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نگاهی ویژه به پرونده یک واگذاری عجیب و پرابهام؛

فرجام باختر!

فرجام تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ باختر به
کجا خواهد انجامید؟

چگونه پتروشیمی  7هزار میلیارد تومانی دولتی 130
میلیارد تومان فروخته شد؟
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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

گزارش دانش نفت از دوازدهمین نشست اوپک پالس؛

اجماع بر كاهش  ٥٠٠هزار بشكه اي نفت
وزیر نفت پس از نشست وزارتی اوپک و غیراوپک :اوپکپالس تصمیم عاقالنهای گرفت
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نفت و بودجه ۱۴۰۰

دانش نفت گزارش می دهد؛

مجوز  ۳میلیارد دالری به وزارت نفت برای تسویه بدهی

با انتشار اوراق و سهم  ۷۰هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت

یداهللسبوحی

امیر دیوان بچاری

درمیآید؟

نتایج

دانش نفت از نشست خبری آنالین مدیرعامل پتروشیمی نوری با خبرنگاران گزارش می دهد؛

جهش تولید ،فروش و سودآوری در پتروشیمی نوری
و تشریح پروژههای زیست محیطی نوری
مدیرعاملپتروشیمینوری:کاهشنرخارز،تأثیرقابلتوجهیبرسودآوریمجتمعنخواهدداشت
در سال  ۱۴۰۰هم تالش ما در درجه اول تداوم تولید و در درجه دوم نظارت دقیق بر اجرای سه
پروژه مهم هنگام ،شیرینسازی برشهای سنگین و زیرو فلرینگ خواهد بود
16

شهاب الدین متاجی

چگونه به حرکت

داخل و کنترل

اهمیت احداث
صنایع پتروشیمی
بیش از احداث پترو
پاالیشگاه

جهشهای
صنعتپتروشیمی
متوقفنخواهد
شد

شهبازحسنپوربیگلری

بهینهسازی

حمایت از ساخت

2

3

5

ارزش افزوده باال
زمینه ساز حضور
بخش خصوصی

درصنعت پتروشیمی

5
رضا پدیدار

لکوموتیو
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همسوباعملبهمسئولیتاجتماعیانجامشد؛

اعتبار ۴۰۰میلیاردریالیپتروشیمیهایمنطقهپارس
برای مقابله با کرونا

امیرحسینبحرینی:شورایراهبردیپتروشیمیباشیوعپاندمیکرونا،درکنارحفظکسبوکاروتأمین
مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ارز مورد نیاز کشور ،با جدیت تمام و بهطور منسجم نسبت به پیشبینی و
تأمیننیازهایحیاتیمراکزدرمانیباتمرکزبرشهرهایجنوبیاستانبوشهراقدامکرد
7
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شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
حمایت از ساخت داخل و کنترل نتایج

امیر دیوان بچاری

گفتـه مـی شـود کـه در ابتـدای جهش
صنعتـی ژاپـن اصـرار بـر اسـتفاده از کاالی
ژاپنـی بـه گونـه وسـیع تبلیـغ و حمایـت می
شـد .تا جائیکـه اسـتفاده از اقلام و کاالهای
خارجـی کـه مشـابه داخلـی داشـتند ،قبیـح
جلـوه می کـرد .در ایـام جنـگ تحمیلی یکی
از دوسـتان سـاعتی مچی از ملوانـی خریداری
نمـوده بـود کـه بـرای مصـرف داخلـی ژاپـن
بـود و حتـی عالئـم و نوشـتارهایش بـه زبـان ژاپنـی بـود .براسـتی
کـه دقـت و ظرافـت و کیفیـت آن مثـال زدنی بـود و از سـاعت های
 ORIENT، SIECOو  CITIZENموجـود در بـازار ( کـه از ژاپـن و
بـرای مصـرف بـازار خـارج بود) بسـیار بهتـر و بـا کیفیت تر بـود .در
واقـع فرهنـگ مصـرف کاالی داخلـی بـا تضمیـن کیفیـت و رقابـت
کیفـی بـا کاالی مشـابه داخلـی بـه مـروم عرضـه شـده بود.
در ایـران نیـز مدتـی اسـت کـه سـاخت داخـل و البتـه نیـاز به
حمایـت از آن در جـای جـای صنعـت در حـال نهادینه شـدن اسـت.
لـوازم خانگـی ایرانـی ،خـودرو ایرانـی ،پمپ ایرانـی  ،مبـدل ایرانی ،
ولـو ایرانـی ،کابـل ایرانی ،ترانـس ایرانـی و . ...
پـس از مدیـران دلسـوز پـروژه هـا مهم تریـن سـنگری که در
راسـتای حمایـت از سـاخت داخـل ،بصـورت فعـال عمـل مـی کنـد،
وزارت صمـت اسـت .همیـن امر موجب می شـود کم کم سـازندگان
داخلـی قدرتمنـد شـوند واغلـب پـس از اعلام توانایـی سـاخت یک
قطعـه  /کاال توسـط سـازنده داخلـی ،اقدامات الزم بـا حمایت مبادی
ورودی و نیـز وزارت صمـت ،جهـت جلوگیـری از ورود نـوع مشـابه
خارجـی آن بـه کشـور را آغـاز نمـوده و مصوبـات مربوطـه ابالغ می
شود.
بسـیار پیـش آمـده کـه بـرای صـدور مجـوز ثبـت سـفارش،
اسـتعالم تلفنـی از سـازندگان داخلـی رسـته مـورد نظـر از سـوی
کاشناسـان وزارت صمـت ،مبنـای تصمیم گیری برای صـدور یا عدم
صـدور مجـوز الزم قـرار مـی گیـرد .ایـن یعنـی اقتـدار سـازنده .این
یعنـی حاکمیـت سـازنده و سـرویس دهنـده .ایـن یعنـی شـاید آینده
ای درخشـان تـر و افقـی روشـن تر در انتظار پیشـرفت سـاخت داخل
باشـد و البتـه الحـق و واالنصـاف که بسـیاری از سـازندگان داخلی و
شـرکت هـای دانـش بنیـان نیـز در این صحنـه خوش درخشـیده اند
و دامنـه فعالیـت های خـود را با اطمینـان از حمایت صـورت پذیرفته
و گسـترش داده انـد .امـا وجـه دیگر ایـن تعامل ،صاحبان پـروژه ها ،
صنایـع تولیـدی و مصرف کننـدگان می باشـد .اقتدار سـازنده بعنوان
سـرویس دهنـده بـه مدیـران طـرح هـا و پروژه هـای کالن کشـور،
تعامـل جـاری و تعریـف شـده کارفرمـا -پیمانـکار حاکم بر مـراودات
فیمابیـن را دچـار تغییـرات مـی نمایـد .بـه گونـه ای کـه در برخـی
مـوارد ،کارفرمایـان الجرم از نعمت رقابت سـالم سـازندگان برخوردار
نمـی باشـند .عـدم نظـارت صحیـح ،عـدم ایجـاد بانـک اطالعاتـی
کاربـردی ،عـدم احاطـه سیسـتم هـای نظارتـی بـر ابعـاد و تـوان
سـاخت داخـل و گسـیل روز افزون بخشـنامه هـای متعـدد دولتی در
خصـوص جلوگیـری از ورود کاالی صنعتـی از خـارج بـا تمسـک بـه
اعلام آمادگـی سـازندگان داخلی ،چنانچـه دقت و حساسـیت ،برنامه
ریـزی ،درایـت و تفکـر الزم را بهمـراه نداشـته باشـد ،و چنانچـه بـا
رانـت و پارتـی و توصیـه و  ...همـراه باشـد ،موجـب تبدیـل برخی از
سـازندگان بـه بازرگانـان و  TEADERهـای جدیـد می شـود و این
موضـوع نکتـه قابـل تاملی اسـت کـه از حـاال باید مـورد توجـه قرار
داشـته باشد.
امـروز سـازندگان داخلـی تقریبـا هیـچ کاالیـی را برای سـاخت
داخـل غیـر ممکـن نمـی داننـد و بـا ایـن انحصـار طلبـی« ،مـا می
توانیـم هـای بـی حـدو وصـف» ،در آینـده ای نـه چنـدان دور ،عمر
مفیـد بهـره برداری از سـرمایه گذاری هـای صورت گرفتـه در پروژه
هـای ملـی کـه هـم اکنـون بدلیـل تحریـم هـای ظالمانه چنـد برابر
شـده اسـت را بدلیـل مضاعـف عـدم رعایـت کیفیـت اسـتاندارد و
مقبـول ،بسـیار کوتـاه خواهـد نمود.
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن بـار سـازندگان نیـز بـا داشـتن
مجوزهـای واردات کاالی بـی کیفیـت «چینـی» (به بهانـه های مواد
اولیـه سـاخت) نـه تنهـا بـه کیفیـت تمـام شـده طـرح ها لطمـه می
زننـد بلکـه در درازمـدت خـود بـه  TRADERو بـازرگان تبدیل می
شو ند .
البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه قبال صاحـب کاال و سـرمایه گـذاران
(کارفرمایـان) مسـتقیما نظـارت بر کار بـازرگان را داشـته و بازرگانان
(واردکننـدگان و نماینـدگان شـرکت هـای خارجـی) از هیـچ نـوع
حمایتـی برخـوردار نبـوده و در رقابتـی فنـی -مالـی برنـده مناقصات
مـی شـدند .امـا در حـال حاضـر کارفرمایان نوعـی دیگـر از تعامالت
را تجربـه مـی کنند.
امیـدوارم سـرفصل هـای بررسـی ،ارزیابـی ،و احـراز توانایـی
سـازندگان و نیـز نظـارت بـر عملکـرد سـازندگان همـراه بـا دریافت
بازخـورد کار ایشـان از کارفرمایان ،با راه اندازی سـامانه ای مناسـب،
نـه تنهـا ضامـن رسـیدن بـه اهـداف بلنـد تقویـت و اعتلای صنعت
داخلـی باشـد کـه جایـگاه کارفرمایـی_ پیمانـکاری بعنـوان ضمانت
سـرمایه گـذاری بـه موقع و موثر را نیز خدشـه دار ننمـوده و از طرفی
دیگـر موجب شـود سـرمایه بیـت المـال در دراز مدت اتالف نشـده و
از رانـت و حیف و میل آن توسـط افراد سـودجو جلوگیـری بعمل آید.
ایـن الـزام بـه ویـژه از ایـن نظـر حائـز اهمیت اسـت کـه تولید
کننـدگان داخلـی در حالـی از خـروج سـاالنه دهها میلیـون دالر/یورو
ارز جلوگیـری مـی کننـد کـه آمـار و ارقامـی کـه هـر از چنـد گاهی
منتشـر مـی شـود بیانگـر ناهماهنگـی هـای موجـود در خـروج ارقام
بسـیار کالن ارز بـرای ثبت سـفارش و واردات کاالهـای کامال» غیر
ضروری اسـت.

رئیسجمهوری:

تکمیلوبهرهبرداریبسیاریازطرحهایصنعتنفت
نتیجهبرجامبود
رئیسجمهوری گفت :بهرهبرداری
تعــداد زیادی از فازهــای پارسجنوبی،
افتتاح مجتمعهای پر شــمار پتروشیمی و
تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس از اتفاقهای مهم کشور
پــس از امضای برجام و گشــایشهای
اقتصادی بود.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری،
دکتر حســن روحانی ،امروز (چهارشنبه،
 ۱۲آذرمــاه) در نشســت هیئــت دولت
گفت :بســیار عالقهمند بودم طبق روال
سالهای گذشــته ســخنان امروز من
خطــاب به مردم و نماینــدگان در خانه
ملت و در صحن علنی مجلس شــورای
اسالمی ایراد میشــد.وی با بیان اینکه
گمانهزنیهایــی کــه ممکن اســت در
رسانهها مطرح شــود که حضور نیافتن
امروز من در مجلس شــورای اســامی
بهدلیــل مصوبه دیروز مجلس شــورای
اسالمی اســت ،افزود :البته دولت با آن
مصوبه موافق نیســت و آن را برای روند
فعالیتهای دیپلماتیــک مضر میداند،
امــا نرفتــن به مجلــس تنهــا بهدلیل
پروتکلهای بهداشتی و نه مسئله دیگر
بــوده اســت.رئیسجمهوری به اهمیت

شــرکت بهرهبــرداری نفــت و گاز

ویژه بودجه ســال آینده اشاره و تصریح
کرد :از اساس سال  ۱۴۰۰از جهاتی سال
ممتاز و حائز اهمیت است .نخست سال
آینده ســال پایانی قرن چهاردهم و در
آســتانه ورود به قرن جدید خواهیم بود
و از طــرف دیگر این بودجه در زمانی به
مجلس شــورای اسالمی تقدیم میشود

که احســاس میکنیم شرایط سال آینده
با دههای که گذشــت از آغاز ســال ۹۰
تــا امروز ،کمــی متفــاوت خواهد بود.
روحانــی عنوان کرد :بــا وجود اینکه در
بخش دوم سال  ۹۳قیمت نفت با سقوط
بیســابقه از  ۱۲۰دالر به  ۳۰دالر برای
هر بشکه رسید ،توانستیم کشور را بدون

تکانههای اقتصادی اداره کنیم و در عین
حال مذاکرات هســتهای را هم در سال
 ۹۳و  ۹۴ادامــه دهیم و با دســتیابی به
توافق هســتهای گشایشهای زیادی در
کشــور ایجاد شد و اقتصاد رونق گرفت.
وی بهرهبرداری تعداد زیادی از فازهای
پارسجنوبی ،افتتاح مجتمعهای پرشمار

پتروشــیمی و تکمیل و به بهرهبرداری
رسیدن پاالیشــگاه ستاره خلیجفارس را
از اتفاقهای مهم کشــور بعد از امضای
برجام و گشــایشهای اقتصادی عنوان
کرد و گفت :شــرایط کشور بهطور کلی
عوض شــد تــا جایی که در ســال ۹۵
باالترین رشــد اقتصــادی جهان برای
ایران به ثبــت رســید.رئیسجمهوری
افزود :در این هفت ســال با وجود فراز و
نشیبها و کاهش قیمت نفت و طوالنی
شــدن مذاکرات هســتهای تا سال ،۹۴
توانســتیم پایههای مقاومت کشــور در
برابر فشارهای بیرونی را تقویت کنیم و
به برکت همین مقاومت و ایستادگی بود
که از سال  ،۹۷آمریکا در هر قطعنامهای
که علیه ایران به شورای امنیت سازمان
ملل برد ،ناموفق بود و شکســت خورد.
روحانی با تأکید بــر اینکه نباید بهخاطر
رقابتهای سیاسی و انتخاباتی ،اخالق و
حقایق را زیر پا بگذاریم و باید واقعیتها
را با آمار و ارقام به مردم بگوییم ،تصریح
کرد :موفقیتهای این دولت در شرایطی
بهدســت آمده که در بهترین شــرایط
صادرات نفتی در ســال  ،۹۶درآمد این
دولت به اندازه بدترین سال درآمد نفتی
دولت قبل بوده است.

آمادگی زاگرسجنوبی برای مقابله با شرایط اضطراری

زاگرسجنوبــی در پی هشــدار ســازمان
هواشناســی کشــور مبنی بــر بارشهای
شــدید در بیشتر نقاط کشــور ،برای تولید
پایدار سوخت زمســتانی و مقابله با شرایط
اضطراری در آمادگی کامل قرار دارد.

بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل
از شــرکت بهرهبــرداری نفــت و گاز
زاگرسجنوبی ،حمید ایزدی ،مدیرعامل این
شرکت با اشاره به جایگاه شرکت به عنوان
دومین هاب گازی کشــور که تأمین بخش
عمده سوخت زمستانی کشــور را برعهده
دارد ،بــر اجــرای دقیق دســتورعملهای
کمیته مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل
تأکید کــرد و افــزود :با توجه بــه اینکه
مناطق عملیاتی این شــرکت در جغرافیای
ســیلخیز کشــور قرار دارد ،پیشبینی هر
حادثــه و آمادگی دقیــق در برابر آن امری
ضروری و اجتنابناپذیر است.وی در تشریح
دستورعملهای ابالغی به مناطق عملیاتی
بــرای پایداری تولید در فصل زمســتان و
بهویژه در زمــان بارندگیهــا اظهار کرد:
اطمینان از صحــت عملکرد و آماده به کار
بودن خودروهای آتشنشــانی ،خودروهای
ســنگین و ویژه و تأمین سوخت مورد نیاز
آنها ،آمادگی ماشینآالت و تجهیزات مورد
نیاز برای بازگشایی جادههایی که در زمان
بارندگی به علت ریزش مســدود میشود،
تنظیــم نوبتــکاری و آماده بــهکار بودن
اپراتورهای مراکز عملیاتی از اهمیت باالیی
برخوردار اســت.ایزدی ادامه داد :دستگاهها

و ماشینآالت ســنگین ترابری و خدماتی،
بررســی جادههای دسترســی بــه چاهها،
تأسیســات ،مراکز فرآیندی و اداری ،نصب
گارد ریل و عالئم و تابلوهای هشداردهنده،
بررســی و اطمینــان از صحــت عملکرد
سیســتمهای  UPSمراکز جمــعآوری و
تفکیک ،پاالیشــگاهها ،تأسیسات ،چاهها و
آمادگی الزم بهمنظور رفع اشکال احتمالی
آنهــا از دیگر اقدامهای پیشــگیرانه برای

استمرار تولید در شرایط اضطراری محسوب
میشود.مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی تصریح کرد :بررســی
تمامی اماکــن اداری برای پیشــگیری از
وقوع نشتی و آسیب ساختمانها در شرایط
بارانی ،بررســی دکلها و خطــوط انتقال
برق و تأسیســات مرتبــط ،بازدید از پلها،
آبنماها و اطمینان از باز بودن مســیرهای
جریانهــای ســیالبی احتمالی ،بررســی

ســیلبندها و کانالهــای هدایت آبهای
ســطحی ،آمادگی سیستمهای صاعقهگیر،
رعایت کامــل الزامهای ایمنی ،اطمینان از
صحت عملکرد سیستمهای اطفای حریق،
فعالســازی اتاق مدیریت بحران ،آمادگی
آمبوالنسها و تأمین تجهیزات پزشــکی،
تأمین مــواد ضدخوردگــی و متانول برای
مراکزی که احتمــال یخزدگی خطوط لوله
و ادوات جریانــی چاهها و مراکــز در آنها

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران از بازار جهانی نفت و گاز حذف شدنی نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت:
ایران با وجود فشــارهای آمریکا هیچگاه از
بازار جهانی نفت و گاز حذف نمیشود.

ســعید خطیبزاده ،در نشست خبری
که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد،
درباره ارتباط دادن ترور شهید فخریزاده
با برجام گفت :شک نداریم که نمایندگان
مجلس بهدنبال احقاق حقوق ملت هستند.
مجلــس عصــاره فضائل ملت اســت و
تردیــدی نداریم بهدنبال حفاظت از حقوق

ملت هســتند ،اما درباره این طرح ،دولت
دیدگاههای خود را بیان و به صراحت تأکید
کرده است که موافق این طرح نیست ،زیرا
این طرح ضروری و مفیــد نبوده و معلوم
نیست حقوق ملت با این طرح محقق شود.
وی افزود :متأســفیم کــه دیدگاههای ما
بازتاب داده نشده و مجلس مسیر دیگری
را طی کرده است .امیدواریم دیدگاههای
کارشناسی وزارت امور خارجه لحاظ شود.
ما مصوبهای در شــورایعالی امنیت ملی

دربــاره اقدامهای متقابــل داریم که باید
در همان چارچوب عمل کنیم.ســخنگوی
وزارت امور خارجه دربــاره وضع دریافت
مطالبــات ایــران از کر ه جنوبــی تصریح
کرد :یــک بدهی تاریخــی از کرهجنوبی
برای ملــت ایران باقی مانده اســت ،این
اقدام به هیچوجه قابل پذیرش نیســت و
تحریمهای فراسرزمینی بهانه خوبی نیست
که طرف کرهای در صف کســانی که به
دنبال فشــار حداکثری هســتند ،بایستد.

خطیبزاده در پاســخ به پرسشــی درباره
دیپلماســی گازی عنوان کرد :ایران تنها
کشوری اســت که  ۷۰درصد انرژی نفت
و گاز را در خلیجفــارس و دریــای خزر به
هم متصل میکند .وزیر نفت و مسئوالن
شرکت ملی گاز بهتر میتوانند در این باره
پاسخ دهند؛ بازار نفت و گاز بازاری رقابتی
اســت و باوجود همه فشارهای آمریکا که
ایــران را از بازار جهان و منطقه حذف کند
ناکامیهای زیادی داشته است.

وجود دارد ،استفاده حداکثری از خودروهای
عمومــی و کاهش مأموریــت خودروهای
ســبک بهصورت تکسرنشــین تــا پایان
زمســتان ،تأمین آذوقه خشک کارکنان در
مناطــق عملیاتی و تهیه البســه بارانی از
دیگر اقدامهای این شــرکت برای پایداری
تولیــد در فصل ســرما به شــمار میرود.
ایزدی تأکید کرد :اجــرای همه این موارد
با رعایت مقررات و شــیوهنامههای اجرایی
ســتاد ملی مبارزه با ویــروس کووید ۱۹
صورت میگیرد.بر اســاس ایــن گزارش،
بررســی و اطمینــان از صحــت عملکرد
همه تجهیــزات مهم مانند ترانسها ،دیزل
ژنراتورها ،سیستمهای فرآیندی ،شیرهای
ایمنــی و اطمینان ،تأمیــن قطعات یدکی
مهم ،پایداری سیســتمهای ارتباطی تلفنی
و بیســیم ،بررســی آبراهههــا و احداث
کانالهای هدایت آبهای سطحی ،بررسی
و تأمین پمپها و تانکرهای مناســب برای
تخلیه اضطراری حوضچههای تبخیری در
زمان افزایش ســطح گودالها و انتقال به
محلهای پیشبینیشــده در برنامه مقابله
با شرایط اضطراری در شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار دارد.شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی پنج
منطقــه عملیاتی آغار و داالن ،پارســیان،
نار و کنگان ،ســرخون و گشوی جنوبی و
سروستان و ســعادتآباد را در استانهای
فارس ،بوشهر و هرمزگان راهبری میکند
که صیانت از آنها در مقابل هر نوع حادثه از
اهمیت باالیی برخوردار است.

گزارش
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معاوناولرئیسجمهوریعنوانکرد:

آمادگیایرانبرایهمکاریبااعضایشانگهای
در انتقال و صادرات انرژی

معاون اول رئیسجمهوری گفت:
ایــران آمادگی دارد بهعنــوان یکی از
کانونهای غنی انرژی و شــاهراههای
مواصالتــی منطقه با کشــورهای عضو
ســازمان همــکاری شــانگهای برای
پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک از جمله
انتقال و صادرات انرژی و ترانزیت کاال
همکاری کند.

بــه گــزارش دانــش نفــت به
نقل از پایــگاه اطالعرســانی معاون
اول رئیسجمهــوری ،اســحاق
جهانگیــری ،امــروز (دوشــنبه ،دهم
آذرماه) در نوزدهمین اجالس شــورای
نخستوزیران کشورهای عضو سازمان
همکاری شــانگهای که بــه میزبانی
کشــور هند و از طریق ویدئوکنفرانس
برگزار شــد ،گفت :اعضای ســازمان
همــکاری شــانگهای میتواننــد با
بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتهای
وســیع همکاریهای چندجانبه ،نقش
مهمــی در توســعه و پیشــرفت ایفا
کنند.وی افــزود :از آنجا کــه اعمال
تحریمهای یکجانبــه آمریکا بهعنوان
اقدامی علیه تجارت آزاد جهانی اســت

و میتواند برای هر رقیب سیاســی یا
اقتصادی این کشــور نیز تکرار شــود،
جــای آن دارد که ســازمان همکاری
شانگهای برای خنثی کردن این دست
اقدامهای غیرقانونی تدابیری متناسب

بهکار گیرد.معاون اول رئیسجمهوری
تصریح کرد :میتوان با تأســیس مرکز
انتقــال و حملونقــل منطقــهای در
چارچوب سازمان همکاری شانگهای،
زمینه تســهیل و توسعه همکاریهای

اقتصــادی را بیش از گذشــته فراهم
کنیم.جهانگیری با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران امنیت و ثبات کشورهای
منطقه و همســایگان را امنیت و ثبات
خود میدانــد و از برقــراری صلح در

منطقه قرهباغ استقبال میکند ،گفت :ما
با جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان
مرز مشــترک و اشــتراکهای فراوان
تاریخی داریم .امیدواریم پایان درگیری
نظامــی در این منطقــه ،آغازی برای
شکوفایی اقتصادی آن باشد .ایران نیز
آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای
اقتصادی خود بهویژه در حوزه ترانزیت
و انرژی در بازسازی مناطق جنگزده
مشارکت کند .وی عنوان کرد :ایران با
عنایت به موقعیت جغرافیایی ،تاریخی،
فرهنگــی و اقتصادی ویــژه خود که
پیونددهنده مناطــق گوناگون از جمله
آســیای مرکزی و قفقاز ،آسیای غربی
و خاورمیانه است و بین دریاهای مهم
خزر در شــمال و خلیجفارس و دریای
عمــان در جنوب واقع شــده ،آمادگی
دارد بهعنــوان یکــی از کانونهــای
غنی انرژی و شــاهراههای مواصالتی
منطقه با کشــورهای عضو ســازمان
همکاری شــانگهای برای پیشــبرد
اهــداف اقتصادی مشــترک از جمله
انتقال و صادرات انرژی و ترانزیت کاال
همکاری کند.

یادداشت
نفت ،گاز و پتروشیمی با دانشبنیان عجین شود

ادموند میرزاخانیان
رئیس کمیته دانشبنیان در انجمن نفت ،گاز و پتروشیمی

شــعار اصلی معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهــوری ،اقتصاد
بدون نفت اســت و این در حالی است
کــه نفــت ،گاز و پتروشــیمی مزیت
نسبی کشــور ماســت و باید با مقوله
دانش بنیان عجین شود .صنعت نفت،
گاز و پتروشــیمی یکی از سنتیترین
بخشهای صنعت به شــمار میرود و
شرکتهای دانش بنیان در بخشهای
مختلــف این صنعــت ورود کردهاند و
از مته حفاری ،پمپ و غیره تا تکنولوژی ســاخت با الیســنس داخلی
فعالیت میکنند .تا زمانی که نفت و گاز هســت و در دنیا مشتری دارد
باید بفروشــیم ،ولی باید توجه داشــت که با ورود جریان دانش بنیان
به این عرصه میتوانیم ســهم بیشــتری از بازار را از آن خود کنیم یا
حتی بلندپروازی کرده و بر محوریت دانش ،جایگاه کشــور را در زمره
بازیگران اصلی که تعییــن کننده باید و نبایدهای اقتصاد نفت در دنیا
هســتند ،تعریف کنیم .وضعیت شرکتها مطلوب نیست و فعالیت آنها
محدود شــده است ،در حال حاضر تنها شرکتهایی موفق هستند که
بازار اصلی محصوالت و خدمات خود را بر مردم متمرکز کردهاند .این
گروه درصد بسیار کوچکی از شرکتها هستند که اغلب تعامالت بین
المللی دارند و درآمدهای دالری ،آنها را سرپا نگاه داشته است .این در
شرایطی است که بیشــتر از  85درصد اقتصاد ما دولتی است و اغلب
بخش خصوصی ناگزیر است با دولت کار کنند ،چون کارفرمای اصلی
اســت .در وضعیت فعلی به دلیل کاهــش درآمدهای نفتی دولت هم
پولی برای اجرای پروژهها ندارد.

اخبار نفت

اهمیت احداث صنایع پتروشیمی بیش از احداث پترو پاالیشگاه

شهاب الدین متاجی
مدیر برنامه ریزی سابق شرکت ملی
پاالیش و پخش

در مورد نفت خام و احداث پاالیشگاه
ها نباید دچار ســاده نگری شــد .سخن
گفتن از عدم ســاخت پاالیشگاه به دلیل
عدم توجیه اقتصادی ،پرســش اشتباهی
اســت .باید گفت چه نوع پاالیشگاهی و
چگونه باید ساخته شود که سود آور باشد.
ساخت پاالیشــگاه با حالت کاهش تولید
نفت خام نیز باید مقایسه شود ،مخصوصا
در این هنگام که با گسترش انرژی های
نــو و توســعه خودروهای برقــی رقابت
های تولیدکنندگان شــدیدتر خواهد شد،
افزایش تولید نفت خــام و افزایش تولید
محصوالت نفتــی ،می تواند بودجه الزم
برای توســعه همه جانبی کشور و رهایی
از فقر و بیکاری را فراهم آورد .باید توجه
شــود که بازار دنیا هم به نفت خام و هم
به محصوالت نفتی نیاز دارد و در صورتی
که به این نیازها از طرف کشــور ما توجه
نشــود ،رقبا جای آن را پــر خواهند کرد.
نکته مهم در احداث پاالیشــگاه ها توجه
به میزان ســرمایه گذاری و برنامه ریزی
دقیــق جهت اجرای به موقع آن اســت.
آنچه که ســود پاالیشگاه ها را مشخص
می کند ،تفاوت قیمت فراورده ها و نفت
خام است و تولید فراورده هایی است که
ســود پاالیشگاه را تضمین کنند و نیاز به
سرمایه گذاری های زیاد (حدود ۲۰۰۰۰
تا  ۳۰۰۰۰دالر برای هر بشــکه در روز
خوراک نفت خام) دارند و در صورتی که
هزینه الزم از بازار ســرمایه تأمین شود
احداث پاالیشــگاه بر فــروش نفت خام
ترجیح دارد .سرمایه گذاری در پاالیشگاه
های خارجی که بــازار مصرف مطمئنی
دارند نیــز باید مورد نظر قــرار گیرد .از
ســوی دیگر بــرای افزایــش صادرات
همزمان با توســعه ظرفیت پاالیشی می
توان جاذبه هایی برای سرمایه گذاران در
نظر گرفت .اجازه فروش نفت به سرمایه
گذاران مازاد بر بودجه الزم برای کشــور
به شرط سرمایه گذاری معادل آن با اخذ
تضمینهــای مطمئن میتواند یک راه حل

برای توســعه صنعت پاالیــش در موارد
خاص باشد .توســعه صنعت پاالیش به
ایجاد پاالیشگاه های جدید محدود نمی
شــود بلکه تبدیل محصوالت کم ارزش
به فراورده های پتروشــیمی و سوختهای
مرغوب فرصت وسیعی برای توسعه این
صنعت اســت .هم اکنون مقــدار زیادی
از محصوالت نفتی صادر می شــود که
در کشــورهای دیگر به عنــوان خوراک
کارخانــه های پتروشــیمی مصرف می
شود .احداث صنایع پتروشیمی با استفاده
از این خوراکهــای آماده به اندازه احداث
پترو پاالیشگاه و حتی بیش از آن اهمیت
دارد .به نظر می رسد همانگونه که احداث
پاالیشــگاهها توســط بخش خصوصی
از طریق تخفیف خــوراک مورد حمایت
قرار مــی گیرد ،احداث این پتروشــیمی
ها هــم باید بطریقی حمایت شــوند .در
مورد مصرف داخلی تنها به محاســبات
ساده اقتصادی نمی توان توجه کرد بلکه
باید موارد حســاس دیگری مانند ریسک
هــای متعدد که واردات مواد نفتی در پی
دارد ،هزینه های ایجاد مشــاغل مستقیم
و غیرمســتقیم که در اثر پاالیشــگاه ها
پدید می آیند و در صورت عدم ســاخت
پاالیشــگاه هــا باید برای آن مشــاغل
سرمایه گذاری شود و مثال های دیگر...

مورد عنایت قرار گیرد و این محاســبات
احداث پاالیشگاه ها جهت تأمین نیازهای
داخلی را امری الزامی می ســازد .یکی از
مهمترین محصــوالت در زنجیره ارزش
گاز طبیعی متانول اســت که رشد تولید
ساالنه آن عدد قابل توجهی دارد و طبق
برخی از پیش بینی ها تولید آن در ســال
 ۲۰۳۰تقریبا دو برابر سال  ۲۰۲۰خواهد
بود .میزان تولید آن در ســال  ۲۰۱۹برابر
 ۱۴۸میلیون تن بوده اســت و در ســال
 ۲۰۳۰به حــدود  ۳۱۰میلیون تن خواهد
رســید .پیش بینی رشــد ترکیبی ساالنه
این محصول پنج درصــد بوده که علت
افزایش تولید ســاالنه متانول موارد زیاد
مصرف آن اســت ،ســاده ترین مصرف
آن افزودن آن بــه بنزین بوده به طوری
که در اســتانداردهای بیــن المللی و از
جمله اســتاندارد کشور ما افزدون حداکثر
ســه درصد به بنزین مجاز تعیین شده و
جایگزین مناســبی برای سوخت کشتی
با در نظر گرفتن تغییــرات فنی الزم در
مخازن و موتورهای آن است .گزینه دیگر
استفاده از متانول برای سوخت ،تبدیل آن
به  DMEبه عنــوان جایگزین نفت گاز
است که از نظر محیط زیستی مخصوصا
در شــهرهای بزرگ حائــز اهمیت بوده،
همچنیــن از متانــول در تولید MTBE

استفاده می شود که اکتان افزای مناسبی
برای بنزین اســت .دو مــاده اولیه تولید
 MTBEدر کشــورمان وجود دارد متانول
و ایــزو بوتلین و دانش فنــی آن هم در
دسترس قرار دارد و بازار مصرف مطمئنی
هم دارد ،متانول به دلیل پیشــرفت های
فناوری مورد اســتفاده زیــادی در تولید
اولفیــن ها و بنزین مانند  MTOو MTP
و  GTGپیدا کرده اســت .بنابراین تولید
زیاد متانول در کشور را باید یک فرصت
تلقی کرد که میدان وســیعی از توســعه
پتروشــیمی را در اختیار قــرار می دهد.
ســاده ترین راه باال بردن ارزش افزوده
متانول ،اســتفاده از آن در بنزین اســت.
افزودن  ۳درصد حجمی متانول به بنزین
در استانداردهای بین المللی مجاز است و
عمل می شــود .ما می توانیم هم اکنون
به بنزین صادراتی آن را اضافه کنیم .این
افزایــش به ازای هر تــن متانول ،حدود
 ۲۰۰دالر ارزش افــزوده در پی دارد .در
صورتی که برای مصرف داخلی اســتفاده
شود ساالنه حدود  ۸۰۰هزار تن متانول را
می توان در مصرف داخلی به کار گرفت
و در ازای آن  ۸۰۰هــزار تن بنزین صادر
کرد و سود حاصل از این کار ساالنه ۱۶۰
میلیون دالر می شــود والبته اصالحات
فنی در مراکز ســوخت گیری باید انجام

شــود و نظارت دقیق تری بر آن ایستگاه
ها صورت گیرد .بدین ترتیب مشاهده می
شــود ،وجود کارخانه های متانول سازی
فرصت اقتصادی خوبی را در اختیار کشور
قرار می دهد و در ایــن رابطه می توان
آن را با نفت خام مقایســه کــرد که بر
خالف نظریات منفعالنــه برخی ،نعمت
ارزشمندی اســت که با در پیش گرفتن
روش های عقالنی ،بستر توسعه صنعت
پتروشــیمی را فراهم می آورد .نکته مهم
در ارزیابــی اقتصادی طرح ها ،مقایســه
حالت های گوناگون است .مثال در مورد
متانول که از خوراک گاز طبیعی استفاده
می شــود ،تولیــد برق ،کود شــیمیایی،
صادرات با خط لولــه ،صادرات از طریق
 LNGبــه عنــوان آلترناتیوهای مختلف
مورد ارزیابی قرار مــی گیرند ،گفت :در
هر مورد با حالــت دیگر یعنی عدم تولید
گاز طبیعی نیز باید مقایسه شوند .مثال در
صورتی که قیمت جهانی متانول در دراز
مدت کاهش یابــد و تولید آن به صرفه
نباشــد به جای عدم تولید که نتیجه آن
کاهش تولیــد گاز طبیعی اســت باید با
حالت کاهش تولید گاز مقایســه شود و
انعطاف در قیمــت گاز در چنین مواردی
بــا توجه به خســارت های عــدم تولید
متانول مانند از دست دادن بازار ،بیکاری
کارکنان مســتقیم و غیرمستقیم راه حال
مناســبی برای چنین مواردی مخصوصا
کارخانجات جدید التاسیس است .تکمیل
زنجیره ارزش متانول و تبدیل آن به موارد
دیگر وابستگی تولیدکنندگان به قیمت را
کاهش می دهد ،متانول خوراک بسیاری
از محصوالت پتروشیمیایی است که آن
مواد به نوبه خود نیز خوراک محصوالت
دیگــری هســتند مثال اسیداســتیک و
نرمالینــی و  MMAاز متانــول تولید می
شــوند که این ماده خــود در تولید مواد
شیمیایی که در صنایعی مانند چوب های
مصنوعی ،پالستیک ،فیبرهای مصنوعی،
فیلــم و صنایع دارویی کاربرد وســیعی
دارد .به طــور کلی صنایع ســاختمای،
خودروسازی ،الکترونیک ،رنگ و پوشش،
عایق ،داروســازی ،بســته بندی و انواع
حالل ها به طور مســتقیم و غیرمستقیم
از محصوالت حاصل از متانول اســتفاده
می کنند .به همین دلیل متانول چهارمین
محصول پتروشیمی در دنیا از نظر مقدار
تولید است.
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موافقت شورای اقتصاد با طرح توسعه
فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار

شـورای اقتصـاد بـا طـرح مدیریـت مصـرف و جلوگیـری از
هدررفـت گاز طبیعـی در سـاختمانها و نیـز طـرح توسـعه فـاز دوم
میـدان گازی تنگ بیجار و سـاخت ایسـتگاه تقویت فشـار آن موافقت
کر د .

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از پایـگاه اطالعرسـانی
معـاون اول رئیسجمهـوری ،اسـحاق جهانگیـری ،امروز (دوشـنبه،
دهـم آذرمـاه) در نشسـت شـورای اقتصـاد ،بـا تأکیـد بـر اهمیـت
موضـوع بهینهسـازی مصـرف سـوخت از سـازمان برنامـه و بودجـه
خواسـت پیگیـر مصوبههـای شـورای اقتصـاد دربـاره پیشـگیری از
هدررفـت انـرژی باشـد.وی گفـت :بهینهسـازی مصـرف انـرژی
مطالبـه رهبـر معظـم انقلاب و از مسـیرهای مهـم توسـعه کشـور
اسـت کـه میتوانـد سـبب صرفهجویـی در منابـع و ایجـاد اشـتغال
بهویـژه در بخشهـای خدماتـی شـود.معاون اول رئیسجمهـوری
بـر اسـتفاده از منابـع فاینانـس خارجـی بـرای پیشـبرد طرحهـای
توسـعه کشـور تأکید کـرد و از مدیران شـرکتهای داخلی خواسـت
بـرای داخلیسـازی و اسـتفاده از ظرفیـت و توانمندیهـای شـکل
گرفتـه در کشـور تالش بیشـتری کنند.جهانگیری ضـرورت حمایت
از بازرگانـان و صادرکننـدگان کشـور و حفـظ بازارهـای صادراتـی
را مدنظـر قـرار داد و از وزارت صنعـت،معـدن و تجـارت (صمـت)
خواسـت با حساسـیت بیشـتری موضوع تسـهیل صـادرات کاالها و
تأمیـن نیازهـای داخلـی را در دسـتور کار قـرار دهد.در این نشسـت
کـه وزیـران نیـرو ،راه و شهرسـازی ،کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی،
صنعـت ،معـدن و تجـارت ،اقتصـاد و دارایـی و نیـز رئیس سـازمان
برنامـه و بودجـه حضـور داشـتند ،در پـی درخواسـت وزارت نفـت با
طرح توسـعه خطـوط انتقـال فرآوردههای نفتی موافقت شد.شـورای
اقتصـاد همچنیـن با طرح مدیریـت مصرف و جلوگیـری از هدررفت
گاز طبیعـی در سـاختمانها و نیـز طـرح توسـعه فـاز دوم میـدان
گازی تنـگ بیجـار و احداث ایسـتگاه تقویت فشـار آن موافقت کرد.

تعمیرات ردیف  ۲نفت و گاز دارخوین
انجام شد

شـرکت نفـت و گاز ارونـدان تعمیـرات اساسـی ردیـف  ۲نفـت
و گاز منطقـه دارخویـن را بـا توجـه بـه الزامهـای نظـام مدیریـت
داراییهـای فیزیکـی و اهمیـت اسـتمرار تولیـد و حفاظـت محیـط
زیسـت انجـام داد.

بـه گـزارش دانش نفت به نقل از شـرکت نفـت و گاز اروندان،
شـهرام اردیـان ،مدیـر منطقه عملیاتـی دارخوین این شـرکت گفت:
ایـن تعمیـرات بـا رعایـت کامـل پروتکلهـای بهداشـتی بـا صرف
بیـش از  ۴۰هـزار نفـر سـاعت کار و تلاش شـبانهروزی همـکاران
در بخـش عملیـات انجـام شـد.وی افزود :تولیـد از ردیـف  ۲نفت و
گاز منطقـه نفتـی دارخوین پـس از دریافت مجوزهـای الزم متوقف
شـد و پـس از تعمیـرات کامـل و اساسـی ایـن تجهیـزات دوبـاره از
سـرگرفته شـد.مدیر منطقـه عملیاتـی دارخوین شـرکت نفـت و گاز
ارونـدان تصریـح کـرد :مهمتریـن هدف ایـن فعالیتهـا و تعمیرات،
اسـتمرار تولیـد و بهبـود عملکـرد تجهیـزات فرآینـدی اسـت کـه
شـامل سـرویس و کالیبراسـیون همـه شـیرهای کنترلـی دسـتی،
ادوات ابـزار دقیـق ،شـیرهای ایمنی ،ترمیم نقاط آسـیبدیده مخازن
نمکزدایـی آبهـای زایـد ،تعویـض تیوبهـای مبـدل حرارتـی و
همچنیـن شستوشـو و تمیـزکاری ظـروف تفکیکگـر اسـت.
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پاالیش و
پخش

شنبه  15آذر ماه 1399
شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

آمادگیشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
برایتأمینسوختزمستانی

یادداشت
نگاهی نو به مقوله پتروپاالیشگاه ها

سید علی معلمی سردبیر ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز

در ســال های اخیر هر چه قدر که دانش و فناوری پیشرفت نموده ،موضوع
یکپارچه سازی نیز در راستای افزایش بهرهوری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در این خصوص احداث مجتمع های پتروپاالیشگاههای از جمله موضوعاتی است
که تاکید بر یکپارچگی بین مجتمع های پاالیشگاهی و پتروشیمی دارد .به عبارتی
در پتروپاالیشــگاه ها هدف تنها تولید مشتقات سوختی همانند بنزین ،گازوئیل در
پاالیشــگاه های نفتی و میعانات گازی ،پروپان و بوتان در پاالیشــگاه های گازی
نیست بلکه با تغییرات فرآیندی می توان خوراک مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی را
نیز تأمین نمود .تفاوت عمده پاالیشگاه ها با پتروپاالیشگاه در تبدیل محصوالتی که
خود خوراک بنزین و یا سوخت های دیگر هستند (گاز مایع و نفتا) به فرآوردههای
پتروشیمیایی الفینی و آروماتیکی است که میتوان برای توسعه بخش پتروشیمیایی
ایــن واحدها بهره برد و محصول بیشــتری در این زمینه تولید نمود .حال ســوال
اینجاست که به مقوله پتروپاالیشگاه ها به چه دیدی می بایست نگریست؟ اینکه
دو واحد در یک واحد تلفیق شــوند و خوراک باالدستی را دریافت کنند آیا موضوع
جدیدی اســت؟ آیا در کنار پاالیشــگاه های نفتی و گازی در کشور ما واحدهای
ی که خوراک خود را از خروجی
پتروشــیمی وجود ندارد؟ آیا واحد های پتروشــیم 
پاالیشــگاه های نفتی و گازی دریافت میکنند در کشور کم هستند؟ جواب تمام
این ســواالت روشن است ،اگر به موضوع پتروپاالیشــگاه در کشور به دید فنی و
فرآیندی نگاه کنیم در کشــور ما با هدف تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزشآفرینی
بیشتر تعدادی از مجتمعهای پتروشیمی در مجاورت مجتمعهای پاالیشگاهی نفت
و گاز ایجاد شده اند و پاالیشگاه ها و پتروشیمی های اصفهان ،اراک ،آبادان ،تبریز
و ...تمام ًا مفهوم فنی پتروپاالیشگاه را به همراه دارند پس بهتر است خود را درگیر
اصطالح پتروپاالیشــگاه نکنیم و به موضــوع از دریچه دیگری بنگریم .به عنوان
نمونه مخلوط نفتای تحویلی پاالیشــگاه نفت تبریز به پتروشــیمی تبریز در شش
مــاه اول ســال  1398حدود  234متر مکعب در روز بــوده و بوتان تحویلی آن به
پتروشــیمی تبریز حدود  184متر مکعب در روز بوده است .همچنین گاز تحویلی
اتان /پروپان پاالیشــگاه آبادان به پتروشــیمی آبادان در شش ماه اول سال 1398
حدود  88تن در روز بوده که تمام این موارد نشــان از دوراندیشی و تکمیل زنجیره
ارزش در کشور است.
تأمین خوراک پایدار:

حال موضوع اصلی بحث بر سر لزوم و پیش زمینه های احداث پتروپاالیشگاه
ها است که فارق از جنبههای فنی و اقتصادی موضوعات دیگری نیز در خصوص
احداث آنها در کشــور ما مطرح اســت .موضوع تأمین خوراک پایدار یکی از مولفه
های کلیدی در احداث پتروپاالیشگاهها است چراکه برای تحقق این موضوع فرای
موضوعات خاص که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،سهم تولید سوختهایی نظیر
بنزین و گازوئیل در پاالیشــگاههای نفت ایران می بایســت کمتر شود تا به تولید
محصوالت دیگر برای پتروشــیمیها اختصاص یابــد هرچند همانطور که در باال
توضیح داده شــد در حال حاضر بخشی از این سوختها به پتروشیمی ها اختصاص
یافته است .بر این اساس هماکنون بخش عمده تولید به سوختهای رایج اختصاص
داده شــده و مبرهن اســت که موضوعاتی همانند تولید بنزین برای کشور اهمیت
اســتراتژیک دارد .در خصوص خوراک گازی پتروپاالیشگاه ها نیز در حال حاضر از
یک طرف موضوع افت فشــار مخزن میدان گازی پارس جنوبی و از طرف دیگر
آمار و ارقام داخلی و خارجی گویای مصرف بخش عمده گاز در بخش داخلی کشور
است که حتی درصد قابل توجهی برای صادرات آن متاسفانه باقی نمی ماند .بر این
اســاس الگوی مصرف داخلی فع ً
ال بر اساس تولیدات پاالیشگاهی و سوختهای
رایج محدود شده است و تغییر آن به منظور تأمین خوراک پتروپاالیشگاه ها نیازمند
بررسی های دقیق تر است.
تأمین مالی و بازار یابی:

تأمین سرمایه را می توان مهم ترین رکن ساخت این واحدهاست دانست که
البته چالشی ترین موضوع نیز همین مورد است چرا که حجم سرمایه گذاری در این
بخش با اعداد و ارقامی ذکر می شود که توانایی مرتفع نمودن ساخت پتروپاالیشگاه
ها در کشور را ندارد .مباحثی همانند بازاریابی محصوالت پتروپاالیشگاه نیز از دیگر
موضوعاتی است که نیازمند بررسی جامع بوده و به این بخش نیز می بایست توجه
ویژه داشــت چراکه توجه به بازار داخل و خارج ،ظرفیت واحدهای موجود و بستن
قراردادهای خارجی نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری است.
هزینه ها و کمبودهای تکنولوژیکی احداث:

موضوع مهم بعدی نیاز دانش تخصصی در خصوص لیســانس و طراحی پایه
مورد نیاز در یک واحد پتروپاالیشــگاهی است که می بایست به این نکته برسیم که
احداث یک پتروپاالیشــگاه چیزی فراتر از تأمین تجهیزات بوده و متاسفانه در کشور
محدودیت هایی از این جنس نیز وجود دارد و با شــرایط کنونی بسیاری از صاحبان
فناوری از ارائه تکنولوژی های فرآیندی خود به شرکتهای ایرانی خودداری میکنند.
طراحی پتروپاالیشــگاه ها می بایست متناســب با نیازهای روز دنیا باشد .زیرا روند
رشد تقاضای محصوالت نفتی در آینده میتواند نقش مهمی در فروش محصوالت
پتروپاالیشــگاهی داشته باشد که این موضوع خود مولفه های بسیاری را شامل می
شــود .به منظور طراحی پتروپاالیشــگاه دو روش را می توان مد نظر قرار داد ،یکی
تبدیل سوخت جت به محصوالت الفینی است که به دلیل اهمیت و قیمت این سوخت
در میان سوختها و فرآوردههای پاالیشی گزینه مناسبی نیست .دیگری تبدیل نفتای
خروجی از برج اتمسفریک به محصوالت الفینی به جای تولید بنزین است .در بسیاری
از پاالیشگاههای دنیا به جای تبدیل نفتا به بنزین ،از شکست حرارتی نفتا در پاالیشگاه
استفاده می شود که در نتیجه به جای تولید بنزین ،محصوالت پتروشیمیایی همانند
اتیلن و پروپیلین تولید میشــود .هم اکنون روش مورد استفاده در دنیا ،تولید بنزین
از روشهای جایگزین و به کمک واحدهای شکســت حرارتی یا شکست کاتالیستی
نفت کوره از طریق واحدهای کک سازی تأخیری یا واحدهای کراکینگ کاتالیستی
بستر سیال ( )RFCCاست که این موضوع نیز تحت الشعاع چند مقوله درصد تولید
و حاشــیه ســود تولید الفین از این روش و نهایت ًا و هزینه بر بودن و تحت الیسنس
بودن ایجاد واحدهای کراکینگ کاتالیســتی بستر سیال ( )RFCCاست .علی ایحال
به نظر می رسد نیاز است فرای موضوعات یاد شده به مقوله پتروپاالیشگاه ها با نگاه
سیستماتیک و برنامه ریزی کالن در توسعه صنعت پاالیش و پتروشیمی نگریست و
فقط خود را درگیر اصطالح نکنیم و همانطور که توضیح داده شد احداث پتروپاالیشگاه
ها نیازمند بررســی دقیق تر و کارشناســی تخصصی تر است .براین اساس چنانچه
سیاســت های کالن کشور بتواند در راستای تولید محصوالت با ارزش و تاثیرگذار با
برنامه ریزی صحیح قدم بردارد و از دیدگاه اقتصادی موجبات افزایش سودآوری ،باال
بردن بهرهوری و کاهش هزینهها را فراهم نماید با تنظیمگری دو صنعت پاالیش و
پتروشیمی قطع ًا مشکالت پاالیشی و پتروشیمایی کشور مرتفع خواهد شد.

مدیر عملیات شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتــی از آمادگی کامل این
شــرکت برای تأمین سوخت زمستانی
مصرفکننــدگان در بخشهای خانگی،
تجاری ،صنعتی و نیروگاهی در زمستان
پیــش رو و نیز مقابله با ســیالبهای
احتمالی خبر داد.

علیاصغر عباســی در این باره به
خبرنگار شانا گفت :با برنامهریزیهای
انجامشــده ،همچون سالهای گذشته
ذخیرهسازی سوخت زمستانی در همه
مناطق ســیوهفتگانه شــرکت ملی
پخــش فرآوردههای نفتی از اواســط
تابســتان امسال آغاز شده و هماکنون
ســوخت موردنیاز هموطنان در مناطق
سردسیر و ســختگذر به مقدار کافی
ذخیره شــده اســت.وی با اشــاره به
پیشبینیهای ســازمان هواشناســی
برای افــت دمای هوا و نیــز احتمال
وقــوع بارشهای شــدید در بعضی از
اســتانها افزود :شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی برای سوخترسانی
در زمســتان پیــش رو آمادگی کامل
دارد و خوشــبختانه هیچ کمبودی در
موجودی ذخیرهســازیهای فرآورده

کشور وجود ندارد.مدیر عملیات شرکت
ملی پخش فرآوردههــای نفتی تأکید
کرد :هماکنون هموطنانی که در نقاط
روستایی ســختگذر زندگی میکنند،
ســوخت مورد نیــاز خــود را تحویل
گرفتهاند و ذخیرهســازی مناسبی نیز

در روستاها و شهرهای سردسیر انجام
شده است.
آمادگی صددرصدی برای مقابله با
سیالبهای احتمالی

عباســی همچنیــن از ظرفیت
مناســب ذخیرهســازی ســوخت در

انبارهــای نفــت خبــر داد و گفــت:
ذخیرهسازی ســوخت در مناطقی که
بهتازگی بارندگی داشتهاند ،کافی بوده
اســت و هیچ کمبود و مشکلی در این
زمینه وجود ندارد.وی با اشاره به تجربه
موفق شرکت ملی پخش فرآوردههای

نفتی در ســیالبهای ســال گذشته
تصریح کرد :با بهرهمندی از تجربههای
گذشته ،مناطق درگیر سیالب و مناطق
معین این شــرکت برای وقوع حوادث
احتمالی و همیاری با دیگر سازمانها
در عرصه سوخترســانی و  ...آمادگی
صددرصدی دارد.مدیر عملیات شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره
به فعال بودن ستاد بحران این شرکت
برای مقابله با سیالب و آبگرفتگیهای
احتمالی گفــت :با آبگرفتگیهای چند
روز گذشــته که بیشــترین حجم آن
مربــوط به شــهر اهواز بوده اســت،
تاکنــون هیــچ جایگاه ســوختی در
کشــور با مشــکل روبهرو نشده است
و سوخترســانی به مردم و خودروها
طبق روال عادی ادامه دارد.عباســی
اظهار کرد :همــه مدیران مناطق این
شــرکت عضو کمیته مدیریت بحران
استانهایزیر پوشش خود نیز هستند و
در صورت وقوع سیالبهای احتمالی،
همچون ســالهای گذشته ،مشکالت
احتمالــی برطرف و نیز عرضه مطلوب
ســوخت به مردم و نیروهای امدادی
انجام میشود.

جایگاه برتر شرکت زیست محیطی به پاالیشگاه تهران رسید
شـرکت پاالیـش نفـت تهـران بـا
مهـر تأییـد ارزیابان شـرکت ملـی پاالیش
و پخـش فرآوردههـای نفتـی بهعنـوان
برتریـن شـرکت زیسـت محیطـی در میان
 ۱۰پاالیشـگاه کشـور معرفـی شـد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل
از پاالیشـگاه نفـت تهـران ،پـس از
ارزیابیهـای ارزیابـان شـرکت ملـی
پاالیـش و پخـش فرآوردههـای نفتـی،
پاالیشـگاه تهران با کسب بیشـترین امتیاز
عنـوان نخسـت محیـط زیسـت را در میان
شـرکتهای پاالیشـی کشـور بهدسـت
آورد.ارزیابیهـا بـر اسـاس شـاخصهای
فضـای سـبز ،پسـاب ،پسـماند ،آالیندهها،
گزارشهـای زیسـت محیطـی ،کسـب
گواهینامـه و جوایـز زیسـت محیطـی،
مدیریـت مصـرف انـرژی ،خـاک و آب،
آمـوزش و فرهنـگ زیسـتمحیطی و
هزینـه پروژههـای زیسـت محیطـی انجام
شـد.در حـوزه فضـای سـبز طبـق قوانیـن
زیسـت محیطـی صنایـع و واحدهـای
تولیـدی بایـد  ۱۰درصـد از فضـای کل
خـود را بـه فضـای سـبز اختصـاص دهنـد
کـه ایـن شـرکت افـزون بـر پوشـش ایـن
اسـتاندارد ،اقدام به نگهداشـت  ۲۹۳هکتار
فضـای سـبز کـرده اسـت.درباره مدیریـت
پسـاب افزایـش ظرفیـت تصفیهخانـه
پسـاب تـا  ۱۱هـزار مترمکعـب در روز و
نصـب سـامانه پایش برخـط (آنالین) روی
خروجـی تصفیهخانـه و اتصـال به سـازمان
حفاظـت محیط زیسـت و طـرح جایگزینی
پسـاب تصفیهشـده شـهری با آب شـهری
در پاالیشـگاه تهـران بـرای مقابلـه بـا
بحـران کمآبـی را میتـوان از مهمتریـن

دسـتاوردهای این شـرکت برشمرد.شـایان
ذکـر اسـت کـه نصـب و راهانـدازی پنـج
دسـتگاه آناالیـزر برخـط هوشـمند تولیـد
داخـل برای سـنجش کیفی پنـج حلقه چاه
آب شـرب باقرشـهر همسـو بـا مسـئولیت
اجتماعـی بـا هـدف اطمینـان از سلامت
آب شـرب باقرشـهر از جملـه مـواردی بود
کـه مـورد تحسـین ارزیابـان شـرکت ملی
پاالیـش و پخـش فرآوردههـای نفتـی
قـرار گرفت.آناالیزرهـای یادشـده دارای
سیسـتمی هسـتند کـه بـه محـض ورود
احتمالـی آلودگـی بـه آب چـاه ،بهطـور

خـودکار چـاه را از مـدار بهرهبـرداری خارج
میکننـد .افـزون بـر آن دفـع اصولـی
پسـماند نیز مطابـق روش اجرایی مدیریت
پسـماند بـا تحویـل بـه شـرکتهای
تأییدشـده سـازمان محیـط زیسـت از قبیل
مدیریـت پسـماند و شـهرداری مدیریـت
میشـود.درباره کاهـش آالیندههـای هـوا،
پاالیشـگاه تهـران ضمـن تـداوم تولیـد
محصـوالت سـبز ،بـا جایگزیـن کـردن
گاز طبیعـی بهعنـوان سـوخت در کورههـا
و بویلرهـا ،نصـب آناالیـزر اکسـیژن روی
همـه کورههـای پاالیشـگاه بـرای کنتـرل

با دبه وارد پمپ بنزین نشوید!
سـخنگوی شـرکت پخـش فـراورده
هـای نفتـی گفت :انتقـال بنزیـن در ظروف
غیرایمنـی اسـت و بـه هیـچ عنـوان نبایـد
انجام شـود.

فاطمـه کاهی در گفت و گو با ایسـنا،
بـا بیـان اینکـه انتقـال بنزیـن بـا ظـروف
خلاف دسـتورالعمل هـای ایمنـی اسـت،
تصریـح کـرد :اگـر افـراد بـا چنیـن صحنه

ای مواجـه شـدند باید شـماره جایـگاه را از
طریق سـامانه  ۰۹۶۲۷اطالع رسـانی کنند
و قطعـا بـا آن جایگاه برخـورد جدی خواهد
شد .
وی بـا بیـان اینکـه دوربیـن هـای
جایـگاه ها به طـور کامل نظارت می شـود
و طبـق دسـتورالعمل های ایمنـی تذکرات
الزم بـه جایـگاه داده خواهـد شـد ،گفـت:

متصـدی جایـگاه بـه هیـچ عنـوان نبایـد
بنزیـن را در ظـروف بـه مشـتری تحویـل
دهد.بـه گفتـه سـخنگوی شـرکت پخـش
فـراورده هـای نفتـی متصـدی جایـگاه
آمـوزش های الزم را دریافـت کرده و نباید
اجـازه ایـن کار را به مشـتری بدهد و عمال
انجام این کار مشـکالت ایمنـی دارد و خود
مـردم نیـز بایـد از ایـن کار اجنتنـاب کنند.

فرآینـد احتـراق و احـداث واحـد تولیـد
ازت (نیتـروژن) بهعنـوان گاز پوششـی
مخـازن گام بلنـدی همسـو بـا رعایـت
الزامهـای زیسـت محیطـی در کالنشـهر
تهـران برداشـت.با افتتـاح پـروژه انتقـال
گاز  CO2پاالیشـگاه تهـران و تبدیـل
بـه یـخ خشـک ،از انتشـار  ۴۰هـزار تـن
گاز  CO2در جـو جلوگیـری و شـرکت
پاالیـش نفت تهـران بـه عنوان نخسـتین
پاالیشـگاه سـبز کشور معرفی شـد.از دیگر
اقدامهـای زیسـت محیطـی ایـن شـرکت
میتـوان بـه روزآوری جنبههـای محیـط

زیسـتی واحدهـای عملیاتـی و سـتادی
مطابـق تغییـرات ،14001:2015 ISO
انجـام ارزیابـی چرخـه عمـر محصـوالت
( )life cycle assessmentو آمـوزش
 ISO14001:2015بـه نفـرات واحدهـای
عملیاتـی و سـتادی مرتبـط بـا شناسـایی
و ارزیابـی جنبههـای زیسـت محیطـی
توسـط آکادمـی  ،TUV NORDتهیـه
گزارشهـای خوداظهـاری و اندازهگیـری
آالیندههـای زیسـتمحیطی خروجـی
کورههـا ،هـوای محیطـی ،صـوت محیـط
زیسـتی ،خروجـی تصفیهخانـه پسـاب،
آزمایشهـای خـاک و آب زیرزمینـی
بهصـورت ماهانه توسـط آزمایشـگاه معتمد
سـازمان محیط زیسـت ،تهیـه گزارشهای
آمـاری محیـط زیسـتی فصلـی و سـاالنه
بـرای ارسـال بـه مدیریـت بهداشـت،
ایمنـی و محیـط زیسـت (اچاسئی) سـتاد
پاالیـش و پخـش ،وزارت نفـت و سـازمان
حفاظـت محیط زیسـت از دیگـر اقدامهای
شـرکت پاالیـش نفـت تهـران بـرای
رعایـت الزامهـای محیـط زیسـت اسـت.
این شـرکت بـا اسـتفاده از خدمات مشـاور
دانشـگاهی نسـبت بـه حفـر چاههـای
گمانـه و انجـام مطالعات لرزهنـگاری برای
پایش میـزان آلودگی آبهـای زیرزمینی و
دیگـر اقدامهـای بنیادیـن توانسـت عنوان
نخسـت پاالیشـگاههای کشـور را در حوزه
محیـط زیسـت از آن خـود کند.بـر اسـاس
ایـن گـزارش ،پـس از پاالیشـگاه تهـران،
شـرکتهای پاالیشـی تبریـز و آبـادان بـه
ترتیـب حائـز عناویـن دوم و سـوم برترین
شـرکتهای زیسـت محیطـی کشـور
شـدند.

تحلیل
گفتمان
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طرح اعطای تنفس خوراک به پتروشیمیهای زنجیره پروپیلن؛

گام رو به جلوی مجلس برای رهایی از خامفروشی
با توجه به توســعه نامتوزان صنعت پتروشیمی
و کمبــود مــواد اولیــه پروپیلن مورد نیــاز صنایع
پاییندســتی پتروشیمی ،مجلس شــورای اسالمی
طرح الحاقیهای مبنــی بر اعطای تنفس خوراک به
پتروشیمیهای خوراک پروپان و بوتان را در دستور
کار قرار داده است.
از زمان کشــف نخســتین چاه نفت در ایران
حدود  100ســال میگــذرد .با توجه بــه آمارهای
میدانــی و جهانــی میتوان گفت دوره اســتخراج
نفــت در ایران تقریب ًا در میانــه راه قرار دارد .بانک
جهانــی در جدیدترین گزارش خــود بهنام «ثروت
در حال تغییر ملتها» زمان به پایان رسیدن ذخایر
نفت کشورهای مختلف را بررسی کردهاست .طبق
پیشبینــی این نهاد بینالمللــی ،ذخایر نفتی ایران
علیرغم کاهش مداوم اما تا  ۱۵۵ســال دیگر دوام
مــیآورد ،در نتیجه باید به بهترین شــکل ممکن
از این ثروت خدادادی اســتفاده کرد.در  100ســال
گذشته همواره عمده تولید نفت در ایران به صورت
خام صادر شــد ه اســت و در ســالهای اخیر و در
زمانی که تولید نفــت ایران به نقطه اوج خود یعنی
 4میلیون بشکه در روز رسیده بود ،تنها یک میلیون
و هفتصد هزار بشــکه آن ســهم ظرفیت پاالیشی
بــود و مابقی آن به صورت خام صادر میشــد .این
ظرفیت پاالیشــی نیز اختصاص به پاالیشگاههایی
دارد کــه بــه دلیــل طراحیهای قدیمــی و تولید
محصوالت کمارزش ،حاشــیه سود پایینی دارند.در
این بین درحالیکه کشــورهای پیشرفتهای از جمله
آلمان ،کرهجنوبی ،ژاپن و  ...با نفت وارداتی و تولید
فرآوردههای پاییندستی که ارزش افزوده و اشتغال
بسیار بیشتری را به همراه دارند ،زمینهساز شکوفایی
اقتصادی در کشــورهای خود شــدهاند اما در ایران
تفکرات وزارت نفت مبنی بر خامفروشــی نفت در
طول سالیان متمادی و عدم اعتقاد به توسعه صنایع
پاییندستی نفت ،مانع از بهرهبرداری درست و بهینه
از منابع نفتی کشور شده است.در نتیجه وقتی تفکر
حاکم بر وزارت نفت ،اعتقادی به صنایع پاییندستی
نداشته باشد ،برای حل مشــکالت این صنعت نیز
تالشــی نمیکند به طوری که هماکنون مشکالت
مختلفی گریبانگیر صنعت پاالیشــی و پتروشیمی
کشور شده است که نتیجه این اتفاقات ،ایجاد رکود
در توسعه ظرفیت پتروپاالیشی در ایران بودهاست.
از جمله این مشکالت میتوان به مشکل تامین مالی
پروژههای پاالیشی ،عدم مدیریت واحد پاالیشگاهها
و پتروشیمیها ،دستوری بودن اقتصاد پاالیشگاهها
و البتــه نبود برنامهریزی و سیاســتگذاری جامع و
آیندهبینانه در این حوزه اشــاره کرد.تیرماه سال 98
قانونی در مجلس شــورای اسالمی تصویب شد که
اجرای آن راه را برای توســعه ظرفیت پاالیشــی و
پتروپاالیشــی در ایران هموار کرد .قانون یاد شده
بــه نام «قانون حمایت از صنایع پاییندســتی نفت
با اســتفاده از سرمایهگذاری مردمی» که موسوم به
قانون پتروپاالیشگاهها است در مرحله اجرا تا تایید
 8طرح به مجموع ظرفیت یک و نیم میلیون بشکه
توسط وزارت نفت پیش رفتهاست اما در مرحله اجرا
و اعطای مجوز رسمی معطل یک مجوز از صندوق
توسعه ملی برای شروع به کار است.
اعطای تنفس خوراک به پتروپاالیشگاهها دوره
بازگشت سرمایه را به یک سال کاهش میدهد

طبــق آخرین آمارهای بانــک مرکزی حجم
نقدینگی همچنان به صورت افسار گسیخته در حال
رشد است .بهطوریکه در یک سال منتهی به شهریور
 99رشد بیش از  36درصدی را تجربه کردهاست و
به رقم حدود  3000هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
در ســالهای اخیر روانه شدن مقطعی نقدینگی به
ســمت بازارهای ارز ،طال ،مسکن یا کاالیی خاص،
همواره زمینههای ســوداگری و داللبازی را فراهم
کــرده که در نهایت با تاثیر در کاالهای اساســی و
افزایش عمومی قیمتهــا اکثریت جامعه را متضرر

کردهاســت.به تعبیــر مقام معظــم رهبری ،بالی
نقدینگی وقتی به نعمت تبدیل میشــود که آن را
به ســمت تولید هدایت کنند تــا چرخهای زندگی
مردم به حرکت دربیاید .وقتی نقدینگی به ســمت
تولید و فعالیتهای مولد و ســودآور اقتصادی برود
دیگر نباید نگران تبعات تورم ناشــی از آن بود .این
مهم نیازمند ایجاد جذابیت برای هدایت سرمایههای
خرد به بخشهای پیشران و زیربنایی اقتصاد کشور
بودهاســت.قانون پتروپاالیشگاهها با هدف جذابیت
ســرمایهگذاری در این پروژهها طراحی شد ه است.
از جمله مفاد این قانون که به تامین مالی و کاهش
دوره بازگشــت ســرمایه پروژهها کمــک میکند
«تنفــس خوراک» اســت .تنفس خــوراک نوعی
تســهیالت غیرنقدی است که در سال اول به اندازه
هزینه احداث کل پتروپاالیشگاه به سرمایهگذار داده
میشود و ســپس به صورت اقساط  8ساله دریافت
میشــود.اجرای تنفس خوراک باعث میشــود که
سرمایهگذار ســود باالیی را در مدت زمان کوتاهی
(در بازه زمانی تنفس خوراک که یک ســال است)
به دســت آورد .همچنین اقتصاد آزاد پتروپاالیشگاه
و امکان صادرات فرآوردههای تولیدی توســط خود
واحدها و امکان استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی
که در این قانون ذکر شــده از جمله عواملی هستند
که کمــک موثری به جذابیت ســرمایهگذاریهای
خصوصی و خرد در این حوزه میکند.
در فناوری  COTCنصف تولیدی پتروپاالیشگاهها،
به محصوالت شیمیایی تبدیل میشود

بررســی آمارهای موجــود دربــاره تقاضای
فرآوردههای نفتی در دهههــای آینده و روند تغییر
بازار کشــورها نشان میدهد که سرانه مصرف مواد
پاییندست پتروشــیمیایی روند رو به رشدی خواهد
داشــت و در عوض با جایگزینی سوختهای گازی
به جای بنزین و توسعه خودروهای برقی تقاضا برای
مصرف فرآوردههای ســوختی پاالیشگاهها کاهش
مییابد .طبق مطالعات انجام شــده ،تا سال 2050
تقاضا و عرضه فرآوردههای پاالیشــی مجموعا 1.3
درصد رشد خواهد داشت ،ولی تقاضای محصوالت
پتروشــیمی سالی  5درصد رشــد میکند .در نتیجه
آینده صنعت پاالیش نفت در دنیا به ســمت توسعه
پتروپاالیشــگاهها حرکت خواهد کرد.در حال حاضر
اغلب طرحهای پاالیشــی جدید در دنیا به صورت
پتروپاالیشــگاه تعریف میشــوند و به جای تولید
ســوختهایی از جمله گازمایع و بنزیــن ،بر تولید
مواد پایه پتروشــیمی یعنی اولفینها و آروماتیکها
متمرکز شــدهاند .در این راســتا فرهــاد احمدی،
مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و ساختمان نفت
با اشــاره به ضرورت توســعه پتروپاالیشگاهها در
کشــور گفت« :فناوری  COTCانقالب جدیدی در
صنعت پتروپاالیشگاهی ایجاد میکند .موج سومی
در صنعت پاالیشــی در حال شکلگیری است که
بر اســاس فناوریهای موجود نفت ســفید را هم
میشــود به نفتا تبدیل کرد .گازوئیل را هم میشود

زنجیــره پروپیلن در کشــور گفــت« :وزارت نفت
باید مکانیســمهایی در این زمینــه طراحی کنند تا
سرمایهگذار برای ایجاد زنجیره پروپیلن تمایل پیدا
کند .ببینید در برخی محصوالت یا زنجیرههایی که
از خوراکهای مایع به دســت میآید ،به علت باال
بودن قیمت خوراک مایع نسبت به اتان ،به صورت
طبیعی سرمایهگذار در آنها سرمایهگذاری نمیکند».
در نتیجــه در صورت ایجاد مشــوقهای اقتصادی
میتوان به توسعه زنجیره پروپیلن در کشور کمک
کرد تا بدین صــورت نیاز صنایع پاییندســتی به
موادی نظیــر پلی پروپیلن برطرف شــده و زمینه
توســعه این صنایع کــه اشــتغال و ارزش افزوده
قابــل مالحظهای به همراه دارند فراهم شــود .در
این راســتا مجلس شورای اسالمی در حال بررسی
طرح الحاقیه قانون پتروپاالیشــگاهها است تا بدین
طریق زمینه اعطای تنفس خــوراک به واحدهای
شیمیایی پاییندست پتروپاالیشــگاه را نیز فراهم
کرده و مشوق اقتصادی الزم برای احداث واحدهای
پتروشــیمی تولیدکننده پروپیلن نیز در نظر گرفته
شود .در صورت تصویب و اجرای این طرح الحاقیه،
زمینه جذابیت برای مشــارکت بخش خصوصی را
در توســعه زنجیره ارزش مواد پاییندستی را فراهم
میشود.مالک شریعتی ،سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس با اشــاره به طرح الحاقیه این قانون گفت:
«در جلسه کمیســیون انرژی پیشنهاد شد که ذیل
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی ،عالوه
بر پتروپاالیشگاهها ،طرحهای پتروشیمی با خوراک
پروپــان و بوتان هم در ایــن قانون تنفس خوراک
گنجانده شود که این پیشنهاد بعد از استماع نظرات
دولت ،دیوان محاسبات ،مرکز پژوهشها و اعضای
موافق و مخالف به رأی گذاشــته شــد و در نهایت
تصویب شد .بر همین اساس طرحهای پتروشیمی
و خوراک پروپان و بوتان از تنفس خوراک طبق این
اصالحیه در قانون برخوردار خواهند شــد به شرط
آنکه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد».

به نفتا تبدیل کرد».وی ادامه داد« :شرکت پترورابغ
عربستان ،موسسه آرامکو و شرکت سومیتمو ژاپن تا
سال  2025نســل جدیدی از پتروپاالیشگاهها را در
سرویس قرار میدهند که با این فناوریهای جدید
میتوان بعضا بیش از  30درصد نفت خام را به نفتا
تبدیل کرد .یعنی تولید خوراک واحدهای پتروشیمی
در پتروپاالیشــگاهها افزایــش مییابــد .همچنین
عربستان پتروپاالیشگاهی در شهر ینبع احداث کرده
اســت که  20میلیون تن نفت خام ســبک را به 9
میلیون تن محصوالت پتروشــیمی تبدیل میکند.
یعنی تقریبا  45درصد نفتش را به خوراک واحدهای
پتروشــیمی تبدیل میکند».تکمیل زنجیره ارزش
مواد ذیل اولفینها و آروماتیکها موجب تولید مواد
با ارزش و متنوعی از جمله انواع پلیمرها ،چسبها،
مواد دارویی ،کودهای شــیمیایی ،الستیکها و ...
میشــوند .از اینرو رویکرد احداث پتروپاالیشگاهها
که واحدهای ادغام شــده از پاالیشگاه و پتروشیمی
هســتند میتواند مشــابه بســیاری از پارکهای
شــیمیایی دنیا ،زمینه تکمیل زنجیــره ارزش مواد
پاییندست پتروشیمی را فراهم کند.
طرح الحاقیه مجلس برای اعطای تنفس خوراک به
پتروشیمیهای خوراک پروپان و بوتان

متاسفانه تکمیل زنجیره ارزش در ایران صرف ًا
در حد شعار و در اســناد باالدستی بیان شده است
اما در واقعیت اقدامــی خاصی صورت نگرفته و به
تولید مواد پتروشــیمیایی باالدستی پتروشیمی آن
هم به شیوهای کاریکاتوری و نامتوازن بسنده شده
است .در صورتی که با تولید مواد باارزش شیمیایی
پاییندســتی پتروشــیمی میتوان هــم از واردات
این مواد در کشــور جلوگیری کــرد و هم ظرفیت
صــادرات این مواد به بازارهای منطقه را ایجاد کرد
که ارزآوریهای قابل توجهی نیز برای کشــور به
همراه دارد.در حال حاضر یکی از معضالت اساسی
در مسیر توســعه صنایع پاییندســتی پتروشیمی؛
کمبــود مواد اولیه از جمله پلی پروپیلن در کشــور
است که این موضوع سبب تشدید رقابت بنگاههای
اقتصــادی برای خرید پلــی پروپیلن از بورس کاال
و در نهایــت افزایش قابل توجــه قیمت این ماده
اولیه شده اســت .طبیعتا در صورت افزایش قیمت
مواد اولیه ،در نهایت محصول تولیدی که به دست
مردم میرســد نیز با افزایــش قیمت مواجه خواهد
شــد و هزینه نهایی این افزایــش قیمت از جیب
مردم پرداخت میشــود.در نتیجه دلیل عدم توسعه
صنایع پاییندســتی پتروشیمی کمبود مواد اولیهای
نظیر پلی پروپیلن اســت ،اما چــرا این کمبود مواد
اولیــه در محصوالتی ذیل زنجیره پروپیلن شــکل
گرفته اســت؟ به گفته کارشناســان یکی از دالیل
اصلی عدم توســعه زنجیــره پروپیلن در کشــور،
حاشــیه ســود پایین این واحدهای پتروشیمی در
مقایســه با پتروشــیمیهای خوراک گازی است.
محمدرضا ســلیمان زاده مدیر تولید شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس با اشــاره به راهکار توسعه

اشتغالزایی بیش از  230هزار نفری با احداث 8
ح پتروپاالیشی
طر 

تاکنون اجرای قانون پتروپاالیشــگاهها در فاز
اجرا تا تایید  8طرح پتروپاالیشــی به ظرفیت حدود
یک و نیم میلیون بشــکه در روز پیش رفتهاســت.
اجرای این طرحهای پتروپاالیشــی و ایجاد صنایع
تکمیلی پتروشیمی در پاییندست آنها نقش مهمی
در اشتغالزاییهای مستقیم و غیرمستقیم دارند.
جــدول  1میــزان اشــتغالزایی میانگین به
ازای هر  250هزار بشــکه ظرفیت پتروپاالیشی و
صنایع پاییندســتی را نشان میدهد .دادههای این
جدول با بررســی اشتغالزایی پروژههای پاالیشی و
پتروشیمیایی اجرا شده در سایر کشورها و همچنین
پروژههایــی مثل احداث پاالیشــگاه ســتاره خلیج
فارس تهیه شده است .همانطور که مشخص است
طی دوره ســاخت بیش از  230هزار فرصت شغلی
فراهم میشود و طی دوره بهرهبرداری نیز درصورت
تکمیل صنایع پاییندســت پتروشــیمی نیز بیش از
 230هزار فرصت شغلی فراهم میشود.
جدول  -1میزان اشتغالزایی طرحهای
پتروپاالیشی به تفکیک دورههای مختلف زمانی

در مجمــوع به نظر میرســد کــه وقت آن
رســیده اســت تا وزارت نفت با کنار گذاشتن تفکر
خامفروشــی ،اولویــت خــود را در توســعه صنایع
پاییندســتی نفت و پتروشــیمی قرار دهد .در این
بیــن با توجه به تحریمهــای آمریکا و عدم توانایی
صــادرات نفت و از طرفی توســعه نامتوازن صنعت
پتروشــیمی و عدم توانایی در تامین نیاز بنگاههای
تولیدی بــه مواد اولیه ضروری اســت تا مجلس و
وزارت نفت با همراهی دیگر با ایجاد مشــوقهای
اقتصادی مثل تنفس خوراک بســترهای الزم برای
توسعه پتروپاالیشــگاهها و پتروشیمیهای زنجیره
پروپیلن را در کشور فراهم کنند.

احتمال ازسرگیری واردات نفت ایران از سوی هند

وزیر نفت هند اعالم کرد کشورش خواهان متنوع
کردن واردات نفت خود از جمله ازســرگیری واردات از
ایران و ونزوئال پس از روی کار آمدن جو بایدن ،رییس
جمهور منتخب آمریکاست.

هند پیش از وضع تحریمهای یکجانبه توســط
دونالــد ترامپ ،رییس جمهــور آمریکا علیه صادرات
نفت ایران و ونزوئال ،مشــتری نفت این دو کشــور
عضو اوپــک بود.دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت هند در
پاسخ به پرسشی درباره تمایل کشورش برای تسهیل

تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران و ونزوئال گفت:
به عنوان خریدار مایلم مکانهای خرید بیشتری داشته
باشــم و برای خریــد نفت به مقصدهای بیشــتری
مراجعه کنم.هند ســابق بر این بزرگترین مشــتری
نفــت ایــران پس از چین بــود اما در ماه مه ســال
 ۲۰۱۹خرید نفت ایــران را متوقف کرد و خرید نفت
ونزوئال را در پی تشــدید تحریمهای واشنگتن علیه
این کشور آمریکای جنوبی در ماههای اخیر به میزان
چشمگیری کاهش داده اســت.بایدن معاون رییس

جمهور در دوران باراک اوبامــا بود که توافق ۲۰۱۵
برجام میان ایران و شش قدرت جهان امضا شد .وی
اظهار کرده که مایل اســت به تهران مسیر بازگشت
به دیپلماسی را عرضه کند.هند که سومین واردکننده
بزرگ نفت جهان است ،خواهان متنوع کردن واردات
نفت برای خرید نفت ارزانتر ،کاهش هزینه واردات و
صرفه جویی در ارز خارجی است.تحریمها علیه ایران
و ونزوئال حداکثر سه میلیون بشکه در روز معادل سه
درصــد از عرضه جهانی نفــت را از بازار حذف کرده

است.شــرکت نایارا انرژی که غول نفتی روس نفت
روســیه در آن ســهم دارد ،خرید نفت ونزوئال را در
ژوئن امسال متوقف کرد .شرکت ریالینس اینداستریز
از دولت آمریکا برای ادامــه واردات نفت ونزوئال در
برابــر صادرات دیزل تا اکتبر اجازه دریافت کرده بود.
بر اســاس گزارش رویترز ،وزیــر نفت هند همچنین
از کشــورهای تولیدکننده نفت خواســت روی یک
قیمت گذاری منطقی تر و مســئوالنه برای کمک به
خریداران آسیایی کار کنند.
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یادداشت
جهشهای صنعت پتروشیمی
متوقف نخواهد شد

شهباز حسنپور بیگلری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

بــا وجــود برخــی محدودیتهایی که
تحریــم برای صنایع کشــور از جمله صنعت
پتروشــیمی ایجاد کرده است ،اما جهشهای
ایــن صنعت متوقــف نخواهد شــد .صنعت
پتروشــیمی در اقتصاد کشور بهویژه صادرات
غیرنفتی نقش بسیار مهمی دارد و این صنعت،
یکی از صنایع اشتغالزا و ارزآور تلقی میشود
از ایــن رو باید بیش از پیش برای توســعه و
تقویت آن برنامهریزی کرد .حرکت صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه
و پیشــرفت قرار دارد ،افزود :با وجود برخی محدودیتهایی که تحریم
برای صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است و اخیرا
نیز آمریکا بخش هایی دیگــر از این صنعت را مورد تحریم قرار داده
است ،اما با توانمندیهایی که در این صنعت دیده میشود ،بدون شک
جهشهای این صنعت متوقف نخواهد شــد .در شرایطی که کشور در
شرایط تحریم قرار دارد و متاسفانه شیوع ویروس کرونا نیز مشکالتی
در بخشهایی از تولید و اقتصاد ایجاد کرده اســت ،اما شاهد توسعه و
افزایــش میزان تولید محصوالت مختلف پتروشــیمی بودهایم و حتی
پروژههای متعــددی در این صنعت راهاندازی شــدهاند که این مهم
نشانگر سربلندی این صنعت است .صنعت پتروشیمی میتواند در روند
رو به رشــد توسعه اقتصادی کشورمان نقش آفرین باشد و توسعه این
صنعت در باالدست و نیز بخشهای پاییندستی ،اشتغالزایی مطلوبی
را به همراه خواهد داشت .ظرفیتهای فراوانی در بخش های مختلف
برای توســعه صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد که باید از آن با توجه
به زیر ساخت های مطلوب موجود استفاده کرد.

یادداشت
ارزش افزوده باال زمینه ساز حضور بخش
خصوصی درصنعت پتروشیمی

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

صنعـت پتروشـیمی ایـران از ارزش
افـزوده متعـارف و قابـل دسترسـی برخوردار
اسـت کـه بـا همـکاری هرچـه بیشـتر بـا
بخـش خصوصـی واقعـی ،ایـن ارزش
افـزوده افزایـش خواهـد یافت .خوشـبختانه
ظرفیتهـای فراوانـی بـرای توسـعه صنعت
پتروشـیمی ایـران وجـود دارد ،همچنیـن
بـا همدلـی و همـکاری میتوانیـم جهـش دیگـری را بـا جـذب
سـرمایهگذاریهای جدیـد در ایـن صنعـت پیشـرو و مهـم محقق
کنیـم .بخـش خصوصـی واقعـی میتوانـد همکاریهـای بسـیار
خوبـی بـا صنعـت پتروشـیمی کشـور داشـته باشـد و دولـت بایـد
بـه بخـش خصوصـی اعتمـاد و بـاور داشـته باشـد و از ظرفیـت
ایـن بخـش بیشـتر اسـتفاده کنـد ،بـدون تردیـد کشـور مـا کـه
دارای قدمـت تاریخـی در صنعـت پتروشـیمی اسـت حرفهـای
زیـادی بـرای گفتـن خواهـد داشـت .امـروز کشـورهایی همچون
کرهجنوبـی ،ژاپـن و آلمـان پیشـرفتهای قابـل توجهـی در
صنعـت پتروشـیمی داشـتهاند ،چنـدی پیـش مدیرعامـل شـرکت
ملـی صنایـع پتروشـیمی گـزارش جامـع و کاملـی از ایـن صنعت
ارائـه کـرد و طبـق پیشبینیهـا نیز تا سـال  1400ظرفیـت تولید
محصـوالت پتروشـیمی کشـور بـه  100میلیون تن خواهد رسـید
کـه ایـن اتفاق بزرگـی خواهد بود .معتقدم پتروشـیمی در مقایسـه
بـا نفتخـام و حتی بنزیـن و دیگـر فرآوردههـا از ارزش افزودهای
بیـش از  2تـا  3برابـری برخوردار باشـد ،از این رو سـرمایهگذاری
در صنعـت پتروشـیمی ،یـک فرصـت جـذاب ،مطمئـن و رو بـه
رشـد بـرای سـرمایهگذار اسـت .بایـد از ظرفیتهـای بخـش
خصوصـی بهویـژه اتاقهـای بازرگانـی در حوزه صنعـت نفت ،گاز
و پتروشـیمی به معنای واقعی اسـتفاده کرد ،بدون شـک اسـتفاده
از فکـر و ذهـن روشـن در این زمینـه ،تغییر و تحـوالت مثبتی در
پـی خواهد داشـت.

تخلیه خط لوله قدیم انتقال نفت خام
مارون به اصفهان

خط لوله قدیم  ۳۰اینچ انتقال نفت خام مارون به اصفهان با روش
هاتتپ و برش در نقاط  Low Pointبهطور کامل از مواد نفتی تخلیه شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران ـ منطقه اصفهان ،غالمرضا گودرزی ،رئیس واحد تعمیرات
خط منطقه گفت :با بررســی دقیق پروفیل مسیر خط ،تخلیه خط لوله
 ۳۰اینچ قدیم مارون به اصفهان در محدوده پروژه تعویض  ۶۷کیلومتر،
حدفاصل کیلومتر  ۶۰تا  ۶۷با روش هاتتپ و برش ســرد در  ۶نقطه
انجام شــد.وی افزود :در این عملیات در مدت  ۱۰روز در قالب  ۲هزار
نفرســاعت کار و  ۸۰۰دستگاه ساعتکار ،بیش از  ۱۴۰هزار لیتر مواد
شامل  ۸۰هزار لیتر آب آلوده و  ۶۰هزار لیتر نفت خام تخلیه و پاکسازی
شد.رئیس واحد تعمیرات خط منطقه اصفهان گفت :عملیات یادشده با
پشتیبانی ،همکاری واحدهای ترابری ،بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
(اچاسئی) و بهرهبرداری مرکز شماره  ۲انجام شد.
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گاز

شنبه  15آذر ماه 1399
شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز
مدیر عملیات شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛

افزایش  21درصدی تولید گاز طبیعی
با ورود اولین جبهه هوای سرد

تازهترینگامهایدولتبرایهمراهیباصنعتگاز
تغییــر در نحوه محاســبه گازبهای
مشترکان همسو با تشــویق برای کاهش
مصرف و اختصــاص  ۱۵هزار میلیارد ریال
برای تکمیل طرحهای گازرسانی در الیحه
بودجــه  ،۱۴۰۰تازهترین اقدامهای دولت
برای همراهی با صنعت گاز کشور است.

مدیر عملیات شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از افزایش
 21درصدی تولید گاز طبیعی با ورود اولین جبهه هوای ســرد در منطقه
شمال شرق کشور خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد،
یحیی فیضی با اعالم این خبر افزود :همزمان با ورود اولین جبهه هوای
ســرد به استان خراسان رضوی دریافت گاز این مجتمع از تاریخ  28آبان
ماه لغایت سوم آذرماه  99به  323میلیون متر مکعب افزایش یافت و این
در حالیست که میزان گاز در هفته قبل آن  268میلیون متر مکعب بوده
که حاکی از رشد  21درصدی گاز تولیدی می باشد
وی با بیان اینکه پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد نقش بسزایی
در تامین گاز طبیعی اســتان های شمال شــرق کشور دارد اظهارداشت:
کارکنان این مجتمع گازی با تالش شبانه روزی می کوشند تا تولید پایدار
را در ماه های سرد سال به خصوص فصل زمستان رقم بزنند.
فیضی تاکید کرد :از هم اســتانی های گرامی درخواست داریم در
مصرف بهینه گاز صرفه جویی نموده تا ســایر هموطنان در خطه شمال
شرق کشور از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شوند.
این مقام مســئول خاطر نشان کرد :به لطف خدا و همت کارکنان
این مجموعه در ســال جهش تولید با ذخیره سازی یک میلیارد و 885
میلیون متر مکعب گاز ،میزان ذخیره ســازی گاز در ســال جاری نسبت
به سال گذشته رشــد  22درصدی را نشان داده و پیش بینی میگردد با
برداشــت  20میلیون متر مکعب گاز از تاسیسات ذخیره سازی پشتوانه
مناسبی برای مصارف شمال شرق کشور و پایداری تولید در زمستان سال
جاری را داشته باشیم.

حمایت از مرکز رشد نوآوری در منطقه
سرخس باعث رونق کسب و کار در قالب
مسئولیت اجتماعی شرکتی شده است

تحقــق اهدافی مانند گازرســانی به
شــهرها و روستاهای کشور و تأمین پایدار
گاز برای مصرفکنندگان بهویژه در فصل
سرد ســال موضوعی است که به همراهی
و همیــاری توأمــان دولت و مــردم نیاز
دارد؛ همراهی دولت بــرای اتخاذ بهترین
تصمیمها در بهترین زمان و همیاری مردم
بــرای اجرای هر چه بهتــر آن تصمیمها.
همســو با این موضــوع ،در هفتهای که
گذشــت دو خبــر قابــل توجه از ســوی
مســئوالن دولت اعالم شد که میتواند به
مصرف بهینه گاز طبیعی از سوی مشترکان
و شتاببخشی به روند گازرسانی روستایی
بینجامد .جزئیــات این دو مصوبه دولت را
کنیم.پــاداش صرفهجویی برای
مرور می
ِ
مشــترکان خوشمصرف :زمزمــ ه انجام
ِ
بعضی تغییــر و تخفیفهــا در گاز بهای
مشــترکان از اوایــل پاییــز و همزمان با
آغاز فصول سرد ســال به گوش میرسید
تا اینکه حســن منتظرتربتــی ،مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران بــا حضور در یک
برنامه زنده تلویزیونی به این موضوع مهر
تأیید زد و از ارائه طرح این شرکت به دولت
برای در نظر گرفتن سیســتم تشــویقی و
تنبیهی برای مصرفکنندگان گاز خبر داد.
وی در آن زمان یادآور شــد که این طرح
در هیئت دولت در حال بررســی اســت و
در توضیح کوتاهی تأکید کرد که شــرکت
ملی گاز دنبال تشــویق مشــترکان برای
کاهش مصرف گاز است ،نه تنبیه.سرانجام
روزچهارشــنبه ،پنجم آذرماه و همزمان با
کاهش دمای هوا در بسیاری از استانهای
کشور و افزایش مصرف گاز ،اعضای هیئت
دولت در نشســتی که به ریاســت حسن
روحانی ،رئیسجمهوری برگزار شد ،ضمن

تاکیــد بر لزوم مهار و مدیریت مصرف گاز
در کشور ،تصمیمهایی را بهمنظور اصالح
الگوی مصرف مشــترکان گاز طبیعی در
ایام سرد ســال ( ۱۶آبان تا  ۱۵اسفندماه)
گرفتند.براین اســاس مشترکان خانگی که
مصرف گاز آنها در دوره زمانی یادشــده در
هر سال ،نســبت به دوره مشابه سالهای
 ۹۶و  ۹۷در میانگین دمای یکســان طول
دوره صورتحســاب ،بیــش از  ۱۰درصد
کاهش یابد ،مشــمول تخفیــف (پاداش
صرفهجویی) معــادل  ۱۵درصد گازبهای
صورتحســاب دوره میشــوند.طبق این
تصمیــم ،در صــورت افزایش مصرف هم
مطابق مصوبه دولت و براســاس درصدی
که تعیین شــده اســت ،به گازبهای آنها
افزوده میشــود .در این مصوبه تأکید شد
که افزایش مصرف گاز در ســاختمانهای
اداری نیز مشــمول ایــن افزایش قیمت

تعداد روستاهای متصل به

شبکه گاز کشور تا پایان دولت
دوازدهم به  ۳۵هزار روستا
میرسد که به این ترتیب در

مجموع دولتهای یازدهم و
دوازدهم  ۲۱هزار روستا به

شبکه گاز کشور متصل شده و
خواهند شد که تقریب ًا معادل

گازرسانی به بیش از  ۵۰روستا
در هر هفته است

میشــود.با این تفاســیر امید اســت این
تصمیم دولــت بتواند در مصرف بهینه گاز
از سوی مشــترکان اثرگذار و نتایجی قابل
توجه در پی داشــته باشــد.اختصاص ۱۵
هزار میلیــارد ریال برای تکمیل طرحهای
گازرســانی :علی ربیعی ،سخنگوی دولت

روز سهشــنبه ،چهارم آذرماه در نشســت
خبری با اشــاره به رونــد تنظیم الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور گفت :یکی
از مصوبههای هیئت دولت در این الیحه
اختصاص  ۱۵هــزار میلیارد ریال از منابع
شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت برای
تکمیــل پروژههای نیمهتمام گازرســانی
به روستاهاســت.خبری که نشان از توجه
دولت به تکمیل گازرســانی به سراســر
کشور دارد؛ هماکنون گازرسانی روستایی
در حالی تداوم دارد که تعداد روســتاهای
گازرسانیشــده در دولتهــای یازدهم و
دوازدهم (از تیرماه  ۱۳۹۲تاکنون) بیش از
دو برابر شــده است یعنی این مقدار از ۱۴
هزار روســتای بهرهمند از گاز طبیعی در
سال  ،۹۲به بیش از  ۳۲هزار روستا رسیده
است.همسو با این موضوع باید یادآور شد
سرمایهگذاری انجامشده برای گازرسانی

روستایی در کشور از ابتدای دولت یازدهم
تاکنون  ۲۹هزار میلیارد تومان بوده است؛
در این بازه زمانی حدود  ۱۸هزار روستای
جدیــد از گاز بهرهمند شــدند که در این
تعداد روســتا به بیش از یــک میلیون و
 ۶۰۰هزار خانوار روستایی گازرسانی شده
است.به گفته حسن منتظر تربتی ،معاون
وزیر نفت در امور گاز ،تعداد روســتاهای
متصل به شبکه گاز کشور تا پایان دولت
دوازدهم به  ۳۵هزار روستا میرسد که به
این ترتیب در مجموع دولتهای یازدهم
و دوازدهم  ۲۱هزار روســتا به شبکه گاز
کشور متصل شده و خواهند شد که تقریب ًا
معادل گازرسانی به بیش از  ۵۰روستا در
هر هفته اســت .به این ترتیب بودجه در
نظر گرفتهشــده برای تکمیل گازرسانی
روســتایی میتواند برای به ثمر رساندن
اهداف شرکت ملی گاز راهگشا باشد.

 ۷۵میلیارد دالر صرفهجویی ارزی با افزایش گازرسانی به نیروگاهها
افزایش گازرســانی بــه نیروگاهها در

دبیر ستاد توسعه و فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علمی
فناوری ریاســت جمهوری در بازدید از مرکز رشــد نوآوری شــرکت
پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد در ســرخس گفت :ایجاد این مرکز
در نقطه صفر مرزی و حمایت از شــرکت های نوپا باعث رونق کسب
و کارها در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی در سرخس شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد،
دکتر محمد مهدی شــریفی زاده افزود :با توجه به عملکرد پاالیشگاه
خانگیران در حوزه فناوری های نوین و اســتفاده از اســتعداد جوانان
نخبه کشــور و خلق ایده های جدید ،باید مراکز رشد در سایر مناطق
کشــور نیز راه انــدازی گردد و تکنولوژی بایــد در خدمت محرومیت
زدایی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه به شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها
مبلغ  300تا  800میلیون ریال وام اعطاء می شــود تاکید کرد :در حال
حاضر پنج هزار و  454شــرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در
سطح کشور ثبت و شناســایی شده اند که حدود یک هزار شرکت در
حوزه انرژی فعالیت دارند.

افزایش  ۴۰هزار مترمکعبی حجم ذخیرهسازی
مایعات گازی فجر جم

مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز فجر جــم از افزایش  ۴۰هزار

مترمکعبی حجم ذخیرهسازی مایعات گازی این پاالیشگاه خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،عبدالصمد
نجفی گفت :انجام تعمیرات اساسی روی یکی از مخازن ذخیرهسازی
میعانات گازی در بندر سیراف نقش مهمی در پایداری تولید گاز طبیعی
این شــرکت دارد که با حساســیت باالیی انجام شد.وی تصریح کرد:
انجام این مهم با توجه به وســعت تعمیرات مورد نیاز ،در زمان کوتاه
نیمه نخست امسال میسر بود از این رو تعمیرات اساسی این مخزن با
وجود مشکالت ملی و منطقهای ناشی از شیوع بیماری کرونا با موفقیت
پایان یافت و ظرفیتی حدود  ۴۰هزار مترمکعب به حجم ذخیرهســازی
مایعات گازی پاالیشــگاه افزوده شــد.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز
فجرجم تأکید کرد :با توجه به تولیــد میعانات گازی بهعنوان یکی از
ارزشمندترین محصوالت جانبی این شرکت ،نقش انبار میعانات گازی
در این مجموعه و پایانه بندر سیراف بسیار راهبردی است.

سالهای اخیر سبب شد مصرف سوخت مایع
در نیروگاهها از  ۴۳درصد در سال  ۱۳۹۲به
 ۱۰درصد برســد و طبق اعالم معاون وزیر
نفت با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاهها
معــادل  ۷۵میلیــارد دالر صرفهجویی ارزی
رقم خورد و ایــران از واردکننده گازوئیل به
صادرکننده آن تبدیل شد.

سیاست توسعه گازرسانی به نیروگاهها
از سال  ۱۳۹۲در دستور کار دولت و وزارت
نفت قــرار گرفت .تا پیــش از آن ،بخش
نیروگاهــی حدود  ۳۰درصــد انرژی مورد
نیاز خود را از طریق مصرف ســوختهای
فســیلی مایع (گازوییل و نفتکوره) تأمین
میکــرد ،بهطوری که مصــرف گازوئیل و
نفتکوره در ایــن صنعت به ترتیب معادل
 ۱۲.۲و  ۱۵.۳میلیــارد لیتــر بود و مصرف
گاز طبیعــی در این صنعت به  ۳۶.۶میلیارد
مترمکعب محدود میشــد.اما در سالهای
بعد با افزایش تولید گاز طبیعی در کشــور
و اهتمام جدی به کاهش مصرف ســوخت
ی و با وجود افزایش
مایع در بخش نیروگاه 
ظرفیت تولید برق ،روند گذشــته معکوس
شد و ســهم ســوخت گاز از سبد سوخت
مصرفی نیروگاههای کشور افزایش یافت،
تا جایی که طبق اعالم وزارت نفت ،حسن
منتظرتربتی  -معاون وزیر نفت در امور گاز
اگــر در این بازه زمانی افزایش  ۲.۵برابری
تولیــد گاز در پارس جنوبی اتفاق نمیافتاد،
حداقل  ۱۵۰میلیارد لیتر ســوخت مایع باید
در نیروگاهها مصرف میشــد ،از این رو با
افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاهها معادل
 ۷۵میلیارد دالر صرفهجویی ارزی رقم خورد
و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده
آن تبدیل شــد.به این ترتیب اکنون مقدار

مصــرف روزانه گاز طبیعــی در نیروگاهها
حــدود  ۲۵۰میلیــون مترمکعب اســت و
روزانــه  ۶تا  ۸میلیون لیتــر گازوئیل و ۱۵
میلیون لیتر مازوت بهعنوان خوراک مصرف
میشود ،هرچند با کاهش دمای هوا و ورود
به فصول سرد سال ،به دلیل اینکه اولویت

وزارت نفت گازرســانی خانگی است ،این
مقدار تا روزانه  ۸۰میلیون مترمکعب کاهش
مییابد ،اما با افزایش صرفهجویی در بخش
خاگی و تجاری این مقدار میتواند بیشــتر
هم باشــد.طبق اعالم مدیر دیســپچینگ
شرکت ملی گاز ،سهم نیروگاهها در مصرف

گاز طبیعی در نیمه نخست امسال با افزایش
پنج درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال،
بــه  ۴۱میلیارد و  ۳۴۰میلیــون مترمکعب
رسید که همه این موضوعات نشان از این
است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری
برای حفظِ محیط زیست انجام دهد .این در

شرایطی است که افزایش سهم نیروگاهها از
گاز طبیعی با اثرات مستقیم کاهش انتشار
گازهای گلخانــهای و فراهم کردن زمینه
ایجاد اشتغال نیروی کار کشور و مشارکت
مســتقیم در توسعه پایدار ،با مفهوم اساسی
مسئولیتهای اجتماعی مطابقت دارد.

پرتوشیمی

شنبه 15آذر ماه 1399
شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

همسو با عمل به مسئولیت اجتماعی انجام شد؛

اعتبار۴۰۰میلیاردریالیپتروشیمیهایمنطقهپارس
برایمقابلهباکرونا
عضو شــورای سیاســتگذاری
شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی
منطقه پارس از اختصاص هدفمند ۴۰۰
میلیــارد ریال اعتبار بــرای تهیه اقالم
بیمارســتانی و درمانی بهمنظور مقابله با
شیوع ویروس کرونا در جامعه پیرامونی
در سال  ۹۹خبر داد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از
شورای راهبردی پتروشیمیهای منطقه
پارس ،امیرحسین بحرینی درخصوص
فعالیتهای امسال شــورا اظهار کرد:
شــورای راهبردی پتروشیمی با شیوع
پاندمی کرونا ،در کنار حفظ کسبوکار
و تأمین مــواد اولیه مورد نیاز صنایع و
ارز مورد نیاز کشــور ،با جدیت تمام و
بهطور منسجم نســبت به پیشبینی و
تأمین نیازهای حیاتــی مراکز درمانی
با تمرکز بر شــهرهای جنوبی اســتان
بوشهر اقدام کرد.وی با اشاره به اینکه
از میــزان  ۴۰۰میلیــارد ریــال اعتبار
امسال این شورا برای مقابله بـا شیوع
کرونا در جامعــه پیرامونی تاکنون بالغ
بر  ۳۳۷میلیارد ریال فقط برای تجهیز
مراکز درمانی اســـتان هزینه شـــده
اســـت ،افزود :ابتدای امسال مبلغ ۹۷
میلیارد ریال برای تجهیز مراکز درمانی
اســـتان بهطور مســـتقیم در اختیـار
دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر قرار
گرفت و به موازات آن ،پس از دریافت
دیدگاههای کارشناســی مراکز درمانی
منطقـه ،در دو مرحله مبلغ  ۲۰۰میلیارد
ریال نیز بــرای تأمین دســتگاههای
مختلـــف تشخیصی و درمانی از جمله
تـــنفس مصنوعی ،ونتیالتــور ثابت،

تخت آیسییو ،دســتگاه سونوگرافی،
ویدئو الرنگوسکوپ ،انواع دســـتگاه
اکسیژنســاز ،نبوالیزر ،پالساکسیمتر،
دســتگاه اتوســکوپ و افتالموسکوپ،
دیســی شــوک ،پمپ اینفیوژن ،انواع
مانیتور عالئم حیاتی ،ویلچر ،ساکشن
دوشیشــه ،دســتگاه دیالیز ،دســتگاه
اکسیژنساز  ۶۰۰لیتـــر در دقیقـــه،
دتکتـور اســـتند رادیولوژی ،وایداس
آزمایشگاه ،اتوآناالیزر پرستیشر ،L 50
سـلکـانتر سیسمکس مـدل ،KX2/4
دسـتگاه  ،EKGالکتروشوک ،دستگاه
 ،DRرادیولــوژی  ROو ...اختصاص
یافت کـــه بیمارسـتانهای نبیاکـرم
(ص) عســلویه ،توحیــد جــم ،زینبیه

امیرحسین بحرینی :شورای

راهبردی پتروشیمی با شیوع
پاندمی کرونا ،در کنار حفظ

کسبوکار و تأمین مواد اولیه

مورد نیاز صنایع و ارز مورد نیاز
کشور ،با جدیت تمام و بهطور
منسجم نسبت به پیشبینی و

تأمین نیازهای حیاتی مراکز

درمانی با تمرکز بر شهرهای

جنوبی استان بوشهر اقدام کرد

خورمــوج ،امامخمینــی (ره) کنگان،
شهید گنجی دشتســتان و بیمارستان

امام هــادی (ع) دیر ،مراکــز بهرهمند
از این تجهیزات بودهاند.عضو شــورای
سیاســتگذاری شــورای راهبــردی
شرکتهای پتروشــیمی منطقه پارس
افزود :در زمینه مسئولیتهای اجتماعی،
شرکتهای پتروشـیمی عضو شورای
راهبردی تصـــمیم گرفتهاند بهمنظور
افزایش اثربخشــی اقدامهــای خود،
ضمن پرهیز از اقدامهای انفرادی درباره
مسئولیتهای اجتماعی ،همه فعالیتها
را بهصــورت منســجم و یکپارچه از
مسیر شورای راهبردی پتروشیمیهای
منطقه بـه انجام رسانند.بحرینی ادامه
داد :برای افزایش کمکها در این قالب
نیز از پارسال ضمن افزایش قابل توجه

بودجه مســئولیتهای اجتماعی ،این
شـورا بـه سرمایهگذاری درباره تکمیل
پـروژههای عمرانـی نیمهتمام پیشین و
تعریف پروژههای زیربنایی و توسعهای
تمرکز ویژهای کرده اســت که از جمله
آنها میتوان بــه تصویب و اختصاص
 ۱۰۰میلیارد ریال برای شــروع احداث
یـــک بیمارســتان تخصصــی ۱۱۰
تختخوابی در عســلویه در سال جاری
اشاره کرد که امید است با بهرهبرداری
از آن در سه سـال آینـده ،شهر عسلویه
از یک بیمارســتان مدرن و تخصصی
بهرهمنــد شود.شــورای راهبــردی
پتروشیمیهای منطقه پارس متشکل
از شرکتهای تولیدی و پروژهای است
که بیش از  ۹۵درصد بودجه ســاالنه
آن بیشتر ازسوی شرکتهای تولیدی
بـــه ترتیـــب از سوی شرکتهای
پتروشــیمی جم با  ۱۲.۵درصد ،پلیمر
آریاساسول  ۱۱.۱درصد ،مبین انرژی
خلیج فارس  ۱۱.۱درصد ،پتروشــیمی
پردیــس  ۱۰.۱درصــد ،پتروشــیمی
پارس  ۹.۴درصد ،پتروشــیمی نوری
 ۸.۷درصــد ،پتروشــیمی کاویان ۸.۵
درصــد ،پتروشــیمی زاگــرس ۶.۹
درصــد ،پتروشــیمی مرواریــد ۴.۵
درصد ،پتروشــیمی مهــر  ۲.۴درصد،
شــرکتهای پایانههــا و مخــازن
پتروشــیمی و فرساشــیمی هر یک
 ۲.۲درصد ،شــرکتهای پتروشیمی
دماوند و پلیپروپیلن جم هرکدام ۱.۸
درصد ،پتروشــیمی مرجان  ۱.۴درصد
و پتروشیمی بوشهر یک درصد تأمین
شده است.

در سال  99ظرفیت پتروشیمی ایران  ۲۵میلیون تن افزایش خواهد یافت؛

جهش  ۱۰میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی و رشد  42درصدی تعداد مجتمع های پتروشیمی در  7سال گذشته
تعداد مجتمع های پتروشــیمی ایران در هفت سال
گذشته با رشدی  42درصدی از  45مجتمع به  64مجتمع
تا پايان تابستان سال جاری رسید.

روند رشــد و توسعه صنعت پتروشــیمی ایران با
شــتاب ادامه دارد و آمارها نشــانگر آن است که در 7
سال گذشــته ظرفیت تولید با رشــدی  30درصدی در
این صنعت پیشــرو از  56.7به بیش از  74میلیون تن تا
پایان شــهریورماه امسال رسیده است.همچنین تا پایان
ســال جاری با تولیدی شــدن طرح هــای جهش دوم
پتروشــیمی ،پیش بینی می شــود ظرفیت تولید به 85
تا 90میلیون تن خواهد رســید که رشدی  50درصدی
را رقم خواهد زد.برپایــه این گزارش ،تولید محصوالت
پتروشــیمی ایران از ابتدای امســال تا پایان مهرماه ،با
بیش از هشــت درصد افزایش به  ۳۵میلیون تن رسید
که بخشی از آن در داخل کشور به عنوان خوراک صنایع
پایین دست استفاده شده و بخشی نیز صادر شده است.
صنعت پتروشــیمی ایران به عنوان یکی از صنایع مادر
از مهمترین ارکان توســعه و موتور محرک بخشهای
گوناگون اقتصاد کشــور اســت و تکمیل زنجیره تولید،
ایجاد تنوع در محصوالت ،تامین خوراک صنایع داخلی
و همچنین ارتقاء ارزش سبد محصوالت تولیدی در این
صنعت پیشرو نیز در دستور کار قرار دارد.
جهش  ۱۰میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی

در همین حال ،ظرفیت تولید پتروشــیمی ایران از
ابتدای ســال جاری با بهرهبرداری از  ۶طرح پتروشیمی
حدود  ۱۰میلیون تن افزایش داشــته که نقش مهمی در
تحقق جهش تولید و بیاثر کردن تحریمها دارد.صنعت
پتروشیمی در ایران یکی از مهمترین حلقههای صنعت
نفت به شمار میرود زیرا عالوه بر آنکه سرمایه به مراتب
کمتری برای راهاندازی نیاز دارد ،میتواند ارزش افزوده
باالتری را به همراه داشته باشد.از همین رو توسعه این
صنعت در بخشهای مختلف باالدســتی ،میاندستی و
پاییندستی آن در سالهای اخیر مورد توجه جدی بوده
و جهشهای دوم و ســوم پتروشیمی نیز برای دستیابی
به ظرفیت تولید و درآمد بیشــتر تعریف شده است.این
صنعت اگرچه در مقایســه با ســایر صنایــع نفت و گاز
عمــر کوتاهتری دارد اما با ســرعت قابل قبولی خود را

به تکنولوژیهای روز دنیا نزدیک کرده اســت.بر اساس
برنامهریزیها جهش دوم صنعت پتروشــیمی تا ســال
آینده محقق میشــود و ظرفیت تولید را به  ۱۰۰میلیون
تن در سال میرســاند .با این حال سال طالیی صنعت
پتروشیمی ،سال  ۹۹اســت .در این سال با بهرهبرداری
از طرحهای مشخص شــده ۲۵ ،میلیون تن به ظرفیت
پتروشیمی ایران افزوده خواهد شــد.وزیر نفت با اشاره
با افتتاح  ۱۷طرح پتروشــیمی در ســال  ۹۹که ظرفیت
تولید ایــن صنعت را  ۲۵میلیون تــن افزایش میدهد،
گفت :تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال
 ،۱۴۰۰ظرفیــت تولید این صنعت را به  ۱۰۰میلیون تن
و ارزش محصوالت را به  ۲۵میلیارد دالر میرساند.بیژن
زنگنه با اشــاره به اینکه جهش سوم صنعت پتروشیمی
نیز آغاز شده است ،ادامه داد :برخی از طرحهای جهش
سوم در حال اجراســت و پیشرفت فیزیکی خوبی دارند
و برخــی از این طرحهــا نیز در حال تدارک هســتند
که با تحقق طرحهای جهش ســوم پتروشــیمی ارزش
تولیــدات این صنعت به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رســید.
زنگنه طرحهای جهش تولید صنعت پتروشــیمی را در
راستای اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت :افزایش
 ۲۵میلیون تنــی ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی در
سال  ،۹۹بزرگترین پاســخ به ندای مقام معظم رهبری

است که امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردهاند.
با ایــن میزان افزایــش تولید ،بیســابقهترین افزایش
تولید در تاریخ صنعت پتروشــیمی کشــور اتفاق خواهد
افتاد.وی با بیــان اینکه همزمان با توســعه طرحهای
پتروشــیمی ،خــوراک به خوبــی تحویــل واحدهای
پاییندستی پتروشیمی میشــود ،اظهار کرد :البته باید
ظرفیت واحدهای پایین دســتی افزایش یابد .طرحهای
پیشران نیز برای تسریع در توسعه و تنوعبخشی صنایع
پایین دســتی در چهار زنجیره ،متانــول ،پروپیلن ،اتیلن
و بنزن طراحی شده اســت.در این راه از ابتدای سال تا
کنون  ۶طرح پتروشیمی شــامل پتروشیمی میاندوآب،
پتروشیمی کاوه ،پتروشــیمی کیمیای پارس خاورمیانه،
واحد کاتالیست پتروشــیمی لرستان ،پتروشیمی بوشهر
و پتروشــیمی لردگان به بهرهبرداری رســیده است که
در مجموع  ۱۰میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشــیمی
ایران اضافه کردهاند.از این  ۱۰میلیون تن ظرفیت تولید
پتروشیمی ۱۴۰ ،هزار تن مربوط به پتروشیمی میاندوآب،
 ۲.۳میلیون تن مربوط به پتروشیمی کاوه ۱.۶۵ ،میلیون
تن مربوط به پتروشــیمی کیمیای پارس خاورمیانه۴.۱ ،
میلیون تن پتروشیمی بوشهر ۱.۷ ،میلیون تن پتروشیمی
لردگان و  ۱۰۰تن نیز مربوط به ظرفیت واحد کاتالیست
پتروشیمی لرستان است.ارزش ساالنه محصوالت این ۶

پتروشیمی نیز در مجموع حدود  ۱.۵میلیارد دالر برآورد
میشــود .برنامه جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال
 ۹۷بر اســاس طرحهایی که از گذشــته آغاز شده بود،
مدون شــد تا این طرحها تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری
برســند و ظرفیت تولید در این صنعــت تا  ۱۰۰میلون
تن در ســال افزایش پیدا کند.اما از آنجا که از  ۲۷طرح
تعریف شده در جهش دوم صنعت پتروشیمی ۱۷ ،طرح
در ســال  ۹۹به بهرهبرداری میرسد ،این سال به عنوان
سال طالیی صنعت پتروشیمی نامگذاری شده است البته
به دلیل مســائل ناشی از کرونا ممکن است بهرهبرداری
از برخی از طرحها به ابتدای ســال بعد منتقل شــود.با
بهرهبرداری از این  ۱۷طرح ،ظرفیت صنعت پتروشیمی
از  ۶۶میلیــون تن فعلی به  ۹۰میلیــون تن در ابتدای
سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد ۱۰.طرح نیز تا پایان
سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد تا در مجموع ظرفیت
پتروشــیمی ایران در پایان این سال به  ۱۰۰میلیون تن
در سال افزایش پیدا کند .همچنین درآمد صنعت که در
حال حاضر  ۱۵میلیارد دالر اســت در انتهای  ۱۴۰۰به
 ۲۵میلیارد دالر افزایش مییابد.از سوی دیگر ۲۸ ،طرح
برای جهش سوم پیشبینی شده که کار اجرایی بسیاری
از این طرحها آغاز و حتی برخی تا  ۳۰درصد پیشــرفت
کار دارند.با تحقق طرحهای جهش سوم تا سال ۱۴۰۴
ظرفیت صنعت پتروشــیمی از  ۱۰۰میلیون تن در پایان
ســال  ۱۴۰۰به  ۱۳۳میلیون تن در سال  ۱۴۰۴افزایش
پیدا میکند و در آمد صنعــت نیز از  ۲۵میلیارد دالر بر
اساس قیمتهای پایه ســال  ۹۵به  ۳۷میلیارد دالر در
سال  ۱۴۰۴افزایش میرســد.در حال حاضر  ۳۳۳گرید
محصول پلیمری و  ۴۰نوع محصول شیمیایی در صنعت
پتروشیمی ایران تولید میشود .در جهش دوم پتروشیمی
عالوه بر افزایــش گریدهای پلیمری ۱۵ ،نوع محصول
شــیمیایی به سبد پتروشــیمی ایران اضافه میشود.در
جهش ســوم نیز عدد  ۵۵نوع محصول شیمیایی به ۶۸
نوع ارتقا پیدا میکند و محصوالت پلیمری نیز متنوعتر
خواهد شد.نکته مهم آن اســت که افزایش ظرفیت در
صنعت پتروشــیمی در حالی محقق میشــود که بیژن
زنگنه وزیر نفت همواره از ســوی منتقدان به حمایت از
خام فروشی در صنعت نفت محکوم شده است.
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اخبار
آغاز عملیات اجرایی طرح  GTPPاسالمآباد
غرب تا یک ماه آینده

اسـتاندار کرمانشـاه از آغـاز عملیـات اجرایی طـرح  ۵۴۵میلیون
دالری  GTPPپتروشـیمی اسلامآباد غـرب در دیمـاه امسـال خبـر
داد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی صنایـع
پتروشـیمی ،هوشـنگ بازونـد روز پنجشـنبه ۱۳ ،آذرمـاه بـه همـراه
هیئتـی از مقامهـای اسـتانی و نیز نمایندگان مردم اسـتان کرمانشـاه
در مجلـس شـورای اسلامی ،ضمـن بازدیـد از طـرح پتروشـیمی
اسلامآباد غـرب موسـوم بـه طـرح ارزشـمند ( GTPPتبدیـل گاز
طبیعـی بـه پلیپروپیلـن) ،احـداث ایـن واحـد پتروشـیمی را تحقـق
دیرینـه یکـی از آرزوهـای مردم اسـتان خواند.براسـاس ایـن گزارش،
پیشبینـی میشـود عملیـات اجرایـی ایـن طـرح پتروشـیمی بـا
سـرمایهگذاری  ۵۴۵میلیـون دالر در اسلامآباد غـرب از مـاه آینـده
بهطـور رسـمی آغـاز شـود.طرح  GTPPدر منطقـه ویـژه اقتصـادی
زاگـرس واقـع در اسلامآباد غرب بـا بکارگیـری از دانشفنـی ایرانی
شـرکت پژوهـش و فناوری پتروشـیمی در سـه فاز تبدیـل گازطبیعی
بـه متانـول بـا ظرفیـت سـاالنه  ۶۶۰هـزار تـن ،تبدیـل متانـول بـه
پروپیلـن بـا ظرفیـت سـاالنه  ۱۲۰هـزار تـن و در نهایـت تولیـد
محصـول ارزشـمند پلیپروپیلـن بـا ظرفیـت سـاالنه  ۱۲۰هزارتـن
احـداث میشـود.برپایه ایـن گـزارش ،بـا اجرایـی شـدن ایـن طرح و
احـداث زنجیره صنایع پاییندسـتی ،پتروشـیمی اسلام آبـاد غرب به
یکـی از بازوهـای اشـتغالزایی ،رونـق اقتصادی و پویایی کسـب و کار
اسـتان کرمانشـاه تبدیل شـود.

محدودیتهای تازه کرونایی مانع بهبود تولید
پتروشیمی ها در اروپا

رونـد بهبـود تولیـد محصـوالت پتروشـیمی در قاره سـبز پس از

اعمـال محدودیتهـای تـازه بـرای مقابلـه با شـیوع ویـروس عالمگیر
کوویـد( 19-کرونـا) به تعویـق افتاد.

بـه گـزارش نیپنـا بـه نقـل از آیسـیآیاس ،گـروه تجـاری
سـفیک اعلام کـرد :تولیـد مـواد شـیمیایی در اتحادیـه اروپـا در بازه
زمانـی ماههـای ژانویـه تـا سـپتامبر سـال  2020میلادی نسـبت به
دوره مشـابه پارسـال  4.4درصـد کاهـش یافتـه اسـت ،بهبـود رونـد
تولیـد مواد شـیمیایی که در سـه ماه سـوم آغاز شـده به دلیـل اعمال
محدودیتهـای تـازه و اثـر منفـی آن بـر شـرایط مصرف مشـتریان،
متوقف شـده اسـت.مارکو منسـینک ،مدیرکل سـفیک گفت :در حالی
کـه محدودیتهـا در کشـورهای بـزرگ اتحادیـه اروپـا بـر عملیـات
تولیـد کارخانههـای مواد شـیمیایی چنـدان تأثیرگذار نبوده اسـت ،اما
آسـیبی کـه بـه اقتصاد این منطقه وارد شـده اسـت ،دامـن این بخش
را نیـز خواهـد گرفـت.وی افـزود :همانطـور کـه بهطـور گسـتردهای
شـاهد هسـتیم ،موج دوم شـیوع ویروس عالمگیر کرونا جدی اسـت،
از ایـن رو در ماههـای آینـده ایـن شـرایط بر تجـارت مواد شـیمیایی
نیـز تأثیـر میگذارد.مدیـرکل سـفیک تصریـح کـرد :ایـن موضوع بر
لـزوم تصویـب سـریع و اجـرای برنامه بهبـود اقتصادی اتحادیـه اروپا
کـه بهطـور کامـل بایـد در راهبـرد صنعتـی اتحادیـه اروپـا و دسـتور
کار معاملات سـبز قـرار گیـرد ،تأکیـد میکنـد.در پـی تاثیـر منفـی
ویـروس عالمگیـر کرونـا بـر فعالیتهای صنعتـی ،به ویـژه در دوران
قرنطینههـای طوالنـی مـدت سـه مـاه دوم امسـال ،تولید در سراسـر
 27کشـور عضـو اتحادیـه اروپـا در  3سـه ماهه نخسـت سـال جاری
میلادی  10.6درصـد کاهـش یافت.تولیـد در بخـش خـودرو ،یـک
بـازار نهایـی کلیـدی کـه خریـدار حـدود  20درصـد از محصـوالت
پتروشـیمیها هسـتند ،در بـازه زمانـی ژانویـه تا سـپتامبر امسـال 28
درصـد کاهـش یافـت و در رده بعـدی تولیـد در صنعت فلـزات پایه با
 15.5درصـد افـت همـراه بوده اسـت.
تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی جهان؛

تولید منواتیلن گلیکول زیستی از شکر

شـرکتهای براسـکم برزیـل و هالـدور تاپسـو دانمـارک بـا
همـکاری یکدیگـر موفق به تولیـد آزمایشـی منواتیلن گلیکول زیسـتی
از شـکر شـدند.

بـه گـزارش نیپنا به نقـل از خبرگزاری پلتس ،شـرکت دانمارکی
هالدورتاپسـو در بیانیـهای اعلام کـرد :شـرکت پتروشـیمی براسـکم
برزیـل بـا مشـارکت شـرکت تولیدکننـده کاتالیسـت هالدورتاپسـو
موفـق بـه تولیـد نخسـتین نمونـه منواتیلن گلیکول زیسـتی از شـکر
شـدند .ایـن شـرکت دانمارکـی عنوان کرد کـه با اسـتفاده از فناوری
انحصـاری در سـایت آزمایشـگاهی خـود در الینگبـی دانمـارک کـه
فعالیـت خـود را در سـال  2019میلادی آغـاز کـرد وبا هـدف ارائه و
بهینهسـازی تبدیل شـکر به منواتیلـن گلیکول زیسـتی (تجدیدپذیر)،
ایـن محصـول را تولیـد کـرده اسـت.منواتیلن گلیکـول یـک مـاده
شـیمیایی میانـی اسـت کـه در سـاخت پلیاتیلـن ترفتـاالت (،)PET
قابـل اسـتفاده در تولیـد بطریهـای نوشـیدنیهای پالسـتیکی،
منسـوجات و ضـد یـخ ،اسـتفاده میشود.هالدورتاپسـور اعلام کـرد:
تولیـد اولیـه پلیاتیلـن ترفتـاالت بـا اسـتفاده از فرآوردههـای نفـت
و گاز مشـتق شـده از فسـیل انجـام میشـود و دارای ارزش بـازار
حـدود  25میلیـارد دالر است.هالدورتاپسـو بـا ایـن فنـاوری میتوانـد
مونوپروپیلـن گلیکـول را بـه عنـوان یـک محصـول مشـترک بـرای
اسـتفاده در سـاخت رزینهـای پلـی استراشـباع نشـده مورد اسـتفاده
در مصـارف سـاختمانی و آرایشـی اسـتفاده کند.مرحلـه بعـدی تمرکز
بـر ارائـه نمونههـای تولیـدی بـه شـریکان راهبـردی بـا هـدف
آزمایـش و اعتبارسـنجی خواهـد بود ،در چنین شـرایطی این شـرکت
میتوانـد دربـاره تصویـب فنـاوری برای مصـرف و تولید تجـاری این
محصـول تصمیمگیـری کنـد.در بیانیه هالدورتاپسـو آمده اسـت :این
فنـاوری همچنیـن بـه راهبرد تمرکز براسـکم بـر اقتصاد دایـره ای و
فناوریهـای تجدیدپذیـر فراهـم میکنـد.
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تهیه و تنظیم :پریسا بطنی

آخرین بودجه قرن از ســوی دولت ارائه شد .بودجه
 1400کشور و دخل و خرج دولت در آخرین سال زمامداری
اش ،حائز ویژگی هایی اســت که شاید عمده این ویژگی
ها به خاطر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا تبیین شده
اســت .دولت دوازدهم پس از کنار رفتن ترامپ و انتخاب
جو بایدن با امیدواری بیشتری به آینده نگریسته است .این
امیدواری در اعداد و ارقام اعالمی به خوبی مشهود است.
در این میان ،هرچند وابســتگی بودجه  1400به نفت
از  ۱۰درصــد به حدود  ۳۶درصد افزایش یافته اســت اما
دولــت می گوید افزایش درآمد حاصل از فروش نفت را در
زیر ســاختها و پروژه های نیمه تمام هزینه خواهد کرد و
این درآمد در هزینه های جاری نخواهد بود .بر این اساس،
دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰سقف درآمدهای نفتی را ۱۹۹
هزار و  ۲۷۲میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به قانون
بودجه امســال ،وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی را به
 ۳۵.۶درصد افزایش داده است.
بر اساس جز  ۱بند ب تبصره  ۱الیحه بودجه ،۱۴۰۰
سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات
نفــت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط
به سه درصد این درآمدها در این الیحه معادل  ۱۹۹هزار و
 ۲۷۲میلیارد تومان تعیین شده و در ردیفهای جداگانه در
جدول شماره ( )۵این قانون آمده است .از این میزان۱۵۳ ،
هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات نفت اســت .اتکای
بودجه  ۱۴۰۰به درامدهای نفتی در ســه مورد لحاظ شده
است؛ اول درآمد  ۱۵۳هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش
نفــت .دوم؛ دولت در الیحه بودجه فروش  ۷۰هزار میلیارد
تومان اوراق نفتی را پیش بینی کرده است .سوم؛ براساس
بند الف تبصره یک ،سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای
نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه  ۳۸درصد باشد،
 ۲۰درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم
صندوق صرف ًا  ۲۰درصد باشــد و  ۱۸درصد مابقی ســهم
صندوق توسعه به دولت قرض داده شود .براساس جزئیات
جدول شماره  ۴الیحه بودجه  ۱۸ ،۱۴۰۰درصد مذکور که
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب میشود بالغ
بر  ۷۵.۵هزار میلیارد تومان خواهد بود .بنابراین منابعی که
دولت در ســال اینده از محل نفت بــرای خود پیش بینی
کرده ( ۱۵۳هزارمیلیارد تومان ۷۰ ،هزارمیلیاردتومان۷۵.۵ ،
هزارمیلیاردتومــان) جمع ًا حدود  ۳۰۰هــزار میلیاردتومان
است .این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون
بودجه سال جاری حدود  ۵۷هزار میلیارد تومان است.به این
ترتیب ،درآمدهای نفتی در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نســبت به
بودجه امسال  ۵.۲برابر شده است.از آنجا که منابع عمومی
در الیحه بودجه  ۱۴۰۰حدود  ۸۴۱هزار میلیارد تومان پیش
بینی شده میتوان نتیجه گرفت وابستگی بودجه  ۱۴۰۰به
نفت حدود  ۳۵.۶درصد اســت؛ این نسبت در قانون بودجه
امسال  ۱۰درصد بوده است.
در بند «ب» تبصره  ۱الیحه بودجه سال آینده آمده
است:
 -۱بر اســاس جز  ۱بند ب تبصــره  ۱الیحه بودجه
 ،۱۴۰۰سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش
صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مربوط به ســه درصد این درآمدهــا در این الیحه معادل
 ۱۹۹هزار و  ۲۷۲میلیارد تومان تعیین شده و در ردیفهای
جداگانه در جدول شماره ( )۵این قانون آمده است.
- ۲به دولت اجازه داده میشــود تا نســبت به پیش
فروش نفت (ریالــی -ارزی) با اولویت پیشفروش داخلی
و یا انتشــار اوراق مالی اسالمی اقدام و منابع حاصل را به
ردیف شــماره  ۳۱۰۱۱۲جدول شماره ( )۵واریز کند .سهم
شــرکت ملی نفت ایران مطابق ایــن قانون از محل پیش
فروش نفت به حساب آن شرکت واریز میگردد .در صورت
عدم تحقق منابع جز ( )۱به همان میزان به ســقف این جز
اضافه میشود.
 -۳در صورت افزایش عوائــد حاصل از جز ( )۱این
بند نسبت به ردیفهای مصوب فوق الذکر ،بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران مکلف اســت منابع حاصله را به
ردیف  ۲۱۰۱۱۲جدول شــماره ( )۵این قانون واریز نماید.
دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه
عمومی صرف افزایــش تخصیص برای تکمیل طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای این قانون به ویژه طرحهای
حمل و نقــل عمومی ،تولیدی ،دولت الکترونیک ،آموزش،
سالمت ،محیط زیســت و تحقیقات با اولویت حوزه دانش
بنیان نماید .آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت و امور
اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
متکی نبودن به نفت مبنای اصلی بودجه سال آینده است

در همیــن حــال ،رئیسجمهوری متکــی نبودن به
نفت در بودجه جاری ســال آینــده را از متغیرهای مثبت
برشــمرد و گفت :دولت با محاســبات دقیق و با توجه به
تجربههای بهدســت آمده در فرآینــد مقابله با تحریمهای
اقتصادی ،برنامهریزیهای الزم را انجام داده اســت .دکتر
حسن روحانی ،در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
گفت :از جمله اهداف مهم دشــمن در جنگ اقتصادی بر
هم زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده ،اما دولت
با همه سختیها ،تالش خود را بهکار گرفت تا مانع ناامنی
روانی و جلوگیری از بیثباتی فضای اقتصادی کشور شود.
وی افزود :آنها که در طول دو ســال و نیم اجرای سیاست
ضدایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن

بر اساس الیحه

بودجه ،۱۴۰۰دولت

پیشبینی کرده که در
سال آینده  ۷۰هزار

میلیارد تومان نفت را

به شیوه ارزی و ریالی
پیش فروش کند

دانش نفت گز

نفت و بود

مجوز  ۳میلیارد دالری به وزارت نفت برای تسویه بدهی با
در سال آینده صادرات ۲.۳
میلیون بشکه نفت در روز

پیش بینی شده که درآمد

حاصل از واگذاری دارایی

سرمایهای در بودجه بیش از
دو برابر رشد خواهد داشت
و به  ۲۲۵هزار میلیارد
تومان می رسد

اقتصاد ایران برسند ،امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد
ی هستند و میخواهند در این چند هفته امواج
ایران عصبان 
منفی به اقتصاد بفرســتند.رئیسجمهوری تأکید کرد :مردم
اطمینــان دارند که مقاومت اقتصادی نتیجه داده اســت و
تحریمکنندگان ناچارند از راه خود برگردند ،به همین جهت
پیشبینیها نســبت به آینده مثبت شده است و رفتارهای
اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشــان میدهد.در
این نشســت ،مباحث مربوط به نهایی کردن قانون بودجه
مطرح شــد و رئیسجمهوری با اشاره به محورهای اصلی
بودجه ســال آینده کشور گفت :الیحه بودجه سال ،۱۴۰۰
راه را برای تحرک کشــور در مســیر پیشــرفت و توسعه
زیرساختها باز میکند.
شاخصه الیحه بودجه  ۱۴۰۰کاهش وابستگی به نفت
است

ســخنگوی دولت هم کاهش وابستگی بودجه جاری
به نفت را از شــاخصههای الیحه بودجه  ۱۴۰۰کل کشور
عنوان کرد و گفت :هرچه از نفت به دست آید خرج حمایت
از توسعه زیرساختی کشور ،حمایت اجتماعی و معیشتی از
مردم خواهد شد .علی ربیعی ،در نشست خبری که از طریق
ویدئوکنفرانس برگزار شد ،گفت :بنا بر گزارش ارائهشده از
بهبود مسیر رشــد اقتصادی از فصل دوم  ۱۳۹۹پیشبینی

میشود در پایان ســال با وجود فشارها و جنگ اقتصادی
و با وجود اینکه رشــد ارزش افــزوده نفت و گاز طبیعی ما
کاهش داشته است ،در گروه کشاورزی  ۲.۱درصد ،صنایع
و معاون  ۳.۳درصــد ،در صنعت  ۶.۳درصد و خدمات یک
درصد رشــد خواهیم داشــت ،بنابراین رشد تولید ناخالص
داخلی ما به  ۱.۱درصد و رشــد ناخالص داخلی بدون نفت
 ۱.۸درصد در پایان ســال خواهد بود.وی کاهش وابستگی
بودجه جاری به نفت را از شاخصههای الیحه بودجه ۱۴۰۰
کل کشــور عنوان کرد و افزود :هرچه از نفت بهدست آید
خرج حمایت از توسعه زیرساختی کشور ،حمایت اجتماعی
و معیشتی از مردم خواهد شــد ،بنابراین وابستگی بودجه،

بهویژه بودجه جاری به نفت افزایش نمییابد.ســخنگوی
دولت تصریح کرد :در الیحه بودجه  ۱۴۰۰از منابع ناشی از
مولدسازی داراییها ،واگذاری شرکتها و افزایش مشارکت
مردم در اقتصاد ،فروش اوراق مدتدار ،فروش اوراق نفتی
استفاده خواهد شــد .نکته مهم این است که باید سیاست
انبســاطی برای تحرک اقتصاد ایران در بودجه بهکار رود،
البته این سیاست انســباطی به هیچوجه به رشد نقدینگی
منجر نمیشود.
مجوز  ۳میلیارد دالری به وزارت نفت برای تسویه بدهی
با انتشار اوراق

طبق الیحه بودجــه  ،۱۴۰۰وزارت نفت می تواند تا

فرجام

نگاهی ویژه به پرونده یک و

فرجام تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ باختر به کجا خواهد انجامید؟
روز شــنبه  1شــهریور ماه  1393دانش نفت گزارش ویژه ای از
واگذاری پر ابهام ســهام هلدینگ پتروشیمی باختر را تهیه و در معرض
دید خوانندگان و مخاطبانش گذاشــت .در آن گزارش ،ابعاد مختلف این
واگذاری واکاوی شــده بود .اینک بیش از شــش سال از پیگیری ویژه
دانش نفت درباره واگذاری پر ابهام سهام هلدینگ پتروشیمی باختر می
گذرد .در شش سال اخیر دانش نفت تالش کرد تا به صورت دقیق ابعاد
و زوایای مختلف پرونده باختر را بررسی و شفاف سازی نماید.
در همین حال ،در ماههای گذشــته روند برخورد با اختالس ها و
مفاسد اقتصادی سرعت بیشتری گرفته و شاید دلیل مهم آن را بتوان در
تأکید مقامات قضایی کشــور برای رسیدگی سریعتر به روند این پرونده
ها دانســت .اما به نظر می رسد در این میان باید نهادهای نظارتی دیگر
نیــز بیش از قبل بر موضوع تحقیق و تفحص ها از شــرکتهای واگذار
شــده در  15سال اخیر تأکید کنند و پیگیریها را سرعت بخشند .موضوع
واگذاری شرکتهای خصوصی پس از ماجرای هفت تپه وارد روند عجیبی
شد .واگذاری پر از اشتباه و تخلف هفت تپه انگار فتح بابی بود تا نگاهها
به بسیاری از شــرکتهای دیگر نیز دوخته شــود .یکی از این شرکتها،
هلدینگ پتروشیمی باختر اســت .ماجرای هلدینگ پتروشیمی باختر از
سال  88آغاز شد ،از همان سال پرالتهاب و در بحبوبه ی اتفاقات پس از
انتخابات .اواخر آن سال بود که روند واگذاری پتروشیمی باختر به بخش
خصوصی شروع شد .یکی از بزرگترین پتروشیمی های کشور که امروز
حدود بیســت شرکت زیرمجموعه دارد و ســال  83با هدف انتقال گاز

اتیلن به وسیله خط لوله ای از عسلویه تا مهاباد تشکیل شد .خط لوله ای
 2450کیلومتری که امروز به عنوان بزرگترین خط اتیلن جهان شناخته
می شــود .شرکت هلدینگ باختر تا ســال 88در اختیار بخش دولتی و
ارزش آن بنا بــه گفته ی جالل محمود زاده ،نماینده ی مجلس در آن
زمان ،بیش از  7هزار میلیارد تومان برآورد می شود .در این سال ناگهان
روند واگذاری آغاز شد و یک شرکت خاص در طول دو سال و در روندی
پرابهام صاحب  %51از سهام این شرکت شد .هلدینگ  7هزار میلیاردی
دولتی فقط با  130میلیارد به بخش خصوصی واگذار شــد! این ماجرای
عجیب اما تا مجلس دهم مسکوت ماند و در اولین سال مجلس یازدهم
به موضوع تحقیق و تفحص نمایندگان تبدیل شده است.
این در حالی اســت که نمایندگان مجلس دهــم آذر  97اعضای
هیات تحقیق و تفحص از نحوه ی واگذاری هلدینگ پتروشــیمی باختر
را انتخاب کردند .کمیته ای که تا آخرین روزهای مجلس دهم نتوانست
کارش را به نتیجه برســاند .با این حــال موضوع در مجلس یازدهم نیز
دنبال شــد و این روزها دوباره هیاتی بــرای تحقیق و تفحص از نحوه
ی واگذاری پتروشــیمی باختر تشکیل شده است .هیاتی که به گفته ی
جالل محمود زاده ،نماینده ی مجلس یازدهم و دبیر هیات تفحص قبلی
با ده زونکن اطالعات کارش را آغاز می کند .اما همین امروز و قبل از به
سرانجام رسیدن تفحص مجلس هم پای یکی از مهره های اصلی این
واگذاری در پرونده فساد اقتصادی دیگری باز است .حسن نجفی ،متهم
ردیف دوم پرونده اکبر طبری ،معاون ســابق قوه قضائیه یکی از شــاه

کلیدهای پرونده واگذاری پتروشــیمی باختر است که پس از دستگیری
طبری متواری شــده و اطالعاتی از او در دست نیست .نجفی و دو برادر
دیگرش محســن و مهدی صاحب شرکت کاوش صنعت سپید هستند.
یعنی همان شرکتی که سال  88ابتدا با  100میلیارد تومان صاحب %40
از ســهام هلدینگ باختر می شود .برای درک بهتر نقشی که نجفی در
پرونده طبری و روش عملکرد او داشته شاید الزم باشد اشاره به ماجرای
باســتی هیلز کنیم .ماجرای باستی هیلز و تغییر کاربری چند هزار قطعه
زمین در منطقه ی لواسان توسط برادران نجفی با کارسازی طبری البته
تخلفی نیســت که به راحتی از یادها فراموش شود .حاال سال  88است
و برادران نجفی ســراغ هلدینگ باختر آمده اند .هیأت مدیره شــرکت
باختر در مجمع عمومی فوق العاده ای با توجیه نیاز مالی فوری ،تصمیم
به فروش ســهام بخش دولتی می گیرد که بــه ادعای هیات مدیره به
تعهدات خود عمل نکرده بودند.
در رأس این تصمیم ،رئیس هیات مدیره پتروشیمی یعنی داودرضا
ربانی قرار دارد .ربانی ســال  87درست یک سال قبل از آغاز واگذاری،
رئیس هیات مدیره شــده و کمی بعدتر نیز به سمت مدیرعامل انتخاب
شد .همچنین ربانی اکنون نماینده شرکت کاوش صعنت سپید در هیات
مدیره نیز هســت و این در حالی است که او کارمند دولت نیز بوده؛ اما
به واســطه ی برادران نجفی به بخش خصوصی می آید و نیروی مورد
اعتماد خاندان نجفی اســت .با نگاهی به مجموعه ی شرکتهای مرتبط
و حضور ربانی در کنار خانواده ی نجفی در هیات مدیره های دیگر می

توان متوجه رابطه ی گســترده ی او با آنها شــد .از سوی دیگر ،طبری

گزارش

شنبه 15آذر ماه 1399
شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

زارش می دهد؛

دجه ۱۴۰۰

پیشبینی درآمد صادرات نفت چقدر است؟

انتشار اوراق و سهم  ۷۰هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت
دولت در الیحه بودجه

 ۱۴۰۰سقف درآمدهای

نفتی را  ۱۹۹هزار و ۲۷۲

میلیارد تومان تعیین کرده
که نسبت به قانون بودجه
امسال ،وابستگی بودجه

به درآمدهای نفتی را به

 ۳۵.۶درصد افزایش داده
است

تومان خواهد شد.ســهم شــرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵
درصد) مطابق این قانــون از محل پیش فروش نفت به
حساب آن شرکت واریز می شود و در صورت عدم تحقق
منابــع  ۱۹۹هزار میلیارد تومانــی از محل صادرات نفت،
میعانــات گازی و خالص صادرات گاز ،به همان میزان به
سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.
اختصاص ۱.۵هزار میلیارد تومان برای گازرسانی
روستایی

سقف  ۳میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی به منظور تسویه
بدهی های خود منتشــر کند .بر اســاس بند ی تبصره ۵
الیحه بودجه  ۱۴۰۰وزارت نفت از طریق شــرکت های
دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل  ۳میلیارد دالر اوراق
مالی اسالمی (ریالی یا ارزی) با تأیید هیأت وزیران منتشر
کند .این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی -
ریالی سررســید شده تسهیالت بانکی و تضامین سررسید
شــده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به
پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدســتی
نفت تعلق می گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و
سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع
داخلی خود تسویه کنند.اوراق فروش نرفته این بند با تأیید

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری
به پیمانکاران /طلبکاران طرحها است.
سهم  ۷۰هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت
بر اساس الیحه بودجه ،۱۴۰۰دولت پیشبینی کرده
که در ســال آینده  ۷۰هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه
ارزی و ریالی پیش فروش کند .بنابر الیحه بودجه ســال
۱۴۰۰؛ به دولت اجازه داده می شــود تا نســبت به پیش
فروش نفت(ریال  -ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی
و یا انتشــار اوراق مالی اســامی اقدام و منابع حاصل را
واریز کند.بر اســاس ردیف شماره  ۳۱۰۱۱۲جدول شماره
 ۵الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۰سقف پیش فروش نفت و
یاانتشار اوراق مالی اسالمی در سال آینده  ۷۰هزار میلیارد

در الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰مبلغ ۱.۵هزار میلیارد
تومان اعتبار برای گازرســانی روستایی و پایان طرحهای
ی شده است .بر اساس الیحه
نیمه تمام گازرسانی پیشبین 
بودجه سال  ۱۴۰۰که امروز منتشر شد ،وزارت نفت مکلف
اســت تا از محل سهم  ۱۴.۵درصدی شرکت ملی گاز ،تا
 ۱.۵هــزار میلیارد تومان به اجرای طرح های گازرســانی
اختصاص دهد.این اعتبار برای گازرسانی به روستاها ،اتمام
طرحهای نیمهتمام گازرســانی روستاها ،تداوم گازرسانی
با اولویت گازرســانی به شــهرها و روستاهای استانهای
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،خراسانجنوبی ،جنوب
کرمان و شهرســتانهای خور و بیابانــک هزینه خواهد
شــد.همچنین هزینههای مربوط به گازرسانی به مدارس
و مســاجد روستاهای گازرسانی شــده از محل این منابع
قابل تامین است.

در الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۰درآمد ایران از محل
صــادرات نفت،میعانات گازی و گاز بیــش از  ۱۹۹هزار
میلیارد تومان پیشبینی شــده است.بر اساس تبصره یک
ماده واحده الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۰درآمدهای ایران
از محــل صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات
گاز ۱۹۹ ،هزار میلیارد تومان تعیین شــده که این رقم در
بودجه ســال جاری کشور بیش از  ۴۷هزار میلیارد تومان
است که نشان میدهد پیشبینی دولت از درآمدهای نفتی
سال  ۱۴۰۰در مقایسه با سال  ،۹۹رشدی  ۳۲۳درصدی را
تجربه کرده است.با این حال چنانچه منابع دولت از محل
صادرات نفت ،میعانــات گازی و خالص صادرات گاز در
سال  ۱۴۰۰کمتر از سقف  ۱۹۹هزار میلیارد تومان تعیین
شده باشــد ،به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون
نســبت به تامین مابهالتفاوت حاصل شده از منابع حساب
ذخیره ارزی اقــدام کند.همچنین در صورت تحقق درآمد
مازاد بر ســقف  ۱۹۹هزار میلیارد تومان،درآمد حاصله بر
اســاس قانون احکام دائمی برنامههای توســعه کشور به
حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
سهم  ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
سال آینده

بر اســاس بودجه سال  ،۱۴۰۰سهم صندوق توسعه
ملــی از درآمد حاصل از صادرات نفــت و میعانات گازی
و خالص صــادرات گاز  ۲۰درصد خواهــد بود.در تبصره
یک ماده واحده الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰که امروز برای
تصویب به مجلس رفت ،ســهم صندوق توســعه ملی از
درآمدهای نفتی  ۲۰درصد تعیین شده است .سال گذشته
نیز ســهم این صندوق از درآمدهای نفتی  ۲۰درصد بود.
البته در الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۰مابهالتفاوت سهم ۲۰
درصد تعیین شــده تا ســهم قانونــی  ۳۸درصد صندوق
توســعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشــود.
بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد
بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند.
همچنین در تبصره یک ماده واحده الیحه بودجه ســال
 ،۱۴۰۰بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است
با وصول منابع،بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم

در الیحه بودجه سال
 ،۱۴۰۰مبلغ۱.۵
هزار میلیارد تومان
اعتبار برای گازرسانی
روستایی و پایان
طرحهای نیمه تمام
گازرسانی پیشبینی
شده است
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 ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت
خام میعانات گازی (معاف از تقســیم سود سهام دولت) و
ســهم  ۱۴.۵درصدی شــرکت دولتی تابع وزارت نفت از
محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.
ایــن مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم ســال
محاسبه و تسویه میشود.
صادرات روزی  ۲.۳میلیون بشکه نفت در سال آینده

در ســال آینده صادرات  ۲.۳میلیون بشــکه نفت
در روز پیش بینی شــده که درآمــد حاصل از واگذاری
دارایی سرمایهای در بودجه بیش از دو برابر رشد خواهد
داشت و به  ۲۲۵هزار میلیارد تومان می رسد .واگذاری
داراییهای سرمایهای که از فروش نفت و فرآورده های
آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و امالک دولت
تشکیل می شود ،در الیحه بودجه سال آینده  ۲۲۵هزار
میلیارد تومان پیشبینی شــده است .این منبع درآمدی
که جزئی از منابع عمومــی  ۸۴۱هزار میلیاردی دولت
در ســال  ۱۴۰۰است ،در سال جاری  ۱۰۷هزار میلیارد
تومان بوده و اکنون با رشــد  ۱۱۸هزار میلیارد تومانی
مواجه است.امســال از رقم  ۱۰۷هــزار میلیارد تومان
حدود  ۵۰هزار میلیــارد تومان مربوط به فروش نفت و
فــرآورده های آن و مابقی به فــروش اموال و امالک
دولت اختصاص داشــت که این رقم برای ســال آینده
افزایش قابل توجهی داشته و به نظر میرسد که عمده
این رشــد به فروش نفت با  ۱۹۹هــزار میلیارد تومان
اختصــاص دارد .این در حالی اســت که رئیس جمهور
اعالم کرده در ســال آینده نسبت به سال جاری فروش
نفت بیشــتر خواهد بود .پیش از این اعالم شده بود که
دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر بشــکه با
 ۴۰دالر و مبنای دالری تبدیل به ریال نیز پیش از این
 ۱۱هــزار تومان و صادرات  ۲.۳میلیون بشــکه در روز
پیشبینی کرده است .برای امسال متوسط قیمت فروش
نفت حــدود  ۵۰دالر و نــرخ دالر  ۴۲۰۰تومان تعیین
شده اســت.همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری
اموال دولتی در مقایسه با سال جاری به  ۲۵هزار میلیارد
تومان کاهش یافته است.
کمک بالعوض  ۸۰۰میلیارد تومانی وزارت نفت به
ساخت داخل

طبــق بنــد «د» تبصره  ۱۸الیحــه بودجه ،۱۴۰۰
وزارت نفت مجاز اســت تا ســقف  ۸۰۰میلیارد تومان از
منابع داخلی خود در راستای حمایت از ساخت داخل کمک
بالعوض کند.بر اساس بند «د» تبصره  ۱۸الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰به شــرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده
میشــود با تائید وزیر نفت تا مبلغ  ۸,۰۰۰میلیارد ریال از
محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایهگذاریهای
خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعهای
اشتغالآفرین و تولید بار اول در حوزههای مختلف صنعت
نفت توسط شرکتهای دانشبنیان و فناور در بخشهای
خصوصی و تعاونی به صورت کمک بالعوض ،وجوه اداره
شده یا تســهیالت ترجیحی بر اساس آئیننامهای که به
پیشنهاد مشــترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه
کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد ،اختصاص
دهند.

باختر!

واگذاری عجیب و پرابهام؛

چگونه پتروشیمی  7هزار میلیارد تومانی دولتی  130میلیارد تومان فروخته شد؟
که به اذعان بسیاری برای دو دهه با نفوذ ترین فرد در قوه قضائیه بوده
نیز به گفته ی خود از ســی ســال قبل با نجفی رفت و آمد خانوادگی
داشته است .به این ترتیب خانواده ی نجفی در دی ماه سال  88شرکت
کاوش صنعت ســپید را ایجاد می کنــد و از طریق زنجیره ای قدرتمند
صاحب  %40از ســهام پتروشیمی باختر می شــوند .در آگهی تأسیس،
ســرمایه شرکت کاوش صنعت سپید که از آینده دارترین هلدینگ های
پتروشیمی به او واگذار می شود ،یک میلیون تومان ذکر شده است ،البته
پای مدیران دولتی نیز در این واگذاری در میان بوده است .به طور مثال،
رمضان اوالدی ،عضو هیات مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی که
درست بعد از بازنشستگی از سمت دولتی به مدیریت پتروشیمی کاویان
از زیرمجموعه های هلدینگ باختر منصوب می شــود ،بنابراین به نظر
می رسد در مسیر این واگذاری برخی از مدیران دولتی  NPCبنابه منافع
شــخصی خود در روند واگذاری دخیل بوده اند که در تحقیق و تفحص
مجلس باید به آنها پرداخته شود.
موضوع همکاری و شاید شراکت ربانی و خانواده ی نجفی به اینجا
تمام نمی شــود .یک ســال بعد ،مدیرعامل و هیات مدیره تصمیم می
گیرند سرمایه شرکت را یازده درصد افزایش دهند .این بار هم توجیه این
تصمیم عجیب ،تأمین مالی پروژه ها اســت .این افزایش سرمایه منجر
به کاهش سهم دیگر شــرکت ها و به ویژه صنایع ملی پتروشیمی می
شــود که از سال  ،83سی درصد سهام را در اختیار داشت .خریداران 11

درصد ســهام جدید غریبه نیستند .شرکت کاوش صنعت سپید یا همان
خانواده ی نجفی با  30میلیارد تومان صاحب این ســهم می شوند .آنها
به این ترتیب با  40درصد ســال  %51 ،88ســهام پتروشیمی باختر را
تصاحب می کنند و تبدیل به عمده ســهامدار این پتروشیمی و صاحب
اکثریت رأی در هیات مدیره می شــوند .به گفته ی جالل محمود زاده،
قیمت هلدینگ پتروشیمی باختر امروز به  80الی  90هزار میلیارد تومان
رســیده است .بزرگی این عدد وقتی مشــخص می شود که آن را کنار
بودجه ی عمومی کشــور قرار دهید .طبق الیحه  99بودجه کل کشور،
کل بودجه ی عمومی ایران  484هزار میلیارد تومان اســت .پرونده ای
کــه چنین اعداد و ارقامی در خــود دارد ،مثل برخی از پرونده هایی که
فساد اقتصادی دارند ،فقط محدود به چند نام نیست .نام هایی که امروز
می شناســیم حسن نجفی فراری اســت و دو عضو دیگر خانواده ی او
که همچنان در هیات مدیره پتروشــیمی باختر و دیگر شرکتها مشغول
هستند .داودرضا ربانی نیز همچنان ریاست هیات مدیره اغلب شرکتهای
زیر مجموعه این پتروشیمی را به عهده دارد.
فرجام تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ باختر؟

بر این اساس ،طبق قولی که نمایندگان مجلس یازدهم داده بودند،
تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشــیمی باختر به بخش
خصوصی ،در مجلس کلید خورده و در دست بررسی است .البته همانطور
که اشاره شــد ،تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی

باختــر از مجلس دهم آغــاز و جمع آوری مدارک و مســتندات تخلف
واگذاری به بخش خصوصی آماده شــده بود و در دو نوبت نیز به تایید
نمایندگان مجلس در دوره قبل رســیده بــود؛ اما به دلیل زمانبر بودن
موضوع و پایان دوره مجلس دهم ،منتج به نتیجه نهایی نشد و بر همین
اساس ،ادامه تحقیق و تفحص در مجلس فعلی نیاز به بررسی و تصویب
مجدد داشت .نماینده مردم خرم آباد نیز به تازگی در مصاحبه ای با بیان
اینکــه عالوه بر ابهامات موجودی کــه در نحوه واگذاری این هلدینگ
وجود دارد گفته است :متاسفانه در میزان پرداختی حقوق برخی کارکنان
این شرکت و مدل بکارگیری برخی نیروها از نظر درآمد سواالتی وجود
دارد که بایســتی با تشکیل جلسه آنها را پیگیری و برطرف کرد .ویس
کرمی در ادامه تاکید داشته :بررسی این مشکالت کارگران در دستور کار
قرار خواهد گرفت و در همین راســتا با مدیرکل کار استان نیز جلساتی
برگزار و مقرر شد که پیگیریهای الزم صورت پذیرد .وظیفه نمایندگان
نظارت دقیق بر اجرای قوانین است و چنانچه در موارد قانونی بکارگیری
نیروها در پتروشیمی تخلفی مشاهده شود ،قطعا با عوامل ایجاد مشکل
برخورد خواهد شد.
حــاال همه ی نگاهها به گزارش نهایــی کمیته تحقیق و تفحص
دوخته شــده اســت .گزارشــی که می تواند بخش های مهم و زوایای
تاریک این واگذاری را روشــن کند ،واگذاری پرچالشی که قطعا خالی از
سواالت فراوان ،حواشی و ابهامات عجیب نخواهد بود.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  15آذر ماه 1399
شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نفت ایران و بایدهایی فراتر از بایدن

اخبار
دهکهای مختلف چقدر بنزین مصرف میکنند؟

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نشان می دهد

کــه با باالرفتن دهک درآمدی ،مصرف بنزین و در نتیجه ،اســتفاده از یارانه
قیمتی این فرآورده نفتی هم افزایش می یابد.

براساس گزارش جدید بازوی کارشناسی مجلس درباره آثار و تبعات
مختلــف افزایش قیمت بنزین در آبان ماه  ،98براســاس دادههای هزینه
درآمد خانوار در ســال  ، 1397متوســط مصرف بنزیــن در خانوارهایدهکهای مختلف درآمدی با یکدیگر متفاوت است.

افزایش میزان مصرف بنزین با باالتر رفتن دهک درآمدی بهمعنای
افزایش یارانه دریافتی دهکهای باالتر از مصرف بیشتر بنزین (در شرایط
پرداختی یارانه قیمتی به بنزین) است.گفتنی است دهکبندی استفاده شده
در این بخش از گزارش این مرکز پژوهشــی ،دهک بندی حقیقی است به
طوریکه در این نوع دهکبندی هزینههای افراد ابتدا بر اســاس یک معیار
اســتاندارد ،حقیقی سازی میشود تا براساس آن ،هزینهها در نقاط مختلف
کشــور برای دستیابی به یک استاندارد مشــخص زندگی با یکدیگر قابل
مقایسه باشد.
این در حالی اســت که در شیوه دهک بندی مرسوم ،افراد ساکن در
مناطق گرانتر که دستیابی به یک استاندارد مشخصی از زندگی پرهزینهتر
اســت ،در دهکهای باالتر قرار میگیرند .بنابراین در شــیوه دهک بندی
حقیقی ،ممکن است افراد با بازه درآمدی (هزینهای) متفاوت ،به علت قرار
گرفتــن در مناطق جغرافیایی متفاوت با قیمتهای مختلف ،در یک دهک
قرار بگیرند .این شــیوه از دهکبندی ،کاربرد مناسبتری به لحاظ مطالعات
رفاهی دارد.

ترمیم نقاط خوردگی خط لوله انتقال فرآورده
بندرعباس  -رفسنجان

نقــاط خوردگی خط لولــه  ۲۶اینچ فرآوردههای نفتــی بندرعباس -

رفســنجان واقع در خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس در چند
مقطع در محدوده روستای سرچاهان ترمیم شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطــوط لوله و مخابرات
نفت ایران منطقه خلیج فارس ،امیرطائی ،رئیس واحد مهندســی نگهداری
ت بهمنظور ایمنســازی و باال
و تعمیرات خط این منطقه گفت :این عملیا 
بردن ضریب ایمنی خط لوله  ۲۶اینچ بندرعباس  -رفسنجان انجام شد.وی
افزود :انجام عملیات ایمنســازی خط ،از طریق نصب و جوشکاری کامل
یک ســت نیملوله دو متری ،نصب دو عدد وصله دستی به قطرهای  ۳۵و
 ۶۵سانتیمتر ،جوشکاری کامل سه ست نیملوله سه متری و نصب پنج ست
نیملوله یک متری و جوشــکاری طولی همه روی نقاط خوردگی خط لوله
 ۲۶اینچ بندرعباس  -رفســنجان ،بدون وقفه و در کوتاهترین زمان انجام
شد.رئیس واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه خلیج فارس تأکید
کرد :خط لوله یادشــده از مهمترین خطوط لوله کشور است و تأثیری بسزا
در سوخترسانی به استانهای مرکزی و جنوبی کشور دارد که با همکاری
واحدهای مهندسی خوردگی فلزات و ترابری با موفقیت انجام شد.

تجهیزات دوار پتروشیمی کارون
بومیسازی شد

رئیس کمیته خودکفایی پتروشــیمی کارون از بومیســازی تجهیزات
پیچیده و فناورانه دوار در این زنجیره ایزوسیانات خبر داد و گفت :با حمایت
شــرکتهای دانشبنیان ،تجهیزات و قطعات وارداتی پتروشــیمی کارون
ایرانیسازی شده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی کارون ،میثم
یوسفی در تشــریح دستاوردهای تشــکیل کمیته خودکفایی این زنجیره
ایزوسیانات کشور از سال  ۹۵تاکنون ،گفت :بیشتر تجهیزات و ماشینآالت
موجود در پتروشــیمی کارون خاص و دارای پیچیدگیهای فنی و فناورانه
اســت.وی با اعالم اینکه با تشــکیل کمیته خودکفایی ،طراحی و ساخت
مرحلــه به مرحله و مطابق با برنامه زمانبندی و گروهبندی کاالیی در این
شرکت آغاز شــد ،تصریح کرد :در گام نخست بومیسازی تجهیزات دوار
شــامل انواع پمپها ،توربوکمپرسور ،کمپرسور ،راکتورها و ...در دستور کار
قرار گرفت.به گفته رئیس کمیته خودکفایی پتروشــیمی کارون ،در شرایط
کنونی با اجرای سیاستهای حمایتی از شرکتهای دانشبنیان و سازندگان
تجهیزات صنعتی در داخل کشــور حدود یکهــزار و  ۴۰۰قطعه و تجهیز
مرتبط با ماشــینآالت دوار در پتروشیمی کارون بهطور کامل بومیسازی
شده است و نیازی به واردات تجهیزات از شرکتهای خارجی نیست.یوسفی
با اشــاره به تدوین قراردادهای حمایتی و خرید تضمینی ،ارائه بانک جامع
اطالعات نیازمندیها ،شناسایی ســازندگان دست اول و حذف واسطهها،
برنامهریزی برای نقشــهبرداری و انتقال دانش به روش مهندسی معکوس
و ...بهعنوان مهمترین اقدامها همســو با اجرای برنامههای خودکفایی در
پتروشیمی کارون افزود :هماکنون حدود  ۹۰درصد کاال ،تجهیزات و قطعات
ماشینآالت دوار بومیسازی شده است و ساالنه از خروج حدود  ۳۰میلیون
یورو جلوگیری میشــود.وی افزود :ورود به بومیسازی تجهیزات مرتبط با
گروه کاالیی ابزار دقیق بهعنوان دومین مرحله اجرای این طرح بومیسازی
در پتروشــیمی کارون در حال اجراست.رئیس کمیته خودکفایی پتروشیمی
کارون اظهار کرد :با بومیسازی تجهیزات ،هماکنون ریسک تولید در این
زنجیره ،ارزش محصوالت ایزوســیانات در شرایط تحریم بهشدت کاهش
یافته است.

همزمان با تحلیلهای مختلفی که
این روزها دربــاره اما و اگرهای احیای
برجام ارائه میشود ،پیشبینیهای گاه
امیدوارکننــدهای نیز درباره بازگشــت
ایران به بازار نفت مطرح اســت .شــما
در این باره چه فکر میکنید؟ آیا مســیر
برجام و بازگشــت به بــازار نفت هموار
میشــود؟ برای پاســخ به این پرسش،
صرف پرداختن به تحلیلهای برجامی
بدون بررسی مؤلفههایی مثل «عرضه»
و «تقاضا» پاســخگو نخواهد بود و در
این میان ،اگرچه قابلیتهای اثباتشده
ایــران برای افزایش تولیــد و صادرات
نفت در کوتاهمدت بهمنظور بازگشت به
بازار (با فرض لغو تحریمها) ،ارزشمند و
در جای خود نیازمند تحلیل و بررســی
است ،اما تنها مؤلفه تعیینکننده نیست.
پســاکرونا :مــرور پیشبینیهای
نهادهــای بینالمللی نشــان میدهد با
در نظر گرفتن رکود اقتصادی ناشــی از
شــیوع کرونا ،حداقل تاکنون چشمانداز
روشــنی از بهبود ســریع روند کاهشی
تقاضای نفت وجود ندارد .اگرچه توزیع
واکســن کرونا میتوانــد معادالت را تا
حدودی تغییر دهد ،امــا اکنون بعید به
نظر میرســد متغیری یــارای رقابت با
اثرگذاریهــای (منفی) ناشــی از روند
فزاینده ابتال و مرگومیرهای کرونایی
بر شاخصهای اقتصادی جهان را داشته
باشــد .مهمتر آنکه حتی با فرض پایان
کابوس کرونا ،نمیتوان انتظار داشــت
همه چیز به حالت گذشته برگردد .خوب
یا بد ،کرونا ســبک زندگی را تغییر داده
است .کاهش ارتباطات فردی و ترددها و
مراسمها و تجمعها از یکسو و افزایش
اســتفاده از فناوریها ،کسبوکارهای
الکترونیک و آموزشهــای اینترنتی از
سوی دیگر ،بازگشــت کامل به جهان
پیش از کرونا را ناممکن کرده است .در
این میان با توجه بــه تأثیرپذیری زیاد
بخش حملونقل از تغییر سبک زندگی
و همینطور ســهم قابلتوجه مصرف
فرآوردههای نفتی در بخش حملونقل،
اثرپذیری میزان مصرف ســوختهای
فســیلی از تغییرات جهان پســاکرونا

اجتنابناپذیر اســت .فرانسیسکو تورو،
مفسر سیاسی پس از منفی شدن قیمت
نفت در آوریل امسال ،در واشنگتنپست
نوشــت« :وقتــی غبارهــا خوابیــد و
جنجــال کرونا فرو نشســت ،آن موقع
ســرمایهگذاری دوباره در صنعت نفت،
یعنی ســرمایهگذاری بــرای تولید نوار
کاســت .نفت هم همچون نوار کاست
تاریخ مصرفش برای دنیای امروز تمام
شده است».
گذار انــرژی :اگرچه «پایان تاریخ
مصرف نفت» عبارتی مغالطهآمیز است
اما با فرض اینکــه کرونا به پایان خط
برسد ،تقاضای نفت افزایش یابد و شیب
شــاخصهای اقتصادی هــم صعودی
شــود ،بحث گــذار انــرژی همچنان
به قوت خــود باقی اســت .بهتازگی و
در ادامــه رویکرد کشــورهای اروپایی
برای جایگزینــی تدریجی خودروهای
هیبریــدی و برقی ،روزنامه انگلیســی
فایننشــال تایمــز خبــر داد بوریــس
جانسون ،نخســت وزیر انگلیس قصد
دارد فــروش خودروهای جدید دیزلی و
بنزینی را از ســال  ۲۰۳۰ممنوع اعالم
کند؛ رویکردی که در بیشتر کشورهای
توسعهیافته مورد توجه قرار دارد .اعمال
محدودیتهــای زیســتمحیطی در

جهان رو به افزایش اســت؛ استفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیر روز به روز ابعاد
تازهتری مییابد و شیوع کرونا ،دولتها
را بیش از پیش برای حرکت به ســمت
انرژیهای نو مجاب کرده است.
در این میان برخی کارشناســان
هم بــا تکیه بــر هزین ه بــاالی تولید
انرژیهــای تجدیدپذیر ،تولید نفتخام
را بــرای دهههای متمــادی گزینهای
مقرونبهصرفهتــر و ارجــح بــرآورد
میکننــد ،اما حتی بدون در نظر گرفتن
مزیتهــای زیســتمحیطی ،بســیار
قابــل انتظار اســت که هزینــه تولید
تجدیدپذیرهــا نیز متأثر از پیشــرفت و
ســرعت نهادینه شــدن فناوری بهطور
محسوس کاهش یابد و از این حیث نیز
بتواند با سوختهای فسیلی رقابت کند.
البته گذار انرژی رویدادی زمانبر اســت
و در کوتاهمدت امکانپذیر نمیشــود،
اما بهنظر میرسد دنیا باید خیلی زودتر
از برآوردهای پیشــین در انتظار تشدید
کاهش تقاضای نفت باشد.
موقعیــت ایــران :طبیعی اســت
کشــورهای نفتخیــز باید بــا در نظر
گرفتــن ســختگیرانهتر شــدن اعمال
مقررات زیستمحیطی ،تقویت رویکرد
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیر و

برآوردهــا از روند آتــی تقاضای نفت
خام طــی دهههای آینده ،در شــرایط
ت
حاضــر بــرای تولید نفتخــام اولوی 
بیشتری قائل شــوند .ایران هم از این
قاعده مســتثنا نیســت ،اما متأسفانه به
واسطه شــدیدترین تحریمهای آمریکا،
برای تولید ،توســعه و صادرات نفت با
تنگناهای بسیاری روبهروبهروست.
همین محدودیتهاست که سبب
شده اســت انتخاب جو بایدن بهعنوان
رئیسجمهوری جدیــد ایاالت متحده،
امیدواری نســبت به احیای برجام ،لغو
تحریمهــا و بازگشــت ایران بــه بازار
نفت را افزایش دهــد .درباره اینکه این
امیــدواری تا چه حد واقعبینانه اســت،
تحلیلهای زیادی ارائه شده ،اما به نظر
میرسد پرسشهای اصلیتر این است
که اگر با فرضی خوشبینانه ،آمریکا به
برجام بازگردد و تحریمها هم لغو شود،
موقعیت ایران برای بازگشــت به بازار
نفت چگونه خواهد بود؟ آیا بازگرداندن
تولید به سطوح پیشــین در کوتاهمدت
کار ســادهای اســت؟ بازاریابــی برای
صادرات نفت و بازگشت به بازار چطور؟
آیا با توجه به تکرار تحریمها علیه ایران
و ریســک متقاضیان نفت برای واردات

نفت ایــران همزمان با کاهش تقاضای
جهانی ،مسیر برای بازگشت ایران هموار
است؟ با توجه به قطع ارتباط نظام مالی
ایران با ســوئیفت و اجتناب از عضویت
در  ،FATFنحــوه انتقال درآمد حاصل
از فــروش نفت خام به کشــور چگونه
خواهد بــود؟ با فرض رفــع تحریمها،
آیــا اجماع کافی مبنی بر ضرورت تولید
حداکثری نفتخام میان سیاســتگذاران
کشــور در ســطح کالن وجود دارد؟ با
فرض رفــع تحریمها ،وجــوب نیاز به
سرمایهگذاریهای کالن و فناوریهای
روز به عنوان ارکان اصلی توسعه صنعت
نفت برای سیاستگذاران پذیرفته شده یا
باید از نو ،فضای کشور را برای برقراری
تعامالت بینالمللــی صنعت نفت مهیا
کرد؟ با فــرض رفع تحریمهــا و رفع
تنگنای شرکتهای ایرانی برای جذب
سرمایه و فناوری ،آیا اعتماد کافی برای
تــداوم واگذاری کار به این شــرکتها
وجود دارد یا باید این شرکتها از دوباره
مسیر اعتمادسازی را طی کنند؟ آیا بستر
برای شتاب بخشیدن به توسعه میدانها
فراهم است تا مانند پسابرجام ،زمان در
جریان بحثهای نهادها و افراد مختلف
دربــاره مدل قرارداد ،طــرف قرارداد و
دیگر چند و چونها از دست نرود؟
طرح این پرسشها نه در پی ایجاد
شک و شــبهه در توانمندی ایران برای
احیای صنعت نفت پس از رفع احتمالی
تحریمها ،بلکه درصدد بیان این واقعیت
اســت که بازگشت به بازار و بهرهمندی
حداکثری از عواید رفع تحریم منوط به
زمینهسازیهایی است که جز تخصص
و تبحر متخصصان صنعت نفت ،تا حدود
زیادی نیز به نحوه سیاســتگذاریها و
اجماع نظر سیاستگذاران در داخل کشور
بســتگی دارد و رفــع تحریمها اگرچه
شــرط الزم آن اســت ،اما شرط کافی
نیست .برای تسریع توسعه صنعت نفت
پــس از رفع احتمالی تحریم ،باید امروز
زمینههای الزم ایجاد شــود؛ بایدن در
خوشبینانهترین حالت ،تنها یکی از این
هزار و یک بایدهاست.
هانیه موحد

تکذیب به کارگیری نیروی غیربومی در پروژه هایکو پتروشیمی کارون
در پــی انتشــار خبــری ،مبنی بر
بهکارگیری نیــروی غیربومی در پروژه
هایکو پتروشیمی کارون ،روابط عمومی
این پتروشــیمی با صــدور اطالعیه ای
ضمن تکذیب این ادعــا تاکید کرد که
بیش از  ۸۰درصــد نیروهای این پروژه
بومی هســتند و مابقی افراد که در رده
باالی چارت کاری این پروژه هســتند،
بیش از  ۱۶سال ســابقه خدمت در این
منطقه را دارند.
متن این اطالعیه بدین شرح است:
مردم شريف استان خوزستان ،بندر
ماهشهر و رسانههای گرامی

باسالم و احترام
بــا عنایت به انتشــار و انعكاس
خبری تحت عنوان «استخدام نيروهای
انســانی غیربومــی در پــروژه هایکو»
شرکت پتروشــیمی کارون طی روزهای
گذشــته ،روابط عمومی این شرکت خبر
انتشــاریافته در این زمینه را بهشــدت
تکذیب کرده و به اســتحضار میرساند
تاکنون  ۱۱۵نفر در عملیات اجرایی این
پروژه از  ۲۴شهریور تاکنون در حال کار
هســتند که بیشــتر از  ۸۰درصد از این
نیروها بومی هستند .همچنین ،با تأکیدی
که از سوی مدیرعامل پتروشیمی کارون

وجود دارد تمام تالش بر این اســت که
از تمــام ظرفیــت موجــود در منطقه با
توجــه به نیاز و ظرفیت پروژه اســتفاده
کنیم .همچنین الزم به ذکر است دیگر
نیروهای در حال کار در این پروژه افراد
ردهباال در چارتهای این پروژه هستند
که بیش از  ۱۶سال سابقه خدمترسانی
به مردم شریف منطقه را دارند.
شــایانذکر اســت که بازرسانی با
حضور چهــار نفر از نماینــدگان حبیب
آقاجری ،نماینده بندر ماهشهر ،امیدیه و
هندیجان در مجلس شورای اسالمی روز
گذشته در پتروشیمی کارون حاضرشده

و کلیه اسناد و مدارک نیروهای در حال
کار در طــرح هایکو را بررســی کردند.
در این بررســیها مشخص شد که هیچ
تخلفی از ســوی شــرکت پتروشــیمی
کارون رخ نــداده و کلیــه کارکنان این
پروژه بر اســاس قوانین و ضوابط اداره
کار سازمان منطقه ویژه استخدامشدهاند.
لــذا خبر فــوق باهدف تشــويش
اذهــان عمومی مردم منطقه ماهشــهر
بهویژه جوانان ،برهم زدن تمركز و نظم
عمومی پتروشــیمی کارون و همچنين
ناديــده گرفتن تعهــد و تالش كاركنان
اين مجتمع انتشاريافته و خارج از اصول

اخالقی و ارزشهای انسانی است.
اميد اســت رســانهها ،مسئوالن و
همه آحاد جامعــه ما را در جهت تقويت
آرامــش و تمركز ،يــاری داده تا بتوانيم
خدمترســان شایســتهای برای مردم
اين خطه باشــيم .يادآوری میشود دفتر
روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون
بهعنوان پل ارتباطــی اين مجموعه ،بر
اساس رســالت و جايگاه حرفهای خود
كه همان تشــريح و تنوير افکار عمومی
اســت همواره آماده پاسخگويي به مردم
شريف منطقه ،مســئوالن و رسانههای
محترم است.

آمادگی نفت و گاز شرق برای تولید پایدار گاز در زمستان
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز شــرق از آمادگــی و انجام
پیشبینیها و پیشــگیریهای الزم در
بخشهــای عملیاتی و پشــتیبانی زیر
پوشش این شــرکت برای تولید پایدار
گاز در فصل زمستان خبر داد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از
شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران،
سیدابوالحســن محمدی گفت :فصل
زمســتان یکی از محکهــای واقعی
برای ارزیابــی بخشهــای عملیاتی،
پشتیبانی و تعمیراتی است و باید ضمن
ارتقای ســطح آمادگی ،پیشبینیها و

پیشــگیریهای الزم برای تولید پایدار
گاز انجــام شــود.وی افــزود :در این
مجموعه در نشســتهای کمیته مقابله
با بحران ،تصمیمهای پیشگیرانه اتخاذ
و پیشبینیهای الزم انجام شــده و در
حال حاضر این شرکت آماده گازرسانی
پایدار در فصل زمستان است.مدیرعامل
شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق
ادامه داد :همه شــیرآالت قطع جریان
حســاس مربوط به خطوط در ســطح
منطقه عملیاتی خانگیران شناسایی و با
اقدام واحدهای تعمیراتی اصالح شده و
در سرویس خودکار قرار دارد .افزون بر

آن میتوان بــه انجام تعمیرات خطوط
انتقال نیرو و منابــع تغذیه بدون وقفه
( )UPSبهعنــوان اقدامهای شــاخص
تعمیراتــی که برای حفــظ تولید پایدار
گاز انجام شده است اشاره کرد.محمدی
ضمن قدردانی از اقدامهای انجامشــده
از ســوی واحــد ترابری در راســتای
مقابله بــا بحران ،ناوگان لجســتیکی
را از مهمتریــن بخشهــای مقابله با
بحرانهای احتمالــی بهویژه در فصل
سرد سال برشمرد.وی همچنین با اشاره
به گستردگی راهها و جادههای منطقه
عملیاتی خانگیران ،از آن بهعنوان یکی

از مهمترین برنامههای کارگروه مقابله
با بحــران یاد کرد و افــزود :با حضور
گروههای مختلف ،راههای مواصالتی
و ســختگذر بررسی و نقاط حادثهخیز
در بحرانهای احتمالی فصل زمســتان
شناسایی و رفع شــده است.مدیرعامل
شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق
با اشــاره به شرایط خاص آب و هوایی
منطقه خانگیران و جــو ناپایدار عنوان
کرد :بهطور مســتمر به محض اعالم
شــرایط خاص جوی ازســوی سازمان
هواشناسی ،نشستهای کمیته بحران
بالفاصله تشــکیل و تصمیمهای الزم

گرفته میشــود.محمدی دربــاره ارائه
خدمات پشــتیبانی در شــرایط بحران
گفت :با تدابیر انجامشــده در واحدهای
خدمات پشــتیبانی و تــدارکات کاال،
کاالهــا و مواد شــیمیایی مــورد نیاز،
بســتههای غذایی و دیگــر موارد الزم
و ضروری تأمین شــده است و از این
جهت نیز آمادگی کامــل برای مقابله
با شــرایط بحرانــی را داریم.محمدی
از هموطنان در شــمال و شرق کشور
خواســت با مصرف بهینه گاز در فصل
سرد زمستان جهادگران عرصه تولید را
یاری کنند.

گفتمان
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دکتر «سارا وخشوری» ،استاد موسسه آمریکایی سیاست جهانی:

سیاستبایدنبهافزایشتقاضاوقیمتجهانیگازمنجرمیشود
اسـت کـه عربسـتان مـی دانـد کـه اگـر حتـی اوپـک
پلاس منحـل شـود و قیمتهـای نفـت بـه  ٢٠دالر یـا
کمتـر سـقوط کنـد ،بـرای دولت بایـدن اهمیتـی ندارد.
امـا در چنیـن شـرایطی عربسـتان ممکن اسـت با البی
هـای تولید کننـده نفت امریـکا و نماینـدگان جمهوری
خـواه امریـکا درجهـت حفـظ و حمایت منافع خـود وارد
مذاکـره شـود و همچنان بـرای مدیریت بـازار و قیمتها
تلاش کنند.البتـه مـی تـوان سـناریویی را هـم متصور
شـد کـه عربسـتان سیاسـتهای کربـن صفر و برگشـت
بـه برجـام دولت بایـدن را به طـور کامل خلاف منافع
خـود دیـده و صرفـا بـر اسـاس منافـع اقتصـادی خـود
و افزایـش سـهم بـازارش تلاش کنـد و نـه در جهـت
مدیریـت بـازار و قیمتهـا.در این شـرایط نقش روسـیه و
چیـن هم بسـیار تعییـن کننـده خواهند بود ،زیـرا بایدن
در کاخ سـفید و سیاسـت بازگشـت بـه برجـام موجـب
نزدیکـی بیشـتر عربسـتان بـه روسـیه و چیـن خواهـد
شد .

گفت و گو :تهمینه غمخوار

دکتـر «سـارا وخشـوری» معتقـد اسـت سیاسـت
انـرژی بایـدن بـه افزایـش تقاضـا و قیمتهـای جهانـی
گاز منجـر میشـود.
اظهـارات جـو بایـدن ،رئیـس جمهـور منتخـب
ت جمهـوری،
ایـاالت متحـده در جریـان مناظـره ریاسـ 
در رابطـه بـا سرنوشـت صنعـت نفـت آمریـکا موجـب
برانگیختـه شـدن بحـث هـای زیـادی شـده اسـت.
موسسـه تحقیقاتـی فیـچ چنـدی پیـش اعالم کـرد که
پیـروزی جـو بایـدن در انتخابـات آمریـکا و سیاسـت
گـذاری او در جهـت کاهـش مصـرف سـوخت هـای
فسـیلی و فاصلـه گرفتـن آمریـکا از ایـن سـوخت هـا،
تاثیـر ناخوشـایندی بـر صنعـت نفـت و گاز ایـن کشـور
خواهـد گذاشـت.در گـزارش فیچ آمده اسـت کـه بایدن
معتقـد اسـت کـه تغییـرات آب و هوایـی یـک تهدیـد
خطرنـاک بـرای کـره زمیـن اسـت و گـذر از سـوخت
هـای فسـیلی و حرکـت بـه سـوی انـرژیهـای پـاک
مـیتوانـد یـک فرصت اقتصـادی جدیـد بـرای آمریکا
باشـد .فیـچ همچنین معتقد اسـت که اگرچـه دموکرات
هـا پیـروز نبـرد صندلی ریاسـت جمهوری شـده اند ،اما
بـه دلیـل آن کـه احتمـال دارد کنتـرل مجلس سـنا در
ی خواهـان باشـد و بـا توجه بـه حمایت
دسـت جمهـور 
ایـن حـزب از صنایـع نفـت و گاز آمریـکا ،ممکن اسـت
بایـدن نتواند سیاسـت خود در حوزه انـرژی را به راحتی
پیـش ببـرد.در همیـن راسـتا و بر اسـاس اهمیـت حوزه
انـرژی بـرای امریکا ،خبرنـگار بـازار گفتگویی بـا دکتر
«سـارا وخشـوری» در رابطـه با تاثیر پیـروزی جو بایدن
بـر صنعـت نفـت و گاز امریـکا ترتیـب داده اسـت.دکتر
«سـارا وخشـوری» اسـتاد امنیـت انـرژی و مطالعـات
خاورمیانـه در موسسـه سیاسـت جهانـی ،بنیانگـذار و
نماینـده شـرکت بیـن المللـی «اس وی بـی» ،یـک
شـرکت مشاور اسـتراتژیک انرژی مسـتقر در واشینگتن
دی سـی و دبی اسـت .او دارای دو دهه تجربه کاری در
صنعـت انـرژی با تجربه غنـی در مطالعات بـازار جهانی
انـرژی ،امنیت انرژی و ریسـک ژئوپلیتیـک و همچنین
مشـاور اسـتراتژیکی انـرژی بـرای بانـک های سـرمایه
گـذاری ،موسسـات مالـی ،شـرکت هـای حقوقـی و
شـرکت های بیـن المللـی در بازارهای انـرژی ،تجارت
و قیمـت گـذاری ،ژئوپلیتیک انرژی و الگوهای سـرمایه
گـذاری مـی باشـد .از وی مقاالت متعددی در نشـریات
اکونومیسـت ،مطالعـات اقتصـادی خاورمیانـه و مجالت
نفـت و گاز منتشـر شـده اسـت .همچنیـن وی مقاالتی
در کنفرانـس هـای خاورمیانـه و کنگـره هـای جهانـی
ال ان جـی و دیگـر کنفرانـس هـای بیـن المللـی گاز
و انـرژی ارائـه داده اسـت .او همچنیـن دارای کتابـی
بـا عنـوان «بازاریابـی و فـروش نفـت خـام صادراتـی
ایـران از زمـان انقلاب اسلامی» می باشـد و در تهیه
گزارشـات انـرژی شـامل «چشـم انـداز جهانـی انرژی
 ،»۲۰۱۸کـه توسـط آژانـس بیـن المللی انرژی منتشـر
شـده ،همـکاری داشـته و بـا اتـاق فکـر و آژانس های
بیـن الملـی انـرژی و ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی
همکاری مـی نماید«.وخشـوری» دارای دکترای امنیت
انـرژی و مطالعـات خاورمیانـه و کارشناسـی ارشـد در
مدیریـت بازرگانـی و همچنین کارشناسـی ارشـد روابط
بیـن الملـل اسـت .او در زمینـه مطالعـه و پیـش بینـی
بازارهـای انرژی ،طراحی اسـتراتژیهای انـرژی ،طراحی
و اجـرای برنامـه امنیـت انـرژی ،مدیریـت عرضـه و
تقاضـای انـرژی ،دیپلماسـی انـرژی و امنیـت ملـی بـه
کشـورها و شـرکتهای انرژی مختلفی مشاوره داده و در
کنفرانسـهای بیـن المللی زیـادی در زمینـه ژئوپلیتیک،
امنیـت و بـازار انـرژی در دانشـگاههای هـاروارد،
پرینسـتون ،دوک ،کلمبیـا و غیـره سـخنرانی کـرده
اسـت .علاوه بـر آن ،نظـرات و دیدگاههـای تخصصی
او در رسـانه هـای بیـن المللـی ماننـد بلومبـرگ ،بـی
بـی سـی ،سـی ان بی سـی ،فایننشـال تایمـز ،پالتس،
لومونـد ،وال اسـتریت ژورنـال ،آرگـوس و اکونومیسـت
نقـل قـول و درج شـده اسـت .وی هـم اکنـون عضـو
کارگـروه امنیـت انـرژی دولت قبـرس ،نهـادی که زیر
نظـر رئیـس جمهـور ایـن کشـور مشـغول بـه طراحـی
اسـتراتژی امنیـت انـرژی ایـن کشـور مـی باشـد ،نیـز
ا ست .
مشروح مصاحبه در ادامه آمده است:
 بـه اعتقـاد برخـی حضـور بایـدن در کاخ سـفید میتواند

تغییـرات جـدی در سیاسـتهای نفتـی و گازی آمریکا ایجاد
کنـد .یکـی از دالیـل ایـن موضـوع تمرکـز او بر انـرژی های

تجدیدپذیر و کاسـتن از انرژی های فسـیلی و بازگشـت به

توافق آب و هوایی پاریس است .ارزیابی شما چیست؟

به طور سـنتی دموکراتها از رشـد و توسـعه انرژی
هـای تجدیدپذیـر حمایـت مـی کننـد .این موضـوع به
دلیـل منافـع ایالتهـا و البـی هـای طرفـدار دموکراتهـا

 در حالـی کـه ترامـپ همواره به دنبـال افزایش حداکثری

تولیـد نفـت و گاز در آمریـکا بـود ،بایـدن اعالم کرده اسـت
کـه قصـد دارد صـدور مجـوز بـرای حفاریهـای جدیـد در

مناطـق و آبهـای فـدرال ایـن کشـور را بـا هـدف مقابلـه بـا
تغییـرات آب و هوایـی ممنـوع کنـد .آمریـکا در سـال ۲۰۱۹

روزانـه  ۳میلیـون بشـکه نفـت از مناطق و آبهـای فدرال خود

برداشـت کرده و میزان گاز برداشـتی از این حوزه ها معادل
روزانـه  ۱۳.۲میلیـارد مترمکعـب بـوده اسـت .ایـن میـزان
تولیـد نفـت از نواحـی فـدرال معادل یک چهـارم تولید نفت

و یـک هشـتم تولیـد گاز آمریـکا اسـت .بنـا به آنچـه بایدن

گفتـه طـی حـدود چند سـال تولیـد نفـت و گاز از این مناطق

اسـت .بیشـتر تولید نفت امریـکا در ایالتهـای جمهوری
خـواه اسـت و بیشـتر شـرکتهای توسـعه تکنولـوژی
و مخصوصـا در زمینـه انـرژی هـای نـو در ایالتهـای
دموکرات.ضمنـا البـی هـای شـرکتهای تولیـد کننـده
و صـادر کننـده گاز مایـع (ال ان جـی) هـم ،در ایـن
انتخابـات طرفـدار جـو بایـدن بودنـد .بـه دلیـل اینکـه
قـرارداد آب و هوایـی پاریس و سیاسـت «کربن صفر»،
مصـرف و تقاضـای نفـت خـام را هدف قرار مـی دهد و
بـا گذاشـتن مالیات بـر کربن و باال بـردن هزینه تولید و
پاالیـش و مصرف نفت خام از یک طرف و سیاسـتهای
تشـویقی برای مصـرف گاز و انرژی هـای تجدید پذیر،
موجـب کاهـش تقاضـا بـرای نفـت و افزایـش سـهم
بـازار و تقاضـا بـرای گاز و انرژی هـای تجدیدپذیر می
شـود.بنابراین حضـور جـو بایـدن ،تاثیـر مهمی بـر این
موضـوع خواهد گذاشـت ،زیـرا او احتمـاال در اولین روز
کاری خـود ،امریـکا را مجـددا به قـرارداد پاریس بر می
گرداند.بایـدن همچنـان محدودیـت هایـی را در جهـت
انجـام حفـاری هـای جدیـد در زمینهـای فـدرال برای
تولیـد کننـدگان نفـت و گاز امریـکا قـرار خواهـد داد.
نکتـه مهـم ایـن اسـت که بیشـتر تولیـد نفـت و گاز در
امریـکا از زمینهایـی بـا مالکیـت خصوصـی اسـت و نه
زمینهـای فدرال.
امـا سیاسـتهای دیگـر بایـدن ،ماننـد جمـع آوری
گاز متـان ،موجـب افزایـش هزینـه هـای بـاالی زمین
تولیـد نفـت در امریـکا مـی شـود ،یعنـی هنگامـی کـه
نفـت بر روی زمین رسـید ،بـه دلیل عملیـات مربوط به
رسـاندن نفـت بـه اسـتانداردهای جدید محیط زیسـتی،
هزینـه هـای جدیدی متوجـه تولید کننـدگان آمریکایی
مـی شـود و از طـرف دیگـر بانکهـا و سـرمایه گـذاران
در شـرایط کنونـی بـازار نفـت و قیمتها ،رغبـت کمتری
به سـرمایه گـذاری در نفـت و مخصوصا نفـت پرهزینه
امریـکا خواهنـد داشـت و بیشـتر بـه سـمت سـرمایه
گـذاری روی گاز و انـرژی هـای تجدیـد پذیـر خواهند
رفت.برخـی فکـر مـی کننـد کـه ایـن مسـئله بـه نفـع
تولیـد کنندگان سـنتی نفت اسـت ،زیـرا موجب کاهش
تولیـد نفـت امریـکا می شـود .امـا باید توجه داشـت که
سیاسـتهای بایـدن بیش از اینکـه به تولید نفـت امریکا
آسـیب بزنـد ،تقاضـای نفـت را هـدف قـرار مـی دهـد.
ضمنـا در کنگـره امریـکا قوانیـن مربـوط بـه تجـارت
کربـن و مالیـات بـر کربـن در حال بررسـی اسـت و هر
دو حـزب مدتهـا اسـت کـه روی آن کار مـی کنند .این
کارگـروه کـه هر دو حزب در آن فعال هسـتند ،مشـغول
نوشـتن قوانینـی هسـتند که بـه موجـب آن تقاضا برای
نفـت های سـنگین یا بـه اصطالح سـیاه ،خیلی سـریع
تـر بـه پیـک خـود خواهـد رسـید تا نفـت های سـبک
یـا سـفید که عمـده تولیـد امریکا اسـت .این مسـئله به
ایـن دلیـل اسـت کـه نفت هـای سـبک و فوق سـبک
کـه امریـکا تولیـد کننـده بـزرگ آن اسـت ،نسـبت بـه
نفتهـای سـنگین آالینـده کربـن کمتـری دارند.نمونـه
ایـن قوانیـن ،قانـون مربوط به سـوخت کشـتی هـا بود
کـه در زمـان بـاراک اوباما اعلام و از اول سـال ٢٠٢٠

سیاست های بایدن دنیا را به

سمتی هدایت خواهد کرد که
در جهت کاهش تولید کربن،
نفت ارزان را با انرژی های

تجدید پذیر و مخصوصا با گاز
جایگزین کنند که در نهایت

این مسئله به افزایش تقاضا و

قیمتهای جهانی گاز منجر شده
و در مجموع به نفع

تولید کنندگان امریکاست
اجرائـی شـده بـه نحـوی کـه سـوخت کشـتی هـا بـه
سـمت اسـتفاده از سـوختهای تمیزتـر و حتـی گاز مایع
در آینـده نزدیک سـوق داده شـدند.

 بنـا بـه آنچـه بایـدن تاکنـون اظهار کرده سیاسـتهای

وی شـبیه بـه دولـت اوبامـا خواهـد بـود که احتمـاال به معنی

کنـد کـه امریـکا به برجـام بر مـی گردد و یـک توافق
اولیـه مبنـی بر برداشـته شـدن برخـی تحریمهـا علیه
ایـران امضـا می کند تـا ایران را تشـویق به بازگشـت
بـه میز مذاکـره کند.اما توافق نهایی و برداشـته شـدن
تمامـی تحریـم هـا بـه سـطح سـال  ،٢٠١٦فقـط در
صـورت توافـق بـر سـر ایجـاد محدودیتهایـی علیـه
برنامـه موشـکی ایـران خواهد بـود .در غیـر اینصورت
امریـکا موضـع سـختی علیـه ایـران خواهـد گرفـت.
مخصوصـا کـه بـه دلیـل انقضـای تحریم تسـلیحاتی
سـازمان ملـل علیـه ایـران ،ایـن کشـور مجـاز بـه
صادرات تسـلیحات نظامی از جمله موشـک اسـت که
بـه طـور مسـتقیم در تقابـل بـا منافـع ملـی امریـکا و
متحدانش اسـت.

یکـی از کمبودهـای دولـت بایدن نسـبت بـه ترامپ این

اسـت کـه آنگونـه کـه جمهوریخواهـان رابطـه نزدیکـی با

عربسـتان داشـتند به خصـوص در حوزه نفتـی ،دموکراتها
احتمـاال نخواهند داشـت .ترامپ توانسـته بـود روابط خوبی

را بـه خصـوص بـا «محمد بن سـلمان» ولیعهد سـعودی که
در عمل پادشـاه این کشـور اسـت و امور را به دسـت گرفته

ایجاد کند .عربسـتان تأثیرگذارترین کشـور در اوپک اسـت
و عـدم وجـود رابطـه خیلـی نزدیک بین بایدن و سـعودیها
بـدان معناسـت کـه احتمـاالً آن گونـه کـه تـا پیـش از ایـن

بازگشـت ایـران و ونزوئلا بـه عنوان دو عضـو اوپک و خروج

آمریـکا بـر سیاسـتهای اوپـک اثرگـذار بود ،دیگـر نتواند

مسـیر بـرای خـروج بحـران بیـن آمریـکا و ایـن دو کشـور

ایـن نکتـه بسـیار مهـم نبایـد فرامـوش شـود که
رابطـه امریکا ،هـر دو حزب دموکـرات و جمهوری خواه
و حتـی کمپیـن جو بایدن ،با عربسـتان ،رابطـه نزدیکی
اسـت .بالفاصلـه بعـد از انتخـاب بایـدن ،وزیـر نفـت
عربسـتان در مـورد سیاسـت هـای کشـورش در مـورد
مسـائل محیـط زیسـتی و آب و هوایـی صحبـت کـرد.
توجه داشـته باشـید کـه شـرکت آرامکو در ابتدا توسـط
امریکایـی هـای تاسـیس شـده و از آن زمـان تـا کنون
رابطـه تجـاری ،سـرمایه گـذاری و پژوهشـی خیلـی
نزدیکـی بیـن صنعـت نفت دو کشـور وجـود دارد .حتی
امـارات بـه تازگـی اعالم کـرد کـه مدیرعامل شـرکت
ملـی نفـت ابوظبـی بـه عنـوان نماینده مخصـوص این
کشـور در مـورد مسـائل تغییـرات اقلیمی انتخاب شـده
ا ست .

از تحریمهـای آمریکاسـت .البتـه این به شـرطی اسـت که

ترسـیم شـوند .بـه نظـر شـما بـا ورود ایـران و ونزوئلا بـه
بازار نفت آیا شاهد افت قیمتها خواهیم بود؟

واکنـش قیمتهـا بـه بازگشـت نفـت ایـران و
ونزوئلا بـه بـازار بسـتگی بـه مؤلفـه هـای گوناگونی
دارد .مهمتریـن آنهـا زمـان و حجـم نفت وارد شـده به
بـازار اسـت یعنـی اینکه چه مقـدار نفت جدید بـه بازار
وارد می شـود.مؤلفه بعدی ،شـرایط بازار در زمان ورود
نفـت جدید به بازار اسـت .اگر واکسـن کرونـا همزمان
یـا پیـش از ورود نفـت ایـران و ونزوئال به بـازار بیاید،
تاثیـر مثبـت آن بـر بـازار نگرانـی بـازار را از افزایـش
عرضـه کاهـش مـی دهد.سـوم ،واکنـش اوپک اسـت
کـه آیـا حاضر خواهد شـد بـرای این دو عضـو قدیمی
اش جـا بـاز کنـد و تولید خـود را همـگام و همزمان با
ورود ایـن نفتهـا کاهـش دهد یـا خیر.و در آخـر ،عامل
ژئوپلتیـک بـر قیمتهـا اثـر گـذار اسـت .بر اسـاس نظر
افـراد نزدیـک به جو بایـدن ،دولت او به شـرطی اجازه
ورود نفـت ایـران را به بـازار می دهد که ایـران حاضر
شـود یـک سـری محدودیـت هایـی را علیـه برنامـه
موشـکی خـود بپذیـرد ،در غیـر ایـن صـورت تحریـم
هـا بـه طـور کلـی برداشـته نشـده و امـکان افزایـش
تنـش بیـن ایـران و امریـکا و متحدانـش وجـود دارد.
ضمنـا عربسـتان و اسـرائیل به صورت مسـتقیم و غیر
مسـتقیم در رونـد این مذاکـرات تاثیر خواهند گذاشـت
کـه ایـن موضـوع خـودش موجـب افزایـش احتمـال
تنـش هـا در منطقـه مـی شـود.به طـور دقیـق ایـن
مسـئله بـدان معناسـت کـه دولـت بایـدن اعلام می

بر این گروه نفتی تأثیرگذار باشد .ارزیابی شما چیست؟

به نظر شـما این امر بیانگر چیسـت؟ عربسـتان و امارات

درک روشـن و صحیحـی از تغییـر سیاسـت و دیپلماسـی

انـرژی امریـکا از نفـت در زمـان دونالـد ترامـپ به مسـائل

محیـط زیسـتی در زمـان بایـدن دارنـد ،یعنـی بـه سـرعت
متوجـه شـدند کـه دولـت بایـدن برخلاف دولـت ترامپ به

سیاسـت گـذاری هـای نفتـی و بازار نفـت و اوپک و قیمتهای
نفت توجهی ندارد.

برعکـس دیپلماسـی نفتی امریکا صرفا بر مسـائل
محیـط زیسـتی و توسـعه انـرژی هـای تجدیـد پذیر و
گاز و در کل سیاسـت «کربـن صفـر» تمرکـز خواهـد
داشـت .بنابرایـن در حـوزه انـرژی و دیپلماسـی انرژی،
عربسـتان و امـارات همچنـان رابطـه مثبـت و فعالـی با
دولـت بایـدن خواهنـد داشـت.این موضوع بدیـن معنی

متوقـف خواهـد شـد .ایـن مسـئله همچنیـن میتوانـد بـر
درآمـد دولـت فـدرال از محـل تولیـد نفـت و گاز که در سـال
 ۱۲ ،۲۰۱۹میلیـارد دالر بـود اثرگـذار باشـد .ایـن موضـوع

چه تأثیری بر تولید انرژی آمریکا خواهد داشت؟

پاسـخ سـوال شـما در همین آمـار و ارقامی اسـت
کـه خودتـان هم اشـاره کردید .بحـث خودکفایی امریکا
در زمینـه تولیـد انـرژی مـورد نیـازش و نیـز صـادرات
امریـکا کـه عامـل مهمـی در دیپلماسـی و سیاسـت
خارجـی امریـکا بـوده اسـت ،برای ایـن کشـور اهمیت
اسـتراتژیک داشـته و بخشـی از منافـع ملی این کشـور
اسـت.امنیت انرژی امریـکا و متحدانش رابطه مسـتقیم
بـا تولیـد و صـادرات نفـت و گازش دارد ،بنابرایـن ،نـه
بایـدن و نـه هیچ رییـس جمهور دیگری ایـن توان را از
کشـورش نخواهـد گرفت .سیاسـتهای بایـدن ،در داخل
موجـب پیشـرفت بیشـتر تکنولـوژی هـا بـرای کاهش
آالینـده هـا ،بهینـه تـر شـدن پروسـه تولید نفـت و گاز
و در بلنـد مـدت موجـب کاهـش هزینه تولیـد از طریق
پیشـرفتهای تکنولـوژی خواهـد شـد.در واقـع دولـت او
شـرکتها را وادار خواهـد کـرد کـه بـرای بقـای خـود و
کاهـش هزینـه هـای تولیـدی خود ،بـا سـرمایه گذاری
در توسـعه تکنولوژیهـای جدیـد ،هزینه تولیـد و آالینده
هـای خـود را کاهـش دهنـد .در ایـن بیـن ،شـرکتها و
تولیدکننـدگان کوچکتـر ممکـن اسـت از پـا در بیاینـد،
امـا تولیدکننـدگان بزرگتـر آنهـا را تصاحـب کـرده و به
ایـن ترتیـب صنعـت نفـت شـیل در امریکا منسـجم تر
و بهینـه تـر خواهـد شـد .در نهایـت بـا اینکه سیاسـت
انـرژی بایـدن موجب می شـود کـه «رشـد» تولید نفت
امریـکا متوقـف شـود ،امـا تولیـد نفـت امریـکا در میان
مـدت و دراز مـدت در همیـن حـدود که همچنـان قابل
توجـه اسـت ،اما با هزینـه کمتر و مقاومـت و ماندگاری
بیشـتر تولیـد می شـود.ضمنا تولید کنندگان نفت شـیل
تشـویق مـی شـوند کـه بـرای تنـوع بخشـی بـه سـبد
سـرمایه و تولید خـود و رهایـی از محدودیتهای حفاری
در امریـکا ،حضـور فعالتری در عرصه باالدسـتی نفت و
گاز ،مخصوصـا از منابع شـیل در دنیا ،داشـته باشـند .از
طـرف دیگـر دولت بایـدن و کنگـره امریکا بـا تصویب
قوانیـن آب و هوایـی ،رقبـای نفتـی و تولیـد کننـدگان
نفـت ارزان را بـه حاشـیه بـوده و برای نفت سـبک خود
و مخصوصـا گاز امریـکا ،و البتـه تکنولوژیهـای انـرژی
هـای تجدیدپذیـر خـود ،سـهم بـازار جدیـدی در دنیـا
کسـب خواهـد کرد.بنابرایـن ،نبایـد فرامـوش کـرد که
مـازاد عرضـه در بـازار گاز و ال ان جـی خیلـی بیشـتر
و رقابـت در بـازار بیـن المللـی گاز شـدیدتر از بـازار
نفـت اسـت.دوری امریـکا بـه بازارهای مصـرف ،هزینه
و قیمـت گاز ایـن کشـور را نسـبت بـه قیمتهـای گاز
رقبـای دیگـر افزایش می دهـد .بنابراین سیاسـت های
بایـدن دنیـا را بـه سـمتی هدایـت خواهـد کـرد کـه در
جهـت کاهـش تولیـد کربـن ،نفـت ارزان را بـا انـرژی
هـای تجدیـد پذیـر و مخصوصا بـا گاز جایگزیـن کنند.
در نهایـت ایـن مسـئله بـه افزایـش تقاضـا و قیمتهای
جهانـی گاز منجـر شـده و در مجمـوع بـه نفـع تولیـد
کنندگان امریکاسـت.

Oil

1399  آذر ماه15 شنبه
748 شماره
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

OPEC+ members agree to ease crude oil output cuts in January 2021
The 12th OPEC and
non-OPEC Ministerial Meeting ended
on Thursday with
members reaching a
consensus on easing
crude oil output cuts
by 500,000 bpd for
January, 2021.
OPEC and non-OPEC
members, known
as OPEC+, reached
an agreement on an
increase in crude oil
output by as much as
500,000 bpd for January, 2021. Also, the decision on the amount
of easing crude oil
cuts in the future
months will be made
based on the global
oil markets condition
during a meeting due
to be held by the group
every month.According to the group, the
collective crude oil
output cuts by OPEC+
members will decrease
from 7.7 million bpd
to 7.2 million bpd in
January 2021, down
by 500,000 barrels.
This will continue
until the total increase
reaches 2 million bpd.
Meanwhile, those
countries that did not
fully comply with the
agreement have to
compensate for the
amount by March,
2021.OPEC and its
allies will comply
with 7.7 million bpd
of production curbs in
December.Iran, Venezuela and Libya are
exempt from any cuts.
12th OPEC+ Ministerial Meeting Ends
The 12th OPEC and
non-OPEC Ministerial Meeting (ONOMM) was held via
videoconference, on
Thursday, 03 December 2020.The 12th
OPEC and non-OPEC
Ministerial Meeting (ONOMM) was
held via videoconference, on Thursday, 03
December 2020.The
Meeting welcomed the
new Russian Minister
of Energy, HE Nikolai Shulginov.The
Meeting recalled the
rights of peoples and
nations to permanent
sovereignty over their
natural wealth and
resources.The Meeting
reaffirmed the continued commitment of
the participating producing countries in the
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Iran Cannot Be Removed
from Global Oil Market

An Iranian foreign ministry spokesman said:
«Despite the US pressure, Iran will never be
excluded from the global oil and gas market.”
Addressing a virtual press conference on
Tuesday, December 1, Saeed Khatibzadeh
said, «Iran is the only country that connects
70% of oil and gas energy in the Persian Gulf
and the Caspian Sea.”He also added that
the oil and gas market is a competitive one,
and US has failed miserably despite all the
pressure to remove Iran from the world and
regional markets.
President Rouhani:

Iran Economy has shown it is
Large, Resilient

Declaration of Cooperation (DoC) to a stable market, the mutual
interest of producing
nations, the efficient,
economic and secure
supply to consumers,
and a fair return on
invested capital.The
Meeting recalled the
decision taken by all
participating countries in the DoC at the
10th (Extraordinary)
ONOMM on 12 April
2020 to adjust downwards overall crude
oil production and
the unanimous decisions taken at the 11th
ONOMM on 6 June
2020.The Meeting
welcomed the positive
performance in overall
conformity levels to
the production adjustments since it last
met in June, and the
constructive response
from many countries
to the compensation
mechanism in accommodating their underperformed volumes
as agreed at the June
ministerial meetings,
and later amended
in September 2020.
Looking ahead, the
Meeting emphasized
that it was vital that
DoC participants, and
all major producers,
remain fully committed to efforts aimed at
balancing and stabilizing the market. It
noted that renewed
lockdowns, due to
more stringent COVID-19 containment
measures, continue
to impact the global

economy and oil
demand recovery, with
prevailing uncertainties over the winter
months.In light of
the current oil market
fundamentals and the
outlook for 2021, the
Meeting agreed to
reconfirm the existing
commitment under
the DoC decision
from 12 April 2020,
then amended in June
and September 2020,
to gradually return
2 mb/d, given consideration to market
conditions.Beginning
in January 2021, DoC
participating countries
decided to voluntary
adjust production by
0.5 mb/d from 7.7
mb/d to 7.2 mb/d.
Furthermore, DoC
participating counties agreed to hold
monthly OPEC and
non-OPEC ministerial meetings starting
January 2021 to assess
market conditions and
decide on further production adjustments
for the following
month, with further
monthly adjustments
being no more than
0.5 mb/d.The Meeting
also agreed to extend
the compensation period established from
the 11th ONOMM,
and later amended in
September 2020, for
the period of January until the end of
March 2021, to ensure
full compensation of
over production from
all DoC participating
countries.OPEC and

non-OPEC participating countries urged
Saudi Arabia’s Minister of Energy HRH
Prince Abdul Aziz bin
Salman to continue in
his role as Chair of the
OPEC and non-OPEC
Ministerial Meeting.
His perseverance, diligence and extraordinary efforts have been
highly appreciated by
all participating countries and instrumental
in helping counter
the impacts of the
COVID-19 pandemic
and in stabilizing the
oil market through the
successful implementation of DoC objectives.HRH Prince Abdul Aziz bin Salman
accepted the offer to
continue in his role
as Chairman of the
Meeting and vowed to
vigorously pursue the
sustainable oil market
stability desired by
both producers and
consumers.The Meeting also expressed its
deep appreciation and
gratitude to HE Alexander Novak, Deputy
Prime Minister of the
Russian Federation,
for his exemplary
leadership as co-Chair
of the ONOMM. The
Meeting asked him to
continue in this role
and thanked him for
his tireless efforts and
strong support for
the DoC during these
extremely challenging
times.The Meeting
also noted the fouryear anniversary of
the signing of the DoC

on 10 December 2016
and commended participating countries for
their continued commitment to principles
underpinning the DoC.
Zangeneh: OPEC+
decision was wise
Crude oil output cuts
will decrease from
previously-agreed
amount of 7.7 million
bpd to 7.2 million bpd
in January 2021, down
500,000 bpd, Iran’s
Minister of Petroleum,
Bijan Zangeneh, said,
adding it was a wise
decision.Zangeneh
made the remark after
the 12th OPEC and
non-OPEC Ministerial Meeting held on
Thursday, adding
OPEC+ meetings need
to be held monthly to
decide on the curbs for
other months.However, if further easing
was needed, it should
not be more than
500,000 barrels per
day, he said, emphasizing the decision for
future months would
depend on crude oil
supply and demand in
the market.Due to the
uncertainty in the market, monthly meeting
could help to maintain
market stability and
support OPEC and
non-OPEC’s objective
to create a fair price
in the market.I do not
think the decision will
have an influential
effect on the market
in terms of decreasing
the prices as producing
500,000 barrels is not
a big amount.

The President said that 15 South Pars projects
were completed under his administration,
while in previous administrations only 10
phases were completed, adding that the commissioning of national projects shows that
Iran›s economy is large and resilient under
the sanctions.
ADr. Hassan Rouhani, today (Thursday, November 26) at the ceremony of inaugurating
national plans of the Ministry of Petroleum,
which was done through video conference,
said: «Today we witnessed an important
opening as people saw that when our enemies
wanted to boycott and isolate us or to disappoint us about the future of the country, we
inaugurated projects worth about 30,000
billion tomans (300,000 billion Iranian rials);
certainly, such projects are unbelievable for
all those who had sinister designs for us.”He
considered the operation of Lordegan urea
and ammonia project very important, and
added: «This project has an export dimension for us, so it is very important. Also, the
project of 50,000 barrels of skid-mounted
processing unit in the West Karoun region is
important for us, because we have stepped
into such an industry for the first time. The
total return on investment after four years is
very important in such a plan, and 80% of the
employees active in Lordegan Petrochemical
Plant are from the locals.”

:آدرس كانال تلگرامي
@daneshenaft
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مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی اعالم کرد:

استعدادیابیوپرورش

مشاورانحرفهایمدیریتایران
برنامه اســتعدادیابی و پرورش مشــاوران حرفهای
مدیریت ایــران ،با رویکردی نوین بر پایهی شناســایی،
انتخاب و پرورش گام به گام استعدادهای مشاوره مدیریت
در کشور طراحی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی،
ابوالفضــل کیانی بختیاری مدیرعامل ســازمان مدیریت
صنعتــی با اعــام این خبر ،اظهار داشــت :هدف اصلی
این برنامه تقویت و توســعهی ظرفیت مشاوره مدیریت
در کشور؛ ضمن شناســایی و جذب استعدادهای بالقوه و
بالفعل این حوزه در شبکه مشاوران سازمان (شمسا) است.
کیانی بختیاری افزود :این برنامه بگونهای طراحی شــده
که منطبق با نیاز بازارکار و نیاز مشــاوران مدیریت باشد
ل های برنامه کامــ ً
ا کاربردی و مهارتی
و تمامــی ماژو 

هســتند و بگون ه ای ارائه میشوند که مخاطبان بتوانند
ای ســازمان مدیریت
مباحث را در پروژ ه های مشــاوره ِ
صنعتی یا پروژههای شــخصی خــود عملیاتی کنند.وی
خاطر نشان کرد :این برنامه برای چهار طیف از مستعدان
و عالقهمنــدان فعالیت در حوزهی مشــاورهی مدیریت
طراحی شده اســت و نحوهی اجرای برنامه برای هریک
بندی انجام شده،
از این گروهها ،بســته به شرایط و دسته ِ
متفاوت است.
عالقمندان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر
به نشانی زیر مراجعه کنند:

_https://consulting.imi.ir/shamsa/?utm

source=whatsapp&utm_medium=social%20
media&utm_campaign=whatsapp%20shamsa

لکوموتیو بهینهسازی چگونه به حرکت درمیآید؟
یداهلل سبوحی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه
شریف

اجرای طرحهای بهینهســازی انرژی از مسیر افزایش
قیمت حاملهای انرژی ممکن نیســت بلکه ایجاد ظرفیت
صادراتی باعث حرکت لکوموتیو بهینهسازی مصرف انرژی
میشــود.اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی یکی
از اولویتهای فراموش شــده در طول ســالیان گذشــته
اســت .در این بین هر چند طرحهــای خوبی مانند ارتقای
کارآیی موتورخانه ساختمانهای مسکونی ،اداری و تجاری،
نوســازی  65هزار دســتگاه کامیون فرســوده ،جایگزینی
 17هزار اتوبوس شــهری دیزلی با اتوبوسهای گازســوز
و مواردی از این دســت تدوین شــد ،اما پیگیری و اجرای
آنها یا به کلی متوقف شــده اســت و یا با سرعت کمی در
حال انجام است .بررسی شاخصهای شدت مصرف انرژی
حاکی از آن است که کشــور ایران یکی از پرمصرفترین
کشــورهای دنیا اســت ،این موضوع علیرغــم اینکه یک
نقطه ضعف اساســی به شمار میآید ،فرصت مناسبی را نیز
پیشروی دولــت و وزارت نفت قرار میدهــد تا با اجرای
طرحهای بهینهســازی هم به کاهش مصرف انرژی کمک
کنــد و با صادرات آن درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد
و هم با تشــویق بخش خصوصی به اجرای پروژهها زمینه
ایجاد اشــتغال زیادی را در سراســر کشور فراهم کند.نکته
جالب توجه اینکــه اجرای پروژههای بهینهســازی نیازی
به جیــب ُپرپول ندارد ،بلکه درآمــد الزم برای اجرای آنها
از طریــق صرفهجویی در مصرف ســوخت برمیگردد .اما
علیرغم اولویــت طرحهای بهینهســازی مصرف انرژی و
ایجاد ظرفیت قانونی برای تامین مالی طرحهای به صورت
گفته شــده ،اجرای این طرحها از دستور کار خارج شدهاند.
بحث بهینهســازی مصرف انرژی بیش از  20سال پیش در
کشور به صورت جدی مطرح شده است .از برنامههای پنج
ســاله دوم به بعد ،همچنان بر این مســئله تاکید میشود.
در ســال  ۸۹قانون هدفمندســازی یارانه انــرژی و قانون
اصالح الگوی مصرف تصویب شــدند که در این مصوبهها
بر بهینهسازی مصرف انرژی در کشور تاکیدات جدی شده
است .همچنین در قانون بودجه سال  93نیز بند قاف برای
اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف انرژی مصوب شد.
طبق بند قاف برای اجرای پروژههای بهینهسازی ضروری
اســت که بخش خصوصی در این حوزه فعال شود و دولت
نیز تضمین کنــد که از محل صرفهجویی انرژی که بخش
خصوصــی انجــام داده و اعتباراتی که شــرکت ملی نفت
ایران به تصویب شورای ملی اقتصاد رسانده است بازگشت
ســرمایه بخش خصوصی را تضمین کند .در آن سال آقای
سیفی ،مدیرعامل شرکت بهینهسازی بودند و صحبتهای
زیادی برای اجرای بند قاف قانون بودجه  93شــد .بنده در
آن زمان به دو نکته اشــاره داشتم :یکی اینکه بهینهسازی
مصرف انرژی بدون مشــارکت مــردم و بخش خصوصی
امکانپذیر نیست .یعنی دولت باید بسترهای مناسب برای
تشویق بخش خصوصی به انجام پروژههای بهینهسازی را
ایجاد می کند و در چارچوب آن بسترها این پروژهها انجام
ت حاملهای انرژی در ایران خیلی
شــود .اما از طرفی قیم 
کم اســت و لذا ســرمایهگذاری در پروژههای بهینهسازی
توجیه اقتصادی ندارد .زیرا اگر قرار باشــد بخش خصوصی
مثال بــرای کاهش مصرف گاز ســرمایهگذاری کند و این
گاز صرفهجویی شــده دوباره در بخش خانگی مورداستفاده

قرار بگیرد ،با توجه به رقــم پایین فروش داخلی گاز دوره
بازگشت سرمایه طوالنی خواهد شد و از طرفی دیگر بخش
خصوصی از بازگشت ســرمایه خود اطمینان الزم را ندارد.
در نتیجه تضمین بازگشت سرمایه توسط دولت برای بخش
خصوصی بسیار حائز اهمیت است .یکی از مشکالت اساسی
برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینهســازی مصرف
انرژی این اســت که این بخش به تعهدات دیوانســاالری
دولــت اعتماد ندارد و تجربه تاریخی ما در مورد انرژیهای
تجدیدپذیر نشــان داد که بخش خصوصی که در این حوزه
فعالیت کردند نتوانســتند منابع خود را از وزارت نفت یا نیرو
پس بگیرند و یا با مشــکالت فراوانی روبرو شدند .در سال
 ۹۳طــرح پایلوتی را برای بهینهســازی مصرف انرژی در
موتورخانهها راهاندازی کردیم ۲۰۰ .موتورخانه را بررســی
کردیم و جمعبندی کردیم که باید بســتری فراهم شود که
بهینهســازی مصرف انرژی از طرف مردم و توسط بخش
خصوصی انجام شــود .لذا باید ساختار ایجاد میکردیم که
ایــن موضوع تحقق یابد .یک چالش اساســی این بود که
قیمــت انرژی در ایــران خیلی پایین اســت به طوری که
بــرای بخش خصوصی نمیصرفد .آن زمان فکر میکردیم
کــه قیمتها را بتوان به راحتی افزایــش داد اما دیدیم نه
نمیشــود ،زیرا تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی را در پی
دارد .تجربــه افزایــش قیمت بنزین در ســال  ۹۸هم این
موضوع را ثابت کرد.
چگونه پروژههای بهینهســازی برای بخش خصوصی صرفه

اقتصادی پیدا کرد؟

در آن زمــان بنــده از معاونت برنامهریــزی وزارت
نفت به طور جدی پیگیر بــودم که طرح جدیدی در حوزه
بهینهســازی مصرف تدوین کنیم .در آن ســال قانون رفع
موانع تولید و ســازماندهی نظام بانکی در اردیبهشت سال
 ۹۴به تصویب رسید .پیشنهاد بنده این بود که به آییننامه
ماده  ۱۲قانون رفــع موانع تولید ،بندی اضافه کنیم که هر
کســی در حوزه بهینهسازی ســرمایهگذاری کرد و باعث
صرفهجویی در انرژی شــد ،بتواند آن را بفروشــد یا صادر
کند .دلیل این پیشنهاد این بود که در حال حاضر در داخل
کشــور قیمت انرژی در بخشهای مختلف متفاوت است.
مث ً
ال قیمت گاز خوراک پتروشــیمی بــا قیمت گاز موردنیاز
صنعت یا بخش خانگی متفاوت اســت .اگر فرض کنیم در
بخــش خانگی قیمت گاز مترمکعبــی  ۱۰تومان و قیمت
گاز خوراک پتروشــیمیها متر مکعبی  800تومان است ،در
صورتی که بخش خصوصی برای اجرای طرح بهینهسازی
مصرف گاز سرمایهگذاری کند و صرفهجویی صورت بگیرد،
میتواند این گاز صرفهجویی شــده را به پتروشــیمیها با
قیمت باالتری بفروشــد و به این ترتیب برخی از طرحهای
بهینهســازی توجیه پیدا میکند .در مورد برق هم همینطور
اســت زیرا تعرفه برق تجاری خیلی بیشــتر از برق خانگی
اســت .از طرفی بعضــی مکانها مثل مســاجد یا مراکز
آموزشــی قیمت برقشــان نزدیک به صفر است .این مدل
در این موارد نیز قابل پیادهســازی است .سپس به آییننامه
ماده  ۱۲قانون رفع موانــع تولید که در تیرماه  ۹۴تصویب
شــد ،بندی اضافه شــد که طبق آن هر کســی در حوزه
صرفهجویی انرژی ســرمایهگذاری کنــد ،میتواند انرژی
صرفهجویی شده را بفروشد و یا صادر کند .اگر بتواند صادر
کند خیلی از طرحهای بهینهســازی توجیه پیدا میکند .بر
اساس این آییننامه ،ما آییننامه بازار بهینهسازی انرژی و
محیطزیســت را تهیه کردیم .طبق این طرح در چارچوب

بازار یک نفر میتوانســت صرفهجویی کند و پس از تایید
صرفهجویی انجام شــده از وزارت نفت گواهی صرفهجویی
بگیــرد و آن گواهی را به بخش دیگــری که مثال به گاز
نیاز دارد بفروشــد .این آییننامه به تصویب شــورای عالی
انرژی رسید و ابالغ شد ،اما در آنجا بحث صادرات را حذف
کردنــد و اجازه ندادند بخش خصوصــی در این حوزه وارد
شود .اینکه بخش خصوصی بتواند انرژی را صادر کند تاثیر
زیادی در ایجاد مشوق برای اجرای پروژههای بهینهسازی
داشت اما در هر صورت مسئولین شورای عالی انرژی آن را
تایید نکردند ،ولی کلیات آیین نامه تصویب شــد .از آن روز
به بعد تالش شــد این آییننامه اجرایی شود و قرار بود در
چارچوب آییننامه بهینهسازی انرژی و چند طرح اجرا شود.
باالخره چندین پروژه شناسایی شد اما دو مشکل بروکراسی
برای اجرای آنها وجود داشــت .یکــی اینکه صدور گواهی
صرفهجویی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد .یعنی این
طرحها را باید ســازمان برنامه به شورای اقتصاد میفرستاد
و چندین ماه بود که ســازمان برنامه جلســهای را تشکیل
نداده بود و این طرحها همینطور بالتکلیف مانده بودند .این
مسائل بروکراتیک نشان داد که در اجرای برنامه مشکالت
اساســی وجود دارد .مشــکل دیگر این بود در دستگاههای
اجرایی عزم الزم برای اجرای پروژههای بهینهسازی دیده
نمیشد .از طرفی دیگر نظام نظارتی ما نیز دچار ضعفهای
جدی اســت و هیچ کســی پیگیری و نظارت نمیکند که
چرا این قوانین و یا سیاستهای بهینهسازی مصرف انرژی
اجرای نمیشود.
خواب سنگین شورای عالی انرژی درباره سیاستهای
بهینهسازی مصرف

در سطح کالن بر اساس ماده  ۵قانون اصالح الگوی
مصرف مسئول اصلی سیاستهای راهبردی انرژی شورای
عالی انرژی کشــور است .این شــورا آییننامه بهینهسازی
مصرف را تصویب کــرده و االن باید بر اجرای آن نظارت
کند اما هماکنون سه ســال از تصویب آن میگذرد و هیچ
نظارتی بر اجرای این سیاســتها وجــود ندارد که چرا این
آییننامهای که تصویب شــده اســت اجرا نمیشود .نظام
نظارتی باید به این مســائل بپردازد و آنها را مشخص کند.
در ســالهای  ۹۰تا  ۹۵سیاســتهای کلی نظام از جمله
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی همه بر بهینهســازی
مصرف انرژی تاکید کردند .چرا این سیاستهای کلی نظام
اجرا نمیشــود و همچنان شــدت مصرف انرژی کشور رو

به افزایش اســت؟ در بحث سیاستگذاری ما یک سیاست
منسجم نداریم که بستر الزم برای مشارکت مردم و بخش
خصوصی در اجرای طرحهای بهینهســازی مصرف انرژی
را فراهــم کند .به نظر بنــده متولی اصلی پیگیری موضوع
بهینهسازی مصرف انرژی ،شــورای عالی انرژی است که
برای اجرای آییننامه بهینهســازی ذیل خود کمیســیون
صرفهجویی انرژی تشکیل داده است .این کمیسیون قدرت
دارد کــه وزارت نفت و ســازمان محیط زیســت و وزارت
صمــت را در مورد اجرای این آییننامه بســیج کند .رئیس
این کمیسیون ســازمان برنامه و بودجه هست که خودش
هم در این زمینه قدمی برنمیدارد که بتواند دســتگاههای
اجرایی را به ارائه برنامه وادار کند .ســازمان برنامه و بودجه
به عنوان دبیرخانه شورای عالی انرژی موظف است وزارت
نفت ،نیرو و ســازمان محیط زیست و وزارت شهرسازی و
وزارت صمت را گرد هم آورد و برای تدوین برنامه و اجرای
آنهــا از این ارگانها مطالبه کنــد و بر عملکرد آنها نظارت
داشــته باشــد .خب وقتی یک نهاد باالسری این نظارت و
ســازماندهی را انجام نمیدهد ،طبیعتا این وزارتخانهها نیز
کار را رهــا میکنند .موضوع دیگری کــه بر عدم اجرای
آییننامه بهینهســازی مصرف انرژی تاثیر میگذارد ،بحث
مدیریتی و اجرایی است .ما یک برنامه منسجم برای اجرای
بهینهســازی انرژی در کشــور نداریم .مدیریت منسجمی
برای اجرای این برنامه وجود ندارد .بستههای حمایتی برای
اجرای این سیاستها تهیه نشــده است و اینکه مشارکت
مردم باید به چه صورتی باشــد ،نقش دیوانساالری به چه
صورت باشــد یا نقش نهادهای اجرایی چیســت مشخص
نشــده اســت .بنابراین بخش خصوصی یک برنامه شفاف
و منســجم و بســتری جذاب و رقابتی حضــور خود برای
اجرای پروژههای بهینهسازی را نمیبیند .افزون بر مسائل
برنامهریزی و سیاســتی ،مشکالتی نیز در بخش اقتصادی
و اجتماعی وجود دارد .شــفاف نبــودن عملکرد نظام مالی
در نظام بانکداری باعث شده اســت هزینه سرمایهگذاری
باال بروند .همچنین بخش خصوصی به ســختی میتواند
اعتباری را برای بهینهسازی انرژی از بانکها دریافت کند.
لذا عدم دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی الزم یکی
دیگر از چالشها اســت .البته در حوزه بهینهسازی مصرف
انــرژی برخی محدودیتهای فنــی و تکنولوژی نیز وجود
دارد .ما محدودیتهایی در جذب فناوری ،توســعه فناوری
در صنعتی کردن و تجاریســازی ،ریســک ورود به بازار

رقابتی داریم .همکاریهای بینالمللی کاهش یافته اســت
و در جذب ســرمایه و فناوری دچار مشکل شدهایم .لذا باید
برای تامین مالی و انتقال تکنولوژی از ظرفیتهای موجود
از کشــورهایی که خواهان همکاری با ما هســتند استفاده
کنیم .همچنین در حوزه کســب و کار بهینهســازی انرژی
نیز با محدودیتهایی مواجه هســتیم .در حال حاضر بازار
خدمات انرژی در کشور شــکل نگرفته است .وقتی چنین
من صاحب
بازاری وجود داشــته باشــد یک شــرکتی با ِ
ساختمان قرارداد میبندد که با آوردن سرمایه و فناوری در
این ســاختمان مصرف را کاهش میدهد .در صورت وجود
کســب و کار خدمات انرژی هم به صورت رایگان فناوری
به خانهها میآید مثال بخاریها نو میشــوند یا اینکه مثال
در سطح شــهر ناوگان اتوبوس شــهری نو میشود و هم
هزینه مشــترکین کاهش مییابد .متاسفانه تا به االن هم
چنین بازاری در کشــور ما شکل نگرفته است .علت آن هم
مخدوش بودن سیاســتها و عدم انســجام در اجرای آنها
است.
ایجاد ظرفیت صادراتی باعث حرکت لکوموتیو بهینهسازی
مصرف انرژی میشود

مثال در طرح سی.ان.جیســوز کردن خودروها ،در
صورت توســعه  ،CNGظرفیت صادراتی بنزین افزایش
مییابد لذا ســرمایهگذاری انجام شده برای دوگانهسوزی
رایگان  CNGاز طریق صادرات بنزین برمیگردد .اما در
حوزه گاز این موضوع صدق نمیکند .زیرا در حال حاضر
ظرفیتی برای صادرات گاز ایجاد نشده است و در صورتی
که مثال طرح بهینهســازی مصرف موتورخانهها اجرایی
شــود ،در نهایت گاز صرفهجویی شــده دوباره در همین
خط لوله به قیمت پایین خواهد سوخت ،در نتیجه اجرای
این طرح در شــرایط فعلی از صرفــه اقتصادی میافتد و
لکوموتیو بهینهســازی مصرف گاز متوقف میشــود .به
همین دلیل االن خود شــرکت ملــی گاز اقدام به اجرای
طرح بهینهســازی مصرف در موتورخانهها کرده است و
بخش خصوصی سرمایهای در این حوزه وارد نکرده است.
طبق آییننامه بهینهســازی مصرف انرژی چنانچه کسی
در پروژههای بهینهســازی سرمایهگذاری کند ،به مدت 5
ســال گواهینامه صرفهجویی برای او صادر میشود و هر
زمان این گواهی را به شرکت گاز ارائه دهد ،شرکت ملی
گاز موظف است که گاز صرفهجویی شده را به او تحویل
دهــد .برای مثال اگر در خانهای با ســرمایهگذاری باعث
صرفهجویی شوید ،به ازای هر متر مکعبی که صرفهجویی
صورت گرفت ،این گاز به مدت  5سال در قالب گواهینامه
صرفهجویی به سرمایهگذار تعلق میگیرد.حال این بخش
خصوصی میتواند این گاز را به پتروشــیمیها بفروشــد.
مثال اگر پتروشــیمی از شــبکه توزیع گاز را متر مکعبی
 ۸۰۰تومــان خرید میکند ،آن بخــش خصوصی گاز را
متــر مکعبی  ۷۰۰تومان به او میفروشــد .در این فرآیند
ســرمایهگذاران گواهینامه صرفهجویی را به پتروشــیمی
میدهند و پتروشیمی به آنها به ازای میزان صرفهجویی
گاز که در گواهینامه ذکر شــده اســت مترمکعبی ۷۰۰
تومان پرداخت میکند .بعد پتروشیمی با در دست داشتن
این گواهینامه آن گاز را از شرکت ملی گاز مجانی دریافت
میکند ،چون قب ً
ال پول آن را به بخش خصوصی پرداخت
کرده اســت .در این شــیوه هم طرحهای بهینهســازی
مصرف توجیه پیدا میکند و هم مکانیزم بازار کار را انجام
میدهد و اص ً
ال نیازی به مداخله دولت ندارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار
نخستین مجموعه الکتروپمپهای طرح
گوره-جاسک تحویل میشود

شرکت مهندســی و توســعه نفت اعالم کرد :نخستین مجموعه
الکتروپمپهای ســاخت داخل مختص طرح راهبــردی انتقال نفت خام

گزارش دانش نفت از دوازدهمین نشست اوپک پالس؛

اجماع بر كاهش ٥٠٠هزار بشكه اي نفت

وزیر نفت پس از نشست وزارتی اوپک و غیراوپک :اوپکپالس تصمیم عاقالنهای گرفت

گوره به جاسک ،بهزودی تحویل میشود.

شــرکت متن اعالم کرده است که تاکنون ساخت بیش از نیمی
از  ۲۰الکتروپمپی که طبق قرارداد در دستور ساخت شرکت پمپهای
صنعتی ایران قرار دارد ،پایان یافته است و این الکتروپمپها بهزودی
تحویل طرح داده میشــود.بر اساس این گزارش ،مهرماه پارسال بود
که قرارداد شرکتهای متن و شرکت پمپهای صنعتی ایران به ارزش
تقریبی  ۱۹میلیون یورو و با هدف ســاخت و خدمات پشــتیبانی ۲۰
دســتگاه الکتروپمپ امضا شــد؛ متن همزمان با شرکت پمپیران هم
قراردادی مشابه شــرکت پمپهای صنعتی ایران امضا کرد و قرارداد
ســوم نیز بین شــرکتهای متن و پتکو به ارزش تقریبی  ۱۰میلیون
یورو با هدف ســاخت و خدمات پشتیبانی  ۱۰دستگاه الکتروپمپ امضا
شد.به این ترتیب ،ساخت و تأمین  ۵۰الکتروپمپ مورد نیاز طرح انتقال
نفت خام گوره به جاســک به سه شــرکت پمپساز ایرانی سپرده شد
تا پس از واگذاری ســاخت بخش خطوط لوله و مخازن ذخیرهسازی
به شــرکتهای ایرانی ،سیر حضور فعاالن داخلی در این طرح تکمیل
شــود.در همین زمینه غالمرضا کرامتی ،مشــاور صنعتی وزیر نفت و
تورج دهقانی ،مدیرعامل شــرکت متن روز سهشــنبه ( ۱۱آذرماه) از
روند پیشرفت ساخت الکتروپمپها در شرکت پمپهای صنعتی ایران
بازدید کردند .در ادامه این بازدید ،دهقانی از شــرکت رســتاگروه هم
که بخشــی از شــیرهای کنترلی مورد نیاز برای خط لوله این طرح را
میســازد ،بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت ساخت این
شــیرآالت قرار گرفت.طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک ،طرحی
ملــی و راهبردی اســت که با حمایت دولت و راهبری شــرکت ملی
نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشــکه
نفت خام ،ذخیرهســازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاســک،
تضمین استمرار صادرات نفت خام ،تمرکززدایی از پایانههای صادراتی
و متنوعسازی آن و توسعه پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران اجرا
میشــود.از مهمترین پروژههای این طرح ملــی ،میتوان به تأمین و
احداث یکهزار کیلومتر خط لوله  ۴۲اینچ سازگار با نفت ترش ،احداث
پنج تلمبهخانه و ســه ایستگاه بینراهی خط لوله و برقرسانی به آنها،
احداث ایســتگاههای دریافت و ارسال توپک و ترمینال پایانی ،احداث
مخازن ذخیرهســازی به ظرفیت  ۱۰میلیون بشکه در منطقه جاسک
و احداث تأسیســات دریایی شامل سه گوی شناور ،حوضچه آرامش و
تأسیسات جانبی آن در سواحل مکران اشاره کرد.
ثبتنام  ۲۳آذرماه؛

طرح توانمندسازی نیروهای قرارداد
مدتموقت نفت کلید خورد

معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت ،سایت
 cipmd.lms.irرا بــرای ثبتنــام همکاران بهمنظور شــرکت در طرح
توانمندسازی نیروهای قراردادی مدت موقت معرفی کرد.

معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت اعالم
کرد« :به اطالع همکاران قراردادی مدت موقت وزارت نفت میرساند
ســایت  cipmd.lms.irبرای ثبتنام و شرکت در آزمون آنالین قابل
دسترســی است».بر اســاس اعالم این معاونت ،زمان ثبتنام در این
آزمون  ۲۳آذرماه است و آزمونهای آنالین آن شامل ارزیابی شناختی،
توانمندی شــناختی و زبان انگلیســی در تاریخهــای  ۳۰آذر و هفتم
دیماه برگزار میشود.

نخستین کمپرسور تبرید به دست متخصصان
داخلی راهاندازی شد

مدیرعامل گروه پتروپارس از راهاندازی کمپرسور تبرید پاالیشگاه

فاز  ۱۹پارس جنوبی به دســت متخصصان داخلی برای نخستین بار در
منطقه پارس  ۲خبر داد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروپارس ،حمیدرضا
مســعودی با بیان اینکه این کمپرسور به فناوری روزآمد دنیا مجهز و
راهاندازی آن بســیار حساس و پیچیده است ،تصریح کرد :با وجود این
مهندسان گروه پتروپارس با همکاری دیگر متخصصان داخلی تصمیم
به راهاندازی آن بدون حضور ســازنده خارجی گرفتند.وی اظهار کرد:
گروه پتروپارس طی حدود  ۲۰هزار ســاعت کار کارشناسی و عملیاتی
و با روحیه جهادی موفق به راهاندازی این کمپرســور و تحویل آن به
گروه بهرهبرداری پاالیشگاه دهم به عنوان نخستین تجهیز از این نوع
شــدند.به گفته مدیرعامل گروه پتروپارس ،این موفقیت در شــرایطی
بهدست آمد که شــرکت سازنده این کمپرســور به دلیل تحریمهای
غیرقانونی از اعزام نماینده متخصص برای کنترل سیستمهای ایمنی
و راهاندازی خودداری کرده بود.
تکمیل زنجیره تولید محصوالت قابل استحصال پاالیشگاه فاز ۱۹

مسعودی با بیان اینکه توربواکسپندر چهارم و آخرین تجهیز واحد
 ۱۰۵نیز از دیگر بخشهایی اســت که با همت و تالش متخصصان
و مهندســان داخلی راهاندازی شده است ،افزود :به این ترتیب آخرین
ردیف افزایش جداســازی متان و اتان گاز فاز  ۱۹تکمیل و به مجتمع
گاز پارس جنوبی تحویل شد.وی تأکید کرد :با راهاندازی این تجهیرات
و بهویژه کمپرســور تبرید ،واحدهای  ۱۴۷و  ۱۴۸پاالیشگاه و مخازن
ذخیره گاز مایــع (الپیجی) نیز به بهرهبرداری رســید و در نتیجه با
تولیــد محصول بــا ارزش و گرانبهای گاز مایع ،تولیــد روزانه ۲۰۰۰
تــن محصول پروپان و  ۱۲۵۰تن محصــول بوتان نیز افزایش یافت.
مدیرعامــل گروه پتروپارس تصریح کــرد :خط لوله صادرات گاز مایع
سرد از فاز  ۱۹به بندر صادراتی تمبک بهعنوان آخرین مراحل تکمیل
این طرح ملی آماده راهاندازی است.با توجه به دستاوردهای اشارهشده،
برای نخســتین بار در منطقه پارس  ،۲زنجیــره تولید محصوالت در
پاالیشگاه فاز  ۱۹بهطور کامل به سرانجام رسیده است.

تهیه و تنظیم :محسن آقایی

دوازدهمیـن نشسـت وزیـران
نفـت و انـرژی سـازمان کشـورهای
صادرکننـده نفت (اوپـک) و متحدانش
بعدازظهر روز پنجشـنبه ( ۱۳آذرماه) از
طریـق ویدئوکنفرانـس آغـاز شـد.
دوازدهمیـن نشسـت وزارتـی
تولیدکننـدگان نفـت عضـو ائتلاف
اوپـک پلاس کـه قـرار بـود روز
سهشـنبه ( ۱۱آذرمـاه) برگـزار
شـود بـرای مذاکـرات بیشـتر میـان
کشـورهای عضـو و غیرعضـو اوپـک
بـه امـروز (پنجشـنبه ۱۳ ،آذرمـاه)
موکـول شـده بود .بیـژن زنگنـه ،وزیر
نفت پـس از پایان یکصدوهشـتادمین
نشسـت عـادی اوپک در روز دوشـنبه
(دهـم آذرمـاه) اظهـار کـرده بـود:
اجمـاع در تصمیمگیـری نیازمنـد
حوصلـه و مذاکـره اسـت.
بـه هـر تقدیـر ،دوازدهمیـن
نشسـت وزارتـی کشـورهای عضـو
و غیرعضـو اوپـک بـا توافقنظـر
بـر سـر تسـهیل روزانـه  ۵۰۰هـزار
بشـکهای توافـق کاهـش تولیـد برای
ژانویـه  ۲۰۲۱پایـان یافت ۲۳ .کشـور
عضـو و غیرعضو سـازمان کشـورهای
صادرکننـده نفـت (اوپـک) روز
پنجشـنبه ۱۳ ،آذرمـاه در دوازدهمیـن
نشسـت وزیـران نفـت و انـرژی
ائتلاف اوپـک پلاس از طریـق
ویدئوکنفرانـس ،بـر سـر افزایـش
تولیـد روزانـه  ۵۰۰هـزار بشـکهای
بـرای ژانویـه سـال  ۲۰۲۱میلادی
بـه اجمـاع رسـیدند و تصمیـم گرفتند
بـرای تعییـن مقـدار تسـهیل کاهـش
تولیـد (افزایـش تولیـد) در ماههـای
آینـده ،هـر مـاه بـر اسـاس شـرایط
بازارهـای جهانی نفت نشسـت برگزار
کننـد .بـر ایـن اسـاس ،کاهـش تولید
روزانـه تولیدکننـدگان عضـو ائتلاف
اوپـک پالس از رقـم  ۷میلیون و ۷۰۰
هـزار بشـکه در مـاه ژانویـه  ۲۰۲۱بـا
افزایـش روزانـه  ۵۰۰هـزار بشـکهای
در ژانویـه  ۲۰۲۱بـه  ۷میلیـون و ۲۰۰
هـزار بشـکه در روز میرسـد ،اعضـا
همچنیـن تأکیـد کردنـد که ایـن روند
تـا زمانی کـه مجموع تسـهیل کاهش
تولیـد (افزایـش تولیـد) بـه روزانـه ٢
میلیـون بشـکه برسـد ،ادامـه خواهـد

داشـت .در عیـن حـال کشـورهایی
کـه تاکنـون بـه تعهـد خـود پایبنـدی
ضعیفـی داشـتهاند تـا ماه مارس سـال
 ۲۰۲۱میلادی بـرای جبـران فرصت
خواهنـد داشت.کشـورهای عضـو
اوپـک و متحدانـش در مـاه دسـامبر
امسـال همچنـان بـه توافـق کاهـش
تولیـد روزانـه  ۷میلیـون و  ۷۰۰هـزار
بشـکه در روز پایبنـد خواهنـد بود.بـر
ایـن اسـاس ،ایـران ،ونزوئلا و لیبـی
نیـز همچنان از هرگونـه کاهش تولید
مسـتثنا هسـتند.
اوپکپالس تصمیم عاقالنهای گرفت

وزیـر نفـت گفـت :بـر اسـاس
توافـق دوازدهمیـن نشسـت وزارتـی
اوپکپلاس ،مقـدار کاهـش عرضـه
تولیدکننـدگان عضـو و غیرعضو اوپک
در ژانویـه  ۲۰۲۱روزانـه  ۷میلیـون و
 ۲۰۰هـزار بشـکه خواهـد بـود کـه
بـا توجـه بـه جلـب نظـر همـه اعضا،
تصمیـم عاقالنـهای اسـت .بیـژن
زنگنـه شـامگاه پنجشـنبه ( ۱۳آذرماه)
پـس از برگـزاری دوازدهمین نشسـت
وزیـران نفـت و انـرژی کشـورهای
عضـو و غیرعضو سـازمان کشـورهای
صادرکننـده نفـت (اوپـک) موسـوم به
اوپکپلاس در جمـع خبرنـگاران
گفـت :کاهـش تولیـدی کـه تـا پایان
سـال جـاری میالدی داریـم  ۷میلیون
و  ۷۰۰هـزار بشـکه اسـت کـه ایـن
مقـدار کاهـش تولیـد برای مـاه ژانویه
 ۲۰۲۱بـه  ۷میلیـون و  ۲۰۰هـزار
بشـکه تغییـر یافـت و مقـدار کاهـش
تولیـد در ماههـای پـس از ژانویـه
نیـز در نشسـتهای بعـدی وزارتـی
اوپکپلاس مشـخص میشـود.
وی افـزود :اگـر طـی ماههـای آینـده
نیـز بـرای تغییر سـطح کاهـش تولید
تصمیمـی گرفتـه شـود ،بـه هـر حال
ایـن مقـدار بیـش از  ۵۰۰هزار بشـکه
نخواهـد بود.زنگنـه بـا بیـان اینکـه
تصمیـم نهایـی در ماههـای آینده و در
نشسـتهای آینـده گرفتـه میشـود،
ادامـه داد :هـر تصمیمـی در این زمینه
تابـع عرضـه و تقاضـای بـازار خواهـد
بـود و بـه نظـر میرسـد ایـن تصمیم
کـه بـا جلـب نظـر اعضـا گرفته شـد،
عاقالنـ ه اسـت.وی افـزود :بـا توجه به
عـدم قطعیتهـا ،نشسـتهای ماهانه

میتوانـد بـه حفـظ ثبـات در بـازار و
تحقق هـدف اوپـک و غیراوپک برای
رسـیدن بـه قیمتـی منصفانـه در بازار
کمـک کند.زنگنـه دربـاره تأثیرگذاری
ایـن تصمیم بـر قیمت بـازار نیز گفت:
بعیـد میدانـم تأثیـر تعیینکننـدهای
بـر بـازار داشـته باشـد ،زیـرا روزانـه
کاهش تولید روزانه
تولیدکنندگانعضو

ائتالف اوپک پالس از
رقم  ۷میلیون و ۷۰۰

هزار بشکه در ماه ژانویه
 ۲۰۲۱با افزایش روزانه
 ۵۰۰هزار بشکهای در

ژانویه  ۲۰۲۱به  ۷میلیون
و  ۲۰۰هزار بشکه در روز
میرسد

 ۵۰۰هـزار بشـکه رقم زیادی نیسـت،
ضمـن اینکـه تصمیـم کنونـی بـرای
یـک مـاه گرفتـه شـده اسـت و بـرای
ماههـای بعـدی در نشسـتهای آینده
تصمیمگیـری میشـود.
بیانیه پایانی دوازدهمین نشست وزارتی
اوپک و غیر اوپک

دوازدهمیـن نشسـت وزیـران
نفـت و انـرژی کشـورهای تولیدکننده
عضـو و غیرعضـو اوپـک بـا صـدور
بیانیـهای بـه کار خـود پایـان داد .این
نشسـت از طریـق ویدیوکنفرانـس
بـا حضـور  ۲۳کشـور عضـو بـا
انتشـار بیانیـهای بـهکار خـود پایـان
داد.ابتـدای نشسـت بـه نیکـوالی
شـولگینوف ،وزیـر جدیـد انـرژی
روسـیه خوشـامد گفتـه شـد همچنین
بـر حقـوق ملتهـا و دولتهـا و
حاکمیـت دائمـی بـر ثـروت و منابـع
طبیعیشـان تاکیـد شـد.در ادامـه بـه
تعهـد کشـورهای تولیدکننـده حاضـر
در توافقنامـه همکاری (Declaration
 )of Cooperationبـر منافـع
مشـترک کشـورهای تولیدکننـده،
عرضـه کارآمـد ،مقـرون بـه صرفـه و
مطمئـن بـرای مصرفکننـدگان و

بازگشـت منصفانـه سـرمایهگذاری و
بـازار پایـدار تأکید شـد؛ توافق دهمین
نشسـت فوقالعـاده اوپـک و غیـر
اوپـک در  ۱۲آوریل سـال  ۲۰۲۰برای
کاهـش تدریجـی تولیـد نفـت خـام و
اجمـاع یازدهمیـن نشسـت اوپـک و
غیـر اوپـک در ششـم ژوئن نیـز مورد
توجـه قـرار گرفـت.در این نشسـت از
عملکـرد مثبـت اعضـا در پایبنـدی به
توافـق کاهـش تولید از زمان نشسـت
وزیـران اوپـک و غیـر اوپـک در مـاه
ژوئـن و از اقـدام سـازنده بسـیاری از
کشـورها بـرای جبـران تخلفهـای
خـود در ماههـای گذشـته بـر اسـاس
توافـق نشسـت وزارتی در مـاه ژوئن و
ماه سـپتامبر  ۲۰۲۰اسـتقبال شـد و با
نگاهـی بـه آینـده ،بـر اهمیـت تالش
همـه شـرکتکنندگان در توافقنامـه
همـکاری ( )DOCو تولیدکننـدگان
عمـده نفـت بـرای برقـراری تـوازن و
تثبیـت بـازار تاکید شـد.همچنین گفته
شـد کـه قرنطینـه و محدویتهـای
دوبـاره و اقدامهـای سـختگیرانهتر
بـرای مهـار ویـروس کرونـا بـا
تردیدهـای بسـیار در فصـل زمسـتان،
همچنـان بـر اقتصـاد جهانـی و بهبود
تقاضـای نفـت تأثیـر میگذارد.بـر
مبنـای توافقنامـه همـکاری اوپـک
و غیراوپـک ( ،)DOCبـا توجـه بـه
بنیانهـای کنونـی بـازار نفـت و
چشـمانداز سـال  ،۲۰۲۱در ایـن
نشسـت بـر پایبندی بـه توافق کاهش
عرضـه در  ۱۲آوریـل  ۲۰۲۰کـه در
ماههـای ژوئـن و سـپتامبر هم اصالح
شـده بـود ،تاکید شـد تا بـه تدریج و با
توجـه به شـرایط بازار تسـهیل کاهش
(افزایـش تولیـد) به روزانـه دو میلیون
بشـکه برسد.کشورهای شـرکتکننده
در توافقنامـه همـکاری نیـز تصمیـم
گرفتنـد در مـاه ژانویـه ،۲۰۲۱
بهصـورت داوطلبانـه تولیـد را ۵۰۰
هـزار بشـکه در روز تسـهیل کننـد و
ایـن رقم را از روزانـه  ۷میلیون و ۷۰۰
هـزار بشـکه به  ۷میلیـون و  ۲۰۰هزار
بشـکه در روز برسـانند.افزون بـر این،
کشـورهای شـرکتکننده در توافقنامه
همـکاری مشـترک توافـق کردنـد که
از مـاه ژانویه نشسـت وزیـران اوپک و
غیـر اوپـک را  -برای ارزیابی شـرایط

بـازار و تصمیـم گیـری دربـاره تعدیل
بیشـتر تولیـد در مـاه بعـد از آن  -بـه
صـورت ماهانه برگزار کنند و تسـهیل
تولیـد ماهانـه بیشـتر از  ۵۰۰هـزار
بشـکه در روز نباشـد.در ایـن نشسـت
همچنیـن توافق شـد کـه دوره جبران
تخلـف تعیینشـده در یازدهمیـن
نشسـت وزیـران اوپـک و غیراوپـک
و پـس از آن در سـپتامبر ۲۰۲۰
بـرای دوره ژانویـه تـا پایـان مـارس
 ۲۰۲۱تمدیـد شـود ،تـا ایـن اطمینان
حاصـل شـود کـه همـه کشـورهای
شـرکتکننده در توافقنامـه همـکاری
تخطـی در پایبنـدی را جبـران
میکننـد .کشـورهای عضـو و غیـر
اوپـک ،از عبدالعزیـز بن سـلمان ،وزیر
انـرژی عربسـتان سـعودی خواسـتند
کـه بـه نقـش خـود بـه عنـوان رئیس
نشسـت اوپـک و غیـر اوپـک ادامـه
دهـد .همـه کشـورهای شـرکتکننده
از اسـتقامت ،تلاش و پشـتکار
فوقالعـاده وی در کمـک بـه مقابله با
آثـار منفی همهگیـری ویـروس کرونا
و ایجـاد ثبـات در بازار نفـت از طریق
اجـرای موفقیتآمیز اهـداف توافقنامه
همـکاری قدردانـی کردنـد .عبدالعزیز
بـن سـلمان نیـز ادامـه فعالیـت بـه
عنـوان رئیـس نشسـت را پذیرفـت و
متعهـد شـد کـه بـا قـدرت برقـراری
ثبـات پایـدار بـازار نفـت مـورد نظـر
تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان را
پیگیـری کنـد.در دوازدهمین نشسـت
وزیـران نفـت و انـرژی کشـورهای
تولیدکننـده عضـو و غیرعضـو اوپـک
همچنیـن از الکسـاندر نـواک ،معـاون
نخسـت وزیر روسـیه ،بـرای همکاری
در ریاسـت ایـن نشسـت قدردانـی
و از وی خواسـته شـد تـا بـه نقـش
خـود در اداره ایـن نشسـت ادامـه
دهـد و از وی بـ ه دلیـل تالشهـای
خسـتگیناپذیر و حمایـت قاطعانـهاش
از توافقنامـه همـکاری در دوران
بسـیار دشـوار ،قدردانـی شد.سـرانجام
بـه چهـار سـالگی امضـای توافقنامـه
همـکاری از  ۱۰دسـامبر ۲۰۱۶
اشـاره و از کشـورهای شـرکتکننده
بـرای تعهـد مـداوم خـود بـه اصـول
بنیـادی ایـن توافقنامـه قدردانـی
شد.

بینامللل

شنبه 15آذر ماه 1399
شماره 748
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

از مه تا نوامبر؛ ۱۳یادآوری از توافق تاریخی
اوپک و متحدانش
یکصدوهشــتادمین

نشســت

اخبار
رئیس و رئیس علیالبدل دورهای اوپک
مشخص شدند

وزیر معدن و نفت آنگوال به مدت یکســال ،ریاســت دورهای

نشســتهای اوپک را بهعهده خواهد داشت و وزیر نفت کنگو نیز در
دوره زمانی یادشده ،رئیس علیالبدل دورهای اوپک خواهد بود.

دیامنتینــو آزودو ،وزیر معدن و نفت آنگوال بر اســاس تصمیم
وزیران نفت و انرژی اوپک و بــر مبنای حروف الفبا ،از یکم ژانویه
 ۱۲( ۲۰۲۱دیماه) بهمدت یک ســال ریاست دورهای نشستهای
اوپک را بهعهده خواهد داشــت.در همین حال ژان مارک تیســتره
چیچایا ،وزیر نفت کنگو نیز در دوره زمانی یادشده ،رئیس علیالبدل
دورهای اوپک خواهد بود.بر اساس این گزارش ،امیرحسین زمانینیا،
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک نیز بهعنوان رئیس هیئت عامل
این سازمان در سال  ۲۰۲۱برگزیده شده است.

کشورهای صادرکننده نفت دوشنبه برابر
با  ۱۰آذرماه از طریــق ویدئو کنفرانس
برگزار میشــود؛ پیش از برگزاری این
نشست ،نگاهی به توافق تاریخی اوپک و
متحدانش در آوریل  ۲۰۲۰و مسیری که
از ابتدای اجرایی شدن این توافق از ماه
مه تا نوامبر طی شده میاندازیم.

بــه گزارش شــانا ۱۳ ،یادآوری از
توافــق تاریخی تولیدکننــدگان عضو و
غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) به شرح زیر است:
 -۱وزیــران نفــت و انــرژی
تولیدکنندگان عضــو و غیر عضو اوپک
در دهمین نشســت فوقالعاده از طریق
ویدیوکنفرانــس در  ۱۲آوریــل (۲۴
فروردینماه) متعهد شــدند تولید روزانه
خود را از یکم ماه مه بهمدت دو ماه (مه
و ژوئن)  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه
کاهش دهند.
 -۲در دهمین نشست فوقالعاده،
همچنیــن تولیدکننــدگان عضــو و
غیراوپک حاضــر در توافقنامه همکاری
()Declaration of Cooperation
توافق کردند پس از پایــان دو ماه (مه
و ژوئــن) ،بهمدت  ۶ماه از یکم ژوئیه تا
 ۳۱دسامبر سال  ۲۰۲۰روزانه  ۷میلیون
و  ۷۰۰هزار بشکه کاهش عرضه داشته
باشند.
 -۳تولیدکنندگان عضو و غیرعضو
اوپک موسوم به اوپک پالس در نشست
ماه آوریل توافق کردنــد در بازه زمانی
یکم ژانویه  ۲۰۲۱تــا  ۳۰آوریل ۲۰۲۲
بهمدت  ۱۶ماه نیــز روزانه  ۵میلیون و
 ۸۰۰هزار بشــکه تولید خود را کاهش
دهند.
 -۴خــط پایه و مبنای محاســبه
تولید برای همه کشــورهای حاضر در
توافق آوریل به جز عربســتان و روسیه
ماه اکتبر ســال  ۲۰۱۸میالدی و مبنای
محاســبه تولید برای روسیه و عربستان
روزانه  ۱۱میلیون بشــکه تعیین شــده
است .کشــورهای ایران ،لیبی و ونزوئال
نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید
معاف شدند.
 -۵توافــق کاهــش  ۹میلیون و
 ۷۰۰هزار بشکهای که پس از مذاکرات
سخت و فشرده بهدست آمد یکم ماه مه
برابر با  ۱۲اردیبهشــتماه  ۹۹وارد فاز
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انتخاب نماینده ایران بهعنوان رئیس
هیئتعامل اوپک در ۲۰۲۱

امیرحســین زمانینیا ،نماینــده ایــران در هیئتعامل اوپک
بهعنوان رئیس هیئتعامل این ســازمان در ســال  ۲۰۲۱میالدی
برگزیده شد.
 ،هیئتعامل رکــن اجرایی اوپک اســت و هدایت اداره امور
ســازمان ،اجرای تصمیمهای نشست ،بررسی و اتخاذ تصمیم درباره
گزارشهای ارائهشده از سوی دبیرکل ،ارائه گزارشها و توصیهها به
نشست وزارتی ،تنظیم بودجه سازمان برای هر سال تقویمی و تقدیم
آن به نشست وزیران برای تصویب و ...از عمده وظایف آن است.

سرمایه گذاری  ۶۶میلیارد دالری روسیه در
صنعت پتروشیمی

اجرایی شد و اعضای اوپک و متحدانش
در مســیر اجرایی کردن این توافق گام
برداشتند.
 -۶اعضــای اوپــک و متحدانش
در یکصدوهفتادونهمین نشســت اوپک
در ششــم ژوئیه برابر با  ۱۷خردادماه با
تمدیــد کاهش تولید روزانــه  ۹میلیون
و  ۶۰۰هزار بشــکهای برای یک دوره
یک ماهه با قول مساعد عراق ،نیجریه،
آنگــوال و قزاقســتان مبنی بــر تعهد
صددرصــدی در ماههای آینده و جبران
تعهد کاهش تولیــد در ماههای ژوئیه،
اوت و سپتامبر موافقت کردند.
 -۷مکزیک که نشست ماه آوریل
اوپک را به چالش کشیده بود در نشست
ماه ژوئیه براســاس تصمیم  ۲۳کشــور
عضو اوپک و غیراوپک از توافق کاهش
تولید معاف شــد .ســهم این کشور در
توافــق کاهش تولیــد روزانه  ۱۰۰هزار
بشکه تعیین شده بود.
 -۸اعضای اوپک و متحدانشــان
پــس از پایان ماه ژوئیــه وارد گام دوم
توافق یعنی کاهــش  ۷میلیون و ۷۰۰
هزار بشــکهای شــدند و تولید خود را

روزانه یک میلیون و  ۹۰۰هزار بشــکه
افزایــش دادند .اگر دقت کرده باشــید
اوپــک و متحدانش در ماه مه و ژوئن ۹
میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در روز و در
ماه ژوئیه  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار بشــکه
از تولید خود کاستند .سهمیه اعضا به جز
روسیه و عربستان بر مبنای اکتبر ۲۰۱۸
تعیین شد.
 -۹بــر اســاس تازهترین گزارش
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق
اوپک  -غیراوپــک ( )JMMCاعضای
اوپک در ماه اکتبر  ۱۰۵درصد و اعضای
غیرعضــو اوپک  ۹۶درصد بــه توافق
کاهش تولید پایبند بودند .تأکید میشود
ایران ،ونزوئال و لیبی از اعضای اوپک و
مکزیک از کشورهای غیرعضو اوپک (از
مــاه ژوئیه) از کاهش توافق تولید معاف
هستند.
 -۱۰همانطــور که عنوان شــد،
خط پایه و مبنای محاســبه تولید برای
همه کشــورهای حاضر در توافق آوریل
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال
 ۲۰۱۸میالدی و مبنای محاســبه تولید
بــرای روســیه و عربســتان روزانه ۱۱

میلیون بشــکه تعیین شــده است .این
گزاره هماکنون و بهصورت غیرمستقیم
مورد انتقاد امارات اســت .آنها خواستار
افزایش ســهمیه خود در توافق کاهش
تولید هستند.
 -۱۱بند  ۶را بــار دیگر بخوانید.
در آنجــا گفتیم عراق ،نیجریه ،آنگوال و
قزاقستان در نشست ژوئیه قول مساعد
دادند تعهدهای عملنکــرده مربوط به
ماههای مه و ژوئن را در ماههای ژوئیه،
اوت و ســپتامبر جبران کننــد ،اما اگر
میخواهید بدانید چنین اتفاقی رخ داده یا
خیر ،پاسخ منفی است .رقم تولید جبرانی
عراق از زمان اجرای توافق به  ۶۱۰هزار
بشــکه ،نیجریه به  ۲۰۹هزار بشــکه،
آنگوال به  ۲۵هزار بشکه و قزاقستان به
 ۱۷۸هزار بشکه تا پایان ماه اکتبر رسیده
اســت .این کشورها باید این مقدار تعهد
جبرانــی کاهش تولید را تا پایان ســال
 ۲۰۲۰اجرایی کنند .آیا میتوانند؟!
 -۱۲نیجریه افزون بــر اینکه به
تعهدهایش در توافق کاهش تولید عمل
نکرده و شــاگرد خوبی هم نبوده است،
حاال از اوپک خواسته با قرار دادن میدان

آگبامی این کشور در طبقهبندی میعانات
گازی ،ســهمیه تولید نفــت نیجریه را
ارزیابــی کنــد و همینطور خواســتار
دریافت باالترین ســطح تولید نفت خام
خود در  ۲تا  ۳سال پیش از بهرهبرداری
میدان آگبامی در ســال  ۲۰۰۸بهعنوان
تولید نفت خام مرجع شــده است .با این
درخواستها و در صورت موافقت ،نباید
امیدی بــه تعهد به تولیــد جبرانی این
کشور داشت.
 -۱۳نکتــه پایانی ،با آغاز ســال
 ۲۰۲۱میالدی بر اســاس آنچه توافق
شــده اســت تولید اعضــای اوپک و
متحدانش بایــد یک میلیــون و ۹۰۰
هزار بشــکه در روز افزایش یابد و مقدار
کاهش تولید بــه  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار
بشکه در روز تسهیل شــود ،اما شواهد
حاکی اســت با توجه بــه ضعف تقاضا
بهدلیل تشدید شیوع ویروس همهگیری
جهانی کرونا امکان تمدید توافق کاهش
تولید بــه رقم  ۷میلیــون و  ۶۰۰هزار
بشــکه برای یک دوره سه ماهه دیگر
وجــود دارد ،یعنی ماههای ژانویه ،فوریه
و مارس .۲۰۲۱

رئیــس جمهــوری روســیه گفــت :پروژههــای کالنــی با
سرمایهگذاری مجموع حدود  ۵تریلیون روبل ( ۶۶میلیارد دالر) باید
در صنعت پتروشیمی اجرا شود.
والدیمیر پوتین ،روز سهشــنبه ( ۱۱آذرماه) در نشست توسعه
صنعت پتروشــیمی اعالم کرد که تقاضای جهانی برای محصوالت
پتروشیمی ساالنه حدود چهار درصد رشد میکند ،در حالی که رشد
ســاالنه تقاضای جهانی برای نفت تنها یک درصد است.وی افزود:
این مســئله بسیار امیدوارکننده اســت .انتظار میرود میانگین رشد
ســاالنه تقاضای جهانــی برای محصوالت پتروشــیمی نزدیک به
چهار درصد باشــد .در پنج سال آینده ،میانگین رشد تقاضای جهانی
برای نفت خام یک درصد خواهد بود.رئیسجمهوری روســیه اظهار
کرد صنعت پتروشــیمی روسیه ظرفیت رشد عظیمی دارد و خواستار
ارتقای فرآوردههای پتروشیمی روسیه در داخل و خارج از این کشور
شد.پوتین گفت :برای این منظور ،پروژههای کالنی با سرمایهگذاری
مجموع حدود  ۵تریلیون روبل ( ۶۶میلیارد دالر) باید در این صنعت
اجرا شــود.وی اظهار کــرد که در مجموع  ۱۴پروژه از این دســت
باید در روسیه اجرا شــود.رئیسجمهوری روسیه با اشاره به موضوع
جایگزینــی واردات در صنایع پتروشــیمی گفت :مقــدار جایگزینی
واردات در صنایع پتروشــیمی با تناژ پایین ناکافی است.پوتین افزود:
ســهم واردات در سطح باالیی باقی مانده است ،بنابراین باید تالش
شود نسبت موجود تغییر یابد.وی اظهار کرد :تقاضای داخلی در این
زمینه ،البته بهطور قابل توجهــی از آنچه هماکنون تولید میکنیم،
بیشتر است و از طریق واردات تأمین میشود .برای بعضی از اقالم،
وابســتگی به تأمینکنندگان خارجی به صددرصد میرسد ،البته این
شرایط باید تغییر کند.
علیرغم حمایتهای مالی در دوره کرونا؛

تعداد شرکتهای ورشکسته نفت شیل آمریکا
رو به افزایش است

صنعت نفت شــیل آمریکا علیرغم بستههای متعدد کمک مالی

تشدید بحران گازی مدیترانه با تالش فرانسه برای تحریم ترکیه
تالشــهای فرانســه برای به تصویب
رســاندن تحریمهای اروپایی علیه ترکیه که
با حمایت کشــورهای یونان و قبرس همراه
اســت ،قوت گرفته و انتظار می رود پاریس
ماه آینده اقدام تنبیهی را پیشنهاد کند.

پیشنهاد فرانســه برای تحریم ترکیه
که تاکنــون با عدم اقبال ســایر دولتهای
اتحادیــه اروپا روبرو شــده ،در واکنش به
ماهها اختالف بر ســر اکتشــاف و حفاری
منابع هیدروکربن از ســوی ترکیه در شرق
دریای مدیترانه و منطقه مورد مناقشــه با
کشورهای یونان و قبرس مطرح شده است.
فرانســه می گوید این اقــدام ترکیه نقض
حریم آبهای ســرزمینی و منطقه اقتصادی
قبــرس و یونــان اســت.پاریس می گوید
رجب طیــب اردوغان ،رییس جمهور ترکیه
به هشدارهای ســران اتحادیه اروپا در اول
اکتبر برای عقب نشینی در اختالف مربوط
به اکتشــاف گاز در مدیترانــه یا مواجهه با
پیامدهــای آن توجهی نکرده اســت.فاتح
دونمــز ،وزیر انرژی ترکیــه اواخر مهر ماه
اعالم کرد :کشتی اکتشافی اوروج رئیس به
نقطه ای در مدیترانه بازگشته و فعالیتش را
آغاز کرده است .این اقدام باعث برانگیخته

شــدن مجدد تنش میان ترکیه با یونان و
قبرس شد که همســایگان این کشور و از
اعضای اتحادیه اروپا هســتند .تنشها میان
این کشــورها در ماههای اخیر پس از این

که ترکیه حفاری و اکتشــاف برای نفت و
گاز در شــرق مدیترانه را ازسرگرفت ،شعله
ور شد .یونان و قبرس این منطقه را بخشی
از آبهای ســرزمینی خود می دانند .تشدید

تنشها در شرق مدیترانه و اختالف فزاینده
میان یونان و ترکیــه که هر دو از اعضای
گروه ناتو هســتند ،باعث شده اتحادیه اروپا
وضع تحریمها علیه ترکیه بر سر حفاری در

شرق مدیترانه را بررسی کند.انتظار می رود
پارلمان اروپا روز پنج شــنبه با تقبیح بازدید
اخیر اردوغان از قســمت شــمالی جزیره
قبرس ،خواســتار تحریم علیه ترکیه شود.
پیش بینی می شود که تحریمهای فرانسه
بخشهای کشتیرانی ،بانکی و انرژی ترکیه
را که برای فعالیتهای اکتشــاف نفت و گاز
این کشــور حیاتی شمرده می شوند ،هدف
بگیرد .ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه
در یــک جلســه پارلمانی با بیــان این که
رویارویی یا همکاری ،این موضوع به خود
ترکیه بستگی دارد ،به این کشور اولتیماتوم
داد.اما یک دیپلمات اتحادیه اروپا در گفت
و گو با رویترز اظهار کرد :ترکیه در بسیاری
از حوزه ها ،یک شــریک کلیدی به شمار
می رود بنابراین توافق جمعی در شــورای
اتحادیه اروپا برای تحریمهای این کشــور
وجود ندارد.بر اساس گزارش اویل پرایس،
فرانســه در ماههای گذشــته بــه عنوان
هشــداری به ترکیه ،مانورهــای دریایی و
هوایی مشترک با ارتشهای یونان و قبرس
در مدیترانه برگزار کرده است اما به نظر می
رســد که این اقدامات تاثیری در اردوغان
نداشته است.

فدرال دوران سختی را با پاندمی کرونا میگذراند و گزارشات حاکی از
شدت گرفتن نرخ ورشکستگی این شرکتها هستند.

به گزارش دانش نفت به نقل از راشــاتودی ،صنعت نفت شیل
آمریکا علیرغم بســتههای متعدد کمک مالی فدرال دوران سختی
را با پاندمی کرونا میگذراند و گزارشــات حاکی از شدت گرفتن نرخ
ورشکستگی این شرکتها هستند.صنعت نفت شیل در تالش است
خود را از شوک بدترین سقوط تقاضای نفت در تاریخ بازارهای نفت
ریکاوری کند .برخی از شرکتها در این شرایط تحکیم خود را آغاز
کردهاند و بســیاری دیگر تحت فشار سنگین مالی تقاضای حمایت
از ورشکســتگی خود را ثبت کردهاند.این در حالی است که صنعت
نفت و گاز آمریکا امســال مورد حمایت دولت قــرار گرفته و برای
حفظ کارکنان این صنعت دولت شــرکتهای فعال در این زمینه را
از مالیات معاف کرده و برخی وامهای آنها را بخشــیده است.با این
حال نرخ ورشکستگی شرکتهای نفت شیل آمریکا از سه ماهه دوم
پس از ســقوط قیمتها در اوایل ماه مارس (تحت تأثیر افت تقاضا
و جنگ قیمت روسیه-عربستان) شــدت گرفت .حفاران آمریکایی
بالفاصله در بازه آوریل تا ژوئن  ۲میلیون بشکه از تولید خود کاستند
و ســرمایهگذاریهای خود را متوقف کردند.در  ۶ماه گذشته هزاران
شــغل در این صنعت نابود شد که بخش بزرگی از این مشاغل دیگر
هرگز ایجاد نخواهند شد.صنعت نفت شیل آمریکا با روی کار آمدن
جو بایدن که وعده داده اســت حفــاری نفتی در زمینها و آبهای
فدرال را (بــه علت تأثیرات منفی آبوهوایی) متوقف کند ،بیشــتر
تحت فشار قرار خواهد گرفت.طبق تحقیق جدید بیلاوتواچ صنعت
سوخت فسیلی آمریکا که بیش از  ۲۶هزار شرکت در آن فعالاند بین
 ۱۰.۴تا  ۱۵.۲میلیارد دالر کمک مستقیم دریافت کردهاند .به عالوه
کمکهای غیرمســتقیمی مانند خرید اوراق قرضه این شــرکتها
توســط فدرالرزرو کمکهای مالی به آنهــا را از  ۱۱۰میلیارد دالر
فراتر برده است.
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دانش نفت از نشست خبری آنالین مدیرعامل پتروشیمی نوری با خبرنگاران گزارش می دهد؛

جهش تولید ،فروش و سودآوری در پتروشیمی نوری و تشریح
پروژههایزیستمحیطینوری

مدیرعامل پتروشیمی نوری :کاهش نرخ ارز ،تأثیر قابل توجهی بر سودآوری مجتمع نخواهد داشت
فرایندها فرآیند تعمیرات است؛ میدانید که تعمیرات از جمله
مورادی اســت که در شــرکتهایی که در حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی فعال هستند موجب توقف تولید واحدها میشود،
همکاران ما به صــورت سیســتماتیک در فرآیند تعمیرات
توانســتند پکیجهای تعمیراتی را استخراج کنند و پکیجهای
نصف روزه ،یک روزه ،دو روزه ،ده روزه 25 ،روزه و یک ماهه
را تدوین کردهاند تا در صورت رخ دادن مشکلی مانند قطعی
در یوتیلیتی در همان زمان قطعی ،پکیج تعمیراتی متناسب را
اجرا کنیم و همین فرآیند نظام مند باعث شــده مواردی که
باعث وقفه تولید میشود را به حداقل برسانیم و تداوم تولید را
تاکنون شاهد باشیم و این فرآیندها و برنامهریزیها همچنان
ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل پتروشــیمی نوری با اشاره به شکسته شدن
رکورد تولید در این مجتمــع ،از افزایش قابل توجه صادرات،
فروش و برنامههای ویژه این شــرکت ،بــرای تداوم تولید
بیش از ظرفیت و سودآوری بیشتر با اضافه شدن محصوالت
پتروشیمی هنگام به سبد محصوالت نوری که سهام آن توسط
این پتروشیمی خریداری شده پرداخت.

به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی نــوری ،بعد از
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پتروشــیمی نوری که با
دستور کار افزایش ســرمایه دویست درصدی از محل سود
انباشته در سالن اجتماعات صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی برگزار شد ،نشستی خبری با
حضور مهندس صانعی مدیرعامل و بهنام توانا مدیرمالی این
شرکت با خبرنگاران ،به صورت آنالین برگزار و به سئواالت
خبرنگاران و سهامداران پاسخ داده شد.

چرا مالیات نوری افزایش یافته؟

از دیگر ســؤاالت مطرح شــده در این نشست خبری
آنالین ،افزایش مالیات منظور شده در صورتهای مالی این
شرکت نسبت به سال گذشته است ،مدیرمالی نوری در این
باره گفت :افزایش مالیات شرکت به خاطر افزایش سودآوری
شرکت بوده که امســال به دلیل قیمت جهانی محصوالت
نسبت به سال گذشته ،سودآوری محصوالت داخلی نوری هم
افزایش یافته و از سوی دیگر سود تسعیر ارز هم شامل مالیات
میشود و این باعث شــده که ما مالیات بیشتری شناسایی
بکنیم.

حدود  4400میلیارد تومان سود خالص در شش ماهه
نخست

در ابتــدای این نشســت ،صانعی با اشــاره به اینکه
پتروشــیمی نوری در  ۸ماهه اول سال  ۱۳۹۹موفق به تولید
 ۱۰۸درصد ظرفیت اســمی یعنی  ۸درصد باالتر از ظرفیت
اســمی و  ۱۵درصد باالتر از برنامه تولید شده ،تصریح کرد:
شرکتی که خوب تولید کند حتم ًا سود خوبی هم خواهد داشت
و همانطور که در گزارشهای شش ماهه اول نوری در کدال
آمده ،در این مدت  4400میلیارد تومان سود خالص ناشی از
تولید شناسایی شده و این روند تولید با برنامهریزی انجام شده
حداقل تا پایان سال تداوم خواهد داشت.
مدیرمالی شرکت هم با اشاره به سودآوری خوب نوری
در شش ماهه نخســت ،تاکید کرد :پیشبینی ما تداوم این
سودآوری در شش ماهه دوم و در نتیجه رقم خوردن سال به
مراتب بهتری نسبت به سال گذشته از نظرسودآوری شرکت
برای سهامداران است.
مدیرعامل پتروشیمی نوری درباره افزایش احتمالی نرخ
خوراک ،گفت :نرخ خــوراک تابعی از افزایش قیمت جهانی
نفت اســت که قیمت محصول نهایی هم تابعی از آن است
به این معنا که قیمت محصول و خوراک با هم تناسب دارند
و به هر نســبتی که قیمت خوراک کم یا زیاد بشود ،قیمت
محصوالت پتروشیمی هم باالتر یا پایینتر میآید.
پروژه زیروفلرینگ به مرحله قرارداد رسید

وضعیت پــروژه زیرو فلرینگ از ســواالتی بود که در
این جلسه مطرح شد .صانعی در پاسخ به این پرسش گفت:
یکی از قولهایی که به ســهامداران خود داده بودیم ،انجام
پروژه زیرو فلرینگ و تولید کود ســولفات آمونیوم است که
خوشبختانه توانستیم مناقصه این پروژه را برگزار کنیم ،برنده
این مناقصه مشخص شده و طی یکی دو هفته آینده قرارداد
امضا و استارت پروژه زده میشود که انشاءاهلل طبق قرارداد،
طی  ۲۶ماه آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
نوری ،شرکتی صادراتی است

یکی از خبرنگاران پرسشــی درباره اشــباع احتمالی
بازار داخلی از محصوالت نوری پرســید که مدیرعامل این
پتروشیمی پاسخ داد :ظرفیت تولید محصوالت ما حدود چهار
و نیم میلیون تن است ،از ابتدای راه اندازی ،حدود  ۶۰درصد
محصوالت شرکت صادر شده است و اساس ًا میتوان گفت که
شــرکت پتروشیمی نوری شرکتی صادراتی است .ما در سال
 ۹۹هم حدود  ۵۵درصد از محصوالتمان را به خارج از کشور
صادر کردهایم .البته این نکته مهم را هم باید تاکید کنم که
مــازاد محصوالت مورد نیاز بازار داخل ،صادر خواهد شــد و
مادامی که بازار داخلی به محصولی نیاز دارد ،اولویت ما تأمین
نیاز بازار داخل است و خوشبختانه تا حاال توانستیم علیرغم
وجود مشــکالتی که بر سر راه صادرات وجود دارد ۸ ،درصد
باالتر از ظرفیت اسمی تولید کنیم و وقتی تولید میکنیم حتم ًا
آن را میفروشیم چه در بازار داخلی و چه به صورت صادرات.
پروژههای زیست محیطی نوری

توجه پتروشــیمی نــوری به محیط زیســت از دیگر
مواردی بود که از ســوی خبرنگاران بــه صورت آنالین در
این نشســت مطرح شد .صانعی در این باره نیز توضیح داد:
انجام پروژههای محیط زیست از ابتدای تأسیس این شرکت
از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اجرای ســامانه جمعآوری
بخارات حاصل از بارگیری کشــتیها را نوری برای اولین بار
در کشــور اجرا و نصب کرد.وی ادامــه داد :هنگام بارگیری
کشتیها ،بخاراتی در مخازن کشتی تولید میشود که اگر این
سامانه نباشد ،به اتمسفر میرود و محیط را آلوده میکند ،که
با نصب این ســامانه ما توانستیم ،بخارات حاصل از بارگیری
کشــتیها را جمعآوری و بعد از مایعســازی و طی فرآیندی
دوباره به محصول تبدیل کنیم.
مدیرعامل پتروشــیمی نوری ،یادآور شد :دومین پروژه
شاخص محیط زیستی که ما انجام دادهایم،پروژه حفاظت از

در مجمع عمومی فوق العاده؛

افزایش سرمایه  200درصدی نوری تصویب شد
در مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی نوری که صبح امروز برگزار شد،
سرمایه این شرکت از  3هزار میلیارد ریال به 9هزار میلیارد ریال از محل سودانباشته،
افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی نوری ،این مجمع فوق العاده
با حضور  83.9درصدی ســهامداران حقوقــی و حقیقی وبا حضور فیزیکی حداقلی
ســهامداران حقیقی ،به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشــتی ناشی ازبیماری کرونا
در ســالن اجتماعاتهلدینگ خلیج فارس برگزار شــد.این مجمع به ریاست سعید
محبیفر و با نظارت مرتضی رحیمیان ســرای و افشار سرکانیان و همچنین حضور
تقی صانعیمدیرعامل پتروشیمی نوری ،حسابرس و حضور آنالین نماینده سازمان
شد .بعد از پخش فیلمی از دستاوردها و برنامههای پتروشیمی نوری،
بورس برگزار 
گزارش حســابرس در خصوص این افزایش سرمایه که به منظورجبران هزینههای
انجام شــده پتروشیمی نوری در جهت خرید  99درصد ســهام شرکت پتروشیمی
هنگام و از محل ســود انباشته انجاممیشــود ،قرائت شد.در ادامه ،ریاست مجمع
اظهار داشــت :با توجه به اینکه پتروشیمی نوری ،ســرمایهگذاری بسیار خوبی در
پتروشیمی هنگام کرده کهامیدواریم تا پایان امسال ،آمونیاک این مجموعه به تولید
برسد و انشااهلل باعث افزایش بازدهی و سودآوری در مجموعه نوریخواهد شد ،در
همین راستا هلدینگ خلیج فارس اجازه داد که بخشی از سود انباشته شرکت ،صرف
افزایش سرمایه شــود.معاونت مالی و سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس ،تصریح
کرد :منابعی هم که در شــرکت میماند برای پیشــبرد پروژه هنگاماستفاده خواهد
شــد و وضعیت پروژه هنگام در شرایط مطلوبی اســت.در ادامه یکی از سهامداران
حقیقــی درباره علت تولید اوره و آمونیاک در هنگام با توجه به اینکه بازار داخلی از
این محصولاشباع شده پرســید که که مدیرعامل پتروشیمی نوری ،اظهار داشت:
پتروشــیمی هنگام در نوار ساحلی احداث شده و هدف اینپتروشیمی بازار خارجی
اســت .محصوالت به محض تولید روی نوار نقالهای که از مجتمع تا اسکله احداث
شــده برای بارگیریمیرود و باید توجه داشــت که ایران امروز یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان اوره و آمونیاک در سطح جهان است و محصول اورهو آمونیاک ایران
دلفینهای نادر گوژپشــت خلیج فارس است که چند سالی
اســت این پروژه با هماهنگی اداره کل محیط زیست استان
بوشهر و یکی از دانشــگاههای کشور در راستای حفاظت از
نسل خاصی از دلفینهای رو به انقراض اجرا شده و همچنان
هم ادامه دارد و البته پروژههای زیست محیطی دیگری هم
در شرکت در جریان اســت و پروژه زیرو فلرینگ نوری هم
یک جنبه زیست محیطی پررنگ در راستای کاهش آلودگی
هوا ناشی از سوختن گاز فلر دارد.
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر پتروشیمی نوری دارد؟

یکی از ســئواالت پرتکرار خبرنگاران در این نشست
نوسانات نرخ ارز ،کاهش نرخ ارز و تأثیر رفع احتمالی تحریمها
بر پتروشــیمی نوری بود.مدیرمالی نوری در این مورد گفت:
نوســانات نرخ ارز بر قیمت خوراک و فروش محصوالت ما
تاثیردارد و همانطور که گفته شــد بــا افزایش نرخ خوراک،
قیمت محصــوالت ما هم افزایش پیدا میکند و در کل این
نوسانات به گونهای نیست که سهامداران عزیز متضرر شوند،
بــا مدیریت نقدینگی و مالی در بخش داخلی و ارزی طوری
حرکت کردهایم که نه تنها ســهامداران منتفع شوند بلکه در
سال مزین شده به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری،
هم جهش تولید را داشــته باشیم ،هم جهش صادرات و هم
جهش سودآوری.مدیرعامل پتروشیمی نوری هم در این باره

خریداران قابل توجهی در دنیــا دارد.محبیفرد هم در این خصوص توضیح داد :در
حال حاضر هلدینگ خلیج فارس ،بزرگترین صادر کننده محصوالت پتروشــیمی
کشــور است و سهم  40درصدی از تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کشور را در
اختیار دارد و قطع ًا قبل از اینکه طرحهایاین هلدینگ به بهرهبرداری و تولید برسد،
فروش و صادرات آن مجتمع ،در شــرکت تجــارت صنعت و هلدینگ خلیج فارس
برنامهریزی میشود.وی افزود :هفته گذشته پتروشیمی لردگان توسط رئیسجمهور
افتتاح رسمی شــد که آن پتروشیمی هم محصولی مشابه با هنگام داردو با سواپ
انجام شــده بین هلدینگ و پتروشــیمی پردیس و  ...محصول مــورد نیاز داخل از
پتروشیمی لردگان تأمین میشود ومحصوالت پتروشیمی هنگام با توجه به موقعیت
خوبی که از نظــر جغرافیایی دارد صادر خواهد شــد.کاهش هزینههای فروش در
صورتهای مالی شــش ماهه نخســت  99از دیگر ســؤاالت مطرح شده بود که
مدیرعامل نوری در اینخصوص گفت :با برنامهریزی خوب شرکت تجارت صنعت،
تعامالت ســازنده همچنین نظم و انضباطی که در کار بود ،هزینهفروش و صادرات
بســیار بهینه شد ،از طرف دیگر هم مقدار تولید مجتمع و هم مقدار فروش افزایش
یافته و توجه داشــته باشید کهبا تولید و صادرات بیشتر ،قیمت تمام شده فروش در
هــر تن پایین میآید و به همین دلیل هزینه صادرات و فروش ما هم کاهشقابل
توجهی پیدا کرده است.در پایان ،معاون مالی و سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس،
خاطر نشان کرد :وقتی ما سهام شرکت پتروشیمی نوری را به بورسعرضه کردیم
به مردم قول دادیم که این شــرکت خوبی اســت ،در دو مجمع گذشته هم که در
خدمت سهامداران بودم ،قول دادم کهنوری یک شرکت بسیار خوب ،رو به جلو و با
مدیریت هوشــمند است و خوشحالم که امروز نزد سهامداران نوری روسفید هستیم
و سهامداران مطمئن باشند که سهم نوری ،سهم بسیار خوبی است و از این به بعد
با توجه به برنامههای توســعهای که این مجتمعدارد ،بهتر هم خواهد شد.در پایان
این مجمع ،افزایش سرمایه دویست درصدی نوری از محل سود انباشته با اکثریت
آرا به تصویب رســید و سرمایه نوریاز  3هزار میلیارد ریال به  9هزار میلیارد ریال
افزایش پیدا کرد.

گفــت :امروز قیمت دالر تقریب ًا روی حــدود  ۲۳تا  ۲۴هزار
تومان ثابت شــده و در  ۶ماهــه دوم ،میزان تولید ما همانند
شش ماهه نخست خواهد بود ،ضمن اینکه نرخ ارز در شش
ماهه نخست همانطور که در کدال آمد حدود  21هزار و 400
تومان بوده که در شــش ماهه دوم این رقم باالتر هم رفته،
بنابراین این نوسانات در ســودآوری ما خللی ایجاد نخواهد
کرد.صانعی همچنین درباره آثــار رفع احتمالی تحریمها بر
پتروشــیمی نوری گفت :قیمت خوراک بعد از رفع احتمالی
تحریمها باالتر میرود ،از ســوی دیگر بر اســاس مصوبه
مجلس که نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمیهای داخل95 ،
درصد فوب صادراتی اســت که قطع ًا با رفع تحریم ،صادرات
محصوالت ما هم بیشــتر میشــود و تغییرات چندانی روی
حاشیه سود نخواهیم داشت .مهم این است که شرکت باالتر
از ظرفیت اسمی تولید کند تا هزینههای ثابت را پوشش دهد
و با تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و تداوم تولید شاهد
تغییر محسوسی روی حاشیه سود نخواهیم بود.وی تاکید کرد:
وقتی تحریمها برداشته شود عالوه بر نزدیک شدن قیمتها
به قیمت بینالمللی و آســانتر شدن صادرات ،شاهد کاهش
قیمت لجستیک صادرات خواهیم بود که نکته مهمی است،
چرا که به دلیل تحریمهای ظالمانه ،قیمت لجستیک صادرات
محصوالت یک و نیم تا دو برابر باالتر رفته که با برداشــته

شــدن تحریمها ،این قیمت به قیمت معمول و اســتاندارد
کاهش پیدا میکند.
تأثیر کرونا بر نوری

بیماری فراگیر کرونا و تاثیراتی که شرایط ویژه ناشی از
کرونا بر تولید و فروش محصوالت پتروشیمی نوری داشته از
دیگر ســئواالت مطرح شده بود ،که صانعی در این خصوص
گفت :ما در مجتمع تمام قوانین وضع شده دراین خصوص را
اجرا کردهایم .از دورکاری پرســنل تا اجرای دقیق پروتکلها
و با وجود شــرایط ویژه شیوع این ویروس و رعایت قوانین و
پروتکلها ،بحمداهلل مشکل خاصی در مجتمع به وجود نیامد
و با برنامهریزی انجام شــده توانستیم تولید و فروش شرکت
را افزایش چشمگیری بدهیم و به  108درصد تولید ظرفیت
اسمی برســیم.مدیرعامل نوری ،تصریح کرد :در سال ۱۴۰۰
هم تالش ما در درجه اول تداوم تولید و در درجه دوم نظارت
دقیق بر اجرای سه پروژه مهم هنگام ،شیرینسازی برشهای
سنگین و زیرو فلرینگ خواهد بود.
وی همچنین اظهار داشــت :در شــرکت پتروشیمی
نوری ،سیستمها به صورت فرایندی مدیریت میشود ،حدود
 ۸۵فرایند با  ۲۴۵شــاخص داریم که تمام فرآیندها را با این
 ۲۴۵شاخص ارزیابی ،تجزیه و تحلیل میکنیم و نقاط ضعف
و قوتمان را به همین شــیوه استخراج میکنیم .یکی از این

نوری باز هم افزایش سرمایه میدهد؟

چند سئوال درباره اینکه آیا نوری باز هم افزایش سرمایه
خواهد داد؟ آیا این افزایش ســرمایه از محل تجدیدارزیابی
دارایی خواهد بود و آیا برای انجام پروژه برش سنگین ،نوری
افزایش سرمایه خواهد داد سئواالتی مطرح شد که صانعی در
پاسخ گفت :منابع پروژه برش سنگین از قبل پیشبینی شده
و موضوع افزایش سرمایه برای سایر پروژهها در حال بررسی
اســت که اگر این بررسی تمام شد و به نتیجه برسد حتم ًا به
اطالع ســهامداران خواهد رسید .وی همچنین تصریح کرد:
ما برنامهای بــرای تجدید ارزیابی دارایی نداریم ،چون نوری
یک شرکت در حال تولید و ســودآور است و فع ً
ال نیازی به
این کار نیست.
زمان بهره برداری پتروشیمی هنگام

صانعی همچنین درباره زمان راهاندازی طرح پتروشیمی
هنگام ،اظهار داشــت :واحد آمونیاک هنگام ،در ابتدای سال
 ۱۴۰۰افتتاح میشــود و واحد اوره آن در ابتدای سال ۱۴۰۱
راهاندازی خواهد شد .ظرفیت تولید اوره هنگام ،یک میلیون و
 ۱۵۵هزار تن و ظرفیت آمونیاک آن  ۷۲۶هزار تن است و با
توجه به اینکه هنگام در کنار دریا احداث شده و همچنین از
تکنولوژی جدید بهره میبرد نه تنها مانند سایر تولیدکنندگان
اوره و آمونیــاک ســودآور خواهد بود که این ســود به دلیل
پایینتر بودن هزینه تمام شــده و صادرات و تکنولوژی روز،
بیشتر هم خواهد بود.
تهیه خوراک برش سنگین از دیگر فازهای پارس جنوبی

علت پایین بودن تولید محصول برش ســنگین نوری
نسبت به ظرفیت اسمی از دیگر سئواالت مطرح شده بود که
مدیرعامل پتروشــیمی نوری در پاسخ گفت :در سال ۱۳۸۷
میزان هویاند خوراک ما حدود  41درصد بود که در ســال
 ۱۳۹۹به  ۳۳درصد رسیده یعنی معلوم میشود با بهرهبرداری
مداوم از چاههای قدیمیتر پارس جنوبی ،میزان هویاند در
آن کمتر شــده و در حال کار بر روی پروژهای هستیم که در
صورت به نتیجه رسیدن بتوانیم از فازهای جدید مانند فاز ،12
 18 ،10 ،13یــا  19پارس جنوبی در صورت باال بودن میزان
هویاند آنها برداشت کنیم.
زمان بازگشایی سهام نوری

صانعی همچنین درباره زمان بازگشایی سهام نوری بعد
از افزایش ســرمایه اظهار داشت :ما تمام اقدامات الزم را در
سریعترین زمان ممکن انجام میدهیم و البته انجام معامله و
زمان قابل معامله شدن سهام جایزه نیازمند طی تشریفاتی در
سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری و  ...است.
وی همچنین درباره عرضه احتمالی ســهام هنگام به
بورس هم گفت :بحثهایی در این خصوص مطرح شده اما
هنوز تصمیمی برای عرضه سهام آن گرفته نشده است.
علت کاهش هزینههای فروش نوری

در پایــان این نشســت خبری دربــاره علت کاهش
هزینههای فروش نوری در ســال جاری پرســیده شــد که
صانعی ،خاطر نشان کرد :همکاران خوب ما در شرکت تجارت
صنعت برنامهریزی بسیار خوبی برای مدیریت و بهینهسازی
هزینههای لجستیک از جمله کشــتی و مخازن داشتهاند و
عــاوه بر این تولید و فروش ما هــم افزایش قابل توجهی
پیدا کرده که در نتیجه آن هزینه فروش شرکت هم کاهش
پیدا کرده است.

