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 درحال حارض کشــور بویژه صنعت انرژی با چنــد رویداد مهم که به صورت 

مســتقیم بر رسنوشــت آن تاثیر گذار خواهد بود و به تعبیــری می تواند در 
دگرگونی مســیر پروژه های کالن آن نقش پررنگی را ایفا کند مواجه شــده 
اســت؛ ســه ضلعی برجام؛ همکاری 25 ســاله با چین و انتخابات ریاست 
جمهــوری 1400. نیازی به تاکید نیســت که رسانجــام و خروجی هریک 
ازاین سه ضلعی ها در تقویم و تاریخ کشور جایگاه خاصی را به خود اختصاص 
خواهد داد و بازتاب جریانات مذکور در آن ســوی مرزها تحوالتی را در عرصه روابط 
بین املللی ایجاد می کند. آنچه در حال حارض برای بخش انرژی بعنوان یک اولویت در اجرای طرح ها 
و مگاپروژه ها مطرح است جذب رسمایه گذار و تزریق بودجه برای رونق دادن به آن ها می باشد. باتوجه 
به ارتباط دومینوار درآمدهای نفتی با بودجه کشور، پس از تحریم و اعمال فشار برای به صفر رساندن 
فروش نفت و محروم کردن رشکت های بین املللی بررس پروژه های داخلی، تامین اعتبار برای بسیاری 
از پروژه های نفتی و غیر نفتی با مشــکالت عدیده ای مواجه شد.  باتوجه به ذات پروژه های نفتی که 
خود مولد تامین اعتبار نقدینگی محســوب می شوند در موارد متعدد خود لنگ بودجه بوده اند، هرچند 
طی ســال های گذشــته این بخش با اتکاء به توان و ظرفیت داخلی علی رغم موانع و محدودیت ها 

توانست تا به امروز ادامه حیات دهد.
 ولی لزوم از میان برداشنت موانع تجاری و تعامل همکاری با سایر رشکت ها و برندهای بین املللی چه 
از نظر جذب رسمایه و چه ارتقاء فناوری امری غیر قابل انکار اســت. بنابراین باید زمینه را برای ورود 
به این فاز و خروج از انزوا آماده کرد که این امر با رفع موانع تحریمی و احیای برجام میرس می شود و 
چه بسا یک قرارداد سفت وسخت دیگر این عیش را تکمیل کند، اما تحت چه رشایطی؟ برای انعقاد 
قرارداد با طرف حســاب خارجی باید چارچوب های حقوقی و قانونی و هشــیارانه ای را تعریف کرد که 
در ســناریوی بده بستان امتیازات تجربیات ناخوشــایندی که بررس میدان آزادگان و یا طرح آبرسانی 
شمال رشق خوزســتان که قرار بود با مشارکت چینی ها به اجرا دربیاید با تکرار تاریخ و پاپس کشیدن 
طرف قرارداد دســتمان در پوســت گردو نماند. دراین اثنا قرار نیســت با یک نگاه صفر و صدی و با 
تفکری کامال خوشبینانه یا مغرضانه مسائل را برانداز کرد؛ آنچه نیاز است واقع گرایی و رعایت جوانب 
انصاف در بررسی ماجراست و البته شفاف سازی روند از سوی نهادهای مجری. اما انچه در باب تغییر 
دولت ها بعضا مطرح می شود جنس سیاست گذاری ها در بخش انرژی است و اعمال نگاه کارشناسانه 
نه سیاســت مدارانه به ادامه حیات طرح های اقتصادی؛ دراین مســیر انتظار می رود رویه هایی که تا 

پیش از این خروجی وعملکرد قابل قبولی داشته اند در دولت های بعدی ادامه پیدا کنند. 
 ســکته و توقف در طرح های پربازده و همچنین تعریف پروژه هایی که عام املنفعه نیســتند، بزرگرتین 
رضبــه را به پیکر اقتصاد صنایــع وارد می کند. ردپای ایــن مصداق را می تــوان در زنجیره 29 پروژه 
سدسازی در اردبیل دید که طی 12 سال یعنی به اندازه عمر سه دولت تعریف و در همان ابتدای کار 
رها شــدند!با این تفاسیر نیاز است طی بررسی همه جانبه مهندسی دقیقی در اجرای پروژه ها صورت 
بگیرد تا پس از پشــت رسگذاشنت دوضعلی رفع محدودیت ها و جذب رسمایه گذار در سیاست گذاری 

اجرای پروژه ها نیز از اتالف رسمایه و زمان بعنوان دو فاکتور اصلی ممانعت شود.

کارکنــان صنعــت نفــت بــه منظــور پیگیری  جنوب

مطالباتشان دست به اعرتاض زدند. طی هفته گذشته 
جمعی از پرســنل صنعت نفت مقابل ساختمان مجلس 
شــورای اســالمی تجمع کردند تا بدیــن طریق حذف 
محدودیت هــای حقوقی اعم از حــذف حداکرث میزان 
افزایش و ارتقای ســقف حقوق طبق منوال سال های 
گذشــته و برطرف کردن محدودیت سقف پاداش ۳0 

سال پس از بازنشستگی را مطالبه  کنند. 
به گزارش نفت جنوب، همچنین اصالح قانون مالیات 
بر درآمد کارکنان، اعمال شایســتگی کارکنان براساس 
عدالت و پرداخت در ماه های آغازین از جمله مطالبات 
کارکنان رســمی صنعت نفت مطرح شــده اســت. این 
درحالــی اســت که منشــا چگونگی افزایــش حقوق و 
دســتمزدها در ســال 1400 که به اعرتاضات کارکنان 
رســمی نفت منجر شــده بود، تغییرات اعمال شــده از 
ســوی مجلس عنوان شــده اســت. مدیرکل تدوین و 
هماهنگــی مقــررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت 
در واکنش به اعرتاض های اخیر کارکنان رســمی نفت 
گفــت: محدودیت های پیش آمده، ناشــی از تغییرات 
اعمال شــده از ســوی مجلس در الیحه بودجه اســت 
و وزارت نفــت در عین حال که کارکنــان خود را محق 
می دانــد و برای صیانــت از حقوق ایشــان تالش ها و 
نامه نگاری های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان 
تخطــی از قانون مصــوب بودجه کل کشــور را ندارد. 
علیرضا ترابی به اعرتاضات کارکنان رسمی نفت نسبت 
به نحــوه افزایش حقوق و دســتمزدها در ســال جدید 
اشاره کرد و به شــانا گفت: مبنای اعرتاضات کارکنان، 
مــاده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اســت 
که بر اســاس آن، نظام پرداخــت کارکنان صنعت نفت 
از قانون مدیریت خدمات کشــوری مستثنا شده است؛ 
اما آنچــه باید مورد توجه قرار بگیرد و متاســفانه به آن 
توجه نشده، آن است که مســتثنا شدن نظام پرداخت 
صنعــت نفت از قانــون مدیریت خدمات کشــوری، به 
معنای مستثنا شدن از اجرای مصوبه های قانون بودجه 
کل کشــور نیســت. وی افزود: در مــاده )1( جزء الف 
تبرصه 12 قانون بودجه کل کشــور ترصیح شــده است 
که افزایش حقــوق 25 درصدی حقوق بگیران از جمله 
گروه های مختلــف حقوق بگیر دســتگاه های اجرایی 
ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال 99 
به نحوی اعمال شــود که میزان این افزایش حقوق از 
25 میلیون رالک تجاوز نکند. بر اســاس ماده )۷( جزء 
الف تبرصه 12 قانون بودجه نیز ســقف ناخالص حقوق 
و مزایای مســتمر و غیرمستمر )مجموع دریافتی( این 

گروه های حقوق بگیر در کلیه مناطق کشور برای سال 
1400، از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق 
و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع 
مــاده )۷۶( قانــون مدیریت خدمات کشــوری کاهش 
می یابد. مدیــرکل تدوین و هماهنگی مقــررات اداری 
و اســتخدامی وزارت نفت ادامــه داد: در قانون بودجه 
به دســتگاه های اجرایی ماده )29( قانون برنامه ششم 
توسعه اشــاره شده اســت که رشکت های زیرمجموعه 
وزارت نفت را نیز دربرمی گیرد.  بر اساس این گزارش، 
در بخشــی از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور 
آمده اســت: »... دســتگاه ها و واحدهایی که شمول 
قانــون بر آنها مســتلزم ذکــر یا ترصیح نام اســت اعم 
از اینکــه قانون خاص خود را داشــته و یــا از قوانین و 
مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشــاورزی، 
رشکت ملی نفت ایــران، رشکت ملی گاز ایران، رشکت 
ملی صنایع پرتوشــیمی ایــران و ...«. وی ادامه داد: 
به این ترتیب، حقوق و دســتمزد کارکنان رسمی نفت، 
هم از حیث محدودیت هــای ماده )1( جزء الف تبرصه 
12 قانون بودجه یعنی عدم تجاوز افزایش حقوق از 25 
میلیون رالش و هــم از حیث محدودیت های ماده )۷( 
جــزء الف تبرصه 12 قانون بودجه یعنی کاهش ســقف 
ناخالص مزایای مســتمر و غیرمستمر و حذف افزایش 
رضیب ۳0 درصدی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب زیر 

فشار قرار گرفته است. 
ترابی یادآور شــد: این محدودیت ها موضوعی اســت 
که وزارت نفــت پیش از تصویب قانــون بودجه، بارها 
و از طــرق مختلــف درباره تبعات منفــی آن به مجلس 
توضیح داده بود. نامه های ارســال شــده از سوی وزیر 
نفت به ریاســت مجلس شــورای اســالمی و ریاســت 
کمیســیون تلفیق مجلس در این ارتباط موجود است؛ 
همچنیــن معاون توســعه منابــع انســانی و مدیریت و 
معــاون برنامه ریــزی وزارت نفــت نیز ایــن موضوع را 
در نشســت های مشــرتک با اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی پیگیری کرده و خواهان اعمال 
نکردن تغییرهای کنونی در قانون بودجه شده بودند. از 
این رو است که امروز وزارت نفت اعرتاض کارکنان خود 
را ناحق نمی شمارد اما در عین حال نمی تواند از اجرای 
قانون مصوب کشــور تخطی کند.  این مقام مســئول 
خواهان بذل توجه بیشرت کارکنان نسبت به تفاوت های 
میان اقدام های ناشی از قانون گذاری و اجرای قوانین 
و تفکیک درست این دو شد و ترصیح کرد: وزارت نفت 
تا پیــش از تصویب بودجه این موضــوع را به جد مورد 
پیگیری قــرار داد و درباره تبعات منفی آن نیز هشــدار 

داد؛ اما بدیهی اســت همــه دســتگاه های اجرایی در 
مقابل قانون بودجه کل کشور مکلف به اجرای قوانین 

هستند. 
اين درحايل اســت كه رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی در واکنــش به اعرتاض هــای اخیر 
کارکنــان رســمی نفــت بــه نحــوه افزایش حقــوق و 
دستمزدهایشــان در ســال 1400، از تدوین و ارســال 
نامه ای مبنی بر درخواســت حل رسیع مشــکالت این 
کارکنان خطاب به رؤسای جمهوری و مجلس خرب داده 
است. فریدون عباسی در حســاب کاربری توییرت خود 
نوشت: »در نشست کمیســیون انرژی با وزارت نفت، 
ضمن بررســی، نامه ای برای رؤسای محرتم جمهوری 
و مجلس شــورای اســالمی تهیه و بــا رشح موضوع، 
درخواست شد که در نشســت رسان قوا مشکل رسیعاً 
حل شود«. در بخشــی از نامه رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی به ریاست مجلس آمده است: 
»پیــرو تصویب و ابالغ قانون بودجه ســال 1400 کل 
کشــور و مفاد تبرصه )12( آن پیرامــون نحوه افزایش 
حقوق و مزایــای کارکنان دولت از جمله کارکنان خدوم 
صنعــت نفــت و محدودیت های مورد اشــاره در تبرصه 
)12( ....، ضمــن ایجاد چالش های جدی پیش روی 
اســتمرار فعالیت پایدار صنعت نفت در رشایط کنونی، 
به اســتحضار می رســاند موضــوع در مرحله بررســی 
طرح الیحــه قانــون در بهمن ماه ســال 1۳99 نیز در 
کمیسیون انرژی با توجه به رشایط متنوع و سختی کار 
و محیــط کار و زندگی کارکنــان صنعت نفت به تفصیل 
مورد آسیب شناســی قرار گرفت و بر لزوم مداقه بیشــرت 
کمیسیون تلفیق در این خصوص تأکید شد. هم زمان 
نیز با توجه به دغدغه و نگرانی شدید وزیر محرتم نفت، 
مراتب طی نامه شــماره ۷2۶-20/2 مورخ 1۳ بهمن ماه 
99 به رئیس محرتم کمیسیون تلفیق گزارش شده است 
که با وجود اعالن تمامی مســائل و مشکالت پیش رو 
در صورت تصویب، این موضــوع بدون مالحظه همه 
نگرانی ها به تصویب رسیده و ابالغ شده است«. عباسی 
در این نامه پیشنهاد داده است »موضوع مستثنا شدن 
کارکنان صنعــت نفت از احــکام محدودکننده بندهای 
)1( و )۷( تبــرصه )12( قانون بودجه ســال 1400 کل 
کشــور از طریــق اصالح قانــون بودجه یا بررســی در 
شــورای هماهنگی اقتصادی رسان قوا مورد اهتمام و 
پیگیری قرار گیرد تا صنعت نفت کماکان با وجود همه 
چالش های تحریمی و توسعه ای بتواند استمرار جریان 
انرژی کشور را به عنوان خط مقدم جهاد اقتصادی علیه 

تحریم های ظاملانه، تضمین کند و پایدار نگه دارد«.

نفت در سه ضلعی برجام،  چین و انتخابات سرنوشت مطالبات نفتی ها 
در گروی یک تجدید نظر
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افق نفت

سـرمقالهوزارت نفت پیش تر هشدار داده بود

  مؤسسه ریستاد انرژی از کاهش 2۸5 میلیارد دالری رسمایه گذاری ها در بخش باالدستی صنعت نفت 

جهان خرب داده اســت. به گزارش نفت جنوب ، مؤسسه ریســتاد انرژی در تازه ترین برآوردش اعالم کرد 
که تأثیر کاهشــی شــیوع ویروس عالم گیر کرونا در رسمایه گذاری های باالدســتی صنعت نفت جهان در 
ســال های 2020 و 2021 حدود 2۸5 میلیارد دالر خواهد بود و در حالی که این رسمایه گذاری ها از ســال 
2022 به آرامی روند افزایشــی به خود می گیرد، اما همچنان به ســطح پیش از بحران کرونا نمی رسد. در 
این میان صنعت نفت شیل بیشرتین آسیب را دیده، در حالی که فعالیت های اکتشافی و رسمایه گذاری در 
ذخایر متعارف و قدیمی کمرتین آسیب را دیده است. مؤسسه ریستاد انرژی فوریه 2020 در برآوردهایش 
آورده بود که رسمایه گذاری های باالدستی جهان در سال 2020 حدود 5۳0 میلیارد دالر )تا حدودی مانند 
ســال 2019( و در سال 2021 هم در سطح ســال پیش از آن باقی می ماند. این در حالی است که شیوع 
ویروس همه گیر کرونا ســبب سقوط قیمت نفت در اوایل سه ماه دوم پارسال شد و رشکت های اکتشاف و 
تولید بودجه  های رسمایه گذاری را برای محافظت از جریان نقدینگی کاهش دادند، این روند رسمایه گذاری 
در سال 2021 و با وجود افزایش قیمت ها تغییر چندانی نکرده است. ریستاد در این گزارش اعالم کرد که 
هزینه ها در ســال گذشــته میالدی حدود 145 میلیارد دالر کاهش یافته است و در پایان امسال هم 140 
میلیارد دالر دیگر کاهش می یابد و این به آن معناست که شیوع ویروس کرونا سبب شده است که 2۷ درصد 
رسمایه گذاری های برنامه ریزی شده کاهش یابد. ریستاد انرژی ترصیح کرد: هزینه های باالدستی در سال 
2020 میالدی به ۳۸2 میلیارد دالر محدود شد و پیش بینی می شود امسال افزایش یابد و به ۳90 میلیارد 
دالر برسد. براساس گزارش وزارت نفت،  این مؤسسه انتظار دارد تأثیر شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه 
یابد، زیرا - حتی اگر هزینه ها از سال 2022 روند افزایشی به خود بگیرد - به سطح 5۳0 میلیارد دالر پیش از 
بحران کرونا نمی رسد. افزایش رسمایه گذاری ها محدود خواهد بود و رسمایه گذاری ها ساالنه تنها اندکی 

افزایش می یابد و در پایان سال 2025 به بیش از 4۸0 میلیارد دالر می رسد.

سقوط آزاد جهاني رسمايه گذاري در صنعت نفت

وزیر نفت در پیامی درگذشــت اکرب ترکان را به خانواده اش 
تسلیت گفت و تأکید کرد: او خدمتگزاری صدیق برای ملت 
ایران، مدیری توانمند و ارزشــمند و دوستی شفیق و وفادار 
بــود. کیمیایی که ایــن روزها کمرت می تــوان رساغ کرد.به 
 گزارش نفت جنوب، منت پیام بیژن زنگنه به رشح زیر است:

باسمه تعالی
انالله و اناالیه راجعون

»مهندس اکــرب تــرکان، فارع التحصیل دانشــگاه صنعتی 

رشیف، از نسل نخستین مدیران پرورش یافته در جمهوری 
اســالمی بود که رصفاً بــه اتکای توانمندی هــا، قابلیت ها، 
هوش رسشــار و خالقیت خود همراه با نهایت جهد و تالش 
بــرای آبادانی و رسبلندی ایران عزیز، از نخســتین روزهای 
پیــروزی انقــالب اســالمی، در تشــکیل جهاد ســازندگی 
مشــارکت کرد و سپس مســئولیت های متعددی را بر عهده 
گرفت و منشأ خیر و برکات برای کشور و مردم شد.هنگامی 
که در نیمه دوم ســال 1۳۶1 به جهاد ســازندگی بازگشــتم، 
مهنــدس ترکان، جهاد را برای بر عهده گرفنت اســتانداری 
ایالم ترک کــرده بود و لذا ادامه ارتباط با ایشــان از صنایع 
دفاع آغاز شــد و سپس در ۸ سال دولت های مرحوم آیت الله 

هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه که وزارت دفاع و سپس 
راه را بر عهده گرفت ادامه یافت. با رشوع دولت اصالحات، 
ایشــان خیلی زود به جمع مدیران ارشــد نفت پیوســت و با 
برعهده گرفنت مسئولیت های معاونت برنامه ریزی و مدیریت 
عامل رشکت نفت و گاز پارس، نقشی اثرگذار در برنامه های 
توسعه ای نفت در آن دوران ایفا کرد.عشق به رسبلندی ایران 
و جهاد خالصانــه و بدون منت در این مســیر از ویژگی های 
شــاخص ایشــان در عمر پربرکت و زندگی رشافتمندانه اش 
بــود. او خدمتگــزاری صدیق بــرای ملت ایــران، مدیری 
توانمند و ارزشــمند و دوستی شــفیق و وفادار بود. کیمیایی 
که این روزها کمرت می توان رساغ کرد.مقاومت و رسسختی 

ایشان در تحمل درد و رنج بیماری طوالنی ایشان درس آموز 
بــود. خداوند روح ایشــان را قرین رحمت و آمرزش واســعه 
خود فرماید و با برادران شــهیدش و دیگر اولیاءالله محشور 
فرماید.مصیبت فقدان این دوســت قدیمی، همکار نزدیک 
و برادر گرامی را به همــرس صبور و فرزندان گرانقدر و دیگر 
بستگان ایشان و دوســتان و به ویژه همکارانشان در صنعت 
نفت صمیمانه تسلیت می گویم و برای همه ایشان از خداوند 
متعال صرب و اجر مســئلت می کنم. واقعیت این است که از 
مرگ گریزی نیســت، اما مــردن با نام نیکــو همچون اکرب 
ترکان، چیزی اســت که به سادگی قابل دست یافنت نیست. 

غفرالله له و لنا«

خـبـر

پیام وزیر نفت برای درگذشت  
»اکرب ترکان«
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دبیــرکل ســازمان ملل متحد در  جنوب     
اقلیمــی، خواســتار فاینانس  یک کنفرانــس 
پروژه های پاک به جای زیرســاخت ســوخت 

فسیلی از سوی بانک ها شد.
به گزارش نفت جنوب، آنتونیو گوترش ضمن 
تمجیــد از اقتصادهــای بزرگــی کــه اهداف 
کربن خنثی شــدن را تعییــن کرده اند، تاکید 
کرد تحت تعهدات جــاری جهان همچنان به 
سوی افزایش دمای 2.4 درجه ای فاجعه امیز 

تا پایان قرن معارص پیش می رود.
وی در ســخرنانی خــود در نشســت گفــت و 
گوی اقلیمی پرتزبــرگ 2021 گفت: ما دیگر 
نمی توانیم زیرســاخت ســوخت فسیلی بزرگ 

را در هیــچ نقطه ای تامین مالــی کنیم. چنین 
رسمایــه گذاریهایــی وضعیت نامســاعد ما را 
وخیمــرت می کنند و حتی مقــرون به رصفه هم 
نیستند. دبیرکل سازمان ملل گفت: سوختهای 
فســیلی در حال حــارض گرانــرت از پروژه های 
اســت  الزم  بنابرایــن  هســتند.  تجدیدپذیــر 
ســهامداران بانک های توســعه چند ملیتی و 
موسسات مالی توسعه با مدیریت این بانک ها 
در زمینــه تامین مالی پروژه هــای کم کربن و 
منعطف در برابــر تغییرات اقلیمــی همکاری 
کننــد. وی همچنین خواســتار تعییــن قیمتی 
برای انتشار کربن شد. در این بین، بانک مک 
کواری اسرتالیا اعالم کرد سهام باقی مانده در 

بخش زغال ســنگ و میــزان وام دهی به این 
صنعت را کاهش داده اســت و انتظــار دارد تا 
سال 2024 هیچ ارتباطی با این صنعت نداشته 
باشــد. دویچه بانک هم ســال گذشته اعالم 
کرد به فاینانس پروژه های جدید نفت و گاز در 
بخش ماســه های نفتی و منطقه قطب شمال 
بالفاصلــه پایان می دهد. بر اســاس گزارش 
اویل پرایــس، در آمریکا گلدمن ســاکس در 
دســامرب ســال 2019 اعالم کرد که حارض به 
فاینانــس پروژه های جدید معدنکاری نخواهد 
شــد. ولز فارگو و جی پی مــورگان هم اعالم 
کردند فاینانس پروژه های نفت و گاز در قطب 

شمال را متوقف می کنند.

 آب پاكي سازمان ملل روي دست سوخت هاي فسيلی

پارادوکس زیست محیطی 
درصنعت پتروشیمی

باید دید صنعت پروشــیمی برای نظارت بیشــر واحدهای فعال و تولید کننده نیازمند تغییر در 

سیاســت گذاری نظارتی اســت و با اعمال بخش نامه های جدید در قالب افزایش جریمه ها و یا 

ایجاد مشــوق های تجاری در بهبود سبز کردن صنعت پروشیمی که سکاندار اصلی آن بخش 

خصوصی است، حریم محیط زیست را می توان محکم تر ساخت؟

3
بزنگـاه

صنعت پرتوشــیمی یکــی از حلقه های مهــم اقتصادی 
اســت کــه در دوران ســخت تحریم هــا، علــی رغــم 
محدودیت ها توانســت به ارزآوری کشــور کمک شایان 
توجهی کند. نقش موثر بازیگران این ســناریو در فرآیند 
زنجیــره وار اجرا از بخش هــای مدیریتی تــا مهره های 
اجرایــی اعم از متخصصان و ســایر نیروهای انســانی 
در یکایــک واحدهــا و مجتمع هــا، به منظــور افزایش 
ظرفیت تولیــد و تامین نیاز داخلــی و بازارهای خارجی 
امری غیر قابل انکار اســت. اگــر نگاهی به آمار و ارقام 
موجود دراین صنعت انداخته شــود اخبار خوشایندی به 
چشــم خواهد خورد؛ افزایش ۳۸ درصدی ظرفیت تولید 
محصوالت پرتوشیمیایی ظرف 14 ماه گذشته خود گویا 
و مویــد این مطلب اســت. درکنار این امــر قراردادهای 
متعــددی برای بومی ســازی کاتالیســت ها و فناوری ها 
نیز منعقد شــده که در رشایط تحریم به خودی خود یک 
امتیــاز کالن در ممانعت از خروج ارزها برای واردات در 
این بخش محســوب می شــود.  مصداق روند رشد این 
واحدهــا را می توان در اقصی نقاط صنعت خیز کشــور 
همانند ماهشــهر جســتجو کرد؛ لوکوموتیو توســعه در 
ایســتگاه منطقه ویژه پرتوشیمی ماهشهر درحال حرکت 
است و براساس گفته مسئوالن ذی ربط طرح توسعه فاز 

2 منطقه نیز در حال پیگیری است. 
همچنین در اســتان فارس مقرر شده است تا دو منطقه 
ویــژه اقتصــادی برای الرســتان بــا محوریــت صنایع 
پایین دســتی پرتوشیمی و فســا با گرایش فرعی صنایع 
پرتوشــیمی احداث شــود که روند متناســبی را برای به 
حرکــت درآوردن چرخ های اقتصاد ایــن صنایع و فعال 
کردن بازار اشتغال برای بومیان این نواحی مهیا خواهد 
کــرد، حال در کنــار این مــوارد و در مجاورت ســاختار 
توسعه ای با پرسش موکدانه ای باید پرسید ایا به مسائل 

زیســت محیطی نیــز توجه تمام عیار خواهد شــد؟ این 
درحالی اســت کــه بعضــاً مجتمع های پرتوشــیمی که 
قدمت بیشرتی در صنعت پرتوشــیمی دارند خود گرفتار 

گرداب مسائل آالینده های زیست محیطی شده اند. 
پرواضح است اجرای طرح ها و افزایش تدوین برنامه ها 
برای توسعه و افزایش راندمان در تولید، یک پارادوکس 
زیست محیطی را با خود به همراه می آورد؛ دغدغه ای 

که همواره سایه به سایه صنایع در حال حرکت است.
با نگاهی به نقشــه صنایع پرتوشــیمی کشور ردپای این 
چالش را می توان در استان ایالم رصد کرد؛ چند روزی 
است که خرب ورود پساب مجتمع پرتوشیمی این استان 
که منجر به تلف شــدن بیش از چندین هزار قطعه انواع 

ماهیان و سایر آبزیان شده، رسانه ای شده است. 
غالمرضا ابدالی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
دراین خصوص به ایســنا گفته اســت: پســاب خروجی 
پرتوشــیمی مورد آنالیز قرار گرفت و مشــخص شد این 
رضبه زیســت محیطی به دلیل آلودگی پســاب مجتمع 
پرتوشــیمی ایالم وارد شده و بیش از چندین هزار قطعه 
انواع ماهیان و ســایر آبزیان تلف شده اند که بالفاصله 
محیــط زیســت ورود پیدا کــرد و پرونــده قضائی برای 
رشکت پرتوشــیمی تشــکیل و به مراجــع قضائی ایالم 

معرفی شد.

امــا چه باید کــرد مجتمع های تولید کننده مســائل 
زیست محیطی را جدی تر از پیش در نظر بگیرند؟
فــارغ از نظارت هایــی که توســط مراجــع ذی صالح 
در مســائل زیســت محیطی صنایع صــورت می گیرد 
انتظــار مــی  رود تــا واحدهــای پرتوشــیمی اقدامات 
الزم را برای جلوگیری از آســیب به زیســت بوم انجام 
دهند؛ دراین راســتا اخیرا مدیرکل دفرت ارزیابی زیست 

محیطی ســازمان حفاظت محیط زیست طی گفتگویی 
از مشــارکت جدی بســیاری از واحدهای پرتوشــیمی 
در زمینــه حفظ محیط زیســت خرب داده اســت.  حمید 
جاللوندی با اشــاره به تالش صنعت پرتوشــیمی برای 
کاهــش آالیندگــی واحدها، گفــت: در چارچوب کالن 
فعالیت هــای صنایــع پرتوشــیمی، صنعت پرتوشــیمی 
در طیف وســیعی از فعالیت و عملکــرد مرتبط با محیط 
زیســت قرار دارد. به عبــارت دیگر برخــی رشکت های 
پرتوشــیمی به عنوان صنایع برگزیده سبز کشور هر سال 
انتخاب می شوند و بیشــرتین توجه و مالحظات زیست 

محیطی را در نوع خود اعمال می کنند.
وی ترصیــح کرد: گاهی مشــاهده می شــود که برخی 
واحدهای پرتوشــیمی نیز جزو صنایع آالینده هســتند و 
واحدهایی که خالف داشــته باشند طبق قانون هر ساله 
توسط ســازمان محیط زیست به ســازمان امور مالیاتی 
برای پرداخــت عــوارض آالیندگی معرفی می شــوند و 

برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد.
جاللونــدی ادامــه داد: بــا تــالش ســازمان حفاظت 
محیط زیســت و بخش E&P، مدیریت زیســت محیطی 
مجتمع های پرتوشــیمی در دولت مصوب شــده است و 
وزیر نفت نیز آن را ابالغ کرده تا مجتمع های پرتوشیمی 

مسائل مورد بحث را حل و فصل کنند.
بــا این تفاســیر بایــد دید که آیــا این بخــش از صنعت 
پرتوشــیمی برای نظارت بیشــرت واحدهای فعال و تولید 
کننــده نیازمند تغییر در سیاســت گذاری نظارتی اســت 
و بــا اعمال بخــش نامه هــای جدید در قالــب افزایش 
جریمه ها و یا ایجاد مشــوق های تجاری در بهبود ســبز 
کردن صنعت پرتوشیمی که ســکاندار اصلی آن بخش 
 خصوصی اســت، حریــم محیط زیســت را مــی توان 

محکم تر ساخت؟

خبـــر

  بازارهــای آســیا هم اکنــون با مــازاد عرضه نفت 
خــام متوســط و تــرش روبه روســت و رضورت دارد 
اوپک پالس طی نشســت های آینده در سیاست خود 
بازنگری کند. به گزارش نفت جنوب، اوپک پالس بر 
اساس تازه ترین توافق خود در ماه آوریل تصمیم دارد 
در ســه ماه مه تا ژوئیه آینده حدود 2.1 میلیون بشکه 
در روز نفــت خام را به بازار نفت رسازیر کند که حدود 
90 درصد آن نفت خام متوســط و ترش است؛ افزون 
بر این، عربســتان نیز تصمیــم دارد با توقف کاهش 
تولید نفت خام داوطلبانه، طی ســه ماه یادشــده یک 
میلیون بشــکه در روز دیگر را به تولید نفت خام خود 
اضافــه کند. توجیه این اقدام از ســوی اوپک پالس 
چشــم انداز بهبود اقتصاد جهانــی و بازیافت تقاضای 
قریب الوقوع و نزدیک شدن سطح ذخیره سازی های 
مازاد در بازار نفت به وضع متوازن اعالم شده اســت. 
امــا نکته حائز توجــه در این میــان کاهش هم زمان 
تقاضــا بــرای نفــت خــام متوســط و تــرش در بازار 
آسیاســت، موارد جدید ابتالی روزانه به کرونا در هند 
در هفته های اخیر از 400 هزار نفر نیز عبور کرده، در 
حالی که تنها یک ماه پیــش، این رقم برابر 50 هزار 
نفر گزارش شده بود. به دنبال اقدام های دولت برای 
کاهش رفت وآمد و جابه جایــی، تقاضای حمل ونقل 
در بعضــی از ایالت هــای هنــد تــا 50 درصد کاهش 
داشته اســت. افزون بر ایــن واردات نفــت خام هند 
حدود 4 میلیون بشکه در روز کاهش داشته که حدود 
ســه چهارم آن نفت خام متوســط و ترشــی است که 
بیشرت از کشورهای خاورمیانه و اوپک تأمین می شود، 
با وجود آنکه آمارهای کنونی نشــان دهنده کاهش در 
خرید نفت خام توسط هند در ماه آوریل نبوده است، اما 
انتظار می رود در ماه های مه و ژوئن تقاضای وارداتی 
هند به شدت کاهش داشته باشد. برخالف هند بعضی 
از پاالیشــگران چینی برنامه تعمیــرات دوره ای خود 
را از مــاه مارس و آوریــل به ژوئن تــا اوت به تعویق 
انداخته اند که تا حدودی بر تقاضای آســیا برای نفت 
خام متوســط و ترش تأثیر دارد. برآورد می شــود این 
پاالیشگران حدود 2۷0 هزار بشکه در روز از تقاضای 
خود را به دلیل تعمیرات دوره ای مذکور کاهش دهند. 
افزون بر این بر اساس برآوردهای موسسه آرگوس، 
چین در ماه آوریل ۶00 هزار بشــکه در روز نفت خام 
از ایــران و 200 هــزار بشــکه در روز از ونزوئال وارد 
کرده و به طور هم زمان میزان بارگیری از عربســتان 
را در ماه مه به 1.۶ میلیون بشکه رسانده که ۶0 هزار 
بشــکه در روز کمرت از ماه پیش اســت. در نتیجه این 
رشایط و انتظار وجود مازاد عرضه نفت خام متوســط 
و ترش در بازار آســیا قیمت آتــی  نفت خام دبی برای 
رسرســیدهای کوتاه در وضــع کونتانگو )قیمت های 
فروش آتی از قیمت های فروش نقد بیشــرت اســت( 
قرار گرفته است. این در حالی است که در هفته های 
پیش در وضع بکواردیشــن )وضعی که در آن قیمت 
نفت خام روز از قیمت آتی باالتر است( با شیب بسیار 
زیاد بود. شایان ذکر است منحنی فوروارد برای قیمت 
آتی هــای نفت خام برنت و دبلیوتی آی در بازار آیس و 
نیویــورک به دلیل انتظار بازیافت تقاضــا در آمریکا و 
اروپا همچنان در وضع بکواردیشن باقی مانده است. 
اختالف قیمت نفت خام ســبک و شیرین با نفت خام 
متوســط و ترش نیــز در هفته اخیــر افزایش یافت و 
برای نمونــه قیمت نفت خام متوســط و ترش اورال 
روسیه با سه دالر در هر بشکه اختالف نسبت به برنت 
به فروش رســید که از ماه آوریل سال 2019 تاکنون 

بی سابقه بوده است.
براســاس گــزارش مدیریت امــور اوپــک و روابط با 
مجامــع انــرژی وزارت نفــت، اوپک بیشــرت اوقات 
عملکــرد خوبی را دربــاره پیش بینی رونــد آینده بازار 
آســیا از خود نشــان نداده اســت. افزایش تولید نفت 
خــام پیش از بحران مالی ســال 199۷ کــه منجر به 
ســقوط قیمت نفت خــام تا 10 دالر برای هر بشــکه 
شــد از مصادیق بارز این ضعــف در زمان بندی اتخاذ 
سیاســت های عرضه مناسب ازســوی اوپک در قبال 
تحوالت بازار آسیاســت، اما به نظر می رســد این بار 
عالئم قیمتی مناسبی از بازار نفت خام متوسط و ترش 
آسیا به اوپک پالس نشان داده شده است و شاید نیاز 
باشــد این ائتالف در نشست های آینده در سیاستش 

بازنگری رضوری انجام دهد.

 رضورت بازنگری 
در سیاست اوپک پالس
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مدیرعامل رشکت ملی صنایع پرتوشــیمی گفت:  جنوب

چهره صنعت پرتوشــیمی با اجرای طرح های پایین دست 
پرتوشیمی و متنوع سازی سبد محصوالت تغییر می کند.

به گــزارش نفت جنوب، بهزاد محمدی بــا تأکید براینکه 
مهمرتیــن هدف رشکــت ملی صنایع پرتوشــیمی اجرای 
طرح های پرتوشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش است، 
ترصیح کرد: با اجرای پروژه های پایین دســت در صنعت 
پرتوشــیمی و بهره بــرداری از آن ها، در چند ســال آینده 
چهره صنعت پرتوشــیمی با تنوع ســازی سبد محصوالت 

تغییر می کند.
مدیرعامل رشکت ملی صنایع پرتوشــیمی تأکید کرد: در 
تالش هســتیم که در منطقه ماهشهر که حدود ۳0 تا ۳5 
درصــد ظرفیت صنعت پرتوشــیمی را به خــود اختصاص 

داده است، طرح های پایین دست پرتوشیمی با استفاده از 
خوراک های پایه خود صنعت اجرا شود.

محمدی ادامه داد: صنعت پرتوشــیمی به شــدت نیازمند 
متنوع سازی ســبد محصوالت در تولید محصوالت نهایی 
اســت، بنابراین رشکــت ملی صنایع پرتوشــیمی درصدد 
توسعه زنجیره تولید محصوالت نهایی است که با تحقق 
این امر ضمن ایجاد یک صنعت تاب آور، کشور از واردات 

محصوالت گران بی نیاز می شود.
وی یکــی از اهدف توســعه پایدار و هوشــمندانه صنعت 
پرتوشــیمی در بلنــد مــدت را تولیــد پروپیلــن در صنعت 
خوانــد و اظهار کرد: نکته مهــم و حائز اهمیت در اجرای 
طرح های پرتوشــیمی تأمین نیاز ۳ میلیون تنی صنعت به 
پروپیلن است، بنابراین در مسیر تأمین نیاز صنعت، طرح 

PDH سلمان فارسی نخستین طرح فعال است که در حال 
حارض با تأمین دانش فنی خارجی، پیش بینی می شــود در 

سال 1402 به بهره برداری برسد.
مدیرعامــل رشکت ملی صنایع پرتوشــیمی ادامه داد: در 
همین راســتا، عملیــات اجرایی طرح PDH پرتوشــیمی 
هیرسا نیز آغاز شده است و اجرای این طرح وضع مناسبی 

دارد.
براساس گزارش رشکت ملی صنایع پرتوشیمی، به گفته 
محمدی نخستین طرحی که از مسیر گاز طبیعی به سمت 
پروپیلن خواهد رفت، طرح GTP اســالم آبادغرب اســت 
که از ســوی رشکت ملی صنایع پرتوشیمی اجرا می شود، 
هم اکنون پیمانکار EPC این طرح انتخاب شــده اســت و 

هفته جاری کار اجرایی آغاز می شود.

روایت معاون وزیر نفت 
از مدیریت خوراک در طرح های پتروشیمی
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مدیرعامل رشکت صنایع پرتوشیمی خلیج فارس با با بیان  جنوب

اینکه در مجموعه های صنعتی کشور، بیشرتین پروژه های در حال 
اجرا متعلق به گروه خلیج فارس اســت، گفت:  این گروه در حدود 
15 میلیــارد دالر پروژه در حال اجرا دارد و در روزهای آینده حدود 
۸ میلیارد دالر پروژه را  در  عســلویه و ماهشهر کلنگ زنی می کنیم 

که ریل گذاری برای آینده صنعت پرتوشیمی است. 
بــه گزارش نفت جنــوب، جعفر ربیعی درباره صــدور مجوز تأمین 
رسمایه خلیج فارس  از ســوی شورای عالی بورس با رسمایه 500 
میلیارد تومان که پیش بینی می شــود پذیره نویســی آن از مهرماه 
آغاز شــود،  اظهار  کرد: در دنیا، رشکت های تأمین رسمایه در کنار 
بانک ها، نقش بسیار مهمی در تأمین منابع مالی پروژه ها از طریق 
بــازار  رسمایه  دارند اما در کشــور ما رشکت هــای تأمین رسمایه، 

بسیار محدود و ضوابط آن بسیار سخت است.
وی ادامــه داد: گروه صنایع پرتوشــیمی خلیج فــارس، به عنوان 
یک گروه صنعتی، برای نخستین بار، درخواست تأسیس رشکت 
 تأمین  رسمایه را داد که خوشــبختانه پس از طی مراحل مختلف، 

دریافــت مجوزهای الزم و با ارائه مســتندهای کافی به شــورای 
عالی  بورس،  مجوز تأسیس تأمین رسمایه را دریافت کرد.  

ربیعی افزود: شــورای عالی بورس، در عمل انحصار رشکت های 
تأمین رسمایه در شــبکه بانکی کشــور را شکســت و اجازه داد  که 
 رشکت های بزرگ صنعتی هم وارد این عرصه شوند و بتوانند برای 
پروژه های کشــور از طریق بازار رسمایــه، تأمین رسمایه  کنند  که 
این آغاز یک مســیر مبارک برای رونق گرفنت پروژه ها در کشــور 

و پررنگ تر شدن نقش بازار رسمایه در تأمین  مالی  پروژه هاست.
مدیرعامــل رشکــت صنایع پرتوشــیمی خلیج فــارس ادامه داد: 
این رشکت وارد  پروژه های  پایین دســت پرتوشــیمی شده و تعداد 
زیــادی پروژه پایین دســتی، از ســوی رشکت پرتول که وابســته 
بــه خلیج فارس اســت، آغاز  شــده و 2  پروژه جدید پایین دســتی 
در اســتان کرمانشــاه به زودی از ســوی این رشکــت کلنگ زنی 
می شود.   براساس گزارش رشکت صنایع پرتوشیمی خلیج فارس، 
مدیرعامل رشکت صنایع پرتوشیمی خلیج فارس یادآور شد: امید 
داریم برای نخســتین بــار، به عنوان کاری نو، جــذب منابع ارزی 

خارجــی را از طریق  همین  رشکت تأمین رسمایه، برای تأمین ارز 
مورد نیاز پروژه هــای گروه انجام دهیم کــه در صورت موفقیت، 
نــه تنها این رشکت  بــرای  انجام پروژه ها، از بــازار رسمایه تأمین 
رسمایــه می کنــد، بلکه از خارج از کشــور هم تأمیــن مالی انجام 

خواهد شد.

مدیرکل دفرت جــذب رسمایه گذاری فارس گفــت: مصوبه هیات 
وزیــران در خصوص تکمیــل زنجیره ارزش پروپیلن در کشــور و 

اجرای طرح های پیرشان صنعت پرتوشیمی ابالغ شد.
به گــزارش نفت جنوب، هالــه فوالد فر افزود: هیــأت وزیران در 
جلســه ای بنا به پیشــنهاد وزارت نفت و به استناد اصل 1۳۸ قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران، با هدف ایجاد زیر ساخت های 
الزم برای رفع نیاز صنایع پایین دســتی پرتوشیمی، ایجاد اشتغال 
پایدار و بــا رویکرد آمایــش رسزمین از طریق اجــرای طرح های 
پیرشان پرتوشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن 
و با هدف انتقال پروپیلن، مصوبه ایجاد زیر ساخت های الزم برای 
احــداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن در منطقه عســلویه و 
تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه مرودشت استان فارس، همراه 
با احداث خط لوله انتقال پروپیلن به طول 450 کیلومرت با ظرفیت 

انتقال 5.1 میلیون تن در سال پروپیلن از عسلویه به منطقه مرودشت 
و تأسیســات بارگیری پروپیلن در شهرستان مرودشت را تصویب 
کرد. وی با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته دوســاله اخیر و 
جلسات متعدد استاندار محرتم فارس با وزیر نفت، مدیران مربوطه 
آن وزارت و مدیرعامل رشکت ملی پرتوشیمی ایران برای اجرای 
طــرح آمایش نواحی تأثیر پذیر از حوزه گازی پارس جنوبی، اعالم 
داشت هدف از اجرای این خط انتقال، توسعه متوازن منطقه ای و 
امکان ایجاد اشــتغال پایدار با اســتفاده از اجرای طرح های پایین 
 دست پرتوشــیمی در مناطق مرکزی کشــور به ویژه استان فارس 
اســت.  مدیرکل دفرت هماهنگــی امور رسمایه گذاری و اشــتغال 
اســتانداری فارس با اشاره به مشکل کمبود آب در مناطق مرکزی 
کشور، اجرای طرح های کم آب بر صنعتی در این مناطق را مزیت 
دار شــمرد و تاکید کرد با اجرای این خط انتقال، امکان اســتقرار 

صنایع پایین دســتی پرتوشــیمی که نیاز آبی کمــرت و در عین حال 
اشتغالزایی زیادی دارند در استان فراهم می شود. 

براســاس گزارش مهر، فوالدفر افزود: اجــرای خط لوله پروپیلن 
بــا حجم رسمایه گذاری 2۷0 میلیون یورو و احداث مخازن ذخیره 
در شهرستان مرودشــت با رسمایه گذاری ۶0 میلیون یورو توسط 
رشکــت ملی پرتوشــیمی و وزارت نفت انجام می پذیــرد و اجرای 
طرح های پایین دســتی پرتوشــیمی نیز توســط بخش خصوصی 
انجام می گیرد که با پیگیری های صورت گرفته در استان و دستور 
ویژه اســتاندار در یک سال گذشــته، محل احداث سایت مخازن 
در شهرســتان مرودشت با همکاری دســتگاه های اجرایی استان 
تعیین و جانمایی و کلیه مجوزات قانونی الزم اخذ گردیده و رسمایه 
گذاران بخش خصوصی اجرای طرح های پایین دستی پرتوشیمی 

در استان نیز شناسایی شده اند.

کلنگ زنی8 میلیارد دالر پروژه  در عسلویه و ماهشهر

زنجیره ارزش پروپیلن وارد فاز جدیدی می شود

مدیرعامل رشکت صنایع پرتوشیمی خلیج فارس خرب داد

  مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار از گرم 

شــدن بازار اشــتغال با بهره برداری از طرح پرتوشیمی 
نگیــن مکــران در این منطقــه خرب داد و گفــت: انجام 
هزینه های آماده ســازی در این مجتمع که قطب ســوم 
پرتوشیمی کشــور است منجر به جذب رسمایه در حدود 

20 میلیارد دالر خواهد شد.
به گــزارش نفت جنوب، مدیرعامل منطقــه آزاد چابهار 
اظهار کــرد: طرح احداث پرتوشــیمی نگین مکران در 
زمینی به مساحت تقریبی یکهزار و 200 هکتار در پیکره 
هشتم منطقه آزاد چابهار به عنوان قطب سوم پرتوشیمی 

کشور جانمایی و طراحی شده است.
عبدالرحیم کردی ترصیح کرد: فاز نخســت آماده سازی 
زمین هــای محــدوده یکهــزار و 200 هکتاری شــامل 
تسطیح و آماده ســازی زمین، کنرتل آب های سطحی، 
ایجــاد دیــوار حفاظتی، ســاخت کانال های ســنگی و 
بتنی رو باز، ایجاد فضای ســبز به مســاحت 50 هکتار، 
آســفالت معابر، آبرســانی داخلی شــهرک پرتوشیمی، 
زیرســاخت های مخابرات و اینرتنت و احداث ساختمان 
آتش نشــانی، بهــداری، نگهبانی و حفاظــت فیزیکی، 
بخش اداری و مجموعا ساخت 25 هزار مرت مربع زیربنا 
احداث شده اســت و برای اجرای عملیات اجرایی ذکر 
شده یکهزار و ۶40 میلیارد رالر اعتبار از محل منابع مالی 

رشکت توسعه نگین مکران هزینه شده است.
وی ادامه داد: فاز دوم آماده سازی برای تدارک یوتیلیتی 
)کاربردپذیری( الزم برای ۶ واحد پرتوشــیمی مســتقر 
در شــهرک و واحدهایی که در آینده مستقر خواهند شد 
دردســت اقدام اســت و با برنامه ریزی های انجام شده، 
در ســال 1401 به بهره برداری خواهند رسید. ُکردی به 
ایلنا گفت: میزان اشــتغالزایی مســتقیم این طرح پس 
از بهره برداری حدود 1۸5 نفر برآورد شــده اســت و این 
تعداد تا 400 نفر افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه 
به تولیدات متنوع پرتوشیمی، اشتغالزایی برای بیش از 
2 هزار نفر به صورت غیرمســتقیم پیش بینی می شــود. 
الزم به ذکر اســت انجام هزینه های آماده سازی در این 
مجتمع که قطب سوم پرتوشــیمی کشور است منجر به 

جذب رسمایه در حدود 20 میلیارد دالر خواهد شد.

 تولید تجاری پلیمرهای ارزشــمند مانند پلی پروپیلن 

و پلی اتیلن با اســتفاده از مواد اولیه برگرفته از ضایعات 
پالستیک و بهره گیری از فناوری های نوین در وسلینگ 

آملان را آغاز شد.
به گزارش نفت جنوب، تولیدکننده پرتوشــیمی لیوندل 
بــازل تولید تجاری پلیمرهای بکــر از جمله پلی پروپیل 
و پلی اتیلن با اســتفاده از مواد اولیه برگرفته از ضایعات 
پالستیک در کارخانه خود در وسلینگ آملان را آغاز کرد.

راه انــدازی این خط تولیــد در آملان، هــدف جاه طلبانه 
لیوندل بازل بــرای تولید ســاالنه و بازاریابی 2 میلیون 
تن پلیمرهای بازیافتی تا ســال 20۳0 میالدی را پیش 
می برد. مولد تولید شــده در این کارخانه در صنایع تولید 
مواد بهداشــتی و بســته بندی مواد غذایی با استفاده از 

فناوری بازیافت مولکولی استفاده می شود.
بر اساس این گزارش مواد اولیه از طریق تبدیل حرارتی 
زباله های پالستیکی در کارخانه به دست می آید سپس 
به مواد اولیه برای تولید اتیلن و پروپیلن تبدیل می شود 
و بــرای پلی پروپیلن و پلی اتیلن پایین دســت اســتفاده 
می شود. صنایع پلیمری با هدف ایجاد زنجیره دایره ای 
برای تولید پالستیک، به طور فزاینده ای در فناوری های 

بازیافت مواد شیمیایی رسمایه گذاری می کنند.
با بازیافت مواد شــیمیایی، ضایعات پالســتیک دوباره 
به مــواد اولیه کارخانه هــای شــیمیایی معمولی تبدیل 
می شــوند.  همچنیــن پالســتیک های تولیــد شــده از 
پلیمرهــای بکر برگرفتــه از مواد اولیه نفــت و گاز قابل 
تشخیص نیســتند. براســاس گزارش نیپنا، پلیمرهای 
تولید شده در کارخانه لیوندل بازل در آملان با نام تجاری 

لیوندل بازل سیروکولن به بازار عرضه می شوند.

جذب رسمایه 20 میلیارد دالری 
در پرتوشیمی نگین مکران 

 تولید نسل جدید پلیمرها 
در آملان
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 درپــی حملــه ســایربی بــه بزرگرتین 

شــبکه خط لولــه بنزین آمریــکا و تعطیلی 
آن کــه ضعف زیرســاخت نفتــی را نمایان 
کرد، دیمیرتی پســکوف سخنگوی رئیس 
جمهوری روسیه، هر گونه ارتباط کشورش 
با حمله سایربی به سیستم خطوط لوله نفت 
و گاز رشکت »کلونیال پایپ الین« آمریکا 

را رد کرد.
به گزارش نفت جنوب، پسکوف در واکنش 
بــه اظهارات جــو بایدن رئیــس جمهوری 
آمریکا که گفته بود برنامه رایانه ای مرتبط 
با حمله ســایربی به خطوط لوله نفت و گاز 
رشکت »کلونیال پایپ الین« ممکن است 
در روســیه قرار داشته باشد، اظهار داشت: 
روســیه با ایــن حادثه هیچ گونــه ارتباطی 
ندارد.  براســاس این گزارش، کاخ ســفید 
همکاری نزدیکــی با رشکت کلونیال دارند 
تــا به این رشکــت برای احیــا از حمله باج 
افزاری کمک کنند که نشــان می دهد این 
واقعــه تا چه حد جدی بــوده و تبعات دارد. 
رشکت کلونیال پایپ الیــن که بزرگرتین 
اپراتور خط لوله ســوخت در آمریکاســت، 
پس از این حمله ســایربی شبکه خط لوله 
خــود که ســوخت را به ایالت هــای رشقی 

می رساند را تعطیل کرد.
انــدرو لیپــو، رییــس رشکــت لیپــو اویل 
اسوشــیتس به رویرتز گفت: حقیقت مهم 
این ماجــرا پیرشفــت مجرمان ســایربی 
در یافــنت راه هــای جدیدی بــرای نفوذ به 
زیرســاخت است. زیرســاخت، دفاع هایی 
که بتوانند سد راه روش های مختلف آلودن 
شــدن سیســتم توســط بدافزارها شوند را 

ندارد.
شــبکه کلوتیال منبع تقریبــا نیمی از تامین 
ســوخت کرانه رشقــی آمریکاســت و 2.5 
میلیون بشکه در روز بنزین و سایر سوخت ها 
را منتقل می کند و این رشکت پس از حمله 
باج افــزاری روز جمعه، همــه خطوط لوله 
خود را بســت. هنوز معلوم نیست چه کسی 
این حملــه را انجام داده اســت امــا منابع 
آگاه اظهــار کردنــد هکرهــا احتماال یک 
گروه خالفکار ســایربی حرفه ای بوده اند. 
کلونیال اعالم کرد خطوط ســوخت اصلی 
این رشکت بسته مانده اند اما بعضی خطوط 
کوچکرت بین پایانه ها و نقاط تحویل اکنون 
عملیاتی هســتند. این رشکت اعالم نکرد 
شبکه خط لوله اش چه زمانی ظرفیت فعال 
کامــل را ازرسمی گیــرد. تعطیلی طوالنی 
مدت این شــبکه خط لولــه باعث افزایش 
قیمــت بنزیــن در جایگاه های ســوخت در 
آستانه فصل سفرهای تابستانی می شود و 
به مرصف کنندگان و اقتصاد آمریکا آسیب 
 ING Economics می زند. تحلیلگر موسسه
در یادداشــتی نوشــت: عامل نامعلوم این 
است که این تعطیلی چه مدت طول خواهد 
کشید اما واضح است که هر چه طوالنی تر 
شــود، باعث افزایش قیمــت فرآورده های 
نفتی می شــود.  این حمله ســایربی باعث 
شد قانونگذاران آمریکایی خواستار تحکیم 
حفاظتها برای زیرســاخت انــرژی حیاتی 

آمریکا در برابر حمالت سایربی شوند.
بر اســاس گزارش رویــرتز، وزارت انرژی 
آمریکا اعالم کرد تبعات احتمالی این واقعه 
بر تامین انرژی آمریکا را مونیتور می کند و 
سازمان امنیت زیرساخت و امنیت سایربی 
آمریکا و اداره امنیت حمل و نقل آمریکا به 
رویرتز اعالم کردند   این درحالی است که با 
گذشت چند روز متوالی از تعطیلی بزرگرتین 
شــبکه خط لوله ســوخت آمریکا، بیش از 
هزار جایگاه ســوخت در جنوب رشقی این 
کشــور درباره کمبود بنزین و دیزل ناشی از 
خرید وحشت زده و طوالنی شدن تعطیلی 

سیستم رشکت کلونیال هشدار دادند.

عضو کمیســیون انــرژی مجلس معتقد اســت 
دولت محور بودن سیاست ها در حوزه انرژی سبب 
شده که در مقطعی گفته شود؛ پاالیشگاه خوب 

است و در مقطعی دیگر آن را نهی کنند.
بــه گزارش نفــت جنوب، حســین حســین زاده 
بــه دالیــل مخالفــت و موافقت با پاالیشــگاه و 
پرتوپاالیشگاه ســازی اشــاره کرد و گفت: دنیا به 
سمت ساخت پرتوپاالیشــگاه می رود بدین معنا 
که صنایع پرتوشــیمی و صنایع پاالیشــگاهی را 
مخلوط کرده و پرتوپاالیشگاه ها را خلق کرده اند، 
کشور چین نیز پیرشو این صنعت است چراکه با 
برنامه ریزی های بلندمــدت محصوالت تولیدی 
در پرتوشــیمی ها و پاالیشــگاه ها یک جا تولید 

می کنند.
نماینــده مــردم الرســتان و خنج و گــراش و اوز 
در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: از آنجا 
کــه صنعــت نفــت صنعتی توســعه ای اســت، 
تولیــد فــرآورده از نفت آن هــم در رشایطی -که 
تحریم هــا فلج کننــده شــده اند- رضوری اســت 
البتــه یکی از راه های دســتیابی به این توســعه 
تاســیس پرتوپاالیشــگاه ها اســت چراکــه اگر 

پرتوپاالیشــگاهی همچون ســتاره خلیج فارس 
نبودنــد اکنــون واردکننــده بنزیــن بودیــم امــا 
خوشــبختانه در حــال حــارض روزانه بــاالی 20 
میلیــون لیرت بنزین صــادرات می شــود اما نگاه 
دولت ها در کل بر محور خام فروشــی چرخیده و 

تولید فرآورده چندان مدنظر نبوده است.
وی اضافــه کرد: از آنجا کــه فرآورده های نفتی 
قابل تحریم و ردیابی نیســتند لذا می توان آن ها 
را به تعداد کشورهای بیشرتی صادر کرد و تقریبا 
فرآورده های ایران در تمامی کشــورهای جهان 

مشرتی دارند.
حســین زاده معتقد اســت موافقت و مخالفت با 
پاالیشــگاه و پرتوپاالیشگاه سازی نباید از دولتی 
به دولت دیگر تغییر کند بلکه باید به عنوان یک 
سیاســت راهربدی و اســرتاتژیک توسط تمامی 

دولت ها اجرایی شود. 
این نماینده مجلس توضیح داد: نمی توان در یک 
دوره مخالفت با پاالیشگاه و پرتوپاالیشگاه سازی 
و در دوره ای دیگــر موافــق آن بــود چراکه اگر 
اسرتاتژیک و سیاست راهربدی کشور، تشخیص 
به داشــنت ایــن مهــم دهد بایــد پاالیشــگاه و 

پرتوپاالیشــگاه ها را گســرتش داد اما متاسفانه 
دولت محور بودن سیاست ها در حوزه انرژی سبب 
شده که در مقطعی گفته شود؛ پاالیشگاه خوب 

است و در مقطعی دیگر آن را نهی کنند.
وی راه برون رفت از مشکالت مرتبط با خام فروشی 
و نیمــه خام فروشــی را احداث پاالیشــگاه ها با 
رسمایه مردمی دانست، ادامه داد: براساس این 
قانون نقدینگی های درون جامعه جذب شده و از 
آن برای توسعه پاالیشگاه ها و گسرتش فعالیت 

بخش تولیدی استفاده می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
معتقد است ساخت و راه اندازی پاالیشگاه ها در 
مقیاس کوچک، عالوه بر مزیت هایی نظیر تولید 
فرآورده، ترسیع در انتقــال و توزیع فرآورده های 
مختلف نفتی بــه نقاط دورافتاده و صعب العبور، 
موجب تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت 
پاالیش خواهد شــد. وی با بیــان اینکه صنعت 
نباید سیاســی شــود و ما باید سیاســت صنعتی 
داشــته باشــیم، گفت: انرژی از آن معقوله های 
اســت که باید به صورت هماهنگ شده با جهان 
آن را جلو برد، درواقع نمی تــوان آمونیاک را ۳۷ 

درصد و پروپیلــن را 2 درصد تولید کنیم در حالی 
که روند تولید آن ها در دنیا عکس است بنابراین 
سیاســت های انــرژی در کشــور باید براســاس 

همگونی و هم افزایی با جهان پیش رود.
بــه زعــم حســین زاده مخالفــت عــده ای بــا 
پاالیشگاه سازی مسئله ای پذیرفتنی نیست چراکه 
باید نیاز کشور را شناســایی و براساس آن نیازها 
سیاســت گذاری و حرکت کرد. براساس گزارش 
خانــه ملــت،  عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: در این بیــن مجلس 
نیز با تصویــب قانــون »احداث پاالیشــگاه ها 
و پرتوپاالیشــگاه ها بــا اســتفاده از رسمایه های 
مردمی« نوع نگاه خود را به این مهم مشــخص 
کرده اســت اما دولت با عدم اجــرای این قانون 
عمال با احداث پاالیشــگاه ها و پرتوپاالیشگاه ها 
مخالفت کرده به همین دلیل کمیســیون انرژی 
در راســتای انجام وظایف قانونی و نظارتی خود 
این تخلــف دولت را مشــمول مــاده 2۳4 آیین 
نامه داخلی مجلس کرده و در نخســتین جلســه 
کمیسیون دررابطه با ارسال پرونده این تخلف به 

قوه قضاییه تصمیم گیری خواهد شد.

صادرات روزانه 20 میلیون 
لیتر بنزین به بازارهای هدف

فرآورده های نفتی 
قابل تحریم و 
ردیابی نیستند 
لذا می توان 
آن ها را به تعداد 
کشورهای 
بیشری صادر 
کرد و تقریبا 
فرآورده های 
ایران در تمامی 
کشورهای جهان 
مشری دارند

شبکه سوخت آمریکا 
آچمز شد

  رسپرســت معاونــت اقتصادی اســتانداری 

کرمانشاه از رشوع عملیات اجرایی پرتوپاالیش 
آناهیتا در نیمه ابتدایی امسال خرب داد.

به گزارش نفت جنوب، بهزاد باباخانی با اشــاره 
به بالتکلیفی 15 ساله پاالیشگاه آناهیتا، گفت: 
در نهایت با پیگیری های استاندار کرمانشاه این 
پروژه ســال گذشــته تعیین تکلیف شد و بخش 
عمده ســهم آن به قرارگاه خاتــم )ص( واگذار 

شد. 
وی یادآور شد: بیش از ۶۶ درصد سهام این پروژه 
در اختیــار وزارت کار، تعــاون و رفاه اجتماعی و 
۳۳ درصد مابقی نیز در اختیــار وزارت نفت قرار 
داشت، اما با توجه به اینکه وزارت کار تمایلی به 
انجام این پروژه نشان نداد، سهام آن در نهایت با 
پیگیری های بسیار به قرارگاه خاتم)ص( واگذار 

شد. 
وی افزود: قرارگاه تمایل زیادی برای راه اندازی 
این پــروژه دارد و هم اکنون نیــز تجهیز کارگاه 
برای رشوع عملیات اجرایی پروژه در حال انجام 
اســت. باباخانی اعتبار الزم برای اجرایی شدن 
این پروژه را حدود پنج میلیارد دالر اعالم کرد و 
افزود: برنامه این اســت برای رشوع کار قرارگاه 

خاتــم 500 میلیــون دالر رسمایه گــذاری کرده 
و همزمــان 500 میلیــون دالر دیگر نیز از محل 
صندوق توســعه ملی، تســهیالت به این پروژه 
تعلق گیرد. وی افزود: با تامین یک میلیارد دالر 
اعتبار عملیات اجرایی پروژه کلید خواهد خورد و 
اجرای آن فاز به فاز پیش خواهد رفت. رسپرست 
معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه از رشوع 
عملیات اجرایی این پروژه در نیمه ابتدای امسال 
خرب داد وافزود: اجرای کامــل این پروژه حدود 

پنج سال زمان می برد.
وی به ايسنا گفت: پیش بینی ما این است بتوانیم 
بعــد از رشوع عملیات اجرایی، حدود دو ســال و 
نیم دیگر شاهد بهره برداری از فاز اول این پروژه 
باشــیم. باباخانی با بیان اینکه پروژه پاالیشگاه 
آناهیتــا به پرتوپاالیش تغییر پیــدا کرده، گفت: 
قرار اســت این پروژه در قالب ساخت پاالیشگاه 

و پرتوشیمی اجرایی شود.
وی افزود: در حال حارض تجهیز کارگاه با قدرت 
پیش مــی رود و هــم اکنون حــدود 200 نفر در 
محل کارگاه پروژه مشــغول به کار هستند و این 
امر نشــان از عزم جدی برای اجرایی شدن این 

پروژه دارد.

   مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طرح 
مطالعاتــی احــداث کریدور خطوط جامــع بندر خلیج 
فارس بــا هدف گــذاری ســاماندهی و افزایش بهره 
برداری از حداکرث ظرفیت های اســکله و سایت های 
نفتــی در بندرخلیج فــارس در حال انجام اســت. به 
گزارش نفــت جنوب، علیرضا محمــدی کرجی ران  
اعــالم کرد: اعتبار در نظر گرفته شــده برای قرارداد 
مطالعــه 12 میلیــارد ریــال و اعتبار پیش بینی شــده 
جهت اجرای عملیــات عمرانی را رقمــی بالغ بر 1۶ 
هزار میلیارد ریال اســت. وی ادامــه داد: در ابتدا 15 
رشکت به این خطوط متصل شــده و بر اساس طرح، 
در آینده تمامی رشکت هــای رسمایه گذار نفتی واقع 
در بندر شــهید رجایی از این خطوط بهره مند خواهند 
شــد. مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی 
بیان داشــت: با احــداث کریدور خطــوط جامع بندر 
خلیج فارس عالوه بر افزایش حجم عملیات تخلیه و 
بارگیری فرآورده های نفتی، بهره روری از اســکله ها 
نیز افزایش یافته و به تبع آن شاهد کاهش ماندگاری 
شناورها در لنگرگاه خواهیم بود. محمدی کرجی ران، 
ایجاد بسرتی مناسب برای خدمات بهرت به بخش های 
خصوصی در واردات و صــادرات فرآورده های نفتی 
بر اســاس اســتانداردهای معتــرب را از دیگر اهداف 

این طرح یاد کــرد. وی اضافه کرد: با اتصال تمامی 
رشکت های رسمایه گذار به محوطه تخلیه و بارگیری 
ریلی در بندر شهید رجایی انتقال فرآورده های متنوع 
ســبک و ســنگین نیز از طریق ریل به مخازن مستقر 
در بندر خلیج فارس امکان پذیر خواهد شد. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان ابرازداشت: با ساماندهی 
و احداث خطوط جدید امکان پذیرش شــناورهای با 
ســایز بزرگ و اتصال آن به مخازن بندر خلیج فارس 
فراهم و نتیجه این اقدام افزایش سهم بازار در منطقه 
اســت. محمدی کرجی ران ابراز امیــدواری کرد: با 
اجرای این طرح امکان اتصال پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس و پاالیشگاه بندرعباس بدون واسطه و به 
صورت مستقیم به مخازن نفتی موجود در بندر شهید 
رجایی فراهم خواهد شــد. »بندر نفتی خلیج فارس" 
در مجتمــع بندری شــهید رجایی بندرعبــاس دارای 
12 پست اســکله به طول یک هزار و 200مرت و عمق 
متوســط ۷.5 مــرت و ۳۳0 هکتــار محوطــه در حــال 
بهره بــرداری و اراضــی پشــتیبانی اســت و به دلیل 
موقعیت اســرتاتژیک، قرار گرفنت در مسیر ترانزیتی 
شــمال جنوب و نزدیکی به صنایع و پاالیشــگاه های 
منطقــه به عنــوان مهم ترین بندرنفتــی زیرمجموعه 

سازمان بنادر محسوب می شود.

پايان بالتكليفي 15 ساله 
»آناهیتا«

طرح احداث كريدور بندر نفتي 
خليج فارس كليد خورد
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  تاالب هــای پــارک ملــی نــای بنــد در 

عســلویه عــالوه بــر فوایــد و کارکردهای 
مطلــوب، زیســتگاه جنــگل حــرا بــوده و 
رویشــگاه وسیعی از حرا را در استان بوشهر 
بــه وجود آورده اســت. امــا رونــد تغییرات 
بنــد  نــای  تاالب هــای  محدوده هــای  در 
و جنگل هــای حــرّا نشــان دهنــده کاهش 
وســعت تاالب های منطقه و کاهش سطح 

جنگل های حرا در نای بند دارد.
به گــزارش نفت جنوب، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان بوشــهر در این باره 
گفت: بــا بررســی علمــی و پژوهشــی در 
ســال گذشــته روند تغییرات جنگل حرا در 
نای بند مشــخص شد که مســاحت تاالب 
و جنگل حرا در بیســت ســال اخیر به دلیل 
تغییرات محیطی، در حال کاهش اســت و 
بخش هایی از جنگل حرا خشک شده است. 
فرهاد قلی نــژاد، افزود: کاهش مســاحت 
تاالب هــای نای بنــد به دالیــل مختلف از 
جمله کاهش چشــمگیر ورود آب شــیرین 
و ســیالب به تاالب ها به علت تغییرات در 
منطقه و تغییر کاربــری اراضی کوهپایه ای 
به صنعت بوده که متاسفانه موضوع حق آبه 
تاالب و جنگل در نظر گرفته نشــده و قطع 
و کاهش ورود آب شــیرین موجب تاثیرات 

سوء بر جنگل حرا شده است.
مدیرکل محیط زیســت بوشــهر تاکید کرد: 
همچنین رســوب گذاری در تاالب به دلیل 
تغییــرات محیطی به ویژه احــداث جاده ها 
و اســکله ها بــدون توجــه بــه فرایندهای 
حجــم  افزایــش  موجــب  رســوب گذاری 
رسوب گذاری فراوان در تاالب و خسارت به 

پوشش گیاهی حرا شده است.
قلی نژاد در خصوص راهکار پیشــگیری از 
خشک شدن جنگل حرای نای بند و احیای 
اکوسیستم مذکور گفت: احیای تاالب های 
نای بند و پیشــگیری از خشــکیدگی جنگل 
حرا از اولویت هــای مهم اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان بوشهر در سال جاری 
اســت که اقداماتی در ایــن خصوص آغاز 

شده است.
بــه گفته این مســئول مهمرتیــن اقدامات 
تعیین مســیر آبراهه های طبیعــی و تامین 
حــق آبه زیســت محیطی تــاالب و جنگل 
حرا، الیروبی تاالب، کشــت نهــال حرا در 
محدوده تاالبی، اصالح جاده های موجود، 
پیشــگیری از ورود فاضالب هــا به تاالب و 
جنگل حرا اســت که بایــد در این خصوص 
دســتگاه ها و ارگان هــای مرتبــط همکاری 

نمایند و اعتبار مورد نیاز تامین شد.
براســاس گزارش ایســنا، وی خاطرنشــان 
کرد: البته الیروبی تاالب هــای نای بند در 
سال های اخیر آغاز شده و مطالعات تعیین 
مســیر آبراهه ها نیز در حال انجام اســت و 
مسیرهای مسدود شده باید رسیعا باز شوند. 
گفتنــی اســت، حیــات جنگل هــای حــرا 
وابسته به آب شیرین است که متاسفانه در 
سال های گذشته در توسعه صنعتی منطقه 
موضوع تاثیرات تغییر در اراضی باالدســت 

بر تاالب های نای بند بررسی نشده است.

در ماه هــای پایانــی دولت صنعت انرژی شــاهد چند تغییــر در بخش های 

مدیریتی بوده اســت؛ که نخســتین مورد این تغییر و تحــوالت در زمانی نه 

چنــدان دور به بورس انــرژی باز می گــردد. علی رغم عملکــرد قابل قبول 

ســید علی حســینی در ســاختار بورس انرژی که طی دو-ســه سال گذشته 

فعالیت های مثمرثمری را منحرصا در تجارت فرآورده های نفتی با همکاری 

پاالیشــی ها کلید زد، اما در آذرماه ســال گذشــته خرب تغییــر مدیریت این 

سازمان بدون پرداخنت به جزئیات این ماجرا رسانه ای شد. 

بــه گزارش نفت جنــوب، اما کمی بعدتــر در اردیبهشــت 1400 حميد رضا 

گلپایگانی؛ مدیرعامل سابق حفاری شمال جایگزین سید عبدالله موسوی؛ 

در رشکت ملی حفاری ایران شــد.     گفتنی اســت، گلپایگانی  اوایل ســال 

گذشته به عنوان رئیس هیئت مدیره رشکت ملی حفاری ایران منصوب شده 

بود.  اما دومینوی تغییر مدیران فارغ از دو بخش مذکور در تازه ترین تحوالت 

به صنعت برق می رســد. طی واپســین روزهای هفته گذشــته رشکت توانیر 

در اطالعیه ای غیرمنتظره از اســتعفای »حســین صبــوری« از مدیرعاملی 

توزیع برق تهران بزرگ خــرب داد و فراخوان انتخاب مدیرعامل جدید توزیع 

بــرق تهران بزرگ را منترش کرد. هرچنــد در رشکت های زیرمجموعه وزارت 

نیــرو انتصابات دیگری نیز دراین اواخر صورت گرفته اســت اما اســتعفای 

مدیرعامــل توزیع برق تهران آن هــم در رشایطی که پایتخت با بحران برق 

روزشمار مدیران انرژی!

رضورت احیای تاالب های 
نای بند

اســتاندار بوشــهر با بیــان اینکــه »پروژه های آب شــیرین کن در شــهرها و 

روســتاهای مختلف استان بوشــهر در جال اجراست«، خواســتار ترسیع در 

راه اندازی این پروژه ها شد.

به گــزارش نفت جنــوب، عبدالکریــم گراوند در بررســی روند اجــرای طرح 

شیرین سازی آب دریا در روستاهای شیف و هلیله بندرگاه بوشهر با بیان اینکه 

به طرح های آبرســانی توجه ویژه ای شــده اســت، اظهار کــرد: در این زمینه 

تخصیص اعتبارات به فصل آبرســانی است و از هیچ کوششی برای ترسیع در 

اجرا این طرح ها فروگذاری نمی شود.

وی با بیان اینکه بارش باران در فصل زمســتان گذشــته بر روی منابع آب زیر 

زمینــی، رودخانه ها و چاه های آب تأثیر گذاشــته، گفــت: بخش عمده ای از 

منابع آب آشامیدنی اســتان بوشهر در دیگر استان ها قرار دارد و در این راستا 

فعالیت رشکت آب و فاضالب اســتان در انتقال و تأمین آب شــهرها و روستا 

ستودنی است.

استاندار بوشهر، یکی از طرح های مهم استان در تأمین آب آشامیدنی را اجرا 

پروژه شیرین ســازی آب دریا دانســت و ترصیح کرد: در این راســتا طرح های 

آب شیرین کن در شهرها و روستاهای مختلف استان در حال اجرا است.

براســاس گزارش ایسنا، گراوند با اشاره به اجرای طرح های آب شیرین کن در 

روستاهای شــیف، هلیله و بندرگاه بوشهر خواســتار ترسیع در راه اندازی این 

پروژه ها شــد و گفت: بر اســاس تعهد پیمانکاران و رسمایه گذاران طرح های 

آب شــیرین کن مرحله نخســت ایــن پروژه ها در نیمه نخســت امســال وارد 

بهره برداری می شود که نقش مهمی در جربان کرسی آب مناطق دارد.

 لزوم تسریع 
در راه اندازی پروژه های 
آب شیرین کن بوشهری ها

دومینوی تغییر 
مدیران فارغ 
در تازه  ترین 
تحوالت به 
صنعت برق 
می رسد؛ 
طی واپسین 
روزهای هفته 
گذشته رشکت 
توانیر در 
اطالعیه ای 
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از استعفای 
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مدیرعاملی 
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جنوب

 و  آب )کــه ناخــودآگاه بر تولید بــرق تاثیر 

می گذارد(، دست و پنجه نرم می کند قابل 

تامل به نظر می رسد. 

از سوی دیگر ســاختار شــکنی وزارت نیرو 

در جذب مدیران با انتشــار فراخوان، نکته 

دیگری اســت که به اهمیــت این موضوع 

دامن می زند.   رشکت توانیر دراین اطالعیه 

آورده اســت:  در راســتای راهربد شایســته 

گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد 

فرصت هــای برابر بــرای همه افــراد واجد 

رشایط عمومی و تخصصــی خدمتگزاری، 

فراخوان انتخــاب مدیرعامل رشکت توزیع 

نیروی برق تهران بزرگ منترش می شود.

براساس اعالم رشکت توانیر، این فراخوان 

بــه دنبــال اســتعفای حســین صبــوری از 

مدیرعاملی توزیع برق تهــران بزرگ منترش 

شده اما صبوری تا انتخاب مدیرعامل جدید 

به دلیل رشایط حســاس پیک 1400 به کار 

خــود ادامه خواهد داد. این درحالی اســت 

که در ادامه این فراخوان بخشی از وظایف 

مربوط به مسئولیت ها و وظایف مدیرعامل 

رشکت توزیع نیروی بــرق تهران نیز ترشیح 

شــده اســت تا مدیران بــرای کاندیداتوری 

این بخش با علم به رشایط و ضوابط اعالم 

آمادگی کنند. 

در پایان باید گفت  پذیرش این استعفا با هر 

علت و دلیلی که نگاشــته شده؛ در برهه ای 

که بحران تامین برق در کالنشــهری مانند 

تهران با وجود مایرنهای غیرمجاز تشدید نیز 

شده اســت و در ادامه انتشار یک فراخوان 

باعنــوان شایســته گزینی در وزارت نیرو آن 

هــم در روزهای پایانی دولــت چه محلی از 

اعراب می تواند داشته باشد؟ 

نه
رزا

ل ف
هی

س



 قطر که تاکنون برای فناوری و دسرتسی جهانی 

به غول های غربــی متکی بود، رسگــرم مذاکره با 
رشکت هــای چینی بــرای حضور در پروژه توســعه 
گاز طبیعی مایع این کشــور است. به گزارش نفت 
جنوب، قطــر از اوایل دهــه 1990 به رشکت های 
بین املللی نظیر اکســون موبیل، رویال داچ شــل و 
توتال بــرای کمک به ســاخت صنعــت LNG خود 
متکی بوده اســت. در مقابــل، غول های غربی هم 
قراردادهای تامین بلندمــدت پرمنفعتی را دریافت 
کرده اند. اما انقالب گاز شــیل آمریــکا و افزایش 
توجهات به انرژی تجدیدپذیر همزمان با فشارهای 
فزاینده بــرای مقابله با تغییرات اقلیمی، اشــتهای 
غــرب بــرای گاز را کمــرت کرد. ســه منبــع آگاه به 
رویرتز گفتند رشکت قطــر پرتولیوم رسگرم مذاکره 
با رشکت های چینی از جمله پرتوچاینا و ســینوپک 
برای ســهمی در پروژه توسعه 2۸.۷ میلیارد دالری 
میدان گازی نورث فیلد اســت که بزرگرتین پروژه 

LNG جهان است.
غول هــای غربــی نظیــر اکســون موبیــل، شــل، 
کونوکو فیلیپیس، توتال، شــورون و انی هم برای 
پیشنهاد خرید ســهم در این پروژه دعوت شده اند.
این منابــع آگاه به دلیل محرمانگــی موضوع مایل 
نبودند نامشــان فاش شــود امــا مدیرمالی رشکت 
CNOOC ماه گذشــته گفته بــود این رشکت چینی 
به پروژه های گاز قطر بســیار عالقمند است. هنوز 
معلــوم نیســت این مذاکــرات تا چه حــد پیرشفت 
کرده است. یکی از این منابع آگاه گفت: پرتوچاینا 
رسگرم مذاکره برای خرید پنج درصد ســهم است.
تخصــص و رسمایــه گــذاری رشکت هــای انرژی 
غربی بود کــه به قطر کمک کرد بــر مبنای رسانه، 
به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل شود و صندوق 
رسمایــه دولتی ایجاد کند که بیــش از ۳50 میلیارد 
 LNG دالر دارایــی دارد. اکنــون کــه پروژه هــای
مشرتک تثبیت شده اند، قطر در موقعیتی قرار دارد 
کــه می تواند بــدون این رشکتها حرکــت کند و در 
واقع ســعد الکعبی در دیدارهایــی که طی ماههای 
گذشــته داشــت، به آنها اعــالم کرد بــرای تامین 
مالــی پروژه های جدید دیگر به آنها متکی نیســت.

بــه گفته یک منبع آگاه، قطــر این رشکت ها را کنار 
 نمی گذارد اما به دنبال رشایط مطلوبرتی برای خود 

است.
منابع آگاه در اکسون موبیل و توتال به رویرتز گفتند 
این رشکتها انتظار داشــتند بــرای تمدید همکاری 
مذاکره کنند. رشکتهای میتسویی و ماروبنی اعالم 
کرد به تصمیمــات قطر پرتولیوم احرتام می گذارند 
و میتســویی برای مشــارکت در پروژه توسعه ابراز 
عالقمندی کرد.تحلیلگران غربــی می گویند قطر 
همچنان برای بازیگران غربی بزرگ استفاده دارد 
اما این کشور نیاز کمرتی به رسمایه گذاری مستقیم 
آنها دارد. کعبی گفته اســت قطر توان ادامه بدون 
کمــک را دارد اما ترجیح می دهد رشکایی داشــته 
باشد تا دسرتس پذیری جهانی خود را افزایش داده 

و قراردادهای بلندمدت را تحکیم کند.
همچنین قطر ممکن اســت بــرای حفظ این روابط 
انگیزه های سیاسی داشــته باشد. ارزش ارتباطات 
آمریکایــی قطر بــا کمکی که واشــنگنت برای حل 
اختالف دوحه با عربســتان سعودی انجام داد، بارز 
شــده اســت. روابط قطر با رشکت هــای آمریکایی 
ممکــن اســت حفــظ شــود و ایــن رشکتها ســهم 
کوچکرتی در LNG قطر نسبت به گذشته و از طریق 

ارتباطات بین املللی داشته باشند.
بر اســاس گزارش رویــرتز، غولهای غربــی در دو 
ســال گذشــته ســهام قطر پرتولیوم در داراییهایی 
کــه در رسارس جهان از جمله پروژه های اکتشــاف 
در آرژانتین، برزیل و موزامبیک داشــتند را فروخته 
انــد امــا نتوانســته اند همانند رشکت هــای انرژی 
چینــی قراردادهای بلندمدت در بازارهای آســیایی 
برخوردار از نرخ رشد پرشتاب به قطر بدهند که قطر 
در حال حارض چنین قراردادهایی را یک اولویت به 

حساب می آورد.

خبـــر

 فلرینگ مهمرتین چالش عسلویه

با تولید انبوه میعانات گازی در عســلویه، ظرفیت تولید این  جنوب

محصول در کشــور افزایش داشــته و بر اســاس پیش بینی ها تولید 
این محصول تا پایان ســال جاری بیشــرت هم می شــود. به گزارش 
نفت جنــوب، میعانات گازی به عنــوان یکی از تولیــدات جانبی در 
پاالیشــگاه های گاز کشور به شــمار می روند. این محصوالت که به 
عنوان خوراک در صنایع پاالیشی و پرتوشیمی  به شمار می روند ارزش 
باالیی دارند.  این محصول یکی از میعانات غنی و گرانقیمتی اســت 
که با اســتفاده از تکنولوژی مدرن و روز دنیا جداســازی شده و برای 
تولیــد بنزین و ســوخت »های تک« کاربرد و اســتفاده دارد. با بهره 

برداری از طرح های جدید پاالیشــی و تفکیک اتان در کشور، تولید 
این محصوالت با کیفیت باالتری محقق می شود. در واقع گاز طبیعی 
که از مخازن گازی اســتحصال می شــود عمدتاً حــاوی حجم قابل 
مالحظه ای میعانــات گازی یا هیدروکربنهای مایع اســت که عمدتاً 
از پنتان و هیدروکربن های ســنگینرت مانند سی5پالس تشکیل شده 
وبه شــیوه های مختلف قادر به تبدیل به نفت سفید، بنزین، سوخت 
جت و... هستند. البته میعانات گازی تولیدی پاالیش پارسیان سپهر 
بدلیل نداشنت اکسید گوگرد و مرکاپتان و همچنین پایین بودن مقدار 
آب و جداســازی گوگرد از آن نه تنها جزو شفاف ترین محصوالت در 

این حوزه اســت بلکه به همین دلیل با جلوگیــری از تولید آالینده ها 
دارای ارزش های زیســت محیطی نیز می باشــد. براســاس گزارش 
وزارت نفــت، میعانات گازی به عنوان محصولی ارزشــمند به شــمار 
می رود. ایران با توجه به پایین بودن آالیندگی آن در مقایســه با نفت 
خام، در ســال های گذشــته، طرح پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره 
خلیــج فارس را در دســتور کار قرار داد و به واســطه آن توانســت در 
تولید بنزین کشور خودکفا شود. یکی دیگر از راه های کسب درآمداز 
میعانات گازی صادرات آن است که به دلیل دسرتی ایران در جنوب 

به آبهای آزاد این اقدام نیز انجام می شود.

بازار داغ میعانات گازی در پایتخت انرژی کشور 

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت بوشــهر 

با اشــاره به اینکه مهم  ترین مشــکل هوا در 

بیان  اســت،  مشعل ســوزی)فلر (  عســلویه 

کــرد: پیگیری هــای الزم در خصــوص حل 

این مشــکالت در دست انجام است.گفت: 

ذخیــره گوگرد به صــورت روبــاز در نزدیکی 

بزرگراه عســلویه یکی از دغدغه های محیط 

زیستی و مردمی بود که برچیده شد.

بــه گزارش نفــت جنــوب، فرهاد قلــی نژاد 

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 

بوشــهر عنوان کرد: انبار  روبــاز گوگرد یکی 

از منابع آالینده محیط زیســت عســلویه به 

شــمار می  رفت و یکــی از نگرانی های مردم 

ایــن شهرســتان و اداره کل حفاظت محیط 

زیســت بود که با ورود دادستان عسلویه به 

این موضــوع و تعیین رضب االجــل دوماهه 

برای مســئوالن، جمع آوری شــد و گوگرد به 

انبار های مکانیزه انتقال یافت.

او ادامه داد: حل مشــکالت زیست محیطی 

در عســلویه و کنــگان از اولویت هــای مهم 

ســازمان حفاظت محیط زیســت محسوب 

می شود که با همکاری بین مسئوالن منطقه 

ویژه اقتصادی انرژی پارس، محیط زیست 

و دادگســری، امید اســت با اجــرای طرح 

جامــع کاهــش و رفــع آلودگی هــای محیط 

زیســت مصوب هیات دولــت و کارگروه ملی 

کاهش آلودگی های محیط زیســت، شــاهد 

برطرف شدن آلودگی های محیط زیست در 

این دو شهرستان باشیم.

براساس گزارش باشــگاه خربنگاران جوان، 

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 

بوشهر، مهم  ترین مشکل هوا در عسلویه و 

کنگان را مشعل سوزی)فلر ( و همچنین بوی 

نامطبوع خوانــد و بیان کــرد: پیگیری های 

الزم در خصوص حل این مشکالت در دست 

انجام است.

 چین رشیک گازی 
قطر شد
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جنوب



امتیاز مشرتیان نفتی از حبس پول های بلوکه 
شده؟!

جنوب ایران در 21 کشور سپرده های بیش از نیم میلیارد دالری دارد که برای بازپس 

گیــری آن پس از مذاکرات ویــن باید یک ساختارشناســی درچارچوب حقوقی با 

هدایت دیپلمات ها صورت بگیرد. اما اوضاع فعلی از چه قرار است؟

»براســاس گفته مهرداد عمادی؛ مشــاور اقتصادی دراتحادیــه اروپا، ایران 

بیش از ۸۸ میلیارد دالر پول بلوکه شــده در کشــورهای مختلف دارد؛ بیش از 

۳0 میلیارد دالر پول در حســاب های چین و بخش اعظم دیگر در حســاب های 

روسی است. /ایلنا«

بایــد گفت بخش اعظمی ازاین پول ها از محل درآمدهای نفتی اســت به طور مثال ۶ میلیارد 

دالر آن درحســاب های کره جنوبی محبوس شــده که کره ای ها در پــی تحریم از وصول این 

پول هــا رسباز می زننــد.  اما نکته دیگر دراین ســناریو امتیاز مشــرتیان نفتی ایــران از حبس 

پول های بلوکه شده می باشد.  »علی قنربی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 

و معاون اســبق وزیر جهاد کشاورزی پیشــرت در خصوص تاثیر FATF در نقل و 

انتقال منابع مالی و پولی گفته بود: یکی از اهداف آزادســازی منابع بلوکه شده 

و پیشــگیری از تکرار آن است. بخشی از منابع ایران در کشورهایی مانند کره 

جنوبــی، چین، هندوســتان و ... که نفت ما را خریداری کرده اند بلوکه شــده 

و اتفاقا این کشــورها برای حبس و بلوکه کــردن پول ها در بانک های خود از ما 

هزینه دریافت می کنند./خربآنالین«

حــال باتوجه بــه اینکه ایران بیش از ۸۸  میلیارد دالر پول بلوک شــده در کشــورهای مختلف 

دارد با اســتناد به اظهارات مذکور برای نگهداری این حجم از پول، کشور چه میزان برای این 

هزینه کرد مترضر زده شده است؟!

منطق بنزین 20 هزار تومانی

رامین مهمانپرست؛ سخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه و کاندیدای  جنوب

فعلی ریاســت جمهوری 1400 طــی مصاحبه ای از ایده خــود دربخش انرژی 

اینگونه رونمایی کرده است:

»در مجموع روزانه مرصف بنزین و گازوئیلمان حدود 220 میلیون لیرت در روز است 

و یک بخشــی هم که قاچاق می شود. ما مخصوصا گفتیم هر فردی ماهانه 15 لیرت بنزین و 15 

لیرت گازوئیل ســهمیه داشته باشند، در روستاها، گازوئیل بیشــرتی مرصف می کنند و در شهرها 

معموال بنزین بیشــرت مرصف می شــود و اصال فرض کنید کســی بخواهد از سهمیه گازوئیلش، 

بنزین مرصف کند یا به جای بنزین از گازوئیل مرصف کند، این سهمیه به هر فردی رایگان روی 

کارت ملی اش اختصاص داده می شود، افرادی که دارای توان مالی خوبی هستند و 10 ماشین 

دارند هم روی کارت ملی شــان فقط یک سهمیه دارند، آنهایی که ماشین ندارند هم روی کارت 

ملی شــان یک سهمیه دارند که اگر دوست داشتند از آن استفاده می کنند و اگر دوست نداشتند 

دولت از شما لیرتی 20 هزار تومان آن را خریداری می کند )ماهی ۶00 هزار تومان(، حتی شما 

می توانید با کارت ملی خرید کاال انجام دهید و کارت بکشید./خربآنالین«

در این خصوص باید گفت اگر قرار باشــد بنزین لیرتی 20 هزار تومان از مردم خریداری شود در 

بــازار عرضه نیز به همان قیمت به مردم فروخته می شــود؛ مگرآنکه این طرح اســتدالل ناگفته 

دیگری داشــته باشــد که مجال ترشیح آن در مصاحبه نبوده است؛ این درحالی است که فرض 

عرضه و تقاضای بنزین با یک اختالف 1۷ هزارتومانی کمی مبهم به نظر می رسد. با این تفاسیر 

باید دید:

1( پایه و اساس این قیمت گذاری بر چه مبنایی صورت گرفته ست؟

 2( تــوان و قــدرت اقتصادی مردم -درصورت خریــد با همین نرخ- و همچنیــن توان دولت در 

پرداخت این مبلغ به مردم  در ایده مذکور چه میزان در نظر گرفته شده است؟ آیا دولت بضاعت 

بودجه ای برای اجرای این کار را دارد؟

۳( نکته دیگر آنکه  با فرض قیمت گذاری نهایی 20 هزار تومان در هر لیرت بنزین، فارغ از درآمد 

۶00 هزارتومانــی، بار روانی این نوع افزایش قیمت چه با فــرض عرضه به دولت و چه با فرض 

تقاضای مردم با همین شــیب قیمتی،  منجر به باال کشــیدن فتیله سایر اقالمی که همزمان با 

گرانی بنزین به صورت نجومی افزایش می یابد، می شــود و تعــادل قیمتی که هم اکنون نیز به 

صورت افسار گسیخته درحال جوالن است را برهم خواهد زد. 

4(حــال اگر این افزایش قیمت یک طرفه برای دولت صورت بگیرد تا ســهمیه اختصاص داده 

شده به کارت های ملی را خریداری کند؛ برای ممانعت از به اجاره رفنت کارت های ملی و شکل 

گیری بازار سیاه چه فرآیندی قرار است تعریف شود؟

حــال باید دید مخــرج این ایده به ســمت درآمد ۶00 هــزار تومانی غش خواهد کــرد یا هزینه 

12000000 تومانی)۶0 لیرتمرصف ماهانه بنزین( به اضافه گرانی نرخ تاکســی و سایر متعلقات 

....؟  

پرونده روز 

8
واکـاوی

در پي دســت به دست شــدن نامه ای با  جنوب   
امضای مدیرعامل رشکت برق منطقه ای خوزســتان 
نماينــدگان  مجمــع  رئيــس  مجــازی،  فضــای  در 
خوزســتان با انتشار پســتي در توييرت به اين موضوع 

واكنش نشان داد.
ســید کریــم حســینی در واکنــش بــه درخواســت 
مدیرعامــل رشکــت بــرق منطقــه ای خوزســتان در 
خصوص منع پوشیدن کت برای مدیران و کارمندان 
برای رصفه جویی در مرصف برق، در صفحه شخصی 

خود در توییرت نوشت:
 »رفع مشکالت خوزســتان نیازمند ارائه راهکارهای 
کاربردی اســت. طــرح مباحــث حاشیه ســاز، فقط 
فرصــت و انــرژی را از مدیران خواهــد گرفت. منع 
کارمندان از »پوشــیدن ُکت« کارکــردی در کاهش 
مــرصف بــرق ندارد.ایــن امر بــا روش هایــی مانند 
جمع آوری دســتگاه های غیر مجاز استخراج رمزارز، 

اصالح الگوی مرصف و... محقق می شود.«

واکنش توییرتی به شیوه 
عجیب مدیریت برق

قرعه صدارت نفت درکابینه دولت سیزدهم به نام چه کسی می افتد؟

وزرای نفت ایران پس از انقالب

گزینه های احتمالی وزارت نفت

علی اکرب 
معینی فر: 

دولت موقت 
انقالب

محمدجواد 
تندگویان:
 دولت اول

غالم رضا آقازاده:
 از دولت چهارم تا 

ششم

بیژن نامدار 
زنگنه:

 دولت هفتم و 
هشتم

مسعود 
میرکاظمی: 

دولت دهم

 محمد علی آبادی

)رسپرست(: 

دولت دهم

کاظم 
وزیری هامانه: 

دولت نهم 

غالمحسین 
نوذری: 
دولت نهم

رستم قاسمی: 
دولت دهم

بیژن نامدار 
زنگنه: 

دولت یازدهم و 
دوازدهم

سید محمد 
غرضی: 

دولت دوم و سوم

پرکارترین 
وزرای نفت

کشور 

بیژن نامدار زنگنه

 16 سال 
غالمرضا آقازاده

12 سال

مسعود کرباسیان
مدیرعامل فعلی رشکت ملی نفت 

علیرضا صادق ابادی
 مدیرعامل فعلی رشکت ملی پاالیش و 

پخش 

مهدی دوستی
 مدیر پروژه وقت ستاره خلیج فارس

مدیرعامل وقت پاالیشگاه آناهیتا
 رئیس ستاد انتخاباتی سعید محمد 

کاندیدای ریاست جمهوری در سال 1400

بهزاد محمدی
 مدیرعامل فعلی رشکت ملی صنایع 

پرتوشیمی 

سیف الله جشن ساز
 مدیرعامل وقت رشکت ملی نفت 

ایران و معاون وقت وزیر نفت 

غالمحسین نوذری

وزیر اسبق نفت

جواد اوجی

معاون اسبق  وزیر نفت در امور گاز

رستم قاسمی
وی که یکی از کاندیداهای رسمی ریاست جمهوری 1400 

محسوب می شود؛ اخیراً طی مصاحبه ای رصاحتاٌ بیان کرده 
است که بدنبال تصدی گری وزارتخانه نفت یا مسئولیتی 

دیگر در دولت آینده نیست. اما کماکان در محافل غیر 
رسمی از رستم قاسمی به عنوان یکی از گزینه های اصلی در 

وزارت نفت یاد می شود. وی به تازگی بیان کرده است که 
مذاکرات بین املللی را بلد است و پیشرت هم از نقش خود در 

قالب حامی زنگنه برای فروش نفت رونمایی کرده بود. 

ِنت کـده
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