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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

آغاز به کار بیست و ششمین نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی

شنبه 24اردیبهشت  - 1401شماره1352

بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت،گاز و پتروشیمی با حضور و سخنرانی ریاست مجلس و وزیر نفت آغاز به کار کرد که محمد حامل ،دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده
گاز (جیئیسیاف) سخنران ویژه آئین گشایش رسمی بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی خواهد بود.به گزارش اقتصاد سرآمد ،در این نمایشگاه،
شرکت ملی نفت و صنایع باالدستی در سالن  ۸و  ،۹دانشگاهها و مراکز علمی ،استارتآپها ،شتابدهندهها و پارکهای علم و فناوری در سالن  ۱۰و  ،۱۱پتروشیمی و صنایع مرتبط
در سالن  ،۳۸ Aگاز و صنایع مرتبط ،لوله و پوشش لوله و شیرآالت در سالن  ،۳۸پاالیش و پخش و صنایع مرتبط در سالن  ،۵ماشینهای دوار در سالن  ،۲۷اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران در سالن  ۷و انجمنهای تخصصی نفت و دیگر شرکتها هر یک در سالنهای جداگانه قرار گرفتهاند.نمایشگاه امسال با رونق دوباره
صنعت نفت شاهد حضور  ۴۴شرکت خارجی از  ۱۱کشور جهان است.

گزارش
 11نکته درباره 11طرح پتروپاالیشگاهی

تعدد طرحهای پتروپاالیشــی تعریف شده در
دولت سیزدهم این نگرانی را ایجاد کرده است که
تجربه شکست طرح پاالیشی هفت خواهران در
دولت نهم و دهم تکرار شود.به گزارش اقتصاد سرآمد ،بعد
از روی کار آمدن دولت ســیزدهم ،رویکرد وزارت نفت از
توجه صرف به خامفروشی منابع هیدروکربوری به توسعه
زنجیره ارزش از طریق احداث پتروپاالیشگاهها تغییر کرد.
در این بین پیشبرد  8طرح پتروپاالیشی ذیل قانون «حمایت
از توسعه صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی» یا قانون
پتروپاالیشگاهها توسط بخش خصوصی و با حمایت وزارت
نفت در دستور کار قرار گرفت .البته در کنار این طرحها ،دو
طرح پتروپاالیشگاه آدیش جنوبی و مهر خلیج فارس نیز قبال
توسط بخش غیردولتی پیگیری شده و به پیشرفت فیزیکی
مناسبی رســیده اســت.در این باره فارس با ارائه گزارشی
نوشت :در کنار حمایت از طرحهای پتروپاالیشی شرکتهای
خصوصی ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
نیز به صورت جداگانه طرح احداث یک پتروپاالیشگاه 300
هزار بشکهای به نام شهید سلیمانی را تدوین کرده و به مرحله
اجرا رسانده است.همچنین این شرکت به دنبال احیای طرح
هفتخواهران پاالیشی تدوین شــده در دولت نهم و دهم
است .از این  7طرح تنها طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به
بهرهبرداری رسیده و مابقی طرحها همچون طرح پاالیشگاه
آناهیتا ،خوزســتان ،کاســپین و غیره در مرحله مطالعات و
اقدامات اولیه در دولت تدبیر و امید متوقف ماندهاند.در کنار
طرحهای پتروپاالیشی در داخل کشور ،چندین طرح پاالیشی
و پتروپاالیشی نیز در خارج از کشــور و با مشارکت ایران
تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به طرح پاالیشگاه
 140هزار بشکهای الفروقلس ســوریه ،یک پاالیشگاه 300
هزار بشــکهای در ونزوئال و در آخر نیز یک پاالیشگاه 100
هزار بشکهای در نیکاراگوئه اشاره کرد.
جزئیات  11طرح پتروپاالیشی شاخص
در دولت سیزدهم
با وجود تعدد طرحهای پتروپاالیشی روی میز وزارت نفت،
اما به نظر میرسد  11طرح نسبت به مابقی طرحها وضعیت
مشــخصتری دارند .جزئیات این  11طرح پتروپاالیشــی
در جدول  1آورده شــده اســت.از بین طرحهای جدول ،1
طرحهای آبی رنگ مربوط به  8طــرح برگزیده ذیل قانون
پتروپاالیشگاهها هستند .طرح شهید سلیمانی توسط شرکت
ملی پاالیش و پخــش احداث میشــود و دو طرح آدیش
جنوبی و مهر خلیج فارس نیز توسط بخش غیردولتی احداث
میشود.مجموع خوراک طرحهای نفتی به میزان  1.55میلیون
بشــکه در روز تعریف شده است و به ســرمایهگذاری 46
میلیارد دالری نیاز دارد.مجموع خوراک طرحهای میعانات
گازی نیز به میزان  420هزار بشکه در روز تعریف شده است
و به  2.3میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.در  11سلسله
گزارش در پرونــده «طرحهای برگزیده پتروپاالیشــی» به
بررسی آخرین وضعیت هر یک از طرحها پرداخته ایم .طبق
بررسیهای انجام شده ،چند نکته درباره وضعیت طرحها و
رویکرد وزارت نفت دولت سیزدهم در امور پاالیشی وجود
دارد :ستون پیشــرفت طرحها در جدول  1نشان میدهد
که طرحهای پتروپاالیشــی با خوراک نفت درصد پیشرفت
فیزیکی ندارند درحالیکه پیشــرفت پروژههای با خوراک
میعانات گازی قابل توجه اســت .بدیــن ترتیب با حمایت
وزارت نفت میتوان شاهد بهرهبرداری از هر  5طرح میعانات
گازی تا پایان عمر دولت سیزدهم بود و  420هزار بشکه به
ظرفیت پتروپاالیشی میعانات گازی کشور اضافه میشود.
افزایش ظرفیت پتروپاالیشی میعانات گازی ایران ابهامات
زیادی درباره چگونگی تامین خــوراک این واحدها ایجاد
میکند .البته طبق قانون پتروپاالیشگاهها با توجه به صادراتی
بودن محصوالت طرحهای برگزیده ،امکان واردات میعانات
گازی برای تامین خوراک وجود دارد .همچنین برنامه شرکت
ملی نفت نیز بر توسعه میادین گازی و افزایش تولید میعانات
گازی در سالهای آینده متمرکز شده است .دلیل پیشرفت
طرحهای با خوراک میعانات گازی نســبت به طرحهای با
خوراک نفت مربوط به رقم سرمایهگذاری کمتر آنها است.
سرمایهگذاری موردنیاز برای احداث پتروپاالیشگاه میعانات
گازی در حد چنــد صد میلیون دالر بــوده که با روشهای
مرسوم از داخل کشــور قابل تامین اســت ،درحالیکه این
رقم برای پتروپاالیشــگاههای نفتی به حــدود  10میلیارد
دالر میرسد .از بین  5طرح با خوراک نفت که ذیل قانون
پتروپاالیشگاهها تعریف شــده (الوان ،غدیر ،نگین مکران،
مروارید مکران و انتخاب) و توسط بخش خصوصی پیگیری
میشود ،فقط طرح «مروارید مکران» دارای پیشرفت فیزیکی
بوده است .بررسیها نشان میدهد که صاحبان  4طرح دیگر
به دلیل عدم اطمینان از تامین کامل منابع مالی هنگفت طرحها،
حاضر به ریسک و پیشبرد پروژه نیستند .پیشنهاد آنها تشکیل
کارگروه ملی برای کمک به تامین مالی پتروپاالیشــگاههای
نفتی از کنسرســیوم بانکی ،منابع صندوق توســعه ملی و
هلدینگهای بزرگ اســت .در دولت ســیزدهم ،هر چند
وزارت نفت در یک اقدام رو به جلو با برگزاری جلســات
فصلی نسبت به پیگیری طرحهای قانون پتروپاالیشگاهها و
حل مشکالت آنها اقدام کرده است ،اما به نظر نمیرسد این
جلسات توان باز کردن گرههای بزرگی از طرحهای بخش
خصوصی داشته باشد .بررسیها نشان میدهد که برگزاری
این جلسات نقش بسزایی حتی در تسریع امور اداری ساده
مثل دریافت اســتعالمها از ارگانهای مختلف را نیز نداشته
است ،زیرا اساسا پیشبرد این پروژههای بزرگ توسط یکی
از معاونتهای وزارت نفت جلو نمیرود ،بلکه نیازمند یک
عزم ملی و تشکیل کارگروه ویژه با حضور مدیران ارشد سایر
وزارتخانهها نیز است .تعلل و ناکارآمدی برخی شرکتها نیز
در پیشرفت اندک طرحها موثر بوده است .به طور مثال طرح
پتروپاالیشــگاه الوان بعد از دو سال هنوز تکلیف مطالعات
اولیه آن هم مشخص نیست .در این موارد بهتر است وزارت
نفت فورا برای حذف امتیاز تنفس خوراک طرح اقدام کند تا
ظرفیت و توان کشور برای تمرکز بر طرحهایی که صاحبان
آن عزمی برای انجام پروژه ندارند ،تلف نشود .انتظار میرود
که وزارت نفت با استفاده از تجربهها و عبرتهای گذشته و
اتخاذ اســتراتژی تمرکز بتواند گام مهمی در حوزه احداث
پتروپاالیشگاهها بردارد.

بررسی« اقتصاد سرآمد» از اما و اگرهای اکوسیستم جدید انرژی جهان

فشارجنگروسیه واکراینبرایتغییرمسیراوپک
گروه نفــت و انرژی  -اکوسیســتم
انرژی جهانی جدید ممکن اســت از
اوپک به اومک (ســازمان کشورهای
صادرکننده مــواد معدنــی  OMECتغییر کند.
چنین گروهی شاید هنوز به وجود نیامده باشد اما
مسئله اصلی این است که قدرت ژئوپلیتیکی ممکن
است از کشــورهای نفتی ،به کشورهای صاحب
منابع فلزات اســتراتژیک تغییر کند .اویل پرایس
می نویســد ،رقابت برای یک آینده تجدیدپذیر،
مســائل ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد و ممکن
است با پدیدار شــدن زنجیرههای تامین جدید،
مناقشات جدیدی را رقم بزند .حمله نظامی روسیه
به اوکراین ،بار دیگر آسیب پذیری بازارهای انرژی
و اقتصاد جهان در برابر اقدامات کشــورهایی که
قدرت اســتفاده از منابع انرژی خود برای اهداف
سیاسی دارند را نمایان کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در بزرگترین شوکی
که به جریان نفت از زمان تحریم نفت عربی سال
 ۱۹۷۳وارد شــد ،جنگ در اوکراین و تردید اروپا
برای تنبیه فوری پوتین ،ناشی از قدرت ژئوپلیتیکی
بود که کشورهای صاحب منابع عظیم نفت و گاز
در حال حاضر در اختیار دارنــد .واکنش اتحادیه
اروپا به حمله نظامی روسیه به همسایهاش ،کاهش
هر چه سریعتر وابستگی به انرژی روسیه و کاهش
کلی مصرف سوخت فسیلی در بلندمدت با هدف
متوقف کردن بازیگران بدخواهی شد که در اختیار
داشــتن منابع انرژی ،به آنها تهور بخشیده است.
با این حال شــتاب دیوانه وار برای توسعه انرژی
تجدیدپذیر و برقی سازی حمل و نقل هم مسائل
ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد.
کشورهایی که در میان آنها عربستان سعودی ،عراق
و ایران قرار ندارند ،منابع وسیعی از فلزات و مواد
معدنی دارند که برای فراهم کردن عبور سریعتر به
سوی منابع انرژی پاک ،حیاتی هستند .اما دارندگان
این منابع که شــامل روســیه ،چین و کشورهای
آفریقایــی و آمریکای جنوبی هســتند هم درگیر

جنگ ،نیروی کار اجباری و کودک کار هســتند و
استانداردهای زیســت محیطی پایین ،اعتبار سبز
گذار به سوی انرژی پاک را تضعیف می کند.
تاثیر جنگ روسیه و اکراین
بر تغییر مسیر اوپک
اسماعیل جهانی کارشــناس دیپلماسی و اقتصاد
انرژی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد ،گفت:
منابع نفتــی ژئوپلیتیکی ،نیمه دوم قرن بیســتم را
تغییر دادند و در قرن  ۲۱همچنان به این روند ادامه
می دهنــد و امنیت انرژی و بیــن الملل ،همچنان
تحت تاثیر منابع سوخت فسیلی قرار دارد .به دلیل
وابســتگی باالی بعضی از اعضای اتحادیه اروپا
به نفت روسیه ،این بلوک ســرگرم بحث درباره
نحوه پیاده ســازی تحریم نفتی علیه مسکو بدون
کشــاندن اروپا به رکود و بدون ایجاد شکاف در
جبهه اروپایی متحد علیــه پوتین و جنگ کرملین

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح کرد

در اوکراین است.
نفوذ ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی تحلیل
خواهد رفت
وی ادامه داد :همچنان که اقتصادهای توسعه یافته
به دنبال کاهش وابستگی خود به سوختهای فسیلی
هستند ،نفوذ ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی به تدریج
تحلیل خواهد رفت .اما یک موضوع ژئوپلیتیکی
جدید پیش رو قرار می گیرد که وابستگی احتمالی
به کشــورهای صاحب منابع مواد معدنی حیاتی
هستند .و این کشورها به عنوان مثال ،شامل چین و
جمهوری دموکراتیک کنگو هستند.
او در ایــن رابطه گفت :تجدیدپذیرهــا به ما آزاد
انتخاب منبع انرژی میدهند که پاک ،ارزان ،قابل
اتکا و مال خودمان هســتند و به جای تامین مالی
واردات سوخت فسیلی و الیگارشهای روسی ،می
توان شغل ایجاد کرد.

برگزیدهانرژی

اگر انرژی پاک به منابع فلزات استراتژیک
نیاز نداشت
به گفتــه وی ،جنگ در اوکراین ،جریان ســرمایه
گذاری در تجدیدپذیرها را بــه عنوان راهی برای
کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی که
بخش عظمی از آنها از سوی اوپک و روسیه عرضه
می شود را تسریع کرده است .چالش بزرگ در گذار
انرژی ،زنجیره های تامین خواهد بود .هزینهها برای
قطعات توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی رشد
کرده و تقاضا بیشتر می شود .تقاضای زیادی برای
دسترسی به فلزات مورد نیاز برای برقی سازی شامل
فوالد ،فلزات پایه شــامل مس ،آلومینیوم و نیکل و
مواد خام باطری ایجاد خواهد شد.جهانی تصریح
کرد :اکوسیستم انرژی جهانی جدید ممکن است
از اوپک به اومک (سازمان کشورهای صادرکننده
مواد معدنی) ( )OMECتغییر کند .چنین گروهی
شاید هنوز به وجود نیامده باشــد اما مسئله اصلی
این اســت که قدرت ژئوپلیتیکی ممکن است از
کشورهای نفتی ،به کشورهای صاحب منابع فلزات
استراتژیک تغییر کند.انقالب خودروی برقی هم به
کاهش قدرت ژئوپلیتیکی کشــورهای نفتی کمک
خواهد کرد .آدام اســکات ،مدیر سازمان خیریه
شیفت که مدافع سرمایه گذاری پایدار است در این
رابطه به شبکه سی بی سی نیوز گفت :توانایی برقی
ســازی حمل و نقل و خالص شدن از سوختهای
فســیلی احتراقی و به خصوص نفت ،به معنای آن
است که ما مشــکالت ژئوپلیتیکی عظیمی که به
مدت  ۱۰۰سال گذشته وجود داشته را حل خواهیم
کرد .ميزان مصرف انرژي بر روي رشد اقتصادي هر
کشور تاثيرگذار است ،بنابراين دسترسي کشورهاي
جهان به انواع منابع جديد انــرژي از جمله انرژي
هاي تجديدپذير نيز براي رشد و توسعه اقتصادي
آن ها اهميت اساســي دارد .پژوهش هاي متعدد
پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد
مصرف انرژي در کشورهاي جهان تا حدود زيادي
به سطح رشد اقتصادي بستگي دارد.

نیازصنعتگازجهانبهسرمایهگذاری
 ۸تریلیون دالری

صادق آبادی در بیست و ششمین نمایشگاه نفت:

آماده توسعه آزادگان
ودارخوینهستیم

اوجی درنمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز
(جیئیسیاف) نیاز صنعت گاز به ســرمایهگذاری تا
ســال  ۲۰۵۰را حدود  ۸تریلیون دالر بیان کرد و گفت:
گاز طبیعی برای کشورهای در حال توسعه ،سوختی برای حرکت به
سوی توسعه پایدار است.به گزارش اقتصاد سرآمد« ،محمد حامل»
امروز (جمعه ۲۳ ،اردیبهشتماه) در مراسم آغاز بیستو ششمین
نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی افزود :زمانی
که حدود  ۲۰سال پیش بهعنوان رئیس بخش مطالعات انرژی اوپک
(سازمان کشــورهای صادرکننده نفت) فعالیت خود را آغاز کردم،
نخستین سفر رســمی بنده در آن زمان به تهران بود ،نکته قابلتوجه
اینکه امروز یعنی دو دهه بعد ،نخستین ســفر من پس از آغاز بکار
بهعنوان دبیرکل جیئیسیاف نیز به شهر تهران است که به فال نیک
میگیرم.وی به برگزاری بیست و ششمین دوره نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی اشاره کرد و افزود :این رویداد با بیش
از ربع قرن ســابقه ،صنعت انرژی ایران را بهعنوان یکی از بهترین
و منعطفترین صنعتها در صحنه بینالمللی معرفی کرده اســت،
تاریخ انرژی جمهوری اسالمی ایران فراتر از این است.دبیرکل مجمع
کشورهای صادرکننده گاز با اشــاره به اینکه ایران یکی از نخستین
کشورهایی بود که حاکمیت خود را بر منابع نفتی خود پس گرفت،
تصریح کرد :ایران عضو مؤسس اوپک و دارای یکی از بزرگترین
ذخایر گاز طبیعی اثباتشده در جهان اســت و جایگاه برجستهای
در دنیای انرژی دارد.حامل ادامه داد :ایران همچنین در سال ۲۰۰۱
یکی از کشورهای مؤسس مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود و
سومین نشست سران هم طی سال  ۲۰۱۵در تهران برگزار شد که من
با افتخار در آن شرکت کردم .در طول سالهای  ۲۰۱۴تا  ،۲۰۱۸سید
محمدحســین عادلی بهعنوان دومین دبیرکل این مجمع اداره امور
دبیرخانه را بهعهده داشــت.وی تصریح کرد :هماکنون ایرانیان در
همه سطوح دبیرخانه شاغل هستند و بیشترین تعداد کارکنان در میان
کشورهای عضو در مقر مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه
قطر را به خود اختصاص دادهاند که نمادی از مشارکت مثبت ایران
در جیئیسیاف است.دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با
بیان اینکه گاز طبیعی بهعنوان سوخت هیدروکربنی دارای سریعترین
رشد فزاینده در جهان شناخته شده است که  ۲۶درصد در دهه گذشته
افزایش داشــته و آینده روشــنتری دارد ،گفت :تازهترین نسخه
چشمانداز جهانی گاز تهیهشــده از سوی جیئیسیاف نشانگر آن
است که گاز تا سال  ۲۰۵۰با سهم  ۲۷درصدی به سوخت شماره یک
در ترکیب انرژی اولیه جهانی تبدیل خواهد شد و همراه با انرژیهای
تجدید پذیر ،بستر تولید برق را تشکیل خواهد داد.

مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد با اشاره
به احتمال کشــف الیه جدید نفتی در میدان سپهر و
جفیر گفت :توســعه میدان آزادگان حدود  ۵میلیارد
سرمایهگذاری نیاز دارد تا  ۲۵۰هزار بشکه به ظرفیت تولید از این
میدان اضافه شود.به گزارش اقتصاد سرآمد ،علیرضا صادقآبادی در
نشستی خبری در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه نفت با اشاره به
اینکه نیروگاه قشم اکنون به مدار آمده و آماده افتتاح رسمی است،
افزود :با بهرهبــرداری از این نیروگاه  ۳۲۰مگاوات با شــبکه برق
کشور سنکرون شده و به ظرفیت تولید برق کشور اضافه میشود.
وی تاکید کرد :ظرفیت پاالیشگاه قشم هم از  ۳۵هزار بشکه به ۱۰۰
هزار بشکه افزایش پیدا میکند و طرحها نیز هم مربوط به افزایش
تولید و هم بهبود کیفیت خواهد بود .صادقآبادی به بهرهبرداری
از نیروگاه ارومیه تا پایان سال اشاره کرد و ادامه داد :تاکنون  ۲فاز
 ۱۶۰مگاواتی این نیروگاه به سرویس آمده است و تا پایان سال ۴۸۰
مگاوات دیگر به مدار میآید و درمجموع  ۹۰۰مگاوات به ظرفیت
برق کشور اضافه خواهد شد.وی با اشاره به توسعه دو میدان سپهر
و جفیر تصریح کرد :میدان ســپهر و جفیر نیمه دوم سال به تولید
میرسد و بر اساس بررســیها ،احتمال کشف یکالیه جدید در
این میدان وجود دارد اما هنــوز نمیتوانیم درباره ظرفیت نفت آن
صحبت کنیم.وی افزود :تولید اولیه از سپهر و جفیر  ۲۱هزار بشکه
خواهد بود ،در فاز یک تولید  ۳۵هزار بشکه و در فاز  ۱۱۰ ۲هزار
بشکه تولید نفت انجام خواهد شد .مدیرعامل هلدینگ گسترش
انرژی پاسارگاد با اشــاره به اینکه  ۶ماه بعد از برداشت زودهنگام
فاز یک به تولید میرســد ،افزود ۱۳۵ :حلقه چــاه درمجموع در
این میدان حفاری خواهد شــد و تولید از فاز  ۲نیز  ۴ســال بعد به
نتیجه میرسد.وی ادامه داد :ما همچنین برای توسعه میادین نفتی
آزادگان و دارخوین آمادگی خود را به وزارت نفت اعالم کردهایم.
صادق آبادی با اشــاره به امضای تفاهمنامهای  ۱۲میلیارد دالری
میان  ۴بانک پاسارگاد ،ملت ،تجارت و اقتصاد نوین برای اجرای
طرحهای نفتی ،ادامه داد :توســعه میدان آزادگان حدود  ۵میلیارد
دالر سرمایهگذاری نیاز دارد تا  ۲۵۰هزار بشکه به ظرفیت تولید از
این میدان اضافه شود.مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
به امضای  MOUبرای میدان نفتی دارخوین اشاره کرد و تصریح
کرد :توسعه این میدان به  ۲.۵میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد و
 ۱۱۰هزار بشکه به تولید آن اضافه میشود.وی تاکید کرد :در همین
پکیج  ۱۲میلیارد دالری  ۴بانک ،ساخت یک پاالیشگاه  ۳۰۰هزار
بشکهای نفت سنگین با اعتبار  ۷میلیارد دالر دیده شده است و اگر
منابع تامین شود این پاالیشگاه ظرف  ۵سال ساخته خواهد شد.

وزیر نفت گفت :تالشمان این است  ۴۸طرح کالن و
اولویتدارِ نیمهتمام در صنعت نفت را تا پایان امسال با
سرمایهگذاری  ۱۳میلیارد دالر تکمیل و به بهرهبرداری
برسانیم.به گزارش اقتصاد سرآمد ،جواد اوجی در آئین
آغاز بهکار بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی گفت :نمایشــگاه صنعت نفت ایران میثاق ساالنه و
محل تعامل و جمع شدن فعاالن داخلی و خارجی در صنعت نفت
ایران و یکی از نمایشــگاههای بزرگ صنعت نفت جهان است.
وی با بیان اینکه «صنعت نفت دانشبنیان ،تولید ایرانی ،صادرات
جهانی» بهعنوان شعار بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز و پاالیش و پتروشیمی بســیار الهامبخش است ،تصریح کرد:
دانشبنیان کردن صنعت نفت و توجه به ســاخت داخل ،اولویت
اصلی وزارت نفت در شرایط کنونی بهشــمار میرود که در کل
جهان هم چنین است و صنعت نفت جهان محل توسعه بسیاری
از فناوریهای نو است.وزیر نفت با بیان اینکه حضور  ۲۳دانشگاه
و مرکز پژوهشی ،بیش از صد شرکت دانشبنیان ،استارتآپها
و پارک فناوری و شهرکهای علمی تحقیقاتی در این نمایشگاه،
نشــانه جدیت وزارت نفت در این زمینه اســت ،افزود :انتخاب
شعار سال از ســوی مقام معظم رهبری به نام تولید ،دانشبنیان،
اشتغالآفرین نیز مســئولیت ما را در این زمینه بیشتر کرده است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در  ۹ماه نخست استقرار دولت سیزدهم
این وزارتخانه موفق شده است با بهرهگیری از توان هلدینگهای
بزرگ نفتی و پتروشــیمی ،ظرفیت مالی بانکها همچنین مذاکره
با شــرکتهای معتبر بینالمللی بیش از  ۵۰قرارداد و تفاهمنامه
به ارزش بیش از  ۱۶میلیــارد و  ۷۰۰میلیون دالر امضا کند ،گفت:
اولویت این پروژهها شامل توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز،
جمعآوری گازهای مشعل ،توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و
نیز بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی
بوده اســت.اوجی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاستهای اصولی
و کالن دولت ،اولویت ما تکمیل پروژههای نیمهتمام خواهد بود.
وی تصریح کرد :این طرحها شــاخصهایی چون افزایش تولید
نفت و گاز از میدانهای مشــترک ،تأمین امنیت انرژی کشــور،
استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ،ایجاد اشتغال و تکمیل
زنجیــره ارزش اولویتبنــدی و انتخاب شــدهاند که در بخش
باالدست صنعت نفت مانند توســعه میدانهای نفت و گاز و در
بخش پاییندست این صنعت مانند خطوط انتقال گاز ،طرحهای
پتروشیمی و احداث پتروپاالیشگاههای جدید با استفاده از امتیاز
تنفس خوراک خواهد بود.

آغاز عملیات اجرایی ۲۵طرح
عظیم نفتی در سال۱۴۰۱

میزان واردات برق از صادرات آن پیشی گرفته است

سخنگوی صنعت برق کشور گفت :حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰مگاوات واردات و حدود
 ۳۰۰تا  ۴۰۰مگاوات صادرات برق داریم.به گزارش اقتصادســرآمد ،آقای رجبی
مشهدی گفت :در شرایط کنونی میزان واردات نسبت به صادرات برق چربش دارد؛
به طوری که حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰مــگاوات واردات و حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰مگاوات
صادرات برق داریم .اکنون مشکلی در تأمین برق وجود ندارد ،اما قطعا در شرایطی
که محدودیت ایجاد شود ،اولویت با تأمین برق داخل کشور خواهد بود.او میگوید:
هرسال طرحهای تشــویق محوری را برای بخش صنعت داریم که در آنها پیش
بینی شده ،با کاهش مصرفشان در ساعات اوج مصرف یا تغییر دادن زمان تعطیالت
سالیانه خود به محدوده اوج بار در تابستان ،از این تشویقها بهرهمند شوند .صنایعی
که دارای نیروگاه یا مولد هستند هم میتوانند برق مازاد خود را به شبکه سراسری
عرضه کنند و امســال نیز وزارت نیرو خریدار برق آنهاست.آقای محمد اله داد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفته اســت :احداث تعداد زیادی نیروگاه
جدید برای تامین برق ساعات محدودی در طول سال که اوج بار را داریم ،توجیه
اقتصادی ندارد و سعی ما بر این است که با همکاری بخشهای مختلف مصرف
از جمله صنایع ،ساعات فعالیت و تعمیرات اساسی سالیانه آن ها را جابهجا کنیم.
به گفته او ،اقدامات الزم برای افزایش تولید برق تقریبا از ابتدای دولت جدید آغاز
شده و تعمیرات اساسی تمام نیروگاهها نیز تا پایان اردیبهشت به اتمام میرسد.

بنزین و گازوئیل گران نمیشود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :اگر قرار است تغییر قیمتی اعمال شود باید
در الیحه بودجه ســال آینده بیاید یعنی اگر دولت پیشنهادی دارد ،در آذرماه ارائه
دهد و در اسفند ماه در مجلس بررسی خواهد شــد ،اما در هر حال اکنون تمامی
مســئولین اتفاقنظر دارند که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت.به
گزارش اقتصادسرآمد،فریدون عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل
مطرح نیست ،اعالم کرد :در سال جاری هیچیک از حاملهای انرژی گران نخواهند
شد .وی افزود :اگر قرار اســت تغییر قیمتی اعمال شود باید در الیحه بودجه سال
آینده بیاید یعنی اگر دولت پیشنهادی دارد ،در آذرماه ارائه دهد و در اسفند ماه در
مجلس بررسی خواهد شد ،اما در هر حال اکنون تمامی مسئولین اتفاقنظر دارند
که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت .عضو کمیسیون انرژی مجلس
درباره احتمال تغییر در روند توزیع نیز تصریح کرد :فعال قرار نیســت تغییری در
سهمیهبندی و نحوه توزیع بنزین داشته باشیم .ابتدا باید مشکالت فعلی حل شود و
ما بتوانیم به سمت ارز تکنرخی برویم و دولت هم بتواند با نرخ تثبیتشده ارز را
تامین کند ،البته ممکن است نوساناتی هم باشد اما در حد ِسنت باشد.

طرح ملی نوسازی سیلندرهای گاز مایع از سرگرفته شد

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شــبکههای توزیعی و اقتصادی ســازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت :طرح ملی نوسازی سیلندرهای گاز
مایع پس از مدتی وقفه دوباره از سرگرفته شده است که فاز نخست آن استان بوشهر
و در ادامه نیز این طرح در سایر استانها به اجرا در میآید.به گزارش اقتصادسرآمد،
محسن حسینلویی در حاشیه نشست کمیته استانی بازسازی و نوسازی سیلندرهای
گاز مایع در بوشهر به ایرنا افزود :در مقطعی بحث بازسازی این سیلندرها با تاخیر
همراه شد و در برخی از استانها نیز وضعیت سیلندرها مطلوب نبود.وی بیان کرد:
در این زمینه با هماهنگیهایی با سازمان ملی استاندارد و شرکت پخش فرآوردههای
نفتی و کمیته بازسازی سیلندهای گاز مقرر شد به صورت پروژههای سه تا چهار
ماهه نسبت به نوسازی سیلندرهای گاز مایع در استانهای مختلف و براساس منابع
اختصاص داده شده ،اقدام شود.حسینلویی اظهار کرد :تا پایان امسال بعد از بوشهر،
استانهای خوزســتان ،هرمزگان ،آذربایجانها و خراســانها نسبت به وضعیت
بازسازی سیلندرهای گاز مایع این استانها اقدام خواهد شد.وی با اشاره به فرسوده
بودن  ۱۵درصد سیلندرهای گاز مایع کشور ادامه داد :در اجرای طرح در گام نخست
نهایت سعی خواهد تا چند ماه آینده همه سیلندرهای فرسوده استان بوشهر نوسازی
و در ادامه نیز طرح در سایر استا نها اجرایی شود.

ساختار سازمانی شرکتهای پاالیش گاز
بازطراحی میشود

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران از آغاز به کار نشستهای کارگروه
شناسایی فرآیند بهمنظور بازطراحی ساختار ســازمانی شرکتهای پاالیش گاز
در  ۶ماه نخست سال  ۱۴۰۱خبر داد.به گزارش اقتصادســرآمد ،ولیاهلل دینی در
این باره گفت :بازنگری و سازماندهی دوباره شرکتهای پاالیش گاز بر اساس
شرایط روز و تطبیق با تحوالت محیطی و تأثیر فعالیتها و فرآیندهای بهروزشده
بر ســاختار مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید و تعیین محــدوده ارتباطات
فرآیندی آن با شرکتهای پاالیش گاز ،از الزامهای کسبوکاری موفق است.وی
ادامه داد :بر همین اساس ،نخستین نشست کارگروه یادشده با حضور نمایندگان
شرکتهای پاالیش گاز و نماینده مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید ،با هدف
شناخت دانش و پیشرفت عملکرد هریک از پاالیشــگاهها در حوزه فرآیندهای
اصلی ،پشتیبانی و مدیریتی ،همچنین دستیابی به رویه و راهبردهای مؤثر یکسان
برای احصای فرآیندها و زیرفرآیندها برگزار شد.به گفته مدیر مهندسی ساختار
شرکت ملی گاز ایران ،در این نشست چهار ســاعته و براساس منطق APQC
( )(American Productivity & Quality Centerیکــی از بهتریــن
الگوها و چارچوبهای طبقهبندی فرآیندی شناختهشده در سازمانها) فرآیندهای
سطح صفر ،یک و دو شناسایی شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر
شد بهمنظور تکمیل عملکرد فرآیندی ،نشستهای بعدی در قالب کارگروه بهطور
مداوم تشکیل شود.

عرضه  ۱۰۰درصد محصوالت پتروشیمی اروند
در داخل کشور

مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی اروند از عرضه همه محصوالت این شرکت در
بورس کاال بهمنظوری پایداری بازار و توسعه صنایع پاییندستی کشور خبر داد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،محمدرضا کریمی در حاشــیه دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی اصفهانپالست اظهار کرد :شــرکت پتروشیمی اروند از دو ماه گذشته
بهمنظور پایداری و افزایش تولید ،وارد تعمیرات اساسی  ۴۵روزه شد که در پی آن
برخی واحدها در دوره تعمیرات اساسی غیرعملیاتی شد و به تبع آن مقدار تولید در
آن بازه زمانی کاهش یافت که از طریق دفتر صنایع پاییندستی اطالعرسانی انجام
شــد.وی افزود :در این مدت با عرضه محصوالت موجود در انبارهای شرکت،
تعهدات شرکت انجام و بخشی دیگر از نیاز بازار به استمرار تولید پس از تعمیرات
اساسی موکول شد.مدیر بازرگانی پتروشــیمی اروند با اشاره به انحصاری بودن
برخی قطعات پتروشــیمی و تحری م این صنعت از سوی کشورهای غربی گفت:
در پی تحریمهای ظالمانه و یکجانبه علیه صنعت پتروشــیمی کشور در شرکت
پتروشیمی اروند موفق شدیم با استفاده از توان متخصصان داخلی و شرکتهای
دانشبنیان قطعات مورد نیاز را بازطراحی و داخلیســازی کنیم که در این زمینه
موفقیتهای افتخارآمیزی برای کشور خلق کردهایم.

بازدید رئیسفراکسیونمحیط زیستمجلس
ازنمایشگاهنفت

رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس شــورای اســامی در روز نخست
بیستوششمین نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی از غرفه
پژوهشگاه صنعت نفت و دیگر مجموعههای دانشگاهی و دانشبنیان صنعت نفت
بازدید کرد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،سمیه رفیعی در این بازدید که زینب قیصری،
مشــاور امور زنان و خانواده وزیر نفت او را همراهی میکــرد ،روند اقدامهای
انجامشده با رویکرد توجه به محیط زیست در صنعت نفت را مثبت و رو به جلو
ارزیابی کرد و گفت :موضوع الزامهای محیط زیستی در صنعت ،امروز بهعنوان
یک رویکرد در صنعت نفت اجرا میشود و شاهد تحوالت و اتفاقهای خوبی
در این مسیر هستیم.وی در حاشیه امضای قرارداد فاز تکمیلی توسعه و ارتقای
آناالیزور ترکیبات مرکاپتان بهمنظور تشخیص و آنالیز همه مواد بودارکننده بین
شرکت گاز استان هرمزگان و پژوهشگاه صنعت نفت در پاسخ به پرسش خبرنگار
شانا درباره عملکرد پتروشیمیها در حوزه جمعآوری گازهای همراه و مشعل،
افزود :امضای قراردادهای بزرگ و ارزشمند در ارتباط با به صفر رساندن سوختن
گازهای مشعل در صنعت پتروشــیمی و جمعآوری گازهای همراه نویدبخش
تحوالت بزرگ در این بخش است.

