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واکاوى طرح ملى «کهاب» در گفتگوى جهان اقتصاد با کارشناس حوزه انرژى 

استحصال 1/5 لیتر بنزین از یک متر مکعب بخار اشباع

مدت ها است که جلوگیري از هدررفت در فرآیند ذخیره سازي، 
توزیع و فروش انواع انرژي بــه یکی از مهم ترین دغدغه هاي 
فعاالن این حوزه تبدیل شــده است. جلوگیري از هدررفت در 
بخش توزیع و فروش انواع ســوخت فســیلی به دلیل ماهیت 
آالینده این سوخت ها اهمیتی دوچندان دارد و این اهمیت باعث 
شده تا طرح هایی متکی به دانش نوین جهت کاهش هدررفت 
ســوخت و کاهش آلودگی در بخش هایی از صنعت کشــور 

اجرایی شود.
محمد ابراهیمى، کارشناس حوزه انرژى، در گفتگو با خبرنگار 
جهــان اقتصاد اظهار کرد: یکی از ایــن طرح ها که به طور ویژه 
توسط وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته و با تبیین اثرات مثبت 
آن در حوزه هاي مختلف، گام هاي مهم روبه جلویی را در بخش 
تامین بودجه و منابع مالی و نیز جلب مشارکت سرمایه گذاران 
برداشــته است، طرحی موســوم به طرح ملی کهاب (کاهش، 

هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) است.
وى تصریح کرد: براساس مصوبه دولت، وزارت نفت و صنعت 
توزیع فرآورده هاى نفتى مکلف شد تا به نحوي برنامه ریزي نماید 
که جابجایی سوخت بنزین در سراســر کشور از  ابتداي سال 
1400 صرفاً توسط نفتکش هاي مجهز به طرح کهاب انجام شود 
و به موازات نســبت به تجهیز کلیه انبارهاي نفت، جایگاه هاي 

عرضه بنزین و نفتکش ها تا پایان سال 1401نیز اقدام کند.
وى عنوان کرد: با توجه به پیچیدگى هاى عملیات ذخیره سازي، 
انتقال و توزیع فرآورده هاى نفتى و تعدد وسائل و تجهیزات و 
ماشین آالت مربوطه، قاعدتاً اجراى طرح کهاب مستلزم پیگیرى 
و راهبرى آن در چندین بخش (مشتمل بر بخش جایگاه؛ بخش 
انبار و بخش ناوگان حمل و نقل) است. وى بیان کرد: علیرغم 
این که هدف اصلى "طرح ملى کهــاب"  مبتنی بر مراقبت هاي 

محیط زیستی است؛ لیکن لحاظ نمودن نرخ جهانی بنزین اجراي 
این طرح گسترده را از نظر اقتصادي نیز توجیه پذیر کرده است. 

ابراهیمى خاطرنشــان کرد: در این طرح، شناســایى و کنترل 
مکان هاى انتشــار بخار بنزین در محدوده  فعالیت (دریافت و 
ذخیره  بنزین در انبارهاي نفت تــا تحویل آن به مصرف کننده 
درجایگاه-ها)  بسیار مهم خواهد بود. لذا رویکرد اصلی آن در 
چند سطح عملیاتى تعریف شده است که عبارتند از  انبارهاى 
نفت، جایگاه ها (به منظور کنتــرل و کاهش تبخیر از مخزن و 
برگرداندن بخار بنزینى که طى فرایند تخلیه سوخت از تانکر در 
جایگاه و به مخزن نفتکش قرار دارد)، در مجاري عرضه سوخت 
جهت هدایت و بازیابى بخارات، حین سوختگیرى خودروها و 
باالخره نصب دستگاه بازیابی بخار بنزین در جایگاه هاي عرضه 

بنزین است.
وى بــا بیان اینکه هنگام بارگیرى نفتکش  در انبار نفت به ازاى 
حجم مایع وارد شده به مخزن، همان حجم بخار به اتمسفر رانده 
مى شود (که در زبان علمى  به آن باالنس حجمى  مى گویند) گفت: 
جهت جلوگیرى از انتشــار و هدایت بخار بنزین در اثر تبخیر 
عملیاتى، طى طراحى انجام شده درساختار بازوهاى بارگیرى از 
ورود بخار بنزین به اتمسفر جلوگیرى شده و بخارات به سمت 
واحد بازیافت بخارات هدایت مى گردد و این واحد با بهره جستن 
از شیوه هاى مختلفى مانند شیوه تبریدى، شیوه غشایى و شیوه 
کربن فعال از هر یک متر مکعب بخار اشــباع حدود 1/5 لیتر 

بنزین استحصال می کند.
وى عنوان کرد: هنگام تخلیه ى   نفتکش در جایگاه به منظورکاهش، 
عدم انتشار و هدایت بخار بنزین حاصله در جایگاه هاى عرضه 
سوخت با ایجاد یک خط برگشت بخار مابین مخازن زیرزمینى 
جایگاه و مخزن نفتکش،از خروج بخار بنزین مخازن جایگاه ها 
در زمان تخلیه نفتکش به اتمسفر جلوگیرى و با اشاره به اصل 
باالنس حجمى، بخار موجود به سمت نفتکش هدایت مى شود 
،بدین ترتیب  یکی از مراحــل تولید بخار از بین مى رود.  وى 
ادامه داد: همچنین در این بخش با نصب یک شیر تنظیم فشار 

و خالء یک فشــار دایمی در مخزن ایجاد شده که می تواند تا 
حدود زیادي تبخیر ســطحی را کنترل نماید. وى تصریح کرد: 
هنگام سوختگیرى خودروها به منظور جلوگیرى از انتشار بخار 
موجود در باك خودروها (در زمان ســوختگیرى)، با استفاده از 
نازل ها، شــلنگ هاي دوجداره و ادواتــى خاص، مى توان بخار 
متصاعده از باك خودرو را به ســمت مخازن ذخیره زیرزمینى 
جایگاه هدایت کرد که البته اثربخشی دیگر این روش نیز مربوط 
با جایگزینی هواي اشباع داخل باك خودرو با هواي تازه است 
که باعث کاهش نرخ تبخیر خواهد شد. ابراهیمى افزود: نصب 
دستگاه بازیابی بخار بنزین در جایگاه ها نیز تکمیل کننده سطح 

قبلی بود و هواى اضافى وارد شــده به مخزن زیر زمینى در این 
مرحله پاك مى شود و همچنین در صورت اتصال و یا حتى عدم 
اتصال به نفتکش، بخش زیادى از بخار مخزن زیرزمینى به چرخه 

مصرف بازمى گردد.
وى اظهار کرد: با توجه بــه کارکردهاي پیش گفته این طرح و 
براساس برآوردهاى صورت گرفته، در صورت عدم اجراي طرح 
کهاب، روزانه بیش از 300 هزار لیتر بنزین در مبادى تولید تا انتقال 
و مصرف تبخیر مى شود که عالوه بر خسارات اقتصادى ناشى از 
این میزان اتالف، و معضالت بهداشتی و تبعات زیست محیطى 

بی شماري به جامعه تحمیل می شود.

 تصمیم اوپک و متحدانش براى کاهش تولید نفت تا مارس به 
منزله هدیه کریسمسى براى شرکتهاى نفت شیل آمریکا بود که 
در پى کاهش قیمتها، ناچار شدند هزینه هایشان را کاهش دهند.
به گزارش ایســنا، تولید نفت خام آمریکا در ســال گذشته به 
دلیل قیمتهاى اندك و کاهش تقاضا که تولیدکنندگان شــیل را 
به کاهش ضررشان وادار کرد، دو میلیون بشکه در روز کاهش 
یافت. سرمایه گذاران حتى پیش از شیوع پاندمى، صنعت نفت 
شیل را براى کاهش هزینه و افزایش بازدهى تحت فشار قرار 
داده بودند. تولید نفت شیل به سرعت کاهش یافت اما ممکن 

است سریعا بهبود پیدا کند.
عربســتان سعودى که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، 
سه شنبه گذشته پس از نشست وزیران اوپک پالس اعالم کرد 
تولیدش را در فوریه و مارس داوطلبانه یک میلیون بشــکه در 
روز دیگر کاهش مى دهد. این تصمیم پس از تالش روســیه 

براى افزایش تولیــد به منظور مقابله با بهــره بردارى رقیبان 
آمریکایى گرفته شد.

روسیه و قزاقستان که تمایلى به واگذار کردن سهم بازارشان به 
آمریکا ندارند، تولیدشــان را افزایش خواهند داد. اوپک پالس 
در هر یک از دو ماه آینده 500 هزار بشکه در روز به تولیدش 
اضافه خواهد کرد. مقامات سعودى نگران بودند که این افزایش 
تولیــد فراتر از تقاضا در اوج موج دوم پاندمى و قرنطینه هاى 

سخت گیرانه باشد.
قیمت معامالت وست تگزاس اینترمدیت روز جمعه به باالى 
52 دالر در هر بشکه صعود کرد و قیمت معامالت 12 ماهه که 
تولیدکنندگان بر اساس آن هزینه براى چاههاى جدید را برنامه 
ریزى مى کنند به 51 دالر  و37 ســنت در مقایسه با قیمت 44 

دالر و 63 سنت در ابتداى دسامبر رسید.
قیمــت باالتر نفت با توجه به کاهــش اخیر هزینه ها و تعهد 

براى ثابت نگه داشــتن تولید، تاثیر مســتقیمى در نتایج مالى 
تولیدکنندگان آمریکایى خواهد داشــت. شرکتهاى آمریکایى 
متعهد شده اند تولیدشان را ثابت نگه دارند و هر گونه افزایش 
قیمت، سود سرمایه گذاران را تقویت کرده یا به تولیدکنندگان 

کمک مى کند بدهى شان را پرداخت کنند.
طبق گزارش شرکت ریستاد انرژى، شرکتهاى نفت و گاز در دو 
میدان شیل آمریکا در محدوده قیمت 30 تا 40 دالر هر بشکه 
نفت سودآور هستند. قیمتهاى باالتر امسال مى تواند نقدینگى 
شرکتهاى شــیل از فعالیتهایشان را به میزان 32 درصد افزایش 

دهد.
یــک عامل دیگر که به نفع تولیدکننــدگان خواهد بود، هزینه 
هاى اندك میدان نفتى است. ظرفیت اضافى در شرکتهایى که 
خدمات نفتى ارایه مى کنند، باعث کاهش هزینه ها شده و آنها 

قادر به افزایش آن نیستند.

لیندا هتاین، مدیر تحقیقات ارشد در شرکت مشاوره وود مک 
کنــزى در این باره گفت: تولیدکنندگان نفت شــیل معموال با 
افزایش قیمتهاى نفت، بودجه هاى تولیدشــان را باال برده اند 
اما این بار وضع فرق مى کنــد زیرا تقاضاى جهانى همچنان 

نامعلوم مانده است.
به گفته رائول لوبالن، نایب رییس شرکت آى اچ اس مارکیت، 
براى احیاى تولید نفت آمریکا به میزان یک میلیون بشــکه در 
روز و همزمان بهبود سود سرمایه گذاران، نفت باید به 60 تا 65 

دالر در هر بشکه صعود کند.
بر اســاس گزارش رویترز، مدیران انرژى در ایالتهاى کلرادو، 
اوکالهاما، وایومینگ و شمال نیومکزیکو در نظرسنجى بانک 
فدرال رزرو کانزاس سیتى اعالم کردند براى این که حفارى را 
به میزان قابل توجهى افزایش دهند، میانگین قیمت هر بشکه 

نفت باید به 56 دالر برسد.

تصمیم اوپک به نفع نفت شیل آمریکا شد

در آخریــن معامــالت بازارهاى جهانى قیمت نفت برنت با افزایــش 2,96 درصدى ،یک 
دالرو61سنت افزایش داشت و به قیمت55 دالرو99سنت رسید.

همچنین قیمت سبد نفتى اوپک در آخرین معامالت با افزایش 1,03درصدي وباى 55سنت 
افزایش به 53 دالرو 84سنت تثبیت شد.

این در حالى بود که ، قیمت نفت ســنگین ایران با افزایش2,03 درصدى وبا1دالرو5 سنت 
افزایش به 52دالرو89سنت رسید. قیمت نفت در هفته گذشته با توجه به تمدید کاهش تولید 
از سوى اوپک پالس و اعالم عربستان براى خروج یک میلیون بشکه اى نفت این کشور از 
بازار،  با رشدى حدود هشت درصد همراه شد. سال گذشته میالدى براى نفت، سال سقوط 
بود. قیمت نفت با کاهش تقاضا به دلیل شیوع کرونا و افزایش عرضه از سوى تولیدکنندگان 
عمده آن پایین آمد. هر چند که توافق اوپک پالس توانست تا حد زیادى از این کاهش قیمت 
را جبران کند با این حال، همچنان قیمت نفت در مقایسه با ابتداى سال 2020 میالدى پایین 

است.
این کاهش قیمت باعث شده تا اکثر کشورهاى تولیدکننده نفت که بخش عمده اى از درآمدهاى 
خود را بر روى فروش طالى سیاه برنامه ریزى مى کنند، با کسرى بودجه روبرو شوند. یکى از 
این کشورها، عربستان است که تا پیش از این، به دنبال عرضه سهام شرکت آرامکو براى آغاز 
یک سلسله اصالحات اقتصادى بود. واقعیت اینکه با کاهش قیمت نفت، عربستان این تصمیم 
را به تعویق انداخت زیرا ســهام آرامکو با افت قیمت همراه شده بود. اکنون به نظر مى رسد 
به چند دلیل عربستان مى خواهد دوباره قیمت نفت براى مدت کوتاهى هم شده، باال برود. 
عربستانى که در اوپک همواره جزو گروه کبوتران بوده و قیمت هاى پایین نفت را مطلوب 
مى دانست. دلیل اول شاید این باشد که ایران در ماه هاى اخیر تولید و صادرات نفت خود را 
افزایش داده است. عالوه براین با شکست ترامپ در انتخابات آمریکا نیز به نظر مى رسد دولت 

بعدى به برجام باز خواهدگشت و تحریم هاى نفتى ایران کاهش پیدا کند.

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

رشد قیمت طالى سیاه با کاهش تولید نفت عربستان

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

 نماى عمومى معامالت گروه فرآورده هاى نفتى  

 ســهام 7شرکت گروه فرآورده هاى نفتى تاالر اصلى بورس تهران در آخرین 
معامالت مورد دادو ســتد قرار گرفت .  تعداد 463,247سهم این شرکت ها 
در 108,306نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این 

روز به 10,180هزار میلیارد ریال بالغ شد . 
شــاخص گروه فرآوره هــاى نفتى بورس تهــران در آخریــن معامالت با 

434440واحد (7,75درصد) افزایش به عدد 5608990واحد رسید

نام
قیمت 
پایانی

درصد 
تغییر

تعداد 
معامله

حجم 
معامله 

هزار سهم/

ارزش 
/ معامله

میلیون ریال
34,5104.994,13135,6821,231,000پااليش نفت تبريز

40,4004.4524,04266,1762,673,000پااليش نفت بندرعباس
72,6904.911,6542,012146,000نفت  بهران 

16,8300.00000پااليش نفت اصفهان
16,62026.9768,482329,1415,472,000پااليش نفت تهران

24,4204.093,2149,981244,000نفت سپاهان
57,8004.606932,045118,000نفت  پارس 

0.256,09018,210296,000-16,250سرمايه گذاري  صنعت  نفت 

10,180.000
463.247
108,306

میلیون سهم حجم معامالت گروه

خالصه مبادالت سهام گروه در روز گذشته
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نگاهی به معامالت سهام گروه فرآورده های نفتی           

نمای عمومی معامالت گروه فراورده های نفتی

شرکت
نوبت

تعداد شرکتهای فعال
مجموع دفعات معامالت

4344407.75% 5608990

%تغییرتغییرشاخص

میلیارد ریالمجموع ارزش معامالت گروه

٤٤٠٠٠٠٠.٠
٤٦٠٠٠٠٠.٠
٤٨٠٠٠٠٠.٠
٥٠٠٠٠٠٠.٠
٥٢٠٠٠٠٠.٠
٥٤٠٠٠٠٠.٠
٥٦٠٠٠٠٠.٠
٥٨٠٠٠٠٠.٠

هتغییرات شاخص گروه فراورده های نفتی در هشت روز گذشت

%تغییر تغییر قیمتدالر/قیمتواحد مبادلهحامل انرژی
%52.241.412.77بشکهنفت خام تگزاس

%55.991.612.96بشکهنفت خام برنت
%53.840.551.03بشکهسبد نفت اوپک

%52.891.052.03بشکهنفت سنگین ایران
%1.17-2.700.03میلیون بی تی یوگاز طبیعی

%1.550.064.38گالنبنزین
%1.580.042.80گالننفت کوره

قیمت حاملهای انرژی در بازارهای جهانی

نگاهى به تحوال ت بازار نفت

نفت وپتروشیمى در بورس تهران

فرآورده هاى نفتى  و پتروشیمى در بورس کاالى تهران
نماى عمومى مبادالت فرآورده هاى نفتى و پتروشیمى 

در بورس کاالى تهران محصوالت عرضه شده 176شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت 
در این روز بیش از208,44282هزارتن کاال به فروش رســید ارزش کل مبادالت بورس کاالى 

تهران به بیش از 15883,192 میلیارد ریال رسید.

176 فروشندگان
هزار تن208.44282 مقدار عرضه

درصد0.00022میانگین تغییر قیمت

میلیارد ریال15883.912ارزش کل معامالت

نام 
کاال

تولید کننده
عرضه

(تن)

قیمت
پایانی

(ریال)

میانگین
رشد
%قیمت

ارزش معامله
(هزار ریال)

حجم
معامله

965,136,00024,000%24,00040,2140.00پوکیوم باتوم
813,345,00015,000%15,00054,2230.00پلوب کات سنگین

688,318,3123,212%3,212214,2960.18پ0209AAپلی اتیلن سبک خطی 
566,654,9282,208%2,208256,6370.29پHP552Rپلی پروپیلن نساجی 

557,296,2343,014%3,014184,9030.07پ52518پلی اتیلن سنگین تزریقی 

نمای عمومی مبادالت فرآورده های نفتی و پتروشیمی

#RE F !#REF ! %4%77%4%5%6لوب کات سنگینوکیوم باتوم

آمار مبادالت فیزیکی فرآورده های نفتی و پتروشیمی پنج کاالی برتر

0209AAپلی اتیلن سبک خطی  52518پلی اتیلن سنگین تزریقی HP552Rپلی پروپیلن نساجی  %4سایر کاالها

پاالیش نفت 
بندرعباس
وکیوم باتوم

6%

پاالیش نفت 
بندرعباس

لوب کات سنگین
5%

یرپتروشیمی امیرکب
پلی اتیلن سبک خطی 

0209AA
4%

پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 

HP552R
4%

پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین

52518تزریقی 
4%

سایر کاالها
77%

پنج کاالی برتر در معامالت روز گذشته

اتفاق بى سابقه براى سومین واردکننده بزرگ نفت جهان
 مصرف نفت هند در سال 2020 به دلیل همه گیرى ویروس کرونا و تعطیلى کسب و کارها و 
کارخانه ها که به تقاضا براى نفت آسیب دید، براى نخستین بار در 21 سال گذشته کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، محاسبات بلومبرگ از آمار مقدماتى که توسط وزارت نفت هند منتشر شد، 
نشان داد مجموع تقاضاى نفت هند در سال 2020 به میزان 10.8 درصد در مقایسه با سال 2019 
کاهش یافت و به 193.4 میلیون تن رســید که پایینترین میزان در پنج ســال اخیر بود. کاهش 
مصرف ساالنه نفت در هند از سال 1999 تاکنون مشاهده نشده بود. مصرف سوختهاى مایع 
در هند که ســومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است، پس از آغاز قرنطینه ملى در مارس 
70 درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش به کاهش چشمگیر پاالیش نفت و فعالیت در کارخانه 
هاى پتروشیمى منجر شد. محدودیتهاى قرنطینه به اقتصاد هند آسیب زد و با بزرگترین رشد 
منفى تولید ناخالص داخلى ساالنه از ســال 1952 تاکنون روبرو شد. نارندرا مودى، نخست 
وزیر هند براى بیرون بردن سومین اقتصاد بزرگ آسیا از رکود، اکثر محدودیتهاى وضع شده را 

تسهیل کرده است.
با تسهیل محدودیتها، تقاضا براى نفت در این کشور بهبود پیدا کرده و مصرف ماهانه سوختهاى 
مایع که معیارى براى ســنجش تقاضا براى نفت است، در دسامبر 2020 حدود 1.8 درصد در 

مقایسه با دسامبر 2019 کاهش داشت و به باالترین میزان در 11 ماه گذشته رسید.

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

خبر کوتاه

  گلناز پرتوى مهر
گروه  نفت 

 Partovimehr.1394@gmail.com


