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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

ل بادی جهان در مرز مشترک ایران و افغانستان
بهرهبرداری بزرگترین تون 

سهشنبه 5اسفند  - 1399شماره1009

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره به آغاز پروژه توسعه و احداث یکی از بزرگترین تونلهای بادی جهان در مرز مشترک ایران و افغانستان گفت 25 :مگاوات از این
پروژه تا پایان سال  1399بهرهبرداری و  25مگاوات دیگر در ابتدای سال  1400به شبکه متصل خواهد شد.بهگزارش اقتصادسرآمد ،محمد ساتکین افزود :احداث و بهرهبرداری
از این نیروگاه  50مگاواتی منجر به ایجاد زیرساختهای توسعهای از قبیل جادهکشی ،ایجاد خط فشار قوی ،احداث پست ،مخابرات و اینترنت شده است.وی با اشاره به استقبال
سایر سرمایهگذاران برای احداث پروژههای جدید بادی در این منطقه ،افزود :عالوه بر این پروژه ،یک پروژه  50مگاواتی دیگر نیز با استفاده از توربینهای  4.2مگاواتی در حال
توسعه است که بخشی از آن تا پایان سال جاری و بخشی دیگر در ابتدای سال  1400اجرا خواهد شــد.معاون وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از پرپتانسیلترین و قویترین مناطق
بادخیز جهان در مرز ایران و افغانستان با ظرفیت  30هزار مگاوات شناسایی شده است ،اظهار کرد :حدود  25هزار مگاوات از ظرفیت این منطقه بادخیز بزرگ در خاک افغانستان
و نزدیک به  5000مگاوات از آن در خاک ایران قرار دارد.

گزارش
حذف یارانههای صنایع با شیب مالیم

مصطفی طاهری با اشــاره به مکانیسم جدید
محاسبه انرژی مصرفی صنایع فوالد گفت :بر
اساس تصمیم کمیسیون تلفیق۷۰ ،درصد انرژی
مصرفی شرکت های فوالدی و پتروشیمیها با قیمتهای
قبلی و به صورت یارانهای و ۳۰درصد بر اساس قیمت های
آزاد و به صورت دالری محاســبه خواهد شد.به گزارش
اقتصادسرآمد از اقتصادآنالین ،بعد از ارائه بودجه  ۱۴۰۰به
مجلس در ۱۲آذرماه ،یکی از تصمیمات جنجالی کمیسون
تلفیق که ســر و صدای زیادی ایجاد کرد ،موضوع حذف
یارانه انرژی شرکتهای فوالدی و صنایع پتروشیمی بود
که بر اساس تصمیم تلفیق ،قرار بود بر اساس قیمت فوب
خلیج فارس محاسبه شوند .مدافعان این تصمیم با توجه به
سودهای کالن شرکتهای فوالدی ،از ضرورت پایان عصر
یارانههای ارزان سخن میگفتند .مخالفان اما با توجه به تاثیر
افزایش قیمت تمام شــده محصوالتی چون ورق فوالد در
قیمت تمام شده مسکن ،خودرو ،لوازم خانگی و ...اجرای
چنین تصمیمــی را باعث بروز تکانههــای تورمی در این
بازارها ارزیابی میکردند .نهایتا بعد از ارائه بودجه اصالحی
توسط دولت ،اعضای کمیسیون تلفیق با ایجاد ساز و کاری
میانه ،صنایع کشور را به  ۲دسته فوالدیها و پتروشیمیها
از یک سو و صنایع کوچک ،متوسط و سیمانیها از سوی
دیگر ،دســته بندی و افزایش نرخ یارانه مصرفی را با یک
شیب بسیار مالیم محاسبه کردند.
نماینده مردم زنجان در مجلس ،چگونگی تصمیم کمیسیون
تلفیــق در این زمینه را تشــریح و اظهار داشــت :تصمیم
کمیسیون تلفیق در خصوص یارانههای انرژی صنایع در
بودجه  ۱۴۰۰به این صورت است که منابع پیش بینی شده
از میزان و نرخ مصرف انرژی صنایع که قبال ۱۸هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده بود به  ۸هزار میلیارد تومان کاهش
پیدا کرده اســت .یعنی نمایندگان تنها تالش کرده اند بهره
وری مصرف انرژی در بخش صنعــت را افزایش دهند و
تخصیص یارانههای انرژی بــرای بخش صنعت همچنان
تداوم خواهد داشت.
طاهــری افزود :به عبــارت روشــنتر ،یارانههای انرژی
صنایع کشور ،حذف نمی شود ،بلکه به  ۲دسته فوالدیها
و پتروشــیمیها از یک طرف و صنایع کوچک ،متوسط و
سیمانیها از سوی دیگر تقسیم بندی میشوند .نرخ یارانه
مصرفی هر دسته نیز به طور مجزا محاسبه میشود .در این
میان ۳۰درصد سوختی که تحویل شــرکتهای فوالدی
و پتروشیمیها میشــود با قیمتهای بین المللی محاسبه
میشود و  ۷۰درصد میزان سوخت مصرفی این شرکتها بر
اساس همان قیمتهای قبلی و به صورت یارانه ای محاسبه
خواهند شد.عضو کمیسیون تلفیق گفت :به عبارت روشنتر
بر اساس مکانیســم جدید در بودجه ،اگر بخواهیم ،قیمت
انرژی را در صنایع فوالدی و پتروشیمیها را درصدبندی
کنیم ،تقریبا ۱.۵برابر قیمت فعلی باید برای مصرف انرژی
پرداخت کنند .ضمن اینکه شرکتهای تولیدی در مصرف
انرژی هم محدودیتی نخواهند داشت و هر اندازه که انرژی
مصرف کنند بر اساس این ساز و کار ،محاسبه خواهد شد.
طاهری در خصوص نحوه محاســبه انرژی مصرفی سایر
صنایع گفت :این مکانیســم در خصوص صنایع سیمان،
صنایع کوچک و دیگر بخشهای صنعتی به اندازه ۱۰درصد
است .یعنی  ۹۰درصد سوخت مصرفی بر اساس قیمتهای
یارانه ای قبلی و ۱۰درصد باقی مانده بر اساس فرمولهای
جدید قیمتی و به صورت آزاد ،محاسبه میشوند .با توجه
به نیاز صنایع خرد به حمایت بیشتر ،کمیسیون تلفیق تالش
کرده تا حمایتهای یارانه ای افزونتری از این نوع صنایع
داشته باشند تا قیمت تمام شــده محصوالت تولیدی این
شــرکتها با افزایش قیمت خاصی مواجه نشوند .نماینده
مردم زنجان در مجلس با اشــاره به ویژگی این مکانیســم
جدید محاسباتی گفت :در این میان معتقدم کار خوبی که
انجام شده ،آن است که قیمت انرژی مصرفی صنایع مانند
فرمول محاسباتی خوراک پتروشیمیها محاسبه میشود .به
این صورت که پیش از این نحوه محاسبات مصرف انرژی
به صورت ریالی انجام میشــد ،اما از این پس به صورت
دالری این نرخ محاســبه خواهد شد .یعنی چنانچه قیمت
ارز در بازار افزایش پیدا کند ،قیمت انرژی مصرفی نیز باالتر
خواهد رفت .در گذشته هرچند فروش شرکتهای فوالدی
و پتروشیمیها به صورت دالری بود ،ولی انرژی مصرفی
آنها با ریال محاســبه میشــد .طاهری اما در پاسخ به این
پرسش خبرنگار اقتصادآنالین که فکر نمی کنید وابستگی
صنایع به یارانههای فزاینده انرژی ،امکان رقابت و رشد را از
آنان میگیرد؟گفت :مجلس هنوز هم به دنبال ارتقای سطح
کیفی شرکتهای فوالدی ،پتروشیمیها و اساسا کل صنایع
کشور است .اما بعد از بحث و تبادل نظر ،اعضای تلفیق به
این نتیجه رســیدند که روند تغییر نظــام یارانه ای صنایع،
باید با یک شیب مالیم و مبتنی بر دسته بندیهای ملموس
باشــد .به هر حال بســیاری از صنایع ممکن است شرایط
ایده آل شــرکتهای فوالدی یا پتروشــیمیها را نداشته
باشند ،بنابراین یارانه انرژی صنایع خرد ،متوسط و صنایع
سیمانی تا  ۹۰درصد حفظ شده است .عضو کمیسیون تلفیق
در پایان خاطر نشان کرد :اتفاقا این مکانیسم این امکان را
در اختیار این شرکتها قرار میدهد که بهره وری را بیشتر
مورد توجه قرار دهند و سطح کیفی تولیدات خود را ارتقا
دهند تا امکان رقابت بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی
برای آنها فراهم شــود .از ســوی دیگر فشاری هم متوجه
بخش تولید کشور نخواهد شد و میتوانند از انرژی ارزان
استفاده کنند.

توقف خام فروشی به بهانه صادرات ،در گفت و گوی «اقتصادسرآمد» با مهدیه ضیائیان

تقویت تجارت خارجی با صادرات فرآوری شده

فاطمه عباســی راد  -اقتصادسرآمد -
گرچه تحریمهای ظالمانه با هدف اعمال
فشار حداکثری به اقتصاد کشور طراحی
شدهاند لیکن در مقابل ،راهبردهایی برای تخفیف و
حتی حذف این آثار منفی وجود دارند که الزم است
در کانون توجه مسووالن کشور قرار گیرند .بیشک
یکی از این راهبردها ،توسعه صادرات است .صادرات
بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل میدهد و در صورت
برخورداری از حمایت و پشــتیبانی الزم ،به ابزاری
قدرتمند در مســیر رشد و توســعه اقتصادی تبدیل
میشــود به گونهای که از آن به عنوان موتور محرک
و پیشــران عبور از بحرانهای اقتصادی یاد میشود
و در بســیاری از کشورهای پیشــرفته ،محور اصلی
توسعه بوده و از اهمیت بســزایی در تثبیت حضور
پررنگ این دسته از کشورها در بازارهای بینالمللی
برخوردار است.
در رابطه با مســاله خام فروشــی کاالهای ایرانی و
بخصوص صــادرات نفت خام کشــورمان با مهدیه
ضیائیان ،دکترای اقتصاد و پژوهشــگراقتصادی هم
صحبت شــده ایم که در ادامه اظهاراتش را در همین
باره با هم می خوانیم.
توسعه صادرات غیرنفتی ،موجب تقویت
تجارت خارجی و هدایت جریان تولید مولد
و تخصیص منابع می شود
این پژوهشــگراقتصادی با تاکید بر اینکه صادرات
غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای
دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات
در قبال صادرات تکمحصولی مطرح میشــود ،به
اقتصاد سرآمد می گوید :به عبارتی صادرات غیرنفتی
تمام ظرفیتهای صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ
سیاستهایی جهت تنوعبخشــی و همچنین با رفع
موانع و بهکارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی
در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تکمحصولی مبتنی
بر خامفروشــی قدم برمیدارد و به همین دلیل رشد
صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در تجارت
جهانی و بازارهای بینالمللی ضرورتی اجتنابناپذیر

اســت چراکه توســعه صادرات غیرنفتی ،منجر به
تقویت تجارت خارجی و هدایت جریان تولید مولد
و تخصیص منابع در مسیری میشود که کشور در آن
از مزیت رقابتی برخوردار اســت و بالطبع پشتیبانی،
حمایت و تخصیص منابع این گــروه از فعالیتها،
ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان میآورد.
وی می افزاید :بــا همین طرز نگرش ،بســیاری از
کشــورهای دنیا بهویژه جهان ســوم به بازنگری در
ساختار اقتصادی خود روی آوردند ،اما در کشورمان
عادت به خامفروشــی و فرهنگ نهادینه ســالهای
متمادی صادرات نفت و فرآوردههای نفتی سبب شده
همچنان سهم خامفروشی در سبد صادرات غیرنفتی
قابل اعتنا باشد آنچنانکه هرساله در روز ملی صادرات،
موفقیتهای این بخش از اقتصاد کشور را به جشن
مینشینیم تا شاهد تجلیل از مقام این قهرمانان عرصه
صادرات کشــور باشیم آن هم در شــرایطی که ۱۲۰

میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در انتهای برنامه ششم
توسعه با رشد ساالنه  ۱۵درصد پیشبینی شده حال
آنکه مدتهاســت صادرات غیرنفتی کشور در ثلث
این مبلغ محصور شده که ناشی از عدم توجه به توسعه
صادرات کاال و خدمات با ارزش افزوده باالست.
این دکترای اقتصاد می افزاید :الزمه چنین جهشی در
صادرات غیرنفتی کشور ،تغییر پارادایم صادراتی در
گذار خامفروشی به صادرات با حداکثر ارزش افزوده
است در غیر این صورت صادرات غیرنفتی همواره
همچون ســالهای قبل در کانال  ۴۰میلیارددالری
محبوس خواهد مانــد در حالی که ایــن فاصله را
میتوان با رشــد صنایع مولد میانی و پاییندســت
پر کرد.
ضیاییان در ادامه بــه مقوله مهم اهمیت جلوگیری از
صادرات کاالهای خام و غیرفراوری می پردازد و می
گوید :در واقع صادرات مــواد خام با حداقل ارزش

برگزیدهانرژی

افزوده به نوعی صادرات منابع به ثمن بخس بوده و
انرژی که میبایست محور توسعه در کشور باشد در
قالب صادرات اینگونه محصوالت ،محور توسعه
سایرین شده است.
وی معتقد اســت :روند صادرات غیرنفتی در کشور
حاکی از گام برداشتن در مســیر خامفروشی است.
خامفروشی ضمن حراج منابعی که به آیندگان تعلق
دارد ،کشور را از ســود بالقوهای که در فرآوری این
محصوالت نهفته ،نیز بینصیب میســازد که ناشی
از قرائت اشتباه از مفهوم صادرات غیرنفتی بوده و در
عین حال در تعارض آشکار با ادبیات اقتصاد مقاومتی
است چراکه سیاستگذاری و برنامهریزی در راستای
افزایش صادرات محصــوالت نهایی و خلق ارزش
افزوده بیشتر و پرهیز از خامفروشی مورد تاکید اقتصاد
مقاومتی نیز است.
این پژوهشگر اقتصادی اظهارداشــت :رشد وزنی
صادرات غیرنفتی مادامی ارزشمند خواهد بود که با
رشد ارزشی همراه باشد اما روند صادرات غیرنفتی
کشــور موید این مطلب اســت که ارزش کاالهای
وارداتی به کشــور تقریب ًا چهار برابــر محصوالتی
اســت که تحت لوای صادرات غیرنفتی قرار دارند،
یعنی صادرات کاالی خام و فرآورینشده با ارزش
افزوده پایین در قبال واردات کاالی فرآوریشده و با
ارزش افزوده بیشتر .ضیاایان در پایان صحبت هایش
به اقتصاد سرآمد گفت :گرچه مسیر پردستاندازی
در مقابل صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد لیکن
تاکید بر ظرفیتهــای قابل اتــکای داخلی به ویژه
اعتماد به بخش خصوصی پویا که فعاالن عرصه نبرد
اقتصادی محسوب میشــوند ،ابزاری مطمئن برای
عبور از این چالشها خواهد بود لیکن این مهم مستلزم
تغییر نگرش جدی و گذار از خامفروشــی به سوی
صادرات با حداکثر ارزش افزوده اســت که میتوان
آن را در بسیاری از صنایع مولد کشور و خدمات فنی
و مهندسی و محصوالت دانشبنیان با تکنولوژی باال
و تولیدات فرآوریشــده جســتوجو کرد و مورد
حمایت ویژه قرار داد.

خودکفایی صددرصدی ایران در ساخت
و اجرای پروژههای خطوط لوله

پایانعملیاتنقشهبرداری
رودخانههیرمند

ایرانتنهاعضودائمکنفرانس
انرژی سیرد در خاورمیانه

مدیرعامل شــرکت ملی مهندسی و ســاختمان نفت ایران
گفت :در سختترین شرایط اقتصادی و تحریم در ساخت و
اجرای پروژههای خط لوله انتقال نفت و فرآورده در کشور به
خودکفایی کامل رسیدهایم.به گزارش اقتصادسرآمد ،سعید ستاری نائینی،
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در آیین بهرهبرداری
رسمی طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهســازی فرآوردههای نفتی،
اظهار داشت :سه پروژه خط لوله نائین  -کاشان  -ری ،شازند  -قم  -ری
و تبریز  -خوی  -ارومیه به همراه تلمبهخانهها و مخازن تعادلی ازســوی
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با حمایتهای مدیریتی و مادی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و با همکاری و هماهنگی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی و با حمایتهای ملی و مدیریتی شرکت ملی پاالیش و پخش به ثمر
رسیده است.وی افزود :با حمایتهای وزارت نفت ارزش ساخت داخل
این پروژهها هماکنون  100درصد اســت که این رقم در طول اجرا اندکی
کمتر بوده است؛ اما با اطمینان میگویم که اگر امروز بخواهیم پروژه خط
لوله جدیدی در کشور بسازیم ،این کار بهطور کامل و صددرصدی با توان
داخلی اجرایی میشودمدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
ایران تاکید کرد :این نوید را میدهیم که بهرهبرداری رسمی از این طرحها
ابتدای توسعه و آغاز کار اســت و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
ایران بیش از یــک هزار کیلومتر خط لوله و  15ایســتگاه و تلمبهخانه در
حال ســاخت دارد و بزرگترین طرح پاالیشــگاهی کشور (طرح توسعه
پاالیشگاه آبادان) نیز در شرایط تحریم و بیماری کرونا توسط این شرکت
در حال اجرا و توسعه و پیشرفت است.ستاری به عنوان مجری پروژههای
آمادهبهرهبرداری خط لوله درباره جزئیات این پروژهها گفت :پروژه خط
لوله شازند – قم  -ری  93کیلومتر خط لوله  26اینچ با ظرفیت انتقال روزانه
 300هزار بشکه به همراه ایستگاه حفاظت کاتدیک و توسعه تلمبهخانههای
شــازند ،قم و ری دارای ارزش ســرمایهگذاری  77میلیون یوروست و
ی آن در دوران ساخت  500نفر و در زمان بهرهبرداری  70نفر بوده
اشتغالزای 
است.وی افزود :برای اجرای این پروژه  900هکتار تحصیل اراضی و تملک
اراضی انجام شــده که با چالشهای بسیاری همراه بوده است.مدیرعامل
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران کرد :طرح نائین – کاشان – ری
نیز شامل احداث  420کیلومتر خط لوله  26اینچ به ظرفیت انتقال  200هزار
بشــکه در روز به همراه مخازن تعادلی نائین و توسعه تلمبهخانه نائین و
احداث تلمبهخانه کاشان بوده است.نائینی افزود :سومین پروژه که سهم
اشتغالزایی و ساخت داخل بسیار باالیی داشته ،شامل ساخت خط لوله
تبریز  -خوی  -ارومیه نیز شامل  220کیلومتر خط لوله  14اینچ با ظرفیت
انتقال روزانه حدود  100هزار بشکه به همراه اجرای تعدادی انشعاب به
سمت شهرستانهای سلماس و خوی است.

مدیــرکل دفتــر رودخانههــای مــرزی و منابع آب
مشــترک وزارت نیرو گفت :بعد از یک کار مشترک
هیاتهای فنی جمهوری اســامی ایران و افغانستان
کار نقشــهبرداری ازرودخانه مرزی هیرمند در شــمال سیستان و
بلوچستان به اتمام رسید.به گزارش اقتصادسرآمد ،عیسی بزرگزاده
در حاشیه نشســت مبادله نقشــههای توپوگرافی رودخانه مرزی
هیرمند با حضور معاونان کمیســاران آب هیرمنــد و هیاتهای
فنی جمهوری اسالمی ایران و افغانستان در گفتوگو با خبرنگار
ایرنا اظهارداشت :این کار در نشستهای بیست و یکم و بیست و
دوم کمیساران هیرمند تصمیمگیری شد تا سازههای دقیقی برای
دریافت حق آبه جمهوری اسالمی ایران در مرز مشترک که محل
دریافت حق آبه کشــور بوده نصب تا  ۲کشــور مطمئن شوند که
حق آبه دریافت شده اســت.وی افزود :تهیه نقشه متاسفانه پس از
شروع در سال گذشــته بهعلت ناامنی حدود یک سال متوقف شد
که خوشبختانه با اراده  ۲کشور موفق شــدیم با یک فعالیت بیشاز
۲۰روز  ۲تیم  ۲۰نفره هیاتهای فنی این  ۲کشور کار انجام و امروز
به صورت نقشه تولید و بین نمایندگان ایران و افغانستان مبادله شد.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو
درباره نقش وزارت نیرو بیان کرد :این کار ملی و فرابخشی است
و وزارت نیرو هم نقش مهمی دارد و همه مصمم هســتیم حق آبه
را تضمین و راهکارهایی را پیشبینی کنیم که از دریافت این حق
آبه جمهوری اســامی تا قطره آخر اطمینان حاصل شود.نعیم اهلل
ساالرزهی معاون کمیسار هیرمند نیز در این نشست درباره شروع
عملیات اجرایی این ســازه گفت :در گام بعدی این نقشــهها در
اختیار مهندسان مشاور قرار خواهد گرفت تا با توجه به معیارهای
فنی نسبت به طراحی سازه و ابزارآالت اندازهگیری اقدام و بعد از
طراحی کار ساخت سازه در سال آبی جاری شروع خواهد شد که
امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.مدیرعامل آب منطقهای سیستان و
بلوچستان نیز گفت :بعدازپروتکل ۱۳۵۱برای نخستین بار است که
کار نقشهبرداری به نتیجه میرسد که نشانه عزم جدی ۲کشور برای
اجرای معاهده هیرمند است.محمد دلمرادی افزود :در آب منطقهای
سیستان و بلوچستان و منطقه سیســتان تمامی زیرساختها برای
اجرای سیستمهای اندازهگیری و نصب آن وجود دارد و امیدواریم
در سال آینده بتوانیم به این مهم برسیم.الزم به ذکر است در پایان
نشست نقشهها توسط نعیماهلل ساالرزهی رییس هیات جمهوری
اسالمی افغانستان و معاون کمیسار هیرمند و عیسی بزرگزاده رییس
هیات جمهوری اسالمی ایران و معاون کمیسار هیرمند طرف ایرانی
امضا و مبادله شد / .ایرنا

معاون شــرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
گفت :ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه است که عضویت
دائم کنفرانس ســیرد را دارد.به گزارش اقتصادسرآمد،
غالمعلی رخشانی مهر در مراسم افتتاح هشتمین کنفرانس
منطقه ای سیرد که به صورت آنالین در محل مرکزپایش صنعت برق
ایران در شرکت توانیر در حال برگزاری اســت ،افزود :اعضای دائم
کنفرانس سیرد را اکثر کشورهای اروپایی تشکیل می دهند و تنها سه
کشور آمریکا ،چین و ایران عضو دائم غیر اروپایی این کنفرانس هستند.
وی ادامه داد :کشــورمان در کنار کشورهایی مانند انگلستان ،اتریش،
فرانسه و استونی جزو اعضای دائمی است.رخشانی مهر گفت :بنای
کنفرانس سیرد از سال  ۱۹۶۷گذاشته شد و ساختار آن توسط بلژیک و
انگلستان بر مبنای افزایش مهارت بخش توزیع و توسعه کسب و کار
در این بخش نهاده شد.وی ادامه داد :کنفرانس سیرد هم دارای کارگاه
های آموزشی است که در ماه های زوج هر سال میالدی و هم کنفرانس
که در ماه های فرد میالدی برگزار می شود.رخشانی مهر ادامه داد :این
کنفرانس از سال  ۹۱تاکنون در حال برگزاری است که در دوره جاری
آن با استقبال بسیار خوبی که صورت گرفت ۶۷۵ ،مقاله به دبیرخانه
کنفرانس ارائه شــد که از این میان  ۲۴۳مقاله ارائه می شــود.معاون
هماهنگی توزیع توانیر از تشکیل  ۶کمیته فنی و تکنیکی این کنفرانس
در کشورمان خبر داد و گفت :تغییرات بخش توزیع در جهان به گونه
ای است که باید به این تغییرات توجه جدیتری داشته باشیم تا بتوان
از دستاوردهای جهانی در کشور اســتفاده کرد.وی ادامه داد :مشکل
مدیریت انرژی ،موضوعی مختص ایران نیست و همه جهان درگیر آن
است که برای حل آن عالوه بر کسب دستاوردهای جهانی باید از کمک
متخصصان و محققان دانشگاهی کشور استفاده کرد.رخشانی مهر با
اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد برق خاطرنشان کرد :نیازمند تالش
برای کاهش قیمت تمام شده برق هســتیم تا از این طریق فاصله میان
نرخ فروش برق به مشترکان و قیمت تمام شده کاهش یابد وی افزود:
اگر قیمت برق واقعی شود بهینه سازی در بخش مصرف بهتر محقق
خواهد شد.معاون هماهنگی توزیع توانیر مهمترین ابزار دستیابی به این
هدف را هوشمندسازی صنعت برق دانست و افزود :بهره گیری از این
ابزار میتواند باعث کاهش قیمت تمام شده برق شود چرا که برخی از
هزینه های صنعت برق را کاهش می دهد .وی در ادامه به موضوع قبض
سبز اشاره کرد و گفت :این طرح که از سال گذشته اجرایی شده است،
فرصت های کســب و کار جدیدی را فراهم و مقداری از هزینه ها را
کاهش داد.رخشانی مهر خاطرنشان کرد :با توجه به نیاز به توجه بیشتر
به بخش مصرف ،در حال بسترسازی های مناسبی برای ایجاد ارتباط
دوسویه با مشترکان هستیم.

افزایش تولید روزانه بنزین کشور از ۵۰میلیون لیتر
به ۱۰۷میلیون لیتر

وزیر نفت گفت :تولید روزانه بنزین کشور از  ۵۰میلیون لیتر به  ۱۰۷میلیون
لیتر و تولید روزانه گازوئیل از  ۹۴میلیون لیتر به  ۱۱۳میلیون لیتر رسیده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین بهرهبرداری رسمی از
طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی گفت:مجموع
سرمایهگذاری سه طرح خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی به طول ۱۰۰۰
کیلومتر  ۸۵۰۰میلیارد ریال بوده اســت که جا دارد از پیمانکاران این طرح
قدردانی کنم.وی افزود:خط لوله گوره -جاسک ایرانیترین پروژه است و
همه تجهیزات آن از جمله خط لوله ،ورق و ...در داخل کشور ساخته میشود.
برای نخستین بار میگویم تالشمان این است جوشکاری و لولهگذاری خط
لوله گوره -جاسک تا پایان امسال تمام شــود.وزیر نفت بیان کرد:ظرفیت
روزانه پاالیش نفت خام کشــور از  ۱.۸میلیون بشــکه در سال  ۹۲به بیش
از  ۲.۲میلیون بشکه رسیده اســت.زنگنه افزود :تولید روزانه بنزین کشور
از  ۵۰میلیون لیتر به  ۱۰۷میلیون لیتر و تولیــد روزانه گازوئیل از  ۹۴میلیون
لیتر به  ۱۱۳میلیون لیتر رسیده است.وی ادامه داد:صادرات فرآورده نفتی از
روزانه  ۵.۹میلیون لیتر در سال  ۹۱به  ۲۳میلیون لیتر در سال  ۹۸رسیده است.
وزیر نفت بیان کرد ۴۴:مجوز ساخت پاالیشگاه نفت به ظرفیت روزانه ۳.۱
میلیون بشکه صادر کردهایم؛ آنچه سهممان در اجرای قانون پتروپاالیشگاهها
بوده را اجرا کردیم.زنگنه با اشــاره به اینکه اگر بهینه مصرف نکنیم با هیچ
برنامه تولیدی پاسخگوی نیازهای مصرف کشــور نخواهیم بود ،گفت:در
آستانه انتخابات همه میخواهند بگویند پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را
ما ساختیم؛ ما مشــکلی نداریم ،اما این طرح با مدیریت و فداکاری مدیران،
پیش رفته است و ســند و مدرک آن موجود است که چگونه این پاالیشگاه
ساخته شده است.

سهمیه بنزین نوروز اجرایی می شود؟

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به
سوال ایسنا درباره تخصیص سهمیه بنزین نوروز یا تابستان گفت :در مورد
سهمیه بنزین شــرکت ملی پاالیش و پخش تصمیم گیر نیست و سهمیه ها
توسط مصوبه هیات وزیران مشخص می شود و اگر هیات وزیران مشخص
کند اجرا خواهیم کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،علیرضا صادقآبادی در
حاشیه آیین بهرهبرداری رسمی طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی
فرآوردههای نفتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در این
باره که آیا بعد گذر از شرایط کرونا و یا در تابســتان و یا عید سهمیه بنزین
بیشتری به مالکان خودرو تعلق میگیرد ،گفت :شرکت ملی پاالیش و پخش
صرفا مجری است و ســهمیه قبل نیز مصوبه هیات وزیران بود که مشخص
می کرد هر خودرو چه میزان ســهمیه دارد .ما هیچ نقشی در میزان سهمیه،
افزایش و کاهش نداریم و هرچه ابالغ کنند اجرا خواهیم کرد.وی در پاسخ
به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه آیا پس از رفع قرنطینه و افزایش مصرف
بنزین ایران وارد کننده بنزین خواهد شد ،گفت :مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰
بعد از برداشته شدن قرنطینه افزایش پیدا خواهد کرد و در  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱این
امکان وجود ندارد که وارد کننده بنزین شــویم .اما مصرف بنزین به شدت
تابع بحث قرنطینه است و باید دید بعد از قرنینه مصرف چقدر افزایش پیدا
خواهد کرد و از اکنون نمی توان گفت که تا چه میزان مصرف بنزین افزایش
پیدا می کند.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی
ایران در پاسخ به سوال دیگر ایســنا در خصوص برنامه توسعه سی ان جی
در کشور گفت :سی ان جی در سبد سوخت کشور به دلیل اینکه ارزان ترین
سوخت است می بایست سهم بیشتری داشــته باشد و امکان افزایش سهم
سی ان جی تا  ۴۰میلیون لیتر در روز معادل سوخت وجود دارد.صادق آبادی
در خصوص وضعیت پاالیشگاه ســازی و پتروپاالیشگاه سازی با توجه به
انتقادهایی که در این راستا می شود ،گفت :باالترین ظرفیت پاالیشی کشور
را در سال  ۱۳۹۸داشته ایم زمانی که ظرفیت پاالیشی یک کشور دو میلیون
و  ۳۰۰هزار بشکه است یک عدد است و ممکن است برخی بگویند باید این
عدد به هشت میلیون بشکه می رسید اما ما باالترین ظرفیت پاالیشی کشور
را در سال  ۱۳۹۸داشته ایم.

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل پتروشیمی درایالم

مسئول پدافند غیرعامل شرکت پتروشــیمی ایالم گفت :رزمایش مشترک
پدافند غیرعامل با حضور تیمهای واکنش سریع سپاه استان ،پتروشیمی ایالم،
بسیج کارگری و پاالیشگاه گاز در مجتمع پتروشیمی ایالم با موفقیت برگزار
شدبه گزارش اقتصادسرآمد ،مهدی معصومی درباره برگزاری این رزمایش،
اظهار داشــت:این رزمایش با موضوع حمالت پهبادی به مخازن سوخت
(گازوئیل) ،آتشسوزی و مصدومیت تعدادی از کارکنان شرکت پتروشیمی
ایالم اجرا شــد.وی افزود:این رزمایش پس از اعالم شــرایط اضطراری با
حضور نیروهای عملیاتی مجتمع پتروشیمی پس از بررسی صحنه و وخامت
حادثه و درخواست نیروی پشتیبانی از سپاه استان ،بسیج کارگری و پاالیشگاه
گاز ایالم برگزار شد.مسئول پدافند غیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم هدف
از برگزاری این رزمایش را کســب آمادگی بیشــتر ،افزایش تابآوری و
کاهش خسارتهای احتمالی عنوان کرد و افزود:رزمایش پدافند غیرعامل
با دستیابی به کلیه اهداف و برنامههای از پیش تعیین شده با موفقیت انجام
شد.فرمانده رزمایش پدافند غیر عامل گفت :ایالم به عنوان یک استان مرزی
همواره با تهدیدهای احتمالی مواجه اســت و پتروشــیمی ایالم به عنوان
بزرگترین واحد تولیدی استان مورد توجه قرار دارد.وی با بیان اینکه پدافند
غیرعامل یکی از موضوعات مهم در حوزه دفاع و صیانت از سرمایههای ملی
است ،ادامه داد:هدف از برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل انجام مجموعه
اقدامات غیرنظامی در مقابل تهدیدات دشمن و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی
است.سرهنگ جوهر همتی ،کاهش آسیبپذیری ،به حداقل رساندن تلفات
،تقویت نقاط قوت و اســتفاده به موقع از امکانــات و تجهیزات در مقابل
حوادث احتمالی را از دیگر اهداف و دستاوردهای این رزمایش عنوان کرد
و افزود:تیمهای واکنش سریع سپاه استان،بسیج کارگری ،پتروشیمی ایالم
و پاالیشــگاه گاز ایالم در پنج وضعیت از قبل تعیین شده با اعالم کدهای
عملیاتی اقدام به برگزاری این رزمایش کردند.تیمهای آتشنشانی و ایمنی و
اورژانس شرکت پتروشیمی و پاالیشگاه گاز ایالم پس از به صدا درآمدن آژیر
خطر وارد عمل شده و آتشنشانی عملیات اطفاء حریق را بر عهده گرفت و
اورژانس نیز احیاء مصدومین را آغاز کرد.

آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی در عسلویه

دوازدهمین نمایشگاه صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی در آیینی با حضور
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران در عسلویه برپا شد.به
گزارش اقتصادسرآمد ،در آیین افتتاحیه ی این نمایشگاه  ،مسعود زردویان" مدیر
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران عنوان داشت :شرکت ملی گاز
ایران و مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی در قطب اقتصادی کشور همواره در کنار
شرکت های دانش بنیان می باشد و همواره از اقدامات و دستاوردهای این شرکت
های سازنده به خوبی استقبال می کند.وی ادامه داد :وجود شرکت های توانمند،
سازنده ی قطعات و تجهیزات و تامین کننده ی اقالم مورد نیاز صنعت عظیم گاز
در کشور ،فرصتی بسیار خوب جهت افزایش توان و ظرفیت متخصصان داخلی
می باشد.زردویان با اشاره به تامین و اســتفاده از قطعات و تجهیزات داخلی در
پاالیشگاه های گازی در کشور خاطرنشان کرد :اکنون مجتمع گاز پارس جنوبی
بیشترین نیاز خود را در حوزه ی خرید قطعات و تجهیزات از سازندگان و شرکت
های داخلی و پارک علم و فناوری تامین می نماید و امیدواریم این مهم با رشــد
و شکوفایی بیشتری تداوم داشــته باشد.گفتنی ســت ،این نمایشگاه با حضور
 110شرکت فناور و دانش بنیان آخرین دســتاوردها نوآورانه ی خود را در این
نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته اند و تولیدات خود را که مرتبط با حوزه ی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی می باشد را به مدت چهار روز ارائه می کنند.هدف
از برگزاری این نمایشگاه صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تکمیل زنجیره
ی تامین در این صنعت عظیم و معرفی شرکت های داخلی و متخصصان سازنده
در قطب اقتصادی عظیم پارس جنوبی می باشد.

