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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

پای ایران به انرژی اروپا باز میشود؟

دوشنبه 16اسفند  - 1400شماره1303

گزارش
رکورد تازه برداشت گاز از میدان
پارس جنوبی
وزارت نفت دولت سیزدهم در حالی توانست
صادرات نفــت را افزایش دهد ،دیپلماســی
انرژی را بهبود ببخشــد ،رکــورد تازهای در
برداشــت گاز از میدان پارس جنوبی ثبت کند ،گامهای
عملی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی بردارد،
برای احــداث پتروپاالیشــگاهها اقدام کنــد و ...که در
سختترین و شدیدترین تحریمها به سر میبرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،مردادماه امسال ،زمانی که
جواد اوجی بهعنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم
به مجلس شورای اسالمی معرفی شد و برنامه خود را ارائه
کرد ،بعضی معتقد بودند در شــرایطی که ایران زیر فشار
شدیدترین تحریمهاست هیچ برنامهای نمیتواند قدرت
عملیاتی شدن پیدا کند.
با این حال اوجی ،سوم شهریورماه امسال در سخنانی در
دفاع از برنامه پیشنهادی خود برای جلب اعتماد نمایندگان
مجلس اعالم کرد که «با اتکا به مدیریت جهادی ،اعتقاد
به اصل «ما میتوانیم» ،بهرهمندی از ظرفیتهای فراوان
کشور ،بهکارگیری جوانان انقالبی ،استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی و حمایت دولــت و نمایندگان مجلس
میتوان از چالشهای موجود عبور کرد».
او به نمایندگان مجلس و مردم اطمینان داد که «با استفاده
از تــوان نیروهای متخصص توانمند و اســتفاده از توان
همه نیروهای کشــور و اتخاذ رویکرد فعــال برای دور
زدن تحریمها پیش میرویم و با اســتفاده از تجربههای
موجود و دیگر روشها که امکان بازگویی آن نیســت،
اقدامهای مهمی را برای فروش نفــت در پیش خواهیم
گرفت ،همچنین از ظرفیــت بخش خصوصی و ظرفیت
همه دستگاههای اجرایی در فروش نفت استفاده میکنیم».
همســو با این تأکیدها برنامه ارائهشده جواد اوجی برای
تصدی وزارت نفت شامل اقدامهای اساسی و فوریتدار
مانند بازاریابــی و فروش نفــت ،گاز ،میعانات گازی و
فرآوردههای نفتی ،تأمین پایدار نفت ،گاز ،ســوخت و
خوراک موردنیاز کشور ،توسعه متوازن و پایدار زنجیره
ارزش نفت و گاز برای جلوگیری از خامفروشی ،ارتقای
فنــاوری و حمایت از شــرکتهای دانشبنیان با هدف
افزایش ســاخت داخل و دیپلماسی قوی و تنظیم روابط
بینالملل در حوزه انرژی بود.
اکنون حدود  ۶ماه از آغاز بهکار دولت سیزدهم و بهتبع آن
وزارت نفت این دولت میگذرد؛ تحریمهای ظالمانه علیه
ایران پابرجاست ،اما وزیر نفت و مسئوالن این وزارتخانه
بارها اعالم و تأکید کردند که معطل نتیجه مذاکرات وین
با طرف غربی نمیمانند ،هرچند اوجی معتقد است «قطع ًا
اگر این مذاکرات به نتیجه برســد ،شــاهد گشایشهای
بهتری خواهیم بود ،زیــرا در همین مدت بســیاری از
شــرکتهای بزرگ بینالمللی دنیا به ما ایمیل زدهاند و
مذاکراتشان را برای سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز
شروع کردهاند».
حال پس از گذشــت این زمان از حضور جواد اوجی در
طبقه پانزدهم ساختمان وزارت نفت میتوان اقدامهای
اساسی انجامشــده برای بهبود وضع اقتصادی کشور را
زیر ذرهبین برد.
در حالی که تا پیش از روی کار آمدن دولت ســیزدهم،
فروش و صادرات نفت به بنبست خورده بود و «نشدنی»
تلقی میشــد ،اوجی و یارانش در این مــدت کوتاه و با
وجود اینکه تحریمهای آمریکا به قوت خود باقی است،
توانستند صادرات نفت ایران را  ۴۰درصد افزایش دهند،
موضوعی که همه مســئوالن عالیرتبه کشــور نیز بر آن
صحه گذاشتند .از سویی وزیر نفت اعالم کرده که «بیشتر
فروش ما و وصول مطالبات به صــورت ارزی و نقدی
بوده است».
موفقیت ایران در فروش و صــادرات نفت آنچنان قابل
توجه بوده اســت که جو بایدن ،رئیسجمهوری ایاالت
متحده آمریکا را هم وادار به واکنش کرد و او در سخنانی
که در عمل خالف وعدههای کاخ سفید برای لغو تحریمها
علیه ایران و بازگشت واشنگتن به برجام است ،خواستار
کاهش خرید نفت ایران از ســوی کشورهای واردکننده
شده است.
بایدن که از یک سو از آمادگی آمریکا برای لغو تحریمها
علیه ایران سخن میگوید و این وعده را بارها نیز تکرار
کرده و از سوی دیگر ،در عمل در تکاپو برای تشدید این
تحریمهای ظالمانه اســت ،پیش از دیدار مجازی با شی
جین پینگ ،رئیسجمهوری چیــن بهعنوان اصلیترین
خریدار نفت ایــران گفته بــود :عرضه نفت از ســوی
کشــورهای تولیدکننده بــه مقدار کافی وجــود دارد تا
کشــورهای متقاضی نفت و محصوالت نفتــی ،مقدار
واردات خود از ایران را بهطور قابلتوجهی کاهش دهند.
این اظهارنظرها نشان میدهد ایران در فروش و صادرات
نفت خود مسیر درستی را رفته است ،آمارهای اقتصادی
نیز نشان میدهد رشد اقتصادی کشــور با نفت بیشتر از
رشد اقتصادی بدون نفت اســت که حکایت از افزایش
درآمدهای نفتی ایران دارد.
ســید ابراهیم رئیســی ،رئیسجمهوری نیز در این باره
گفته اســت :موضوع فروش نفت و افزایش درآمدهای
نفتی با موفقیت انجام شــده و دنبال میشود ،همینطور
افزایش منابع مالی و ارزی و ریالی انجام میشود و اینها
پشــتوانههایی اســت که میتواند گامهای خوبی برای
مسائل اقتصادی کشور باشد.
رکورد برداشــت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی نیز
دستاورد دیگری همســو با برنامه افزایش تولید وزارت
نفت بوده که این مقدار به گفتــه وزیر نفت اواخر آذرماه
و اوایل دیماه  ۱۴۰۰به روزانــه  ۷۰۵میلیون مترمکعب
رســیده اســت.جواد اوجی همواره تأکید کرده اســت
که وزارت نفت بــرای جذب هرگونه ســرمایه داخلی
و خارجی آماده اســت و از آن اســتقبال میکند .همسو
با این موضــوع در  ۶ماه گذشــته قراردادهای متعددی
همگام بــا اجرای طرحهای توســعهای در صنعت نفت
امضا شــده که یکی از محوریترین آنها برای توســعه
میدانهای مشترک بوده است که او از ابتدای بر آن تأکید

رئیس دفتر مرکز مطالعات بینالمللی انرژی وین با بیان اینکه روسیه از این پس به عنوان یک تامینکننده قابل اعتماد برای اروپا ،ایفای نقش نخواهد کرد ،گفت :ایران میتواند با
قدرت وارد بازار اتحادیه اروپا شود.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،فریدون برکشلی درباره میزان تامین انرژی اروپا از سوی روسیه اظهار داشت :بر اساس گزارشات آژانس بینالمللی
انرژی در  ۲۰۲۰که مورد تایید بیشتر مراجع آماری بینالمللی و اروپایی هم است ،روسیه  ۴۰درصد از گاز طبیعی پنج کشور اروپایی را تامین میکند و آلمان باالترین سهم را در
دریافت گاز روسیه دارد .البته آلمان و کشورهای اروپایی نفتخام و فراورده هم از روسیه وارد میکنند .در مجموع  ۵۰درصد انرژیهای متعارف اروپا از روسیه تامین میشود.
بنابراین صادرات فعلی گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله موسوم به نورداستریم ۱-که ازطریق اوکراین و چند مرز اروپایی دیگر به اروپا میرسد ،نزدیک به  ۴۰درصد گاز مورد
نیاز اروپاست .پروژه نورد استریم ۲-نیز از کف دریای سیاه عبور کرده و مستقیم به آلمان وارد میشــود ،در صورت راهاندازی این خط لوله وابستگی آلمان به گاز روسیه تا ۸۰
درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

بررسی« اقتصاد سرآمد» از سردرگمی جهانی مصرف کنندگان انرژی

اختالالت نفتی جهان در پی جنگ روسیه و اوکراین

گروه نفت و انــرژی  -در بحران
جــاری اوکراین توجههــا بار دیگر
به موضوعی بســیار مهم جلب شده
است :امنیت انرژی میان اروپا و روسیه حال آن
که میان این دو رابطهای نظاممند شکل نگرفته و
نمیتوان راهبرد مشخص امنیت عرضه و تقاضا
را در این عرصه دید .البته در این ســالها آلمان
که تا چندی پیش با نماد آنگال مرکل و به عنوان
رهبر معنوی اروپا شــناخته میشد شکلدهندۀ
نوع ارتباط گازی با روســیه معرفی شده است.
از رهگذار همین تعامل بود که سیاست خارجه
آلمان با منافع روســیه پیوند خورد و این کشور
را به یکــی از بزرگترین توریعکننــدگان گاز
روسیه در اروپا تبدیل کرد .همین پیوند نزدیک،
ایاالت متحده را هم به سمت شرق و مرکز اروپا
ســوق داد تا در صورت بروز هر گونه بحرانی
تاکتیکهای الزم بــرای برونرفت را در اختیار
داشته باشد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،این مهم اما در کنار
حضور دو رهبر در صحنه کــه در دوران جنگ
ســرد ریشــه دارند بر هیزم میزان آتش جنگ
در هر لحظه افزود .اولــی "والدیمیر پوتین" با
سابقۀ افسر اطالعاتی شــاغل در آلمان شرقی
و دومی "جــو بایدن" که در اوج جنگ ســرد
سیاســتمداری میانســال بود و این پیشینه،
نوســتالژی رویارویــی نظامی آنها به ســبک
کالسیک را باورپذیر میسازد .مخاطرات مربوط
به امنیت ملی ناشی از سیاستهای انرژی روسیه
تنها در رابطه با وابستگی اروپا به واردات انرژی
روسیه معنا مییابد .مخاطره اصلی انرژی برای
اروپا ،افزایــش تأثیر مخرب این وابســتگی بر
حاکمیت و همکاری دو سوی آتالنتیک است.
در حالی که سیاســت خارجی مسکو به شکل
موفقیت آمیزی مانع همکاری بیشــتر در درون
اروپا در زمینۀ مســائل امنینی و اقتصادی شده
و به ســود ایاالت متحده است که به کشورهای
اروپای شــرقی و مرکزی که به خاطر وابستگی
به واردات انرژی روســیه آسیبپذیرند ،کمک

کند .شاید هم شاهد باشــیم به خاطر وابستگی
انرژی اروپای غربی و در راس آن آلمان با وجود
مخالفت با عملکرد روسیه ،چه در بحران سال
 2009و قطع گاز ارسالی به اوکراین و همچنین
بحران ســال  2014و تهدید روسیه به حمله به
اوکراین ،این بار نیز با تغییر صورت مسئله عالوه
بر انتقال گاز روسیه از مسیری غیر از اوکراین به
اروپا ،ظرفیت اسمی گاز وارداتی از روسیه را نیز
به طور چشم گیری افزایش دهند.
اختالالت نفتی جهان در پی جنگ روسیه و
اوکراین
عماد مختاری کارشناس ارشد انرژی و مدرس
دانشــگاه با اشــاره به این مهم کــه ،باتوجه به
تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه ،فعاالن
بازار دچــار پدیده خودتحریمی نیزمیشــوند
چراکه در این شــرایط آنها نســبت به آنچه که

تشریح نحوه محاسبه قبوض جدید برق

مشترکانپرمصرفمنتظر ۳۰تا ۵۰درصد
افزایشهزینههایبرقمصرفیخودباشند

براساس تحریمها مجاز است دچار سردرگمی
شــده و محتاطانه عمل می کنند ،بــه روزنامه
اقتصادســرآمد ،گفت :با آغاز جنگ روســیه و
اوکراین ،بازار جهانی اختالالتی را تجربه میکند
که از زمان جنگ خلیج فارس ( ۱۹۹۰تا )۱۹۹۱
تاکنون به خود ندیده است.
سردرگمی جهانی مصرف کنندگان انرژی
او ادامه داد :در شرایط کنونی که اختالل در طرف
عرضه به وجود آمده ،کشورهای مصرفکننده
به دنبال اجرای اقداماتی فوری همانند آنچه که
بانکهای مرکزی در جریان بحران مالی ســال
 ۲۰۰۸انجام دادند ،هستند.
امتناع خریداران از خرید نفت روسیه
به گفتــه وی ،درحال حاضر روســیه حدود ۵
میلیون بشکه نفت خام به اضافه  ۳میلیون بشکه
فرآورده نفتی صادر میکنــد .باتوجه به امتناع

برگزیدهانرژی

خریداران از خرید نفت روسیه و احتمال کاهش
قابل توجه تقاضا از سوی پاالیشگاهها ،پیشبینی
میشــود در خوشــبینانهترین حالت حدود ۲
میلیون بشکه از نفت و فرآوردههای نفتی روسیه
از بازار خارج شود .در حالت بدبینانه ،این میزان
تا  ۵میلیون بشکه قابل افزایش است.
تحریم صادرات دریایی نفت روسیه چالش
جدی اقتصاد این کشور
مختاری معتقد اســت :یکی از بزرگترین موانع
پیش روی تجارت نفت روسیه ،مسأله حمل و
نقل دریایی است .شرکت دولتی ساوکامفالت
بزرگ ترین مالک نفتکشهای سایز متوسط در
جهان ،به شدت مورد تحریم قرار گرفته است.
دیگر شــرکتهای بزرگ ترابری دریایی نظیر
مرسک و تُرم نیز از عدم انعقاد قراردادهای جدید
برای حمل و نقل نفت روسیه خبر دادهاند.
باید ببینیم آیــا در ادامــه دولت آمریــکا این
تولیدکنندگان برای تولید را تحت فشــار قرار
خواهد داد یا تنها به فشــار بر روی کشورهای
اوپک اکتفا خواهد کرد .الزمه این کار بازگشت
به شعار مشهور "حفاری ،حفاری به هر قیمتی"
( )Drill , Baby , Drillاســت که در سال
 ۲۰۰۹مطرح شد .این شعار اولین بار در مجمع
ملی جمهوریخواهان توســط مایکل اســتیل
مطرح شد .وی مدتی بعد به ریاست کمیته ملی
جمهوریخواهــان انتخاب شــد ..در این بین
پس از اینکه معاون نامزد جمهوریخواهان در
مناظرهاش با جو بایدن از این شعار استفاده کرد،
عبارت مذکور محبوبیت پیدا کرد و سر زبانها
افتادتوافق هســتهای با ایران میتواند از شدت
بحران بکاهد .این توافق میتواند در کوتاه مدت
 ۵۰۰میلیون بشکه در روز و حدود  ۶ماه بعد ۵۰۰
میلیون بشــکه دیگر را روانه بازار کند .اگرچه
نااطمینانیها همچنــان مذاکرات وین را احاطه
کرده ،لکن ایران میتوانــد از این فرصت برای
کسب امتیاز بیشتر استفاده کند چرا که غربیها
به خوبی میدانند بدون توافق با ایران چشمانداز
بازار نفت برای آنها تیرهتر خواهد بود.

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشگاه علوم و تحقیقات و هلدینگ دانیال

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی خبرداد

نخستین دوره آموزشی تحول دیجیتال در صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی با همکاری سه جانبه پژوهشگاه صنعت
نفت ،دانشگاه علوم و تحقیقات و هلدینگ دانیال موج
برگزار میشود.به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،اعظم اسدالهی ،رئیس
واحد آموزش و تجهیز نیروی انســانی پژوهشگاه صنعت نفت به
مزیتها و اهمیت تحوالت دیجیتال پرداخت و در این باره گفت:
امروزه یکی از فناوریهای نوظهور بحث تحول دیجیتال و هوش
مصنوعی است که به عنوان یک مزیت رقابتی برای کشورها به شمار
میآید.وی با تأکید بر اینکه همواره باید فرهنگسازی مناسبی برای
پیادهسازی تحول دیجیتال در کشور انجام شود ،افزود :پژوهشگاه
صنعت نفت بهعنوان یک سازمان پژوهشی پیشرو درصدد برآمده
تا با همکاری دانشگاه علوم و تحقیقات و همچنین هلدینگ دانیال
موج در این فرهنگسازی با برگزاری نخستین دوره تحول دیجیتال
در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی گام بردارد.رئیس واحد آموزش و
تجهیز نیروی انسانی پژوهشگاه صنعت نفت تصریح کرد :سومین
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی این فرصت
را مغتنم شــمردیم و جوانب مختلف دوره آموزشی مورد نظر را با
هدف فرهنگسازی و ورود به موضوع تحول دیجیتال در صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی را در این نمایشگاه ارائه کردیم.اسدالهی با
تأکید بر اینکه این دوره آموزشی در سطح مدیران ارشد قرار است
در اسفندماه در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شود ،تصریح کرد:
دوره تحول دیجیتال یک دوره بینالمللی با استفاده از استادان مجرب
جهانی به شــمار میآید که محتواهای کاربردی پرشماری دارد و
امیدواریم با برگزاری این دوره بتوانیم ســبب پیادهســازی تحول
دیجیتال در صنعت نفت و گاز شویم.وی ادامه داد :در سومین دوره
نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت
پتروشیمی فرصتی ایجاد شد تا با مدیران ارشد شرکت پاالیش نفت
بندرعباس مذاکراتی را درباره برگزاری ایــن دوره انجام دهیم که
خوشبختانه مورد استقبال آنها نیز قرار گرفت و مقرر شد در نخستین
فرصت این دوره در پاالیش نفت بندرعباس نیز برگزار شــود و در
پایان این دوره به شرکتکنندگان گواهینامه مشترک معتبری از سوی
دانشگاه علوم و تحقیقات و پژوهشگاه صنعت نفت و هلدینگ دانیال
موج ارائه خواهد شد.رئیس واحد آموزش و تجهیز نیروی انسانی
پژوهشگاه صنعت نفت به برگزاری اینگونه دورههای آموزشی در
شرکتهای دیگر نیز اشاره کرد و گفت :برای فرهنگسازی موضوع
تحول دیجیتال و رشد سریع این فناوری در دنیا به دنبال آن هستیم
که این موضوع را با سرعت در سطح وزارت نفت پیش ببریم و این
دورهها را در محل شرکتها برگزار کنیم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههای نفتی از صادرات سه محموله گازوئیل
ایران به مقصد کشورهای آســیایی در ماه گذشته
خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،جلیل ساالری در حاشیه آیین امضای
تفاهمنامه تأمین منابع مالی خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی
پارس و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت
صادراتی ایران با توجه به بحران سوخت اروپا ،گفت :هماکنون
ظرفیتهایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شده ،اما تمرکز
ما در این بحث بر تأمین نیاز داخل کشور و ذخیرهسازی مطمئن
بهویژه در فصول سرد سال اســت.وی با تأکید بر لزوم توسعه
زیرساختها در بحث توســعه صادرات فرآورده در کشور،
افزود :در ماه جاری و از اواخر ماه گذشته ،سه کشتی نفتگاز
تولید پاالیشــگاههای داخلی را به مقصد کشورهای آسیایی
حمل کردهاند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تأکید کرد :با توجه
به پیشبینیها برای افزایش قیمت سوخت ،منافع و تمرکز ما
بر بحث ذخیرهسازی سوخت در شرایط کنونی و موکول کردن
صادرات به آینده است.ســاالری درباره تعهدهای گذشته در
حوزه صادرات فرآورده گفت :بخشی از تعهدها در حال انجام
است و بخشی نیز با مجوزهایی که دریافت شد ،تعیین تکلیف
شده اســت ،بخش دریایی هماکنون بهطور کامل حل و فصل
شده و بخش زمینی نیز در حال انجام اســت.وی در پاسخ به
پرسش دیگری درباره امکان صادرات فرآورده به دیگر کشورها
از جمله آمریکا در صورت برداشته شدن تحریمها ،گفت :در
این بحث هماکنون گروهی را مســتقر کردهایــم تا مطالعات
فرآورش نفت خام در پاالیشگاههای دیگر کشورها را به انجام
رسانند ،بنابراین تمرکز ما در بحث صادرات ،ارسال نفت خام
به قطب مصرف به جای ارسال فرآورده به قطب مصرف است.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی
همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال اختصاص
ســهمیه بنزین نوروزی به خودروها گفــت :برنامهای برای
اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد.ساالری ادامه داد:
پیشبینیهای الزم برای ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز آغاز
سال نو انجام شده اســت و برنامهریزی الزم برای خطوط و
مجاری عمده در بحث تأمین بنزیــن نوروزی نیز انجام گرفته
اســت تا در این روزها سوخترســانی مطمئنی به هموطنان
انجام شود.

برگزاری نخستین دوره آموزشی تحول
دیجیتالدرصنایعنفت،گازوپتروشیمی

صادرات سه محموله گازوئیل
ایرانبه مقصدآسیا

اهدای تندیس زرین صنعت برگزیده سبز کشور به سه
شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیح فارس

در بیست و سومین همایش ملی صنعت ،معدن و خدمات سبز سه شرکت تابعه
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس موفق به دریافــتتندیس زرین صنعت
برگزیده سبز کشور شدند.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،در این مراسم که در سالن
همایشهای بینالمللی شهدای محیطزیســت با حضور علی سالجقه معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و برخی از مسئوالن و فعاالن
محیطزیست کشور برگزار شد ،شرکتهای پتروشیمی پارس و نوری و همچنین
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس تندیس زرینصنعت برگزیده سبز کشور
را از آن خود کردند.این تندیس از سوی معاون رئیس جمهور به مسعود حسنی
مدیرعامل پتروشیمی پارس ،تقی صانعی مدیرعامل پتروشمیمی نوری ومحمود
امیننژاد مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس اهدا شد.

افزایش  ۱۲میلیون لیتری ظرفیت انتقال فرآوردههای
نفتی با ساخت خط لوله جدید پارس

تفاهمنامه تامین منابع مالی خط لوله جدید پارس امروز بین شرکت ملی پاالیش
و پخش فراورده های نفتی ایران و بانک تجارت به امضا رسید .با ساخت این خط
لوله  ۱۲میلیون لیتر به ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی اضافه خواهد شد.به گزارش
اقتصاد سرآمد  ،تفاهمنامه تأمین منابع مالی خط لوله جدید پارس با حضور وزیر
نفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی بین شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی و بانک تجارت امضا شد.خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران-
فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت موردنیاز استان فارس
احداث میشود.اســتفاده از خط لوله بهعنوان جایگزیــن حملونقل جادهای و
افزایش ســهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جادهای از دیگر
مزایای احداث این خط لوله جدید اســت.خط لوله جدید پارس همچنین نقش
مهمی در کاهش مصرف سوخت ،کاهش هزینههای عملیاتی (اعم از جادهای و
خطوط لوله) ،کاهش مخاطرات جادهای و آثار محیط زیستی ناشی از حملونقل
جادهای و افزایش حجم ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در استان فارس با رعایت
مالحظات پدافند غیرعامل ایفا خواهــد کرد.این خط لوله به طول  ۴۰۰کیلومتر،
روزانه  ١٢میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی را از مهرآران به شیراز انتقال خواهد
داد.مدت زمان اجرای این قرارداد چهار سال خواهد بود.

پتروشیمی نوری به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور
معرفی شد

در بیســت و ســومین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز،
پتروشیمی نوری توانســت عنوان صنعت برگزیده سبزکشور را دریافت کند.به
گزارش اقتصاد ســرآمد  ،بیست و ســومین همایش تقدیر از واحدهای صنعتی
و خدماتی سبز کشــور توسطسازمان حفاظت محیط زیســت ،با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی و با حضور علی ســاجقهمعاون رئیس جمهور و رئیس
محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تعدادی از نمایندگان شرکتهای
صنعتی و خدماتی ،درسالن همایشهای بین المللی شهدای محیط زیست تهران
برگزار شد.در این مراسم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ،طی
سخنانی با اشاره به مصوبات کنفرانس گالسکو ،به اهمیتتولید محصول سبز و
محاسبه ردپای آب و ردپای کربن در صنایع تاکید کرد.شرکت پتروشیمی نوری در
سال  ۱۳۹۸با انجام مطالعات  ،LCA & LCPردپای آب و کربن را در فرایندهای
تولیدی خود محاسبهکرده و برنامههای محیطزیستی خود را براساس آن پیریزی
کرده اســت.بر اســاس این گزارش تعداد  ۳۳۰واحد صنعتی و خدماتی در این
همایش ملی ثبت نام کرده بودند؛ که پس از بررســی و ارزیابیعملکرد زیست
محیطی ثبت نام کنندگان ۸ ،واحد به عنوان صنعت برگزیده سبز ،انتخاب و معرفی
شدند.گفتنی است که هر ساله واحدهای صنعتی و خدماتی ،بر اساس عملکرد
زیستمحیطی خود در سال قبل برگزاری همایش موردارزیابی قرار میگیرند،
که بر اساس ارزیابی عملکرد شرکتها در سال  ،۱۳۹۹شرکت پتروشیمی نوری
به عنوان صنعتبرگزیده ســبز کشــور انتخاب و با اهداء تندیس زرین و لوح
تقدیر از آن تجلیل به عمل آمد.عالوه بر این شــرکت پتروشیمی نوری توانست
دو گواهینامه معتبر مدیریت سبز از جامعه ســبز اتحادیه اروپا و مدیریت سبز از
انجمن مدیریت سبز ایران را دریافت کند.شایان ذکر است مجتمع نوری به عنوان
بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی کشــور ،تالش کرده است تا در سالهای
اخیر باآگاهی کامل از اهمیت موضوع محیط زیست ،فعالیتهای گستردهای را
در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست به عنوان یکی ازمهمترین ارزشهای
سازمانی خود؛ در هفت حوزه اصلی مدیریت آالیندههای هوا ،بازیابی گازهای
مشعل ،مدیریت پسماندهایصنعتی ،مدیریت آلودگی خاک ،مدیریت انرژی،
توسعه فضای سبز و مسئولیتهای اجتماعی؛ برنامه ریزی کرده و به مرحله اجرا
در آورد.

توان برداشت نفت از میدانهای مشترک با عراق باید
به پیش از تحریمها بازگردد

سخنگوی صنعت برق نحوه محاسبه قبوض جدید برق
را تشریح کرد و گفت :مشــترکان پرمصرف منتظر  ۳۰تا
 ۵۰درصد افزایش هزینههای برق مصرفی خود باشند.به
گزارش اقتصاد سر آمد ،مصطفی رجبی  ،با بیان اینکه مشترکانی که
مصرف برق آنها بیش از الگو بوده ۲۵ ،درصد از تعداد کل مشترکان
را دربرمیگیرند اما مصــرف آنها به اندازه  ۷۵درصد مشــترکانی
اســت که زیر الگو مصرف قرار دارند ،اظهار کرد :به طور متوســط
مصرف برق مشــترکانی که بیش از الگو مصرف شده در هر منطقه
است ،حدود  ۴۲۰کیلووات ساعت اســت.وی افزود :قبض ماهانه
این مشــترکان حدود  ۵۰هزار تومان در ماه بوده ،یعنی مشترکانی که
بیش از الگو مصرف میکنند و به طور متوسط  ۴۲۰کیلووات ساعت
در ماه را مصرف برق دارند ،در این میان اما یک تعداد مشترک جزو
مشترکان خیلی پرمصرف به حساب می آیند و مصرف برق آنها به
بیش از دو برابر و برخی تا  ۲۰و حتی  ۷۰برابر می رسد.ســخنگوی
صنعت برق با بیان اینکه تعداد این مشترکان کم است و تقریبا کمتر
از  ۲۰۰۰مشترک در این دسته قرار می گیرند ،گفت :قبوض برق این
دسته از مشــترکان بین پنج میلیون تومان و باالتر صادر می شود .این
مشترکان در این دوره به دلیل اینکه شاید فرصت اصالح مصرف برق
را نداشتند ،تغییر محسوسی به لحاظ تعدادی نداشتند و مصرف برق
این مشترکان نیز مانند گذشته بود که امیدواریم با توجه به اصالحی
که در تعرفهها صورت گرفته ،شــاهد تغییراتی در این بخش باشیم.
رجبی مشهدی با بیان اینکه قرار شــده تا به طور تقریبی و با توجه به
میزان مصرف به صورت پلکانی مشترکانی که بیش از الگو صرف می
کنند با افزایش تعرفه روبرو شــوند ،افزود :قبوض برق این دسته از
مشترکان بین  ۳۰تا  ۵۰درصد افزایش می یابد و امیدواریم این تعداد
هم تالش کنند مصرف خود را کاهش دهند و حداقل مصرفشان را به
زیر دو برابر الگو برســانند و مطابق سایر مشترکان مصرف کنند تا به
خصوص در تابستان از این طریق شاهد کاهش مصرف قابل مالحظه
ای باشیم.وی با بیان اینکه توصیه ما به این مشترکان این است که می
توانند در نحوه استفاده از وسایل برقی تجدیدنظر کنند و یا اگر وسایلی
دارند که کم بازده بوده و مصرف بــرق باالیی دارد ،آن ها را تعویض
کنند ،اظهار کرد :اگر این مشــترکان فضایی مناسبی دارند ،می توانند
از نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه استفاده کنند تا بخشی از برق
خود را تامین کنند.به گفته سخنگوی صنعت برق در زمستان با پدیده
افزایش مصرف روبرو بودیم ،خانههایی از اسپیلتهای دوگانه که هم
سرمایشی و هم گرمایشی هستند ،استفاده می کردند و این منجر به این
شده بود که مصرف برق آنها به شدت افزایش پیدا کند و قبوض برق
بیشتری را نیز نسبت به دورههای قبلی پرداخت کردند.

مدیرعامل شرکت مهندســی و توســعه نفت بر بازگرداندن توان تولید نفت از
میدانهای مشــترک با عراق در غرب کارون به پیــش از تحریمها تأکید کرد.به
گزارش اقتصاد سرآمد  ،ابوذر شــریفی در بازدید از طرح نفتی آزادگان جنوبی
واقع در غرب کارون گفت :با آغاز بهکار دولت ســیزدهم ،روند عملیات تولید
از میدانهای مشــترک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.وی ادامه داد:
بازگرداندن تولید به شــرایط پیــش از تحریم ،همچنین تجمیــع توان عملیاتی
در میدانهای مشــترک غرب کارون از برنامهریزیهــای مهم مجموعه وزارت
نفت است.مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه نفت انجام هماهنگیهای
فنی و مهندسی مشترک بین شــرکت متن و شــرکت نفت و گاز اروندان را در
تحقق این چشــمانداز وزارت نفت ضروری دانســت و گفت :تالش میشود
با برنامهریزی که صورت میگیرد ،این هماهنگی بین شــرکت توســعهدهنده
(متن) و بهرهبردار (ارونــدان) بهمنظور افزایش تولید از میدانهای مشــترک با
کشور عراق با جدیت پیگیری شود.بر اســاس این گزارش ،با برنامهریزی فنی
و مهندسی که در دستور کار شرکت مهندســی و توسعه نفت قرار گرفته است تا
پیش از پایان سال ۱۵ ،هزار بشــکه نفت به ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی
اضافه میشود.

قیمت بنزین در کانادا 23سنت افزایش یافت

آمارها نشان میدهد ،طی هفته گذشته و به خاطر بروز کمبود عرضه قیمت
بنزین در کانادا به ازای هر لیتر  23سنت معادل حدود  6هزار تومان افزایش
داشته است.به گزارش اقتصادسرآمد از استار ،قیمت هر لیتر بنزین در کانادا
طی روز گذشته  1.819دالر آمریکا معادل  45هزار تومان بوده و در واقع طی
هفته گذشته شاهد رشد قابل توجه بنزین در این کشور بودیم.
دان مکتیوو ،مدیر سایت گسویزارد و دبیر انجمن انرژی ارزان برای مردم
کانادامیگوید :فقط طی  7روز گذشــته شاهد رشد  23سنتی معادل حدود
 6هزار تومانی قیمت هر لیتر بنزین در این کشــور بودیم .نگرانیها نسبت
به بروز کمبود بنزین باعث شد تا بسیاری از رانندگان به سمت جایگاههای
عرضه سوخت هجوم ببرند.
مکتیوو البته میگوید :جای نگرانی نیست .وی مدعی است که همین هجوم
باعث شده تا کانادا با کمبود سوخت مواجه شود .بخشی از افزایش قیمت
بنزین در کانادا هم مربوط به رشد قیمت نفت در بازار جهانی ناشی از باال
گرفتن درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین بوده است.
مکتیوو در این باره میگوید :بازار با ریســک کمبود عرضه نفت مواجه
اســت .وقتی که مصرف نفت در جهان صد میلیون بشکه در روز است ،اما
فقط  95میلیون بشکه نفت به بازار عرضه میشود.
وی میگوید :پیش از درگیری نظامی روســیه و اوکراین هم این مشــکل
وجود داشت.
این مقام کانادایی تأکید کرد :فقط به فاصله یک و نیم ساعت در روز جمعه
شاهد رشد  3دالری قیمت نفت در بازار جهانی و رسیدن آن از  112دالر به
 115دالر در هر بشکه بودیم.
در صورتی که نفت روسیه تحریم شود ،قیمتها بسیار بیشتر از این افزایش
خواهد یافت .این کشور پس از عربستان و آمریکا سومین صادرکننده بزرگ
نفت به بازار جهانی است.

