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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

محکومیت ۶نفر به جزای نقدی و ۲نفر به حبس در پرونده کرسنت

چهارشنبه17آذر  - 1400شماره1230

سخنگوی قوه قضائیه از جزئیات احکام پرونده کرسنت و محکومیت  ۶نفر به جزای نقدی و  ۲نفر به حبس خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،ذبیحاهلل خدائیان در نشست خبری
در پاسخ به سوالی در مورد پرونده کرســنت و اینکه چندی پیش قوه قضاییه از اتمام  ۸۰درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد ،تاکنون چند نفر و با چه اتهاماتی تحت
پیگرد قرار گرفتند و آیا اتهامی هم متوجه شخص سابق وزیر نفت است یا خیر ،گفت :در نشست قبلی به این سئوال پاسخ دادم و گفتم که پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی
است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت که اماراتی است در سال  ۱۳۸۰منعقد شده است ،متاســفانه در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفادههایی صورت گرفته
بود ،برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد که چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران و دارای مدت طوالنی  ۲۵ساله بود و رعایت صالح کشور صورت
نگرفته بود ،این قرارداد اجرایی نشد.

گزارش
جهش عمده در صادرات نفت ایران

هر چند هنوز برای قضــاوت درباره عملکرد
وزارت نفت در دوران کوتــاه فعالیت دولت
سیزدهم زود اســت اما انجام برخی اقدامات
کلیــدی مثل احیای دیپلماســی انرژی با همســایگان و
برنامهریزی برای ســاخت پتروپاالیشــگاه ،نویدبخش
آیندهای روشن برای صنعت نفت کشور خواهد بود.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،بدون شک یکی از اصلیترین
وزارتخانههای دولت سیزدهم که در طول  100روزِ اول از
روی کارآمدن کابینه جدید موردتوجه افکار عمومی قرار
گرفته است ،وزارت نفت بوده است.اهمیت این وزارتخانه
با توجه بــه نفتی بودن اقتصاد کشــور و حضور کارکنان
صنعت نفت در خط مقدم جنگ اقتصــادی علیه آمریکا
بیش از سایر وزارتخانهها در فضای رسانهای مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است.البته فارغ از جایگاه ویژه وزارت
نفت در همه دورانها ،باید به یک نکته نیز توجه کرد که
جواد اوجی ،وزیر نفت دولت سیزدهم ،مجموعهای را از
گذشتگان تحویل گرفته است که بیژن زنگنه وزیر سابق
نفت وضعیت آن را در بحرانیترین حالت ممکن قرار داده
بود.طبیعی است که زمان  100روز برای ساماندهی تمامی
موضوعات صنعت نفت ایران کافی نیست در نتیجه این
گزارش صرفا به بررسی اقدامات این وزارتخانه در طول
دولت سیزدهم میپردازد و نقد و تحلیل درباره کارهای
روی زمینمانده و برنامه وزارت نفت برای حل آنها را به
موعدی دیگر میسپرد.دولت ســیزدهم درحالی آغاز به
کار کرد که طبق گزارش اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور در دولت دوازدهــم ،میزان صادرات نفت
در سال  99حدود  300هزار بشکه در روز بوده است ،در
نتیجه افزایش صادرات نفــت و میعانات گازی در دوران
تحریم یکــی از جدیترین چالش دولت ســیدابراهیم
رئیسی بود.
دولت سیزدهم با تغییر رویکرد از اتکای صرف به غربیها
به استفاده از ظرفیت همه کشورهای دنیا تصمیم گرفت که
با توسعه تجارت دوجانبه و انعقاد قراردادهای استراتژیک
و همکاری بــا اتحادیهها و ســازمانهای مهم اقتصادی
منطقهای ،تعامالت اقتصادی خود را به خصوص در حوزه
نفت و انرژی افزایش دهد.
گســترش تعامالت با چین ذیل توافق  25ساله از جمله
مهمترین اقداماتی بــود که موجب شــد رقم صادرات
نفت ایران با اســتناد به گزارشهای اوپک و شرکتهای
ردیابی نفتکــش افزایش قابل مالحظهای پیــدا کند و به
بیش از یک میلیون بشکه در روز برسد ،همچنین قرارداد
سوآپ میعانات گازی با ونزوئال از جمله اقدامات مهم و
استراتژیک دیگر وزارت نفت دولت سیزدهم بود.
جواد اوجی ،وزیر نفت در مصاحبههای مختلف به افزایش
صادرات نفت ایران اشــاره کرده هر چند رقم دقیق آن را
محرمانه نگه داشــته اســت ،وی در مصاحبه اخیر خود
افزایش صادرات نفت ایران را با عبارت بسیار چشمگیر
توصیف میکند و میگوید« :وزارت نفت گزارشــی از
فروش نفت و گاز صادراتی و محصوالت پتروشیمی در
صد روز اخیر به نمایندگان مجلس ارائه کرده است ،طبق
آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار
چشمگیری داشته اســت».افزایش رقم صادرات نفت و
میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز
موجب شد که آمریکاییها برای جبران خالهای تحریمی
در مواجهه با رویکرد جدید وزارت نفت ،اقدام نظامی در
مصادره محموله نفت ایران را در پیش بگیرند که البته در
این حوزه نیز با اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه پاسداران
ناکام ماندند.
احیای تعامالت اقتصادی با همســایگان از همان ابتدای
دولت سیزدهم در دســتور کار وزارت نفت قرار گرفت.
بدین صورت نخستین سفر کاری جواد اوجی وزیر نفت به
کشور ترکمنستان بود که به دلیل جایگاه چهارم این کشور
از نظر حجم منابع گازی ،نقش ویــژهای در برنامه ایران
برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد.
موضوع تجارت گاز با همســایگان شــمالی ایران حتی
در سطح ریاســتجمهوری نیز پیگیری شد تا در نهایت
هفته گذشته نخســتین قرارداد گازی ایران با ترکمنستان
و اذربایجان برای ســوآپ ســاالنه  2میلیارد متر مکعب
منعقد شد .این قرارداد بعد از  5ســال توقف همکاری با
ترکمنها ،نویدبخش احیا و توســعه همکاری اقتصادی
با این کشور اســت که میتواند نقشه آمریکا برای حذف
ایران از بــازار گاز منطقه را خنثی کرده و برای همیشــه
احداث خطوط لوله ترانس کاسپین و تاپی را از دور خارج
کند.منصور معظمــی از مدیران ســابق وزارت نفت در
دولت یازدهم درباره ایــن توافق گازی میگوید« :احیای
روابط اقتصادی با ترکمنســتان گام مهمی بود که برداشته
شد .کشور ترکمنستان همســایه ایران است و ما با انعقاد
قرارداد گازی روابطمان با ترکمنستان را تقویت کردیم و
این موضوع قطعا به نفع کشور است .در دولت گذشته نیز
نیازی به مناقشه با ترکمنها نبود».هفته گذشته وزیر نفت
از برنامه این وزارتخانه برای احداث پتروپاالیشگاه «شهید
سلیمانی» خبر داده است .ظرفیت این پتروپاالیشگاه 300
هزار بشکه در روز است ،هر چند هنوز جزئیات بیشتری
درباره این پتروپاالیشــگاه منتشر نشــده است اما جلیل
ساالری ،مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش ،عنوان
کرده اســت که برای تامین مالی این طرح پیشبینیهایی
در قانون بودجه  1401انجام شده است.همچنین در کنار
این پروژه بزرگ ،وزارت نفت از  8طرح پتروپاالیشــی
ذیل قانون «حمایت از توســعه صنایع پاییندستی نفت و
میعانات گازی» نیز حمایت خواهد کرد تا با اعطای تنفس
خوراک به این واحدها و حمایــت از بخش خصوصی،
دولت سیزدهم گام بزرگی را برای رهایی از خامفروشی
نفت بردارد.
شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم نیز برای توسعه
میادیــن گازی کشــور برنامهریزی کرده اســت ،بر این
اســاس تاکنون مطالعات پایه برای توســعه میدان گازی
پارس شمالی به اتمام رسیده اســت و این پروژه با حجم
ســرمایهگذاری  4میلیارد دالر برای تولیــد روزانه 100
میلیون متر مکعب در دستور کار قرار گرفته است .فارس

«اقتصادسرآمد» هدف از سوآپ گازی به کشورهای حوزه کاسپین را بررسی میکند

سوآپگازی برای ایران چه سودی دارد

گروه نفت و انرژی  -ترکمنســتان
بخشــی از بزرگتریــن ذخایر گاز
طبیعی دنیا را در اختیار دارد و عمده
ذخایر این کشور در سه حوزه آمودریا در جنوب
شــرقی ،حوزه مرغاب و حوزه خــزر جنوبی
هر دو در غرب این کشــور قرار دارند .کشــف
ابرمیدان گالکنیش با ذخیره احتمالی بین ۱۳-۲۱
تریلیارد مترمکعب در سال  ۲۰۰۶حاصل تمرکز
فعالیتهای اکتشاف میدانهای گازی در منطقه
جنوب شرقی این کشــور بود .در مه  ۲۰۱۹نیز
اعالم کرد که موفق به کشف میدان جدید گازی
بزرگی در  Tajibaiدر شــرق این کشــور شده
است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در هر حال در میان
کشورهای حوزه دریای کاسپین ،ترکمنستان به
برجســتهترین صادرکننده گاز طبیعی بدل شده
است .مطابق آمارهای  ،۲۰۲۱ BPمیزان صادرات
گاز ترکمنستان در پایان سال  ۳۱.۴ ،۲۰۲۰میلیارد
مترمکعب بوده که قسمت اعظم آن به چین صادر
شده و تنها از ژوئیه  ۲۰۱۹قرارداد صادرات مجدد
 ۵.۵میلیارد مترمکعب به روسیه امضا شد .حجم
صادرات گازی ترکمنستان به چین در سال ۲۰۲۰
به میزان  ۲۷.۲میلیارد مترمکعب بوده است .شایان
ذکر است که در سال  ۲۰۱۹و ســال  ۲۰۲۰این
کشــور صادراتی به ایران یا سوآپ از ایران برای
آذربایجان نداشته است.
نکته مهم این جاســت که در حالیکه این کشور
دارای قرارداد صادراتی تا  ۴۰میلیارد مترمکعب از
شاخههای  B ،Aو  Cخطوط لوله آسیای مرکزی
به چین است ،در سال  ۲۰۱۹تنها  ۳۰تا  ۲۷میلیارد
مترمکعب به چین صادر کرده است که نشاندهنده
کاهش تمایل چینیها به افزایش واردات گاز از
ترکمنستان به دالیل مختلف است .احتماالً یکی
از دالیل انعقــاد قرارداد جدید بــرای صادرات
مجدد بــه روســیه در ژوئیــه  ۲۰۱۹نیز کاهش
تقاضــای واردات گازی چین از ترکمنســتان،
همچنین توقف صادرات این کشور به ایران بوده
است.چینیها بهدلیل تغییراتی که در برنامه رشد

اقتصادی خود داشتهاند تقاضای واردات گازی
خود را کنترل کرده و افزون بر این ،با شــروع به
واردات گاز از روســیه از خط لوله پاورسیبریا،
سعی دارند که از این منبع عرضه استفاده کنند تا
اینکه گاز ترکمنســتان را از شرق کشور خود به
مراکز مصرف در شمال غربی خود ترانزیت کنند.
موقعیت ایران در سوآپ گازی ایران
با ترکمنستان
مهدی ابوالحسنی کارشــناس مؤسسه مطالعات
بینالمللی انرژی در گفت و گو با روزنامه اقتصاد
ســرآمد گفت :با توجه به موقعیت کشــور ما و
همسایگی با پنج کشــور عضو اکو و با توجه به
شرایط تحریمی که در آن هستیم باید تالشی شود
که روابط مان را دســتکم با کشورهای همسایه
گسترش دهیم که این قرارداد سوآپ گاز در این
زمینه به ما کمک میکند.

برای نخستین بار در کشور انجام شد

تامینبرقتاسیساتنفتوگازمناطقنفتخیز
جنوبازطریقنیروگاههایخصوصی

شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنوب موفق شــد برای
نخستینبار برق مورد نیاز تعدادی از تاسیسات نفت و
گاز خود را از طریق عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاههای
خصوصی تأمین کند.به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،غالمرضا نورانی
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان این خبر اظهار
کرد :این قرارداد طبق مصوبه هیــات وزیران و همچنین ابالغ وزیر
نیرو مبنی بر الزام تامین برق کلیه مشترکین برق با قدرت قراردادی
بیش از  ۵مگاوات به یکی از روشهای خرید انرژی از بازار بورس
انرژی ،عقد قــرارداد دوجانبه با عرضه کننــدگان (نیروگاههای)
خصوصی یا احداث نیروگاه اختصاصی به امضا رسید.وی افزود:
بر این اساس شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران به عنوان
یکی از  ۵شــرکت بهرهبردار زیر مجموعه مناطق نفتخیز جنوب با
طی مراحل مختلف کار و انجام بررسیهای فنی ،اقتصادی ،مالی و
حقوقی و عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاههای خصوصی ۴ ،مگاوات
از برق مورد نیاز تاسیســات خود را تامین کرد.نورانی گفت :تامین
برق از طریق قراردادهــای دوجانبه باعث کاهــش قابل مالحظه
هزینههای تامین انرژی الکتریکــی (کاهش بیش از  ۵۰درصد) در
مقایسه با تامین انرژی الکتریکی از وزارت نیرو با قیمت بازار عمده
فروشی خواهد شــد.وی ادامه داد :از مزایای دیگر این قراردادها
این اســت که در صورت پایین بودن میزان برق مصرفی نسبت به
قدرت قراردادی ،مشترک برق قادر خواهد بود درخواست خود را
به وزارت نیرو برای کاهش سقف دیماند قراردادی تا میزان مصرف
واقعی خود ،ارائه کند .بدین ترتیــب هزینههای ترانزیت برق و در
نتیجه مبلغ صورتحســاب برق مصرفی بسیار کاهش مییابد.مدیر
تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت :شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران با عقد قرارداد دو جانبه و درخواست کاهش
سقف دیماند قراردادی به وزارت نیرو ،توانســته است ماهانه در
خصوص اشتراکهای بینک ،نرگسی و  NGL۱۳۰۰هزینه انرژی
الکتریکی را به نصف و هزینه ترانزیت برق را به یک ســوم کاهش
دهد که این میزان صرفهجویی در شــرایط سخت اقتصادی فعلی
کار بسیار ارزشمندی اســت.نورانی افزود :در حال حاضر شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران درصدد است تا این اقدام را برای
سایر اشتراکهای باالی  ۵مگاوات خود انجام داده و از مزایای این
روش تامین برق استفاده بیشتری بهعمل آورد.وی ضمن تشکر از
همکاران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران ،اظهار امیدواری
کرد سایر شــرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز تابعه مناطق نفتخیز
جنوب از تجربه موفق این شرکت استفاده کرده و هزینههای جاری
تامین انرژی الکتریکی خود را کاهش دهند.

صرفه اقتصادی سوآپ گازی
با کشورهای همسایه
وی در ارزیابــی قــرارداد ســوآپ گازی ایران -
ترکمنســتان  -آذربایجان و نقاط قوت و ضعف آن
برای ایران و اینکه آیا با ذخایــری که داریم زیبنده
هست این واردات گاز را داشته باشیم ،به خبرنگار
ما ،گفت :نباید به مسئله اینگونه نگاه کرد،زیرا این
در اصل یک واردات نیست و سوآپ گازی است،
شاید حتی برای ما بهصرفهتر باشد که گاز بخشی از
استانهای شمال شــرقی را از این مسیر تأمین کنیم
تا اینکه بخواهیم خط لوله تأسیس کنیم و گاز را از
جنوب به شمال برسانیم.
ارتباط تنگاتنگ گاز و نفت و برق
وی افزود :ترکمنستان از گذشته دو خط لوله برای
صادرات گاز به ایران داشــت یکی از اســتانهای
شــمالی میگذشــت و دیگری قرار بود از مسیر

برگزیدهانرژی
مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر خبرداد

افزوده شدن ۹۱۳مگاوات
به تولید برقکشور

مدیرعامل هلدینگ بــرق و انرژی غدیر گفت :در
فاز دوم نیروگاه المرد که روز یکشــنبه با حضور
مســئولین وزارت دفــاع ،وزارت نیــرو و تامین
اجتماعی نیروهای مسلح آغاز به کار خواهد کرد و کلنگزنی
میشود ،احداث نیروگاه  ۹۱۳مگاواتی در دستور کار خواهد
بود.به گزارش ااقتصاد سرآمد  ،فریدالدین معصومی اشاره به
پروژه احداث نیروگاه  ۹۱۳مگاواتی در المرد اظهار کرد :یکی
از اهداف اجرایی این پروژه ،تامین برق پایدار برای آلومینیوم
 ۳۵۰هزار تنی شمش آلومینیوم جنوب است ،اگر یک ساعت
برق آلومینیوم قطع شــود ۱۰۰۰ ،میلیارد تومان خسارت وارد
خواهد شــد و این کارخانه  ۵۵میلیارد تومــان نیز عدمالنفع
خواهد داشــت.مدیرعامل هلدینگ برق و انــرژی غدیر با
بیان اینکه واحد اول گازی نیــروگاه با  ۳۵۰مگاوات ظرفیت
و تامین مالی  ۳۵۰۰میلیارد تومانی در تاریخ اول تیرماه ســال
 ١٤٠٢به بهرهبرداری میرســد ،گفت :واحــد دوم بهمن ماه
همان ســال و تامین مالی  ۴۵۰۰میلیارد تومان و بخش سوم
به تاریخ دی ماه سال  ١٤٠٣و ســرمایهگذاری  ۷۰۰۰میلیارد
تومانی به بهرهبرداری خواهد رسید.به گفته معصومی در حال
حاضر راندمان متوسط کل نیروگاههای کشور  ۳۲درصد است
اما در این نیــروگاه ما در بخش ســیکل ترکیبی  ۵۸.۵درصد
راندمــان و در واحدهای گازی  ۴۰درصــد راندمان خواهیم
داشــت و به این ترتیب  ۴۹۰هزار متر مکعب در مصرف گاز
صرفهجویی خواهد شــد.وی با بیان اینکه کالس  Fنیروگاه
ظرف  ۱۸ماه به بهرهبرداری میرســد ،گفــت :در این پروژه
در حال حاضر  ۳۰نفر مشغول به کار هســتند .زمان احداث
 ۱۵۰تا  ۳۰۰نفر و در زمان بهرهبرداری از سیکل ترکیبی برای
 ۸۰نفر به صورت مستقیم و  ۱۴۰۰نفر به صورت غیرمستقیم
اشتغالزایی خواهد شد.مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر
درباره تاثیر تحریمها برای تامین مالی و تجهیزات پروژه گفت:
قطعا تحریمها به لحاظ نقل و انتقال پول موجب آزار ما شده به
همین دلیل تالش کردیم از تجهیزات موجود در کشور استفاده
کنیم.معصومی با اشاره به پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیر
گفت :احداث  ۸۰۰مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر را قبل از
ابالغیه جدید وزارت نیرو در مورد عدم خرید تضمینی برق
تولیدی در دستور کار داشتیم اما با اجرای این مصوبه فعال کار
را متوقف شده است .مذاکراتی با ساتبا و وزارت نیرو داشتیم
و در صورتی که مشــکل خرید تضمینی حل شود ،پروژه را
اجرا خواهیم کرد.

دولتآباد و ســرخس عبور کند تا به تهران برسد.
با توجه به اینکه بین بــرق و گاز رابطهای تنگاتنگ
وجود دارد و در فصل زمســتان بهدلیــل افزایش
مصرف گاز ممکن اســت نیروگاهها دچار چالش
برای تأمین خوراک شــوند ،به ایــن منظور تأمین
گاز دارای اهمیت اســت.این کارشــناس مؤسسه
مطالعــات بینالمللی انرژی تصریح کــرد :نیاز به
گاز در فصل زمســتان به دلیل نیاز بــه گرمایش و
همچنین نیاز نیروگاهها به مصرف گاز افزایش یافته
و فشار بیشتری بر شــبکههای گاز وارد میشود و
این در شرایطی اســت که ما زمستان سال گذشته با
خاموشی زمستانی هم مواجه شدیم ،بنابراین سوآپ
شــاید بتواند کمکی در جهت تأمین گاز پایدار در
شمال شرق کشور باشد.وی با اشــاره به امتیازات
سیاسی بابت قرارداد یادشــده برای کشور گفت:
وقتی رئیسجمهور در جریان توافق قرار میگیرد،
بیشک جنبههای سیاسی قضیه دیده شده و به لحاظ
سیاسی برای ما و دیگر کشــورهای حاضر در این
قرارداد یــک فاکتور مثبت تلقی خواهد شــد.خط
لوله ترانس افغان که خط لوله تاپی (ترکمنســتان -
افغانستان  -پاکستان  -هند) نیز نامیده میشود بیش
از  ۱۰۰۰مایل از در ترکمنستان تا فزیلکه در هند در
مرز پاکستان و هندوستان را طی کرده و ظرفیت آن
 ۳۳میلیارد مترمکعب در سال است .از جمله عوامل
اصلی توقف ســاخت این خط لولــه نگرانیهای
امنیــت عرضه ،بیثباتــی در قیمتهــا ،ناامنی در
افغانســتان و فقدان منابع مالی است .چهار کشور
درگیر در این پروژه در دسامبر  ،۲۰۱۰توافقنامهای
مبنی بر ایجاد خط لولــه گاز و نیز موافقتنامههای
بین دولتی را امضا کرده و پاکســتان و ترکمنستان
نیز بر ســرفصلهای موافقتنامهای در خصوص
قیمت واردات در نوامبر  ۲۰۱۱به توافق رســیدند.
قرارداد این خط لولــه در ســال  ۲۰۱۵بین چهار
کشور دخیل امضا شد و قرار بود در سال  ۲۰۱۹به
بهرهبرداری برسد که راهاندازی چنین خط لولهای
در سالهای آتی به دالیل امنیتی ،اقتصادی (قیمت
گاز) و لجستیکی (در دسترس بودن گاز صادراتی
ترکمنستان) تا آینده نزدیک به نظر نامحتمل است.

رونمایی محصوالت جدید شرکت ایرانول با حضور وزیر کار

تولیدهفتمحصولجدیدشرکت
ایرانول در سال1400

محصــوالت جدید شــرکت نفت ایرانــول با حضور
حجتاهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در محل پاالیشگاه روغنسازی تهران رونمایی شد.به
گزارش اقتصاد ســرآمد  ،محمد زارع پور اشــکذری
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در حاشیه این مراسم به خبرنگاران
گفت :در سال تولید ،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها به منظور تکمیل
سبد کاالی و افزایش سهم بازار این شرکت ،هفت محصول جدید،
همسطح با باالترین اســتانداردهای ملی و بین المللی رونمایی و
تجاری سازی شد.این مسئول ادامه داد :ایرانول COOLMAX
هایپر سیال خنک کننده ،ضد یخ و ضد جوش از دیگر محصوالت
که جهت استفاده در انواع خودروهای ســـبک ،ســـواری ،ون،
کامیونت و مینی بوس و سنگین تر ،تریلر ،کامیون و اتوبوس است.
وی خاطرنشان کرد :ایرانول موتورو ۴۰-۱۰w ) MOTOROW
) روغن موتورســیکلت بنزینی چهار زمانه نیز جهت اســتفاده در
موتورسیکلت چهار زمانه بنزینی و غیر اتوماتیک کاربرد دارد و دارای
مشخصات استاندارد  JASO MAانجمن استاندارد اتومبیل ژاپـن
اســت.زارع پور ادامه داد :ایرانول  ATF SP-IVو ATFCVT
روغن دنده اتوماتیک خودرو از دیگر محصوالت موتوری اســت
که مناسب برای خودروهای سـواری ژاپنی و کره ای بـا گیربکس
های چهار ،پنج و  ۶سرعته مورد استفاد قرار می گیرد.وی اضافه کرد:
ایرانول رونیا پالس  ۳۰-۵W API SN PLUSروغن مـوتـور
بنزینی است که مطابق با باالترین سطوح کارایی  APIتولید شده و
به منظور مصرف در خودروهای بنزینی با تکنولوژی موتور TGDI
طراحـی و با کاهش پدیده  ،LSPIاز موتورهای بنزینـی توربو شارژ
محافظت می کند.به گفته این مسئول ،ایرانول TOP ENGINE
 E۵با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب،
جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین مطابق با استاندارد سطح
آالیندگی یورو پنــج و پایین تر برای تمام فصول و شــرایط آب و
هوایی ایران تولید شــده اســت.زارع پور یادآور شد :شرکت نفت
ایرانول همواره بر تولید محصوالت با کیفیت تاکید داشته و امروزه
با تکمیل محصوالت خود متناسب با استانداردهای جهانی و تنوع
در محصوالت مجموعهای پیشرو در این عرصه محسوب میشود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین از طرح موم گیری که از
مهمترین واحدها در مراحل تولید پاالیشی روغن پایه است ،بازدید
کرد.محصول جانبی این واحد ماده ای بنام اســاک وکس است که
یکی از شاخص های اختصاصی آن  OIL CONTENTیا میزان
روغن موجود در وکس است که با پایین آمدن آن عالوه بر افزایش
کیفیت وکس منجر به افزایش سودهی می شود.

بابت تهاتر نفت و کاال هم امتیاز میدهیم و هم تخفیف!

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفــت :در تهاتر چون ما نیاز
به تبادل داریم ،هر کاالیی با هر قیمتی به ما تحویــل دهند باید بپذیریم .از
طرفی چون کاالی صادراتی ما نفتخام ،فراورده و یا محصول پتروشیمی
است ،تخفیف میخواهند.به گزارش اقتصادسرآمد ،حمیدرضا صالحی در
گفتوگو با ایلنا ،در ارزیابی تهاتر نفت بــا کاال با بیان اینکه زمان تحریمها
لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد شد ،اظهار داشــت :تحریمها عالوه بر
عقبماندگی در اقتصاد ،تبادالت ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و
هم صادرات تحتتاثیر قرار داد ،روابط بانکی ملغی و آسیب دیده ،استفاده
از ظرفیت ضمانتنامهها در خارج از کشور و السی دچار تغییر شده و در
کل فرصتهایی که در شــبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کاال
وجود داشت ،مانند قبل نیست.وی افزود :یکی از راههایی که اکنون جهت
فروش کاالهایمان میتوانیم طی کنیم تا بخشی از مشکالت حل شود تهاتر
است ،تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و میتوانیم تبادل کاال به
کاال داشته باشیم ،تاحدی مشکالت شبکه بانکی ما را حل میکند ،در واقع
اکثرا تهاتر زمانی صورت میگیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته
باشــیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت :در هر حال در
شرایطی که ناگزیر به ســمت تهاتر هر کاالیی میرویم اوضاع جدیدی را
برای ما بوجود میآورد که منجر به باال رفتن قیمت تمامشده کاال میشود،
زیرا ما نیاز به تبادل داریم ،در واقع دستپایین هستیم و باید امتیاز بدهیم.
یعنی هر کاالیی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم .از طرفی چون
کاالی صادراتی ما نفتخام ،فراورده و یا محصول پتروشــیمی است برای
معامله و همراهی با ما تخفیف میخواهند ،عالوه بر آن کیفیت کاالیی را که
به ما ارائه میدهند ،در نظر نمیگیرند.وی بــا بیان اینکه در اجرای تهاتری
کاال قیمت جهانی و رقابتی اعمال نمیشود ،حتی هزینه مبادله را هم حساب
میکنند ،خاطرنشان کرد :تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند
میلیونی شاید توجیه داشته باشــد اما برای کشور  80میلیونی بخش اندکی
از اقتصاد را جلو میبرد ،نمیتوان تمام مبادالت اقتصادی از جمله فروش،
تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد .صالحی با بیان اینکه تهاتر امکان صدور
ضمانتنامه را در کشور مقصد سلب میکند ،یادآور شد :در اجرای تهاتر
ممکن است از هیچ؛ درصدی منتفع شــویم ،اما نسبت به دیگر کشورهایی
که شرایط ما را ندارند ،متضرر هستیم و باید به کشورهای مقابل امتیازاتی
بدهیم تا بیزینس جلو برود .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان
داشت :با توجه به اینکه تهاتر میکنیم شاید نتوانیم مواد اولیهای که نیاز داریم
با قیمت رقابتی خریداری کنیم ،همچنین امکان فروش مواد خام را نیز مانند
سابق نداریم و باید تخفیف قائل شویم.

شرکت نفت ستاره خلیجفارس برگزیده شانزدهمین
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ســتاره خلیجفارس با کسب
عناوین برتر شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی درخشید.به
گزارش اقتصاد سرآمد  ،اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط
عمومی با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطالعرســانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی ،اعضای انجمن متخصصان روابط عمومی و جمعی از
مدیران و کارشناسان روابط عمومیهای کشور در محل سالن همایشهای
سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.در این دوره از جشنواره روابط
عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس توانست با کسب
عناوین برتر بدرخشد.در اختتامیه این جشنواره ملی به پاس عملکرد شایسته
روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس لوح و نشان
برگزیده بخش اســتانی به «نرگس صداقت» مدیــر روابط عمومی و امور
بینالملل این شرکت اهدا شد.شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط
عمومی به همت انجمن متخصصان روابط عمومی با همکاری دانشگاهها،
روابط عمومی وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی در
دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی برگزار شد

نیروگاه ری قابلیت استفاده از مازوت را ندارد

نیــروگاه ری  ،نیروگاهی قدیمی که عمر زیــادی از فعالیتش میگذرد .به
گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از ایسنا  ،حمید بادرســتانی  -مدیرعامل
نیروگاه گازی ری با اشاره به افزایش آلودگی تهران و طرح مسئله مصرف
سوخت مازوت در نیروگاههای کالنشهر تهران ،گفت :این موضوع درحالی
عنوان میشود که طراحی واحدهای تولید انرژی در نیروگاه ری به گونهای
اســت که به هیچ عنوان قابلیت استفاده از ســوخت مازوت را ندارند و ما
اگر بخواهیم هم نمیتوانیم از این نوع ســوخت استفاده کنیم.به گفته وی،
سوخت اول و اصلی این نیروگاه گازطبیعی است وضعیت تامین گاز نیروگاه
نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد ،تنها سوخت جایگزین دراین
نیروگاه سوخت مایع گازوئیل است که درمواقع عدم تخصیص سهمیه گاز،
این مجموعه برای تامین برق مورد نیاز شــبکه از سوخت جایگزین یعنی
گازوئیل استفاده خواهدکرد .استفاده از سوخت مایع گازوئیل آثار مخرب
بیشتری برروی تجهیزات توربین خواهد داشت و هرگز اولویت مصرفی
ما نبوده و نخواهد بود.

آییننامه اجرایی توسعه الپیجی به دولت ارائه شد

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :توسعه گاز
مایع (الپیجی) در نواحی محدود پــس از تصویب آییننامه آن در هیئت
دولت در دســتور کار وزارت نفت قرار میگیرد.به گزارش اقتصاد سرآمد
کرامت ویسکرمی با اشــاره به وضع آییننامه اجرایی توسعه الپیجی که
در قانون بودجه سال  ۱۴۰۰تکلیف شــده بود ،گفت :آییننامه اجرایی این
بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشتماه تدوین کرده و به دولت
داده اســت ،هرگاه این آییننامه در هیئت دولت تصویب شد وزارت نفت
مکلف است آن را اجرایی کند.وی در پاسخ به اینکه آیا با اتمام قانون بودجه
 ۱۴۰۰تکلیفی برای تصویب و اجرا شــدن این قانــون وجود دارد یا خیر،
گفت :از طرف وزارت نفت پیشنهادهایی داده شــده ،اما سرانجام آنچه را
که قانون مشخص کند مکلف به اجرای آن هستیم.مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه سبد سوختی در کشور مشخص
شده است و باید بر اســاس همان برنامهریزی انجام شــود ،گفت :اما در
نواحی محدود الپیجی میتواند بهعنوان سوخت جایگزین مطرح شود.
ویسکرمی تأکید کرد :در قانون هم پیشنهاد شده بود این سوخت در نواحی
اطراف پاالیشگاههایی که گاز مایع تولید میکنند و بهصورت محدود برای
خودروهای عمومی و درونشهری ارائه شود.

اختاللی در ثبت درخواست کارت سوخت المثنی
وجود ندارد

رضایی گفت :از هفتم آذرماه تاکنون حدود  ۱۰۰هزار درخواســت کارت
سوخت المثنی دریافت کردیم که ظرف  ۱۰روز آینده تحویل شرکت پست
میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،مســعود رضایی مدیر سامانه هوشمند
سوخت درباره اختالل در صدور کارتهای هوشمند سوخت المثنی گفت:
در حال حاضر اختاللی نداریم و این خبر مربوط به چند هفته قبل است .پس
از اختالل سایبری سراسری در سامانه هوشمند در آبان ماه ،به جهت حفاظت
از سهمیههای مردم ،ارتباطات برون سازمانی از جمله ارتباط با دفاتر پلیس
 ۱۰ +که خدمت ثبت المثنی در آن جا انجام میشد را قطع کردیم.او افزود:
اگر دفاتر پلیس  ۱۰ +ادعا میکنند که در حال تحویل گیری مدارک هستند،
یعنی فرآیند آغاز و حتما در سامانه هم ثبت میشود.رضایی گفت :در یک
هفته گذشته یعنی از هفتم آذرماه که سامانه ثبت درخواست کارت سوخت
المثنی مجددا ً راه اندازی شده ،حدود  ۱۰۰هزار درخواست را از پژوهش و
توسعه ناجی دریافت کردیم و برای کارخانه شخصی سازی فرستادیم که
کارتهای مربوط به این درخواستها ،ظرف  ۱۰روز آینده تحویل شرکت
پست میشود.او بیان کرد :روند تحویل کارت سوخت همیشه حدود یک
ماه زمان میبرد ،زیرا بین سه وزارتخانه کار انجام میشود و اطالعات را از
پلیس راهور ناجا دریافت میکنیم.

