
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر خبر داد

درآمد ۱۲ میلیون تومانی با احداث نیروگاه در پشت بام

4انرژی

افت قیمت نفت در واکنش به عرضه باالتر آمریکا
قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر رشد ذخایر نفت آمریکا و عقبگرد 

بازارهای سهام جهانی، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۲ سنت 

یا ۱.۷ درصد کاهش، به ۵۲.۳۳ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱.۲۱ یا ۲ درصد کاهش، به ۶۰.۸۷ دالر در هر 

بشکه رسید.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد وست تگزاس اینترمدیت ممکن 
است بزودی حمایت در سطح ۵۱.۷۵ دالر را بیازماید در حالی که برنت در خطر 

سقوط مجدد به پایین مرز ۶۰ دالر قرار دارد.
قیمت نفت پس از انتشار گزارش موسسه امریکن پترولیوم که نشان داد ذخایر 
نفت آمریکا در هفته منتهی به ۳۰ نوامبر به میزان ۵.۴ میلیون بشکه رشد کرده و به 
۴۴۸ میلیون بشکه رسیده است، روند کاهشی پیدا کرد. آمار رسمی تولید و ذخایر 

نفت آمریکا بعدازظهر روز جاری منتشر خواهد شد.
همچنین عامل دیگری که بر کاهش قیمت نفت تاثیر داشت، سقوط بازارهای 
سهام جهان در روز سه شنبه به دلیل نگرانی فراگیر سرمایه گذاران از کندی رشد 

اقتصادی بود.
حل اختالف تجاری آمریکا و چین در دورنمای اقتصاد جهانی تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. این دو غول اقتصادی اخیرا آتش بس ۹۰ روزه جنگ تجاری آمریکا و چین 
اعالم کرده و قول داده اند در طول این مدت اجرای اقدامات جدید علیه یکدیگر را 

متوقف کنند.
در همین راستا، شرکت یونی پک اعالم کرد واردات نفت آمریکا به چین را تا مارس 

ازسرخواهد گرفت که نشان دهنده کاهش تنش میان دو کشور است.
با این حال این آتش بس ممکن است ادامه پیدا نکند. دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا روز گذشته تهدید کرد اگر به توافق مطلوب به پکن دست پیدا نکند، تعرفه 

سنگینی روی واردات کاالهای چینی اعمال خواهد کرد.
اکثر  کرد  اعالم  خود  اقتصادی ۲۰۱۹  دورنمای  در  لینچ  مریل  امریکا  بانک 
اقتصادهای بزرگ جهان شاهد کندی فعالیت اقتصادی خواهند بود با این حال انتظار 

دارد تدابیر محرک مالی و اقتصادی از شدت این روند بکاهد.
بر اساس گزارش رویترز، این بانک میانگین قیمت نفت برنت را ۷۰ دالر و وست 
تگزاس اینترمدیت را ۵۹ دالر در سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرد. میانگین قیمت برنت 
در سال جاری تاکنون ۷۲.۸۰ دالر و وست تگزاس اینترمدیت ۶۶.۱۰ دالر بوده 

است.

درخواست عراق از اوپک برای تجدیدنظر در استراتژی 
نفتی

وزیر نفت عراق از اویک خواست استراتژی های میان مدت و بلند مدت 
خود را برای دستیابی به ثبات بیشتر بازارهای نفت مورد تجدید نظر قرار 

دهد.
 به گزارش ایسنا، ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در بیانیه ای در آستانه دیدار وزیران 
اوپک برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید در روز پنجشنبه، گفت: عراق که 
دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان سعودی است در تالش ها 
برای ثبات بازارهای نفت و تقویت قیمتها، بدنبال آن است که مثبت و سازنده باشد.

وزیر نفت عراق همچنین بر ضرورت طرح ایده های جدید و پیشنهادها برای 
پرداختن به چالش های معاصر و بسنده نکردن به راه کارهایی که به کاهش کاهش 

تولید نفت منحصر می شود تاکید کرد.
با هدف رسیدن به توافق درباره کاهش  تولیدکنندگان اوپک روز پنج شنبه 
احتمالی تولید نفت، در وین اتریش دیدار می کنند. عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و سایر تولیدکنندگان می گویند کاهش تولید برای جلوگیری از اشباع عرضه 
در نیمه اول سال ۲۰۱۹ ضروری است. روسیه و ۹ تولیدکننده غیرعضو اوپک روز 

جمعه به مذاکرات خواهند پیوست.
اس اند پی پالتس آنالیتیکس پیش بینی کرده است این کشورها به منظور تثبیت 
قیمت نفت، برای کاهش تولید بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز نسبت به سطح 
تولید اکتبر توافق کنند. قیمت نفت از اوج خود در اوایل اکتبر بیش از یک چهارم 

سقوط کرده است.
غضبان گفت: کاهش قیمت نفت نگرانی واقعی برای عراق و سایر تولیدکنندگان 

نفت است.
به گفته سخنگوی وزارت نفت عراق، درآمد نفتی عراق در نوامبر به ۶.۱۸ میلیارد 
دالر افت کرد که پایین ترین میزان از فوریه بود. این کشور میانگین قیمت ۶۱.۱۰ 
دالر در هر بشکه در نوامبر برای نفت خود دریافت کرد که ۱۳.۸۰ دالر کمتر از 

قیمت اکتبر چطور بود.
بر اساس گزارش پالتس، آخرین باری که اوپک و متحدانش تصمیم گرفتند 
تولیدشان را کاهش دهند عراق تمایلی به کاهش تولید نداشت اما این بار به نظر 
می رسد وزیر نفت عراق به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی این کشور، موافق تر 

است.
وزیر نفت عراق گفت ما به گزارش کمیته فنی درباره شرایط بازار نفت گوش 
می کنیم و درباره این مسائل و پیشنهادها برای رسیدن به توافق میان تولیدکنندگان 

به منظور پرداختن به کاهش قیمت نفت بحث خواهیم کرد.
دولتی کویت نیز به نقل از بخیت الرشیدی، وزیر نفت کویت این کشور نوشت: 
تولیدکنندگان عضو اوپک روز پنجشنبه برای بحث درباره شرایط بازار تقاضا و عرضه 

و همچنین نحوه تثبیت بازارهای نفت مذاکره خواهند کرد.

سفر وزیر انرژی آمریکا به عربستان و قطر
وزیر انرژی آمریکا اعالم کرد بزودی به قطر و عربستان سعودی سفر خواهد 

کرد که احتماال پس از دیدار هفته جاری اوپک خواهد بود.
به گزارش ایسنا، ریک پری در نشست ساالنه شورای ملی نفت آمریکا که گروهی 
متشکل از بیش از ۲۰۰ مدیر شرکت و تحلیلگر مشاور وزارت انرژی است، اعالم کرد: 
وی این سفر را در شرایط جالبی انجام خواهد داد اما به زمان دقیق سفرش اشاره 
نکرد. سناتورهای آمریکایی اظهار کرده اند پس از دریافت گزارش سازمان سیا مبنی 
بر این که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در قتل خاشقجی مجرم است، 
بیش از گذشته نسبت به دست داشتن وی در این ماجرا مطمئن شده اند. عربستان 
سعودی اعالم کرده که این شاهزاده هیچ اطالعی از این قتل که روابط ریاض و غرب 

را تیره کرده، نداشته است.
قطر هفته جاری اعالم کرد از اوپک خارج خواهد شد تا به تولید گاز متمرکز شود. 
این اقدام قطر در شرایطی که عربستان سعودی تالش می کند همبستگی اوپک را 

برای مقابله با افت قیمت نفت نشان دهد، این گروه را دچار شکاف کرده است.
سخنگوی وزارت انرژی آمریکا اظهار کرد: پری با همتایان خود در منطقه دیدار 
خواهد کرد. ریک پری و خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی دانش آموخته 

دانشگاه A-Mتگزاس و دوستان قدیمی هستند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که در رسوایی قتل جمال خاشقجی، خبرنگار 
منتقد ریاض در کنسولگری این کشور در استانبول از محمد بن سلمان حمایت کرده، 

از عربستان سعودی خواسته است قیمت نفت را پایین نگه دارد.
دولت ترامپ صادرات نفت ایران را هدف تحریم قرار داده است. این تحریم ها که 
از نوامبر آغاز شد، نگرانیهای بازار نسبت به کمبود عرضه را برانگیخت و در نهایت به 
افزایش قیمتها منجر شد اما ضعف اقتصاد جهانی و نگرانی نسبت به اشباع عرضه به 

دلیل رشد فزاینده تولید آمریکا، به افت شدید قیمتها در هفته های اخیر منجر شد.

خروج قطر، مازاد تولید و سقوط آزاد قیمت جهانی نفت چالش های اوپکاخبار

تصمیم اوپک در آشفته بازار نفت چه خواهد بود؟
جلسه روز آینده اوپک درحالی برگزار می شود که این 
از  از جمله خروج یکی  با چالش های مختلفی  سازمان 
نفت  جهانی  قیمت  آزاد  سقوط  و  تولید  مازاد  اعضاء، 
دست به گریبان است. بنابراین تصمیمی که اوپکی ها در 
این اجالس خواهند گرفت، تاثیر زیادی بر آینده بازار و 

سرنوشت هرکدام از اعضاء دارد.
به گزارش ایسنا، بازخوانی سرنوشت بازار جهانی نفت طی ۹ 
ماه گذشته نشان می دهد این بازار یکی از دوران های پرالتهاب 
و پرنوسان را در عمر ۶۰ ساله خود تجربه کرده است. بازار نفت 
در این مدت همانند کالف سردرگمی شده که توسط آمریکا 
ساخته شده است. ترامپ، رییس جمهور آمریکا در اردیبهشت ماه 
با خروج از برجام و اعمال تحریم های نفتی عیله ایران آرامش 
اوپک را بعد از سه سال که اعضایش به کاهش تولید متعهد شده 
بودند و هر عضو بر اساس سهمیه ای که داشت موظف به تولید 

بود، به هم زد.
تصمیم ترامپ بازار را نگران خالء احتمالی نفت ایران کرد و 
از آنجا که کمبود نفت در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود 
و این افزایش قیمت بیش از همه برای آمریکا نگران کننده 
است، ترامپ چند سناریو را برای جبران خالء نفت ایران روی 
میز قرار داد. رییس جمهور آمریکا در این راستا از دیگر اعضای 
اوپک، مخصوصا عربستان، خواست تا تولید خود را افزایش دهند. 
هم چنین از ذخایر استراتژیک خود برداشت و مشتریان ایران 
را تهدید کرد که اگر خرید نفت از ایران را ادامه دهند، آن ها را 

تحریم خواهد کرد.
اقدامات آمریکا نگرانی ها را افزایش داد و باعث شد قیمت نفت 
به نرخ بی سابقه ۸۵ دالر برسد و درحالی که عربستان بیش ترین 
میزان تولید خود را داشت و تنها سه روز تا آغاز موعد تحریم های 
نفتی علیه ایران باقی مانده بود، رییس جمهور آمریکا تصمیم 
اتفاق  ایران معافیت دهد. این  گرفت به هشت مشتری نفت 
درکنار افزایش تولید دیگر اعضای اوپک سیگنال مازاد عرضه 
را به بازار منعکس کرد و باعث شد قیمت ها تا سطح ۵۹ دالر 

هم سقوط کند.
این قیمت منجر شد که عربستان که وابستگی زیادی به قیمت 
نفت دارد، اعالم کند حاضر است ۵۰۰ هزار بشکه از تولید خود 
بکاهد تا بازار و قیمت ها به تعادل برسند. عربستان درحالی این 
تصمیم را گرفته که به نظر می رسد روسیه که بزرگ ترین عضو 
غیراوپک است و معموال برای به تعادل رساندن بازار با اعضای 
اوپک همکاری می کند، چندان راضی به کاهش میزان تولید 

خود نیست.
اتفاق دیگری که اوپک با آن رو به رو شد، تصمیم یکی از اعضاء 
برای خروج از این سازمان است. در این راستا وزیر انرژی قطر 
اعالم کرد این کشور تا ژانویه سال ۲۰۱۹ از سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت اوپک خارج می شود.
حاال اعضای اوپک می خواهند در چنین آشفته بازاری گرد 
هم جمع شوند. در شرایطی که کشورهایی که ظرفیت افزایش 
تولید نداشتند، با کاهش قیمت ها درآمدشان را از دست داده اند و 
کشورهایی که ظرفیت افزایش تولید داشته و توانستند با افزایش 

تولید درآمدشان را باوجود کاهش قیمت ها حفظ کنند، هم به 
هرحال منابع طبیعی شان را از دست داده اند. کارشناسان بر این 
باورند که انتظار این است که کاهش تولید از جانب کسانی باشد 
که افزایش تولید داشته اند، نه کشورهایی که هیچ افزایش تولیدی 

نداشته اند یا حتی تولیدشان کمتر هم شده است.
عربستان میخواهد از طریق نفت مساله خاشقچی را با 

آمریکا حل کند
در این راستا، سیدمهدی حسینی - کارشناس ارشد حوزه 
انرژی - با اشاره به اجالس قبلی اوپک که اعضاء در آن با کاهش 
یک میلیونی تولید موافقت کردند، به ایسنا، گفت: در اجالس 
قبلی اوپک، حتی کشورهایی که طرفدار افزایش تولید بودند، با 
کاهش یک میلیونی تولید موافقت کردند. درحال حاضر این که 
چرا عربستان اعالم می کند باید یک میلیون بشکه از میزان تولید 
اوپک کاهش یابد، درحالی که آمریکا از ذخایر استراتژیک خود 
برای افزایش عرضه استفاده می کند که خالء نفت ایران را جبران 
کند، یک سوال مهم است. به نظر من عربستان چون می داند 
آمریکا خواهان تولید باال در بازار است، می خواهد آمریکا را سر 
مساله خاشقچی تحت فشار قرار دهد و این پیام را برای آمریکا 
دارد که اگر درباره خاشقچی سخت بگیرید، من هم تولید را 

کاهش می دهم و شما آسیب خواهید دید.
توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید

وی با تاکید بر این که عرضه در بازار بیشتر از تقاضاست، اظهار 
کرد: دلیل این افزایش، اقدام اخیر عربستان و روسیه است که 

هر دو در بیش ترین حد توان خود تولید کردند. عربستان از 
یک طرف اعالم می کند عرضه باید کاهش یابد و از طرف دیگر 
تولید خود را به حداکثر می رساند. پیش بینی من با توجه به این 
وضعیت که عرضه بیش تر و قیمت ها کاهش یافته، این است که 

اعضای اوپک برای کاهش تولید به توافق برسند.
روسیه با آمریکا سر ایران معامله می کند

این کارشناس ارشد حوزه انرژی، در ادامه درباره رفتار روسیه 
در بازار جهانی نفت توضیح داد: به نظر من روسیه درحال معامله 
با آمریکا درباره ایران است و عالقه دارد که عرضه زیاد باشد 
تا برای نفت ایران تقاضایی نباشد و راحت تر بتواند تحریم را با 
موفقیت رو به رو کند. درخواست آمریکا هم همین است. زیرا 
می خواهد تحریم ایران با موفقیت روبه رو شود. دلیل دیگر آمریکا 
این است که قبل از انتخابات قیمت فراورده در آمریکا افزایش 
یافته و نارضایتی ایجاد کرده بود. دولت ترامپ درحال حاضر 
نمی خواهد نارضایتی بابت افزایش قیمت فرآورده مانند بنزین 
و گازوئیل افزایش پیدا کند. ضمن این که آمریکا با قیمت های 
پایین نفت هم موافق نیست. زیرا تولید نفت شیل در آمریکا 
بسیار باالست و اگر قیمت کاهش یابد، آمریکا آسیب خواهد دید.

موضع ایران چه باید باشد؟
حسینی در پاسخ به این سوال که ایران باید چه موضعی داشته 
باشد، پاسخ داد: به نظر من ایران باید از کاهش تولید استقبال 
کند، زیرا کاهش تولید آمریکا را تحت فشار قرار می دهد که از 
ذخایر خود برداشت کند. آمریکا هم تا حدی می تواند این کار 

را انجام دهد. خاصیت دومی که کاهش تولید دارد، این است 
که قیمت ها را افزایش می دهد و این موضوع به نفع ایران است.
خاصیت دیگر این است که تقاضا برای نفت ایران کاهش پیدا 

نمی کند و جایگزینی به راحتی انجام نمی شود.
خروج قطر از اوپک چه تاثیری در اوپک دارد؟

وی در ادامه درباره تصمیم قطر برای خروج از اوپک نیز گفت: 
خروج اعضاء از اوپک، بی سابقه نیست. اما چون اوپک یک سازمان 
جهان سومی نسبتا موفقی بوده و انسجام تولیدکنندگان را به 
وجود آورده است و طی اتفاقات سیاسی که رخ داده، توانسته 
نقش خود را به خوبی ایفا کند، باید کشورهای عضو خواهان 
حفظ اوپک باشند. به نظر من خروج عضو کوچکی مانند قطر 

آنقدر بزرگ نیست که تاثیرگذار باشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر این که خروج قطر 
از اوپک در کوتاه مدت به نفع ایران است، افزود: قطر با توجه به 
فشارهایی که از سوی عربستان و امارات داشته، به ما نزدیک 
شده است و خروج از اوپک با توجه به این که عربستان درحال 
حاضر بیش تر سیاست گذاری می کند، باعث فاصله گرفتن قطر 
از عربستان می شود. ایران نباید با این خروج مخالفت کند اما در 
بلندمدت می توان زمانی که شرایط سیاسی تغییر کند، خواهان 
این باشیم که قطر بازگردد و اعضای بیش تری به اوپک اضافه 
شوند. هرچه اعضای بیش تری به اوپک اضافه شود، و تولید 
بیش تری از سوی این سازمان صورت بگیرد، اثرگذاری سیاسی و 

کنترل بیش تری بر بازار خواهد داشت.

 ضرر 9 میلیارد دالری تولیدکنندگان نفت در پی سه ماه افت قیمت
 نماینده ایران در هیات عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( زیان تقریبی کشورهای عضو و غیرعضو از کاهش قیمت نفت در سه ماه گذشته را حدود 9 میلیارد دالر اعالم کرد. به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت نفت، حسین کاظم پور اردبیلی امروز )سه شنبه( در آستانه 

یکصد و هفتاد و پنجمین نشست اوپک در وین )پایتخت اتریش( افزود: این نشست با مسائل متعددی که در انتهای سال میالدی با آن روبرو شده ایم، همزمان شده است که از جمله می توان به خروج غیرمترقبه قطر از اوپک اشاره کرد. وی افزود: در واقع این کشور )قطر( مانند 
برخی اعضا از یکه تازی و بدون تعهد بودن »کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک - غیر اوپک« )JMMC( ناراحت است، زیرا آنها موظف بودند هر نوع تغییر در تولید را با اطالع و اجماع اعضای اوپک و احتماال با هماهنگی میان اعضای غیراوپک اعمال کنند. پنجشنبه / 15 آذر 1397 / شماره 295

احداث  درآمد  گفت:  تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
یک  احداث  میانگین  به طور  اما  است،  متفاوت  پشت بامی  نیروگاه های 
نیروگاه در پشت بام منزل مسکونی، بین 7۰۰ تا یک میلیون تومان در ماه 

درآمدزایی دارد.
سیدمحمد جواد موسوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در حال حاضر استقبال 
بسیار خوبی از احداث نیروگاه های پشت بامی در منازل مسکونی می شود، اظهار کرد: 

سودآوری احداث نیروگاه پشت بامی، ساالنه حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد است.
وی با تاکید بر این مساله که ایجاد نیروگاه های پشت بامی سودی بیش تر از سود 
بانکی دارد، ابراز کرد: همین مساله موجب شده که این نیروگاه ها با استقبال باالی 
مردم مواجه شود. البته باید گفت که میزان درآمد این نوع نیروگاه در مناطق مختلف 

متفاوت است.
مناطق  در  قطعا  تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  مدیره  هیات  عضو  گفته  به 
خوش تابش میزان درآمدزایی نسبت به مناطق شمالی کشور بیش تر است، اما در 

مجموع باید گفت که احداث این نوع نیروگاه به نفع مشترکان است.
وی درباره هزینه های احداث یک نیروگاه پشت بامی گفت: بسته به ظرفیت این 
هزینه متفاوت است، اما برای ظرفیت پنج کیلووات با ارز نیمایی حدود ۴۲ تا ۴۵ 

میلیون تومان هزینه ایجاد یک نیروگاه است.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر افزود: طبق برآوردهای صورت 
گرفته، درآمد ساالنه یک نیروگاه پنج کیلوواتی، ۱۲ میلیون تومان بدون احتساب 

تورم است و این میزان ظرف چهار تا پنج سال بازگشت سرمایه دارد.
موسوی درباره تاثیر افزایش دو درصدی عوارض برق و تخصیص این مبلغ برای 
توسعه تجدیدپذیرها گفت: گرچه در هیات دولت این مساله مصوب شد، اما باید 
به این موضوع نیز توجه کرد که این مبالغ نمی تواند نیاز توسعه تجدیدپذیرها را 

برآورده کند.
وی تاکید کرد: برای توسعه تجدیدپذیرها الزم است تا بهای برق مصرفی افزایش 
یابد، چراکه اکنون به نسبت سایر کشورهای دنیا ایران یک کشور پرمصرف در حوزه 

برق است که علت این موضوع نیز قیمت پایین انرژی دانسته می شود.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان این که اگر اصالح قیمت 
صورت گیرد، میزان مصرف نیز متعادل می شود، ابراز کرد: عالوه بر این مساله باید 
در حوزه صادرات نیز گام هایی برداشته شود، چراکه توسعه صادرات به تجدید پذیرها 

عالوه بر درآمدزایی می تواند عاملی بر توسعه تجدیدپذیرها باشد.
به گفته موسوی باید مکانیزم هایی در نظر گرفته شود، به گونه ای که با افزایش 

قیمت خرید تضمینی برق و راهکارهای از این قبیل سرمایه گذاری ها را در حوزه 
تجدیدپذیرها را توسعه داد.

رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم گفت: مهم ترین 
عاملی که امکان تحقق مزایای واقعی پتروشیمی ایالم را 
برای استان به چالش می کشد احداث نکردن و راه اندازی 

فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم است.
دکتر »جواد قیصریان فرد« در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
احداث پاالیشگاه گاز ایالم به منظور پاالیش گاز میادین گازی تنگ 
بیجار و کمان کوه واقع در استان ایالم، طرح مجتمع پتروشیمی 
ایالم با هدف استفاده بهینه از محصوالت تولیدی این پاالیشگاه 
و تبدیل آن به محصوالت ارزشمند پتروشیمی با ارزش افزوده 
بیشتر پس از مطالعات اقتصادی در سال ۱۳۸۱ توسط شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی و شورای عالی اقتصاد تصویب و در سال 

۱۳۸۲ عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی گفت: این مجتمع به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی 
و  جانبی  سرویس های  واحدهای  داشتن  با  کشور  غرب  در 
پلی اتیلن سنگین در حال بهره برداری و واحدهای عملیاتی الفین 
و شیرین سازی گوگرد نقش بسیار مهم و حیاتی در اشتغالزایی، 
رونق اقتصادی و کاهش سطح عمومی محرومیت در استان دارد.

رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم تصریح کرد: در این 
به  الفین موسوم  واحد  قریب الوقوع  راه اندازی  به  توجه  با  میان 
الفین سیزدهم به عنوان واحد مادر به علت تولید محصوالت متنوع 
و با ارزش نظیر اتیلن، پروپیلن، بنزبن پیرولیز، برش های چهار 
کربن و تأمین خوراک سایر صنایع پائین دست از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است و بهره برداری از این واحد نه تنها تنگنای 
تأمین خوراک ایجاد شده در واحد پلی اتیلن سنگین مجتمع را 

برطرف می کند بلکه ایجاد ارزش افزوده و سودآوری، تسریع در نرخ 
بازگشت سرمایه صرف شده در پروژه مذکور، جلوگیری استهالک 

تجهیزات را به دنبال خواهد داشت.
قیصریان فرد ادامه داد: تحقق این مهم ضمن اطمینان خاطر 
پائین دستی  واحدهای  ایجاد  در جهت  به سرمایه گذاران  دادن 
پتروشیمی و صنایع تکمیلی مرتبط، زمینه الزم را برای تکمیل 
طرح های  توسعه  و  وابسته  بی شمار  صنایع  مفقوده  حلقه های 
نظر  مورد  ارزش های  تحقق  و  آتی  پائین دستی  و  میان دستی 
در مجتمع از قبیل کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه 

صنعتی و رونق اقتصادی در استان فراهم می کند.
رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم با تأکید بر این که 
مهم ترین عاملی که امکان تحقق این مزایا را برای مجتمع و 
فاز دوم  راه اندازی  و  احداث  به چالش می کشد عدم  استان 
پاالیشگاه گاز ایالم است، تصریح کرد: در ابتدا طراحی واحد 
الفین با ظرفیت حدود ۳۰۰ هزارتن بر مبنای میزان استخراج 
برای  برنامه ای  و  بود  پاالیشگاه  فاز نخست  و پاالیش گاز در 
افزایش ظرفیت و توسعه واحد مذکور نداشت، اما با توجه به 
برنامه شرکت ملی نفت مبنی بر حفر ۵ حلقه چاه جدید و 
توسعه میدان گازی تنگ بیجار و اعالم شرکت ملی گاز مبنی 
بر احداث فاز دوم پاالیشگاه و تعهد شرکت های مذکور، شرکت 
میعانات  رفتن  هدر  از  جلوگیری  به منظور  ایالم  پتروشیمی 
گازی، گاز مایع و گاز اتان استخراج شده و تولید محصوالت 
تغییر  به  اقدام  اجبار  روی  از  تنها  نه  بیشتر  افزوده  ارزش  با 
ظرفیت طراحی و احداث واحد الفین  بر اساس ظرفیت هر دو 

فاز پاالیشگاه به میزان تولید سالیانه ۴۵۰ هزار تن کرد، بلکه 
طراحی سایر واحد های فرایندی از قبیل پلی اتیلن سنگین و 

پلی پروپیلن بر مبنای تکمیل فاز دوم پاالیشگاه بوده است .
قیصریان فرد تصریح کرد: کار احداث و عملیات فاز نخست 
ظرفیت  با  بیچار  تنگ  گازی  میدان  از  چاه  حلقه  حفر ۵  با 
فرآورش ۸.۶ میلیون متر مکعب گاز در روز از خرداد ۱۳۸۰ 
آغاز و راه اندازی آن در پاییز سال ۱۳۸۶ صورت پذیرفت و با 
هزار  و ۸۰۰  میلیون  روزانه ۵  تولید  آن عالوه بر  بهره برداری 
مترمکعب  برای گازرسانی به شهرهای استان ایالم و تقویت 
فشار گاز سایر مناطق غربی کشور، روزانه ۱۰۰۰ مترمکعب  
جهت  مایع   گاز  تن   ۸۱۰ و  اتان  تن   ۴۵۰ گازی،  میعانات 
فاز  اما  می شود،  استحصال  ایالم  پتروشیمی  خوراک  تأمین 
دوم پاالیشگاه گاز ایالم با ظرفیت فراورش ۴.۳ میلیون متر 
مکعب گاز ترش که بنا بود در مجاورت واحد فعلی پاالیشگاه و 
استفاده از همه سرویس های جانبی پاالیشگاه و نهایتاً تا پایان 
سال ۱۳۸۹ به بهره برداری برسد. نه تنها این امر محقق نشد 
بلکه به بهانه افت فشار چاه های گاز منطقه بیجار در سال های 
گذشته با مشکالتی زیادی مواجه بود حتی صحبت از منتفی 
شدن پروژه به میان آمد اما با پیگیری های انجام گرفته توسط 
نمایندگان استان و استاندار محترم و با توجه به بررسی های 
صورت گرفته جهت برآورد میزان ذخایر چاه های گاز منطقه 
بیجار از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت و نظر مثبت وزیر 
محترم نفت به این طرح، حفر ۵ حلقه جدید در میدان گازی 
مذکور در هیئت مدیره وزارت نفت و احداث فاز دوم پاالیشگاه 

گاز ایالم در هیئت مدیره شرکت ملی گاز مصوب شده است.
وی گفت: از استاندار و نمایندگان استان عضو کمیسیون انرژی 
و مدیریت ارشد هلدینگ خلیج فارس و سایر سهامداران انتظار 
می رود با تالش مضاعف و رایزنی با وزیر نفت و سایر مسئوالن 
بدون  را  نفت  ملی  الزم، شرکت  اعتبار  تأمین  ذی ربط، ضمن 
هیچگونه فوت وقت به حفر چاه های جدید در میدان مذکور مکلف 
و شرکت ملی گاز را مجاب به افزایش ظرفیت شیرین سازی خود 

و احداث فاز دوم پاالیشگاه کند.
 قیصریان فرد خاطرنشان کرد: با احداث نکردن و راه اندازی فاز 
دوم پاالیشگاه ، تنها حدود ۶۶ درصد ظرفیت پتروشیمی وارد 
مدار می شود که قاعدتاً واحد الفین این مجتمع به عنوان مهم ترین 
واحد فرآیندی و سایر واحدهای پائین دست الفین مجتمع را از نظر 
اقتصادی، بازگشت سرمایه و سودآوری با مشکالتی مواجه خواهد 
کرد از این رو افزایش ظرفیت تولید با احداث فاز دوم پاالیشگاه 
ضمن کمک موثر به تثبیت جریان گاز غرب کشور و جلوگیری 
از افت فشار گاز در استان های غربی بخصوص استان همدان در 
فصول سرد سال به برطرف شدن مشکل مجتمع پتروشیمی ایالم 
در خصوص تحویل خوراک به میزان طراحی و ظرفیت اسمی خود 

کمک خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع تر عملیات اجرایی فاز 
دوم پاالیشگاه آغاز و در آینده نزدیک با بهره برداری از واحد الفین 
با ظرفیت اسمی و سایر طرح های توسعه ای مجتمع پتروشیمی 
ایالم شاهد شکوفایی و توسعه همه جانبه و آینده امیدبخش برای 

استان باشیم.

رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی استان ایالم:

احداث نکردن فاز دوم پاالیشگاه، استان را از مزایای واقعی پتروشیمی ایالم محروم می کند


