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وزير نفت از ادامه مذاکره با دانمارک خبر داد؛
توسعه

توسعه اليه نفتي پارسجنوبي

وزير نفت از ادامه مذاکره با شرکت دانمارکي مرسک جهت توسعه اليه نفتي
پارسجنوبي و تغيير کارفرماي اين ميدان خبر داد.
بيژن نامدارزنگنه با اشاره به تداوم مذاکرات با اين شرکت دانمارکي گفت:
اميدواريم توافقهاي نهايي در آيندهاي نزديک حاصل ش��ود .بر همين اساس
تصميم گرفته شد کارفرماي اين پروژه شرکت نفت و گاز پارس باشد.
به گزارش مهر ،در همين ارتباط غالمرضا منوچهري ،معاون توسعه و مهندسي
شرکت ملي نفت هم در گفتوگو با مهر در پاسخ به اينکه در حوزه پيمانکاري
تکليف مذاکرات چه شد ،گفت :فعال مذاکرات خود را با شرکت مرسک دانمارک
پيش ميبريم تا در آيندهاي نزديک به انعقاد قرارداد برسيم.
اين اظهارات منوچهري در حالي مطرح ميشود که وي از شرکت پتروايران
خواسته براي اجراي برنامه توليد از اليه نفتي پارسجنوبي حتما از مشورتهاي

شرکت مرسک دانمارک استفاده کند .تاکيد بر اين موضوع هم به دليل توسعه
اليه نفتي توسط اين شرکت دانمارکي است.
منوچه��ري در تکميل اظهارات وزير نفت درب��اره تغيير کارفرماي اين
پروژه به گفت :اين پروژه پيشتر توسط شرکت نفت و گاز پارس کارفرمايي
شد اما سال گذشته تصميم گرفته شد اين پروژه به شرکت نفت فالت قاره
واگذار ش��ود و براس��اس تصميمات جديد ،اين پروژه به شرکت نفت و گاز
پارس بازگشت.
وي با بيان اينکه قرار بود از اين ميدان  ٣٥هزار بش��که نفت بهطور روزانه
برداش��ت کنيم ،افزود :هماکنون اين ميزان حدود  ٢٥هزار بش��که اس��ت که
با ظرفيتس��ازي براي دو چاه اليه نفتي ،اميدواريم تا پايان س��ال به اين رقم
دست يابيم.
بر اساس اين گزارش ،شرکت مرسک دانمارک تا سال گذشته وظيفه توسعه
و توليد از بخش قطري اليه نفتي را بر عهده داشت و توانسته بود يک ميليارد
بشکه در طول سالهاي اخير براي قطر برداشت کند اما در سال گذشته پيشنهاد

توتال به قطر براي توليد از اين اليه ،موجب خروج مرسک از اين حوزه نفتي و
خداحافظي با قطريها شد.
مرسک پس از اين اتفاق مذاکرات خود را با شرکت ملي نفت ايران بهصورت
جديتر دنبال کرد که فعال به امضاي قرارداد منجر نش��ده اس��ت .مرسک در
ابتداي دهه  ٨٠طي جلساتي با وزارت نفت ،پيشنهاد خوبي را براي توسعه اليه
نفتي ارائه داد که با تصميم وزارت نفت ،اين پيشنهاد کنار گذاشته شد و شرکت
پتروايران براي توسعه در نظر گرفته شد.
حاش��يههاي فراوان در حفاري اين پروژه و شکس��ت برنامه ش��لمبرژه در
حفاريها ،موجب بروز اتفاقات سريالي شد تا اينکه شناور مخصوص برداشت از
اليه نفتي خريداري شد.
بازگشت مرسک به ايران يادآور بخشي از اظهارات پاشا رمضانپور ،مدير وقت
امور حقوقي و قراردادي شرکت مرسک است که گفته بود :با وجود تاکيد و اعالم
آمادگي مرسک براي آغاز توسعه در اين حوزه ،تصميم گرفته شد يک شرکت
ايراني تازهتاسيس توسعه را بر عهده گيرد.

تعبیر وارونه منتقدان زنگنه از توسعه پارسجنوبی موثر نبود؛

تقدیر نمایندگان مجلس از دولت

گ�روه نفت و انرژی -در آس��تانه انتخابات
ریاستجمهوریوباگسترشتبلیغاتغيرمستقيم
رسانهاي حرف ،حديث و جنگ رسانهاي بر سر
به گ��ردن آويختن مدال افتخار تکميل فازهاي
پارسجنوبي به ش��دت تبديل ب��ه موضوع داغ
مطبوعات شده است.
با وجود اينکه تصميمهاي غيرکارشناس��ي
مسووالن دولت احمدينژاد سبب شد ايران در
توسعه ميادين مشترک گازي و نفتي و از جمله
ميدان عظيم پارسجنوبي از شرکاي خود عقب
بماند اما پس از چهار س��ال تالش شبانهروزي
مسووالن دولت يازدهم و دستاوردهاي چشمگير
اين دولت در صنعت نفت و گاز مدعي شدند که
اين موفقيت ثمره فعاليت اين دولت نيست.
ماجرا از آنجايي ش��روع ميشود که سرعت
توس��عه ميدان گازي پارسجنوبي با کلنگزني
نس��نجيده و عجوالن��ه فازهاي موس��وم به 35
ماهه در دولت س��ابق کند شد اما دولت يازدهم
ب��ا اولويتبندي طرحها و اختصاص منابع مالي
محدود ،عالوه بر باال بردن امنيت انرژي کشور،
فازه��اي پارسجنوبي را يکي پ��س از ديگري
راهاندازي کرد.
تصميم وزير پيشين نفت در کلنگزني فازهاي
 35ماهه در پارسجنوبي نه تنها کمکي به افزايش
برداشت ايران از پارسجنوبي نکرد بلکه با پراکنده
کردن منابع فني و مالي ،باعث تاخير در تکميل
پروژهها و عقب ماندن ايران از قطر در برداش��ت
گاز و سود سرشار اين کشور شد.
کلنگزني چندين فاز جديد در پارسجنوبي
در دوره فعاليت وزير پيشين نفت که به فازهاي
35ماهه موس��وم ش��د ،باعث شد برنامه توسعه
پارسجنوبي تغيير اساسي کند و با پراکنده کردن
بودجه محدود و امکانات فني ميان فازهاي قديم
و جدي��د ،زمان بهرهب��رداري از فازهايي که کار
ساخت آنها زودتر شده بود با تاخير چندين ساله
مواجه شود.
در دوران مديريت پيشين وزارت نفت ،بدون
توج��ه به ظرفي��ت و توان داخل��ي و همچنين
محدوديته��اي بودج��ه ،در خرداد س��ال 89
کلن��گ اجراي فازه��اي ،21 ،20 ،19 ،14 ،13
 23 ،22و  24موس��وم به فازه��اي 35ماهه به
زمين زده شد.
طبق قرارداد بايد در خردادماه س��ال 1392
توليد زودهنگام از اين هش��ت فاز آغاز ميش��د
اما اين مساله در تاريخ اعالمشده محقق نشد و
حتي نگاهي به وضعيت پيشرفت اين فازها نشان
داد اين فازها در آن مقطع تنها  50تا  60درصد

پيشرفت داشتهاند.
نکته قابل توجه اين است که در زمان امضاي
پرسروصداي قرارداد فازهاي 35ماهه ،کارشناسان
صنعت نفت هشدار ميدادند راهاندازي فازهاي
 35ماهه اقدامي احساسي است و با واقعيتهاي
صنعت نفت همخواني ندارد.
قرارداد فازهاي 35ماهه خرداد 89بين شرکت
نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما و پيمانکاران
داخلي بسته شد .طبق قرارداد بايد خردادماه سال
گذش��ته توليد زودهنگام از اين هشت فاز آغاز
ميشد اما اين برنامه هيچ گاه تحقق نيافت.
فازهاي  35ماهه شامل فازهاي ،19 ،14 ،13
 23 ،22 ،21 ،20و 24اس��ت که قرارداد آنها با
انتقاد کارشناسان صنعت نفت در دوران وزارت
مسعود ميرکاظمي امضا شد.
تعريف فازهاي  35ماهه باعث شد بودجه در
نظر گرفتهشده براي توسعه فازهاي پارسجنوبي
بين طرحهاي متعدد تقسيم شود و به اين ترتيب
فازه��اي قديمي پارسجنوبي نيز به ميزان الزم
توسعه نيابند و از برنامه اوليه عقب بمانند.
با اين حال با روي کار آمدن دولت يازدهم و
دولت تدبير و اميد و اجرايي شدن برجام و کاهش
تحريمها روند اجرايي اين فازها سرعت گرفت و

در انتهاي دولت يازدهم و در آس��تانه انتخابات
دوازدهمي��ن دوره رياس��تجمهوري اين فازها
تکميل شده و به بهرهبرداري رسيدند.
کار را ک��ه ک��رد آنک��ه تم��ام ک��رد اين
ضربالمث��ل مصداق ب��ارز افتتاح ش��ش فاز
پارسجنوبي با دس��تان ريي��س دولت تدبير
و اميد اس��ت؛ افتتاح ش��ش فاز پارسجنوبي
بزرگترين افتتاحيه تاريخ صنعت نفت ايران
اس��ت که با اتکا به آن ميزان برداش��ت روزانه
ايران و قطر برابر شد.
کارشناس��ان ميگويند ورود اين شش فاز به
شبکه گاز کشور موجب ميشود توليد گاز ايران
بعد از سالها به قطر برسد و از سويي نياز کشور
براي تامين گاز مناطق شمالي کشور هم تامين
شود .برنامهريزي براي جلو زدن از قطر هم آغاز
شده است؛ اتفاقي که سالها بود صنعت نفت و
گاز کش��ور براي رسيدن به اين خواسته تالش
ميکرد.
  ح�ال و روز پروژهه�اي نفتي در دولت
دهم
در همين حال يک كارش��ناس حوزه انرژي
به ش��انا ميگويد بد نيست نگاهي بيندازيم به
گفتهه��اي مديرعامل وقت ش��رکت نفت و گاز

پارس تنها يک ماه مانده به پايان مهلت  ٣٥ماهه
تکميل فازها.
محمدرضا زهيري اذعان کرده بود طرحهاي
٣٥ماهه توسعه ميدان گازي پارسجنوبي منتفي
شدهاند .وي که شرکت تحت مديريتش مسووليت
توس��عه ميدان پارسجنوبي را عهدهدار بود ،در
روزه��اي پاياني فروردينماه  ٩٢اعالم کرده بود
فازهاي ٣٥ماهه از آغاز توسعه تاکنون به پيشرفت
حداکثر  ٦٠درصدي رس��يدهاند و با وجود آنکه
ارديبهشتماه ٩٢مهلت٣٥ماهه به پايان ميرسد،
اين فازها به توليد گاز نخواهند رسيد .او افزوده
لوانتقالمنابعماليمشکلشده
بود«:هماکنوننق 
است ».او درعين حال اعالم کرده بود :کمتر از ١٠
ميليارد از ٢٢ميليارد دالري که هدفگذاري شده،
جذب شده است.
به گفته س��عيد ساويز اين حقيقت ،چرخ در
گل نشس��ته پروژههاي اقتصادي آنروزهايمان
بود .اگرچه مديريت و نيروي انساني نفت و گاز
پارس ،پيمانکاران و پيمانکاران خرد آنچه در طبق
اخالص داشتند در راه توسعه فازها نهاده بودند و
به قولي نميتوان از پيشرفت  ٥٠تا  ٦٠درصدي
اين پروژهها در زمان تحريمها گذشت اما اظهار
نظر مبني بر اينکه دولت روحاني دسترنج ديگران

حجم آبهاي تجديدپذير در ايران  ۱۳۰ميليارد مترمکعب
در س��ال بوده که به علت تغيير اقليم و همچنين الگوهاي
نامناسب مصرف آب ،حدود  ۲۵درصد کاهش يافته به طوري
که در برآوردهاي صورت گرفته براساس ميانگين سالهاي
اخير ،حجم آب تجديدپذير در ايران به حدود  ۱۰۰ميليارد
مترمکعب کاهش يافته است.
به گزارش ايس��نا ،ايران در بين  ۱۸۰کشور دنيا از لحاظ
برخورداري از منابع آب در رتبه  ۵۰قرار گرفته و در بين اين
کش��ورها از لحاظ سرانه منابع آب در جايگاه  ۱۱۲دنيا قرار

آمارهاي حيرتآور آبي در ايران

گزارش هفتگي اداره اطالعات انرژي ( )EIAدر خصوص
ميزان ذخاير نفتي آمريکا منجر به کاهش بهاي نفت شد.
بر اس��اس اين گزارش ،قيمت هر بش��که نفت برنت روز
گذشته با  0/07درصد کاهش به  54دالر و  85سنت رسيد.
قيمت نفت خام آمريکا نيز با  0/10درصد کاهش به  52دالر
و  36سنت رسيد.
تجار گفتند سخنان دبيرکل اوپک که گفته اين سازمان
متعهد به برقراري ثبات در بازار از طريق کاهش حجم ذخاير
جهاني نفت به رقم متوسط پنج سال گذشته است ،تاثيري
مثبت بر قيمتها داشته است.
اوپک به همراه ديگر توليدکنندگان از جمله روسيه توافق
کردهاند که توليد نفت خود را در نيمه نخست امسال مجموعا
حدود  1/8ميليون بشکه در روز کاهش دهند.
کاهش صادرات نفت عربس��تان نيز در تقويت قيمتها
موثر بوده است .براساس آمارهاي موسسه آمار نفتي جودي،
صادرات نفت عربستان از  7/7ميليون بشکه در ماه ژانويه به
 6/96ميليون بشکه در ماه فوريه رسيده است اما توليد نفت
اين کشور در ماه فوريه به  10ميليون بشکه در روز افزايش
يافته در حالي که اين رقم در ماه ژانويه  9/75ميليون بشکه
در روز بوده است.
بازار نفت گرفتار مسابقه طنابکشي شده است؛ کاهش
توليد اوپک از تثبيت قيمت پشتيباني ميکند در حالي که
افزايش توليد آمريکا نگرانيهايي از افزايش عرضه نفت خام

نقش آمريکا در کاهش قيمت نفت

دارد .سرانه منابع آب در ايران در سال  ،۱۳۹۰حدود ۱۷۰۴
مترمکعب بوده در حالي که سرانه منابع آب در دنيا و کشورهاي
پردرآمد به ترتيب  3/6و  6/65برابر ايران است.
عمده تخصيص آب ايران در بخش کشاورزي است ،چراکه
به ازاي هر مترمکعب آب در کش��ور 0/9 ،کيلوگرم محصول
کشاورزي توليد ميشود اما در جهان به ازاي هر مترمکعب
آب  ۲تا  2/5کيلوگرم محصول توليد ميشود.

ايجاد کرده اس��ت .البته در معامالت روز سهشنبه بازارهاي
جهاني ،قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت به حد پايين
 ۵۲دالر و  ۱۰سنت هم رسيد اما تحت تاثير زمزمههايي مبني
بر اينکه عربستان سعودي عرضه به بازار را کاهش ميدهد،
دوباره افزايش يافت.
جان کيلداف ،يکي از ش��رکاي شرکت اگين کپيتال در
نيويورک ميگويد :دقيقا وس��ط ميدان مبارزهايم؛ جايي که
گاوهاي نر با خرسها براي آخرين مبارزه ،رو در رو ميشوند.
هرچند اداره اطالعات انرژي گزارشي مبني بر ذخيرهسازي
 8/2ميليون بشکه نفت ارائه داده است اما عوامل ديگري نيز
موجب كاهش بهاي نفت شده است.
يک��ي از اي��ن عوامل آغ��از فصل تعمي��رات و نگهداري
پااليشگاههاست .در واقع در اين موقع از سال ميزان مصرف
نفت خام پااليشگاهها کاهش مييابد و نفت انباشته ميشود .اما
با وجود رکورد باالي ذخيرهسازي نفت خام در آمريکا ،واردات
نفت خام همچنان در حال افزايش است.
ط��ي هفته گفته ش��ده در ماه مارس که ذخيرهس��ازي
بزرگي صورت گرفت ،روزانه بهصورت متوس��ط  8/2ميليون
بش��که در روز واردات خام صورت گرفته است به طوري كه
ميزان توليد تقريبا با ميزان واردات نفت خام يک روز آمريکا
برابر بوده است.

اين موضوعات در حالي است که از ديدگاه مصرفکنندگان
آب کشاورزي ،ميزان مصرف به اين بخش تقريبا  0/6مقدار
اعالم شده است و علت اين اختالف را ميتوان در عدم پايش
ميزان آب تحويل داده شده سر مزرعه و تلفات آب از منابع
تنظيم تا مبادي توزيع جست وجو کرد.
در خصوص ميزان تلفات آب در کشور ميتوان گفت که
 ۲۵ميلي��ون مترمکعب از آبها در خاک نفوذ ميکنند۶۸ ،

البته يکي از داليل واردات نفت خام آمريکا اين است که
براي برخي پااليشگاههاي آمريکايي استفاده از نفت سنگين
مناسبتر از نفت توليدشده در منطقه باکن و پرميان است.
حتي ممکن است براي پااليشگاههاي نزديک به خليج مکزيک،
واردات نفت از ونزوئال يا ساير توليدکنندگان نفت منطقهاي
اقتصاديتر به نظر برسد.
از سوي ديگر در حالي طرح کاهش سقف توليد اوپک براي
کنترل قيمت در بازار نفت خام ،به تاريخ بازبيني خود نزديک
ميشود که ونزوئال ب ه عنوان يکي از بزرگترين کاهشدهندگان
توليد نفت ،شرايطي بسيار ناپايدار دارد.
هفتههاي اخير در کاراکاس پايتخت ونزوئال ،پرآشوب بوده
و اقتصاد اين کش��ور نيز نزديک به دوس��ال است که در پي
افت ش��ديد قيمت نفت خام با مشکل درآمدي مواجه شده
و فس��اد اقتصادي موجود در سيستم حاکم ،به اين مشکل
دامن زده است.
به گزارش رويترز ،در چنين شرايطي اجماع بر سر کاهش
توليد نفت در ميان کشورهاي عضو اوپک ،يکي از موقعيتهاي
مطلوب دولت ونزوئال را فراهم آورد تا ناتوانيهاي خود را پشت
پرده کنترل بازار نفت پنهان کند و س��همي نزديک به 10
درصدي از کاهش توليد اين کارتل را برعهده گيرد؛ سهمي
که احتماال بهزودي دردسري بزرگ براي کشورهاي صادرکننده

را افتتاح ميکند ،از دايره انصاف خارج است و بايد
گفت کشتي صنعت گاز ايران در آن روزها به گل
تحريمها نشسته بود .با اين حال مهندس زنگنه
وقتي پشت تريبون رفت ،اين افتخار را مصادره
نکرد و از تمام وزراي قبل که دست در دست هم
هر کدام در تکميل فازهاي پارسجنوبي نقش
داشتند ،قدرداني کرد.
در پايان بد نيست به خاطر آوريم که در دولت
دهمسابقهافتتاحپروژههاينيمهتماموجودداشته
است .ب هراستي اگر واقعا پيشرفت شش فاز متعارف
پارسجنوبي و اليه نفتي ٩٠درصد بود دولت دهم
خود آن را افتتاح نميکرد و اجازه پردهبرداري از
اين پروژهها را به دولت بعدي واگذار ميکرد؟؟!!
 نم�اد تحق�ق سياس�تهاي اقتص�اد
مقاومتي
اين در حالي است که روز گذشته بيش از ۲۰۰
نماينده مجلس ش��وراي اسالمي در بيانيهاي با
اشاره به بهرهبرداري از فازهاي جديد منطقه گازي
پارسجنوبي اين امر را نماد تحقق سياستهاي
اقتصاد مقاومتي عنوان کردند.
در بيانيه نمايندگان که از س��وي علياصغر
يوسفنژاد ،عضو هياترييسه مجلس در جلسه
علني روز گذشته مجلس قرائت شد آمده است:
«افتتاح همزمان ش��ش فاز توسعه ميدان
عظيم گازي پارسجنوبي و شروع بهرهبرداري
از اليه نفتي اين ميدان و چهار طرح پتروشيمي
در  ۲۷فروردينماه  ۹۶با سرمايهگذاري قريب
به  ۲۰ميلي��ارد دالر برگ افتخار زريني براي
جمه��وري اس�لامي ايران و موي��د کارآمدي
و توانمن��دي نظام در س��ختترين ش��رايط
تحريمهاي ستمگرانه عليه صنعت نفت کشور
اس��ت .امروز مجموعه پارسجنوبي به عنوان
نماد تحقق سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي در
تارک نظام ميدرخش��د .پيگيري سرسختانه
ب��راي اجراي منويات مق��ام معظم رهبري در
برداش��ت شايس��ته و منصفانه از ميدانهاي
مش��ترک به حمداهلل ام��روز و در اين دولت با
بهرهب��رداري از  ۱۱فاز پارسجنوبي به خوبي
محقق شده است.
فعاليتتحسينبرانگيزشرکتهايپيمانکاري
و سازندگان ايراني در اجراي طرحهاي توسعهاي
اين مي��دان همراه با تکميل زنجي��ره ارزش با
احداث همزمان طرحهاي متعدد پتروش��يمي
از مصاديق رويکرده��اي توليد درونزا ،برونگرا و
دانشبنيان ميباشد.
ما نمايندگان ملت اين موفقيت و افتخار بزرگ
را ب��ه محضر ملت ،مقام معظم رهبري ،خانواده
معظم شهدا و ايثارگران ،رييسجمهور محترم،
دولت و همه دس��تاندرکاران طرحهاي عظيم
پارسجنوبي در بخشهاي مختلف گاز ،نفت و
پتروشيمي تبريک ميگوييم و اميدواريم در سايه
اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال شاهد شکوفايی
بیشتر تولیدکنندگان این حوزه باشیم».
تلنگر

ميليون مترمکعب جريان سطحي و  ۲۷۵ميليون مترمکعب
ميزان تبخير ساالنه است.
در استان تهران نيز سرانه تجديدپذير آب  ۲۱۵متر مکعب
در سال است و  ۶۰درصد جمعيت تهران تحت پوشش شبکه
فاضالب قرار گرفتهاند که اين رقم براي استان تهران  ۴۲درصد
است اما پيشبيني ميشود با بهرهبرداري از تصفيهخانههاي
فاضالب ش��هرهاي مختلف اس��تان تهران ،اين رقم افزايش
چشمگيري داشته باشد.
نمایه

نفت ايجاد خواهد کرد چراکه بحران ونزوئال به شدت با نفت
گره خورده و سناريوهاي مختلفي براي آن ميتوان فرض کرد
که هيچ کدام بهنفع اوپک نيستند .از اين ميان دو سناريو بيش
از ديگر برآوردها محتمل هستند.
وقتي ونزوئال قادر به خريد نفت سبک نباشد ،نفتي هم براي
فروش نخواهد داشت و اين بهمعني کاهش بيش از اندازه نفت
اوپک و برهم خوردن تعادل پيشبيني شده اين سازمان در
جهت ديگرياست.
بح��ران اقتصادي در ونزوئال در همينحال ش��رکتهاي
خارجي را از ميدانهاي نفتي اين کشور فراري داده و مصادره
اموال آنها و ناتواني دولت در پرداخت تعهدات مالياش موجب
شده تعداد دکلهاي فعال از  70دکل در سال  2015به 51
دکل در سال  2016کاهش يابد؛ وضعيتي که تمام بحرانها را
تشديد ميكند و حساب و کتاب اوپک را بره م ميزند.
اين در حالي اس��ت که وزير انرژي عربستان معتقد است
همگرايي ميان اعض��اي اوپک به برقراري ثبات در بازارهاي
جهاني نفت خام انجاميده است.
خالد الفالح در مصاحبهاي با شبکه تلويزيوني العربيه گفت:
س��طح همکاري توليدکنندگان نفت خام عضو و غير عضو
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) بسيار خوب و حتي
بيش از  ١٠٠درصد است ،اما براي تصميمگيري درباره ادامه
توافق برنامه کاهش عرضه نفت زود به نظر ميآيد.

خبر

جذب سرمايه خارجي
مهمترين محور توسعه صنعت پتروشيمي
مدير سيزدهمين همايش بينالمللي صنعت پتروشيمي( )IPFگفت:
ک صنعت پتروشيمي و خوراکهاي موجود
رقابتپذيري در قيمت خورا 
در ايران ،يکي از محورهايي است که بايد در جذب سرمايهگذاران به آن
توجه داشت.
فرناز علوی با اشاره به اينکه تالش ما بر اين است تا حد ممکن بازيگران
اصلي سرمايهگذاري را در کنار خود داشته باشيم و از تجاربشان در اين
زمينه استفاده کنيم ،گفت :مهمترين هدف از برگزاري اين همايش ،جذب
سرمايه خارجي است .در گذشته مشکالت مربوط به بيمه سرمايهگذاران
در ايران را شرکت ملي پتروشيمي عهدهدار بود؛ اين در حالي است که در
حال حاضر شرکت ملي پتروشيمي به عنوان شرکتي توسعهاي تنها در
قالب يک نقش تسهيلکننده در کنار شرکتهايي است که امکان بيمهاي
را براي سرمايهگذاران اين صنعت در ايران فراهم ميکنند.
وی ادامه داد :در خالل برگزاري اين همايش ،بايد در نظر داشته باشيم
که فرصتي براي سازندگان داخلي ايجاد شود تا قابليتهاي خودشان را
به نمايش بگذارند .همانطور که ميدانيد دوازدهمين همايش بينالمللي
صنعت پتروشيمي در آستانه امضاي قرارداد برجام بود بنابراين پيش از
آن ،امکان حضور ش��رکتهاي خارجي در ايران و اين نمايش��گاه وجود
نداش��ت اين در حالي اس��ت که پس از امضاي برجام ،شاهد تحولي در
اين زمينه بوديم.
به گفته علوي ،نوع ارائه فرصتهاي موجود در صنعت پتروشيمي به
سرمايهگذاران در دوره گذشته متفاوت بود چرا که قيمت نفت کاهش
يافته بود و شرايط بينالمللي با شرايط کنوني بسيار متفاوت بود .از طرفي
تحوالت متفاوتي در زمينه فناوري بينالمللي که موجب استفاده متانول
براي تبديل به الفين را ممکن ميکرد ،ايجاد شده بود اين در حالي است
که صنعت پتروشيمي در چين و آمريکا توسعه پيدا کرده بود.
اين مقام مسوول با اشاره به اينکه بين دوازدهمين و سيزدهمين همايش
بينالمللي پتروشيمي ،فرصت مناسبي ايجاد شد که با شرکتهاي خارجي
صاحب فناوري ،بانکها و بيمهها وارد مذاکره ش��ويم ،بيان کرد :يکي از
مهمترين محورهايي که براي همايش امسال در نظر داريم ،سياستهايي
براي جذب سرمايه خارجي است چرا که پتروشيمي صنعتي سرمايهبر
است .البته در اين همايش طرحهايي با هدف محروميتزدايي و ايجاد
اشتغال نيز معرفي ميشود .به اين ترتيب توانمنديهايي که در زمينه
پژوهشي و فناوري داشتيم ،ارائه ميشود.
مدير سيزدهمين همايش بينالمللي شرکت ملي پتروشيمي تصريح
کرد :رقابتپذيري خوراکهاي مورد اس��تفاده در صنعت پتروشيمي و
خوراکهاي موجود در ايران ،يکي از محورهايي اس��ت که بايد در ارائه
طرحها و در ادامه آن ،جذب سرمايهگذار به آن توجه داشت.
به گفته علوي ،در اين همايش بينالمللي  ۱۲۵شرکت ايراني و ۶۵
شرکت خارجي از  ۱۶کشور جهان که اغلب اروپايي و آسيايي هستند،
شرکت ميکنند؛ اين در حالي است که از  ۳۲سخنران اين همايش۲۰ ،
سخنران خارجي بوده و  ۱۲سخنران داخلي هستند.

قبوض برق خوزستانيها رايگان شد
شرکتهاي توزيع برق استان خوزستان و شهر اهواز طي اطالعيهاي
اع�لام کردند دس��تور رييسجمه��وري مبني بر رايگان ش��دن هزينه
برق مصرفي بهمنماه  ۹۵مش��ترکين اس��تان به ص��ورت کامل اجرا و
صورتحسابهاي مشترکين بر همين اساس صادر خواهد شد.
بهگزارش ايس��نا ،شرکت توزيع نيروي برق خوزستان در اطالعيهاي
مش��ترک به شايعات موجود مبني بر منتفي شدن معافيت شهروندان
خوزستاني از پرداخت قبضهاي برق بهمن ماه سال گذشته پاسخ داد.
در اين اطالعيه آمده است؛ دستور رييسجمهور مبني بر رايگان شدن
هزينهبرقمصرفيبهمنماه ۹۵مشترکيناستانخوزستانبهصورتکامل
اجرا شده و صورتحسابهاي مشترکين بر همين اساس صادر ميشود.
همچنين در اين اطالعيه تاکيد شده است :مشترکيني که قبوض برق
آنها قبل از دستور رييسجمهور صادر و ارسال شده است معادل هزينه
برق مصرفي بهمنماه  ۹۵آنها در صورتحساب بعدي به صورت بستانکار
و مبالغ دريافت شده از قبوض مربوطه کسر ميشود.

معاون وزير نيرو:

صادرات برق کشور  6/7ميليارد
کيلووات ساعت است
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت :در سال  95ايران توانست
بيش از  6/7ميليارد کيلووات س��اعت برق به کش��ورهاي مختلف صادر
کند.
هوشنگ فالحتيان روز چهارشنبه در حاشيه نمايشگاه کنفرانس ملي
شبکههاي توزيع نيروي برق در دانشگاه سمنان افزود :ايران به کشورهاي
مختلف و تمام کشورهايي که از طريق مرز زميني به ايران متصل هستند
برق صادرات ميکند.
وي ادامه داد :ايران به کشورهايي مانند عراق ،پاکستان و افغانستان
برق صادر و از کش��ورهاي ترکمنستان و ارمنستان برق وارد ميکند اما
در مجموع ،تراز صادرات برق ايران نسبت به واردات به نحو قابل توجهي
بيشتر است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اينکه در پرتو اجراي
چنين کنفرانسهايي شاهد هستيم که سال به سال خدمات شرکتهاي
برق بهبود مييابد ،گفت :درصد خودکفايي در بخش توزيع برق کشور
نس��بت به گذشته افزايش پيدا کرده است به گونهاي که  100درصد از
تجهيزات مورد نياز براي توزيع نيروي برق هماينک در داخل کش��ور و
توسط متخصصان داخلي ساخته ميشود.
به گزارش ايرنا ،فالحتيان تصريح کرد :هماکنون ايران جزو پنج کشوري
است که تمام نيروگاههايش در داخل کشور ساخته ميشود و اين يکي
از افتخارات ملي است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينکه امس��ال چهار
هزار مگاوات نيروگاه جديد در کش��ور س��اخته ميش��ود ،ادامه داد:
نيروگاههاي جديدي که در کشور احداث ميشود نيروگاههاي سيکل
ترکيبي است که بازدهي باال دارند و بازدهي نيروگاههاي گازي کشور
با اجراي بخش بخار از  33درصد به مرز  50درصد افزايش مييابد و
همچنين نيروگاههاي جديد از نوع کالس اف احداث خواهد شد که
بازدهي  58درصد دارند.
وي با اش��اره به اينکه برنامهاي براي افزايش قيمت برق براي امسال
پيشبيني نشده است ،مطالبات معوقه از مشترکين برق کشور را شش
هزار ميليارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد :هر استاني بتواند مطالبات
معوقه خود را دريافت کند كه  50درصد از آن را ميتواند در استان خود
استفاده کند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ،يکي از راهبردهاي صنعت توزيع
برق براي مشترکين را طراحي فراسامانه خدمات يکپارچه مشترکين به
نام فخيم و طراحي و اجراي طرح متنوع مديريت مصرف و تعامل فني با
نظام مهندسي عنوان کرد.

