در
پایان ماه گذشته واشنگتن چندین شرکت کشتیرانی
چین را به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران
و حمل نفت خام این کش��ور تحریم کرد .این اقدام
آمریکا نرخ باربری با کشتی را افزایش داد.

پیش بینی نفت  ۵۷دالری در نیمه
نخست سال ۲۰۲۰

اطالع��ات انرژی آمریکا
در گ��زارش دورنم��ای
کوت��اه م��دت ان��رژی در
اکتب��ر پی��ش بینی قیمت
نف��ت را  5دالر در ه��ر
بش��که کمت��ر از گزارش
م��اه قب��ل اعالم کرد .به نقل از اویل پرایس  ،دلیل
ای��ن کاه��ش در پیش بین��ی قیمت نفت که حاال تا
 57دالر در هر بشکه تا سه ماهه دوم  2020پایین
آمده است ،افزایش ذخایر نفت جهان طی نیمه اول
 2020اس��ت .میانگی��ن قیم��ت نفت خام برنت در
ماه سپتامبر  63دالر در هر بشکه بود .در حالی که
اداره اطالعات انرژی افزایش خطر اختالل بیش��تر
در عرضه نفت خام را قبول دارد ،ولی اعالم کرد که
این خطر با افزایش بی ثباتی در رش��د اقتصادی و
رشد تقاضای نفت در آینده جبران میشود.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

تولید  ۲۰۰هزار تن ماهی آب گرم در
سال ۹۸

حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی،
درباره بازار ماهیان آب گرم اظهار کرد :امسال ،بیش
از  ۲۰۰هزار تن تولیدات ماهیان آب گرم داشتیم ،این
در حالی است که نسبت به سال گذشته نتوانستیم به
ایده آل تولیدات خود دست یابیم .به گزارش باشگاه
خبرنگاران،به گفته مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم
آب��ی ،بحران ،خشکس��الی و اخط��ار تعطیلی مزارع
(ب��ه عل��ت کمبود آب) برای پروش ماهی ،از عوامل
تاثیرگذار در کاهش تولیدات ماهیان آب گرم در سال
گذشته بوده است .آقازاده با اشاره به اینکه  ۹۹درصد
تسهیالت در این صنف به دست بخش خصوصی
و تنه��ا  ۰.۵درص��د آن دولتی اس��ت ،تصریح کرد:
امیدواریم تسهیالت دراین صنف ارتقا یابد.

بازار گل در رکود

اکبر شاهرخی رئیس
اتحادیه فروشندگان
گل ،ب��ا اش��اره ب��ه
جزئی��ات فروش گل
در ب��ازار و ممنوعیت
ف��روش آن در فضای
مج��ازی گف��ت :هم
اکنون تبلیغات گستردهای در فضای مجازی برای
ف��روش گل دی��ده می ش��ود که معتبر نیس��ت و با
قیمته��ای گزاف به مردم فروخته می ش��ود ،این
در حالی اس��ت که هم اکنون اتحادیه گل ،درصدد
مبارزه با این س��ایت هاس��ت .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران،رئیس اتحادیه فروشندگان گل با اشاره
به اینکه بازار گل در رکود به سر می برد ،تصریح کرد:
هم اکنون بازار گل آرام اس��ت و عرضه و تقاضا در
بازار وجود ندارد .شاهرخی در ادامه از قیمت گلهای
پرمصرف در بازار خبرداد و تصریح کرد :گل ُرز  ۱۰تا
 ۱۵هزار تومان ،گل لیلیوم  ۸تا  ۱۰هزار تومان ،گل
آنتریوم  ۱۰تا  ۱۵هزار تومان ،گل میخک دستهای
 ۱۰ت��ا  ۱۵ه��زار تومان در بازار به فروش میرس��د.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل با اش��اره به اینکه
هم اکنون قیمت گل در بازار متعادل اس��ت ،اظهار
کرد :با توجه به ایام محرم و صفر قیمتها افزایش
چندانی ندارد و نمیتوان افزایش قیمتی برای آن
پیش بینی کرد.

یک مقام مسئول عنوان کرد؛

چرایی افت قیمت زعفران در بازارهای جهانی
گ�روه کش�اورزی:مجری ط��رح گیاه��ان
داروی��ی وزارت جه��اد با بی��ان اینکه در دو
سال آینده کشت تمام زعفران کشور مکانیزه
خواهد شد ،گفت :هلدینگ صادرات زعفران
به منظور ساماندهی صادرات این محصول
تشکیل می شود.
حس��ین زینلی در گفتگو با مهر با اش��اره به
وضعی��ت تولی��د زعفران در طول  ۱۲س��ال
گذشته ،اظهارداشت :بررسی وضعیت تولید
از س��ال های  ۸۶تا  ۹۷نش��ان می دهد که
روند رش��د تولید مناس��ب بوده به طوری که
میزان تولید از  ۲۳۰تن به  ۴۰۴تن در سال
 ۹۷رسیده است.
وی با بیان اینکه طی این سالها تولید زعفران
ساالنه بین  ۲۰تا  ۳۰تن افزایش یافته است،
افزود :امسال نیز با توجه به شرایطی که وجود
دارد پیش بینی می شود میزان تولید با حدود
 ۳۰تن افزایش به  ۴۳۴تن برسد که نسبت
به  ۱۲سال قبل  ۲برابر خواهد شد.
مج��ری طرح ملی گیاه��ان دارویی وزارت
جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه در طول
 ۱۲س��ال گذش��ته به طور متوسط ساالنه ۳
تا  ۵هزار هکتار به سطح زیرکشت زعفران
اضافه ش��ده است ،گفت :در سال ۹۰میزان
ص��ادرات این محصول  ۱۲۲تن بوده که در
سال  ۹۷به  ۲۸۰تن به ارزش  ۳۵۱میلیون
دالر رسیده است.
زینل��ی درب��اره اینکه آیا این میزان صادرات
در مقابل میزان تولید طالی سرخ در کشور،
کم نیس��ت؟ ،گفت :میزان صادرات مطلوب
ب��وده و باق��ی محصول نیز در داخل کش��ور
مصرف می ش��ود در حال حاضر نیز صنایع
غذایی و دارویی به این حوزه ورود کرده اند
و مصرف زیادی دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
ب��ه اینک��ه یکی از کارهای مهمی که در این
حوزه باید انجام دهیم مکانیزه کردن کشت
است ،افزود :با مکانیزه کردن کشت ،هزینه

مج��ری طرح ملی گیاهان دارویی کش��ور
درباره اینکه گفته می شود خیلی از کشورها
زعف��ران ای��ران را می برن��د و مجددا به نام
زعفران خود صادر می کنند ،اضافه کرد :در
حال حاضر بس��یاری از شرکت های ایرانی
در خارج از کش��ور ش��رکت زده اند و در آنجا
محص��ول ایران��ی را عرضه و به دنیا معرفی
می کنند.
زینلی با اش��اره به اینکه امس��ال زعفران در
بورس عرضه می ش��ود ،گفت :ما هر زمان
که احس��اس کنی��م قیمت این محصول در
بازار رو به کاهش اس��ت و بازرگانان و تجار
نم��ی توانن��د به خوبی آن را صادر کنند وارد
بازار خواهیم شد.

های تولید کاهش می یابد ضمن اینکه باید
ب��ا «عملیات به زراع��ی» میزان تولید را در
واحد سطح افزایش دهیم.

حدود  ۵۰درصد کشت زعفران مکانیزه

شده است

زینلی گفت :امسال حدود  ۵۰درصد فرایند
کش��ت ب��ه ص��ورت مکانیزه انجام ش��ده و
امیدواریم تا دو سال آینده تمام فرایند کشت
مکانیزه شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمام فرایند
بس��ته بندی و سورت کردن پیاز زعفران به
صورت مکانیزه انجام می شود ،افزود :چند
نمونه دس��تگاه برای این منظور در کش��ور
تولید ش��ده و در حال حاضر فعال هس��تند
م��ا در ای��ن زمینه تقریبا به تکنولوژی کامل
رس��یدیم و در س��ال های آینده آن را توسعه
خواهیم داد.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول بی��ن  ۷۰تا ۸۰
درصد مزارع زعفران با دستگاه پیازکار کشت
می شوند.
مج��ری ط��رح گیاهان دارویی وزارت جهاد
کشاورزی با اشاره به اینکه امسال برند ملی

زعفران ایران را به ثبت رس��انده ایم ،گفت:
عالوه بر این نشان جغرافیایی زعفران ثبت
شد.
زینلی ادامه داد :زمانی که نشان جغرافیایی
محصول��ی ثبت می ش��ود در اتحادیه اروپا
ارزش اف��زوده محصول زیاد می ش��ود چرا
که ش��رکت های اروپایی عالقمند هستند
محصول شناس��نامه و هویت داشته باشد و
بدانن��د ک��ه محل تولید آن در کدام ش��هر و
نقطه بوده است.

رقاب�ت ناس�الم صادرکنن�دگان باعث

اف�ت قیمت زعف�ران در بازارهای جهانی
می شود

مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه
زعفران توسط صادرکنندگان مختلف صادر
می ش��ود ،افزود :همین مساله باعث رقابت
بین این افراد در خارج از کشور شده و خارجی
ها نیز از این فرصت استفاده می کنند تا هر
فروش��نده ای که محصول خود را ارزان تر
می فروشد ،از او خریداری کنند.
وی گفت :همین مساله باعث شده که حاشیه
سود صادرکنندگان ایرانی کاهش یابد.

نمی توان مانع خروج کامل پیاز زعفران

از کشور شد

این مقام مسئول درباره قاچاق پیاز زعفران
از کش��ور نیز توضیح داد :قاچاق از کش��ور
کنترل ش��ده و آنچنان زیاد نیس��ت .ضمن
اینکه باید قبول کنیم دنیا محل رقابت است
بعنوان مثال محصول پسته از ایران رفته و در
کشور آمریکا نیز کشت شده است .خیلی از
محصوالت هم از کشورهای دیگر به ایران
آمده اند و در اینجا کشت می شوند.
وی تصری��ح ک��رد :بنابرای��ن اینکه بتوانیم
خروج یک محصول را از کشور کنترل کنیم
کامال امکان پذیر نیست ضمن اینکه ما تمام
ژنوتیپ های زعفران را که در دنیا کشت می
ش��ود به ایران آورده ایم و در اینجا کش��ت و
ارزیابی می کنیم کدام یک از آنها بهتر است
که کشت همان نوع را توسعه دهیم.
زینلی ادامه داد :در جهان رقابتی امروز کسی
که بتواند تولید با کیفیت داش��ته باش��د و به
خوبی برای آن بازاریابی کند ،برنده اس��ت
و موفق خواهد ش��د که ما نیز در این زمینه
اقدامات بس��یار خوبی را انجام داده ایم و در
حال انجام هستیم تا بتوانیم رتبه یک تولید
را همچنان حفظ کنیم.

تولــید

لزوم افزایش سرانه مصرف تخممرغ
به  ۱۶کیلوگرم

مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری مرغداران میهن با
بیان اینکه مازاد تولید تخممرغ به یک تهدید تبدیل
شده است ،بر لزوم افزایش مصرف سرانه این ماده
غذایی به  ۱۶کیلوگرم تأکید کرد .به گزارش مهر،
رضا ترکاش��وند در مراس��م روز جهانی تخممرغ با
اشاره به اینکه ظرفیت تولید مرغ تخمگذار تجاری
کشور به  ۹۵میلیون قطعه رسیده است ،گفت :اگر
بخواهیم از تمام این ظرفیت استفاده کنیم ،میزان
تولی��د تخممرغ در کش��ور به ی��ک میلیون و ۴۵۰
هزار تن خواهد رس��ید .در حال حاضر میزان تولید
ح��دود ی��ک میلی��ون تن و  ۱۰درصد م��ازاد بر نیاز
کشور است .وی اضافه کرد :این در حالی است که
بخشی از ظرفیت تولید کشور در این زمینه به طور
صد درصد غیرفعال اس��ت و در برخی اس��تانها نیز
 ۳۰ت��ا  ۴۰درصد ظرفی��ت واحدهای تولیدی فعال
است .مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن
با اش��اره به اینکه در س��ال جاری میزان تولیدمان
ب��ه اندازهای اس��ت که باعث زی��ان تولیدکنندگان
ش��ده اس��ت ،گفت :از اسفند س��ال گذشته تاکنون
قیمت تخممرغ پایینتر از نرخ تمام ش��ده تولید آن
بوده ضمن اینکه س��تاد تنظیم بازار قیمت مصوب
تخممرغ را  ۷۷۴۰تومان اعالم کرده است اما قیمت
این محصول به طور میانگین کمتر از  ۶۰۰۰تومان
ب��وده ک��ه این نرخ ح��دود  ۲۰۰۰تومان پایینتر از
قیمت واقعی است.

کاهش قیمت گندم و ذرت در
بازارهایجهانی

در بازارهای جهانی قیمت گندم و انواع غالت مانند
ذرت با کاهش قیمت مواجه شد اما قیمت دانههای
روغنی با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدند .به
گزارش فارس،ش��کر به عنوان کاالی اساس��ی هم
افزایش اندکی داشت و قیمت دام زنده هم تا حدودی
کاهش داش��ت .بر اس��اس گزارش بلومبرگ قیمت
گندم در بازارهای جهانی دو دالر کاهش داش��ت
و هر بوش��ل از این محصول به قمیت  498دالر و
 25سنت به فروش رفت .قیمت ذرت که عمدتا به
منظور خوراک دام اس��تفاده میش��ود نیز یک و نیم
دالر کاهش یافت و هر بوش��ل از این محصول به
قیمت  394دالر و  25سنت معامله شد.

