
  

انرژی 4
از سوی وزیر نفت ابالغ شد

معافیت هزینه گاز مصرفی مشترکان مناطق سیل زده 
مطابق مصوبه هیئت وزیران

بیژن زنگنه، وزیرنفت مصوبه هیئت وزیران مبنی بر »معافیت هزینه گاز 
مصرفی مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان های گلستان، 
مازندران، لرستان و خوزستان مطابق با تاریخ های مورد اشاره با تشخیص 
شرکت های گاز استانی ذی ربط« را به شرکت ملی گاز ایران جهت اقدام، 

ابالغ کرد.
به گزارش شانا، هیئت وزیران در نشست روز یکشنبه )۱۲ خردادماه( 
معافیت مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان های گلستان، 
مازندران، لرستان و خوزستان از پرداخت هزینه گاز را بر اساس پیشنهاد 
وزارت نفت تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، مشترکان خانگی و تجاری 
مناطق سیل زده استان های گلستان و مازندران از تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ 
تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ و نیز مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده 
استان های لرستان و خوزستان از پنجم فروردین ماه تا ۱۵ اردیبهشت ۹۸ 
با تشخیص شرکت های گاز استانی ذی ربط از پرداخت هزینه گاز مصرفی 
معاف هستند. رونوشت دستور وزیر نفت افزون بر حسن منتظرتربتی، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی 
وزیر نفت، شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت 

نیز ارسال شده است.

افزایش قیمت نفت به دلیل استمرار کاهش تولید

پیش بینی عربستان مبنی بر تمدید توافق جهانی کاهش تولیدنفت 
سبب شد قیمت نفت امروز )دوشنبه، ۲۰ خردادماه( افزایش یابد.

نفت خام  شاخص  قیمت  سنگاپور،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
برنت در ساعت ۷ و ۴۱ دقیقه امروز به ۶۳ دالر و ۶۱ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا به ۵۴ دالر و ۳۲ سنت رسید. قیمت شاخص 
نفت خام برنت در روز جمعه )۱۷ خرداد ماه( ۶۳ دالر و ۲۹ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی ۵۳ دالر و ۹۹ سنت بود. هان تان، تحلیلگر مؤسسه 
اف ایکس تی ام گفت: پس از ابراز اطمینان وزیر انرژی عربستان )خالد 
الفالح( از اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 
برنامه کاهش تولید خود را در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میالدی نیز تمدید 

می کنند، قیمت آتی برنت به افزایش خود ادامه می دهد.

در یک سال اخیر
۱۵۲۵ واگن باری با حمایت وزارت نفت به ناوگان ریلی 

کشور پیوست

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: در یک سال اخیر، 
یک هزار و ۵۲۵ واگن باری با حمایت وزارت نفت به ناوگان حمل ونقل 

ریلی کشور پیوسته است.
به گزارش شانا به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، محسن 
دالویز امروز )یکشنبه، ۱۹ خردادماه( در آیین گشایش فاز پنجم پرژه طرح 
توسعه حمل ونقل ریلی افزود: این تعداد تا پایان امسال به ۴ هزار و 
۱۰۰ واگن باری افزایش می یابد. وی با بیان اینکه وزارت نفت در قالب 
ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ضمن حمایت از 
صنعت ریلی، در چارچوب امضای قراردادهای راه آهن با عامل صرفه جویی 
نیز گام های بلندی برداشته است، ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش 
حمل ونقل ریلی افزون بر صرفه جویی در مصرف سوخت، در حفظ محیط 
زیست و تامین رفاه مردم هم موثر است و به همین دلیل، وزارت نفت 
توجهی ویژه به این موضوع دارد. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت با بیان اینکه بهره مندی از ذخایر عظیم هیدروکربوری، مجوزی 
اساس  بر  کرد:  تصریح  نیست،  کشور  در  انرژی  بی رویه  برای مصرف 
ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۵ در حوزه خانگی، حدود ۳۹۰ میلیون معادل 
بشکه نفت خام و در بخش حمل ونقل حدود ۳۲۰ میلیون معادل بشکه 
نفت خام انرژی مصرف شده که نشان دهنده هدررفت ظرفیتی عظیم 
است. سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن نیز در این آیین از حمایت های 
به منظور  سوخت  مصرف  بهینه سازی  شرکت  همکاری  و  نفت  وزارت 
استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ برای توسعه ناوگان حمل ونقل ریلی کشور 
قدردانی کرد. بر اساس این گزارش، آیین افتتاح فاز پنجم پرژه طرح توسعه 
حمل ونقل ریلی و  پیوستن ۴۰۰ دستگاه واگن لبه بلند باری به مبلغ قرارداد 
۸۸ میلیارد تومان، براساس توافقنامه بین شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت و راه آهن جهموری اسالمی ایران توسط شرکت تجارت کوشش 
سپاهان به عنوان سرمایه گذار عامل صرفه جویی، صبح امروز )یکشنبه، ۱۹ 

خردادماه( برگزار شد.

اخبار
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مشت خالی، تهدید بی مایه

وشیمی ایران ادعای پوشالی تحریم پتر

وزیر نیرو:

با کمک مردم تابستان را بدون خاموشی سپری خواهیم کرد

پتروشیمی  تحریم  از  بعد  می دهد  نشان  ها  بررسی 
ایران، صادرات این حوزه افزایش داشته و فهرست ۳۹ 
واحد تحریمی نیز، نشان از بی اطالعی آمریکایی ها از 

وضعیت این صنعت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی هفته گذشته 
تحریم صنعت پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین منبع 
کسب درآمد غیرنفتی کشور، سر خط اخبار قرار گرفت 
و فهرستی در همین راستا منتشر شد. تحریم پتروشیمی 
ایران را می توان از چندین منظر به محاق برد و عملیاتی 
شدن آن را محک زد تا مشخص شود این اقدام، در میدان 

عمل چقدر پتانسیل عملیاتی شدن دارد.
تحریم از زبان آمار؛    صادرات محصوالت پتروشیمی 

افزایش یافت
بر اساس آخرین آمار گمرک، سهم پتروشیمی ها در 
سبد صادرات غیر نفتی کشور، ۳۱.۹ درصد بوده است 
که طبق گفته فعاالن این حوزه، به جز بخشی از درآمد 
صادراتی که به تامین تجهیزات و پرداخت دیون مربوط 
کشور  داخل  به  حوزه  این  درآمدهای  باقی  می شود، 

منتقل و به سامانه نیما تسلیم شده است.
احمد صرامی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار 
صادرات  درآمدهای  درصد   ۷۰ بر  بالغ  انتقال  از  مهر، 
محصوالت پتروشیمی این اتحادیه به داخل کشور خبر 
داد که رقم ۹ میلیارد دالر از درآمد ۱۱.۲ میلیارد دالری در 
سال ۹۷ را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است 
در سال  پتروشیمی  ارزش محصوالت صادراتی  کل  که 

گذشته، ۱۴ میلیارد دالر بوده است.
صادرات  حجم  نیز،  جاری  سال  ماه  فروردین  در 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  پتروشیمی  محصوالت 
را  )معادل ۱۸.۳۶ درصد(  تنی  هزار  گذشته رشد ۳۶۰ 
ارقام  و  آمار  به  نگاهی  نیم  بنابراین،  و  می دهد  نشان 
نشان می دهد که میزان صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران، نه تنها پس از تحریم صنعت نفت و همچنین 
بلکه  نداشته؛  کاهش  مالی  و  بانکی  محدودیت های 

افزایش را نیز تجربه کرده است.
مشت خالی، تهدید بی مایه

داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با 
اینکه بین فهرست تحریمی  با اشاره به  خبرنگار مهر، 
پتروشیمی های منتشر شده از سوی آمریکا، واحدهایی 
یا  هستند  کاغذ  روی  هنوز  یا  که  می خورند  چشم  به 
هنوز به مرحله تولید نرسیده اند، گفت: در بین فهرست 
۳۹ تایی واحدهایی که به عنوان زیر مجموعه هلدینگ 
خلیج فارس منتشر شده، مجموعه هایی نظیر شرکت 
پتروشیمی بندر امام خمینی )ره(، بوعلی سینا، پارس، 
نوری و شهید تندگویان، سال گذشته نیز در فهرست 
تحریم های آمریکا بودند و از سوی دیگر، برخی دیگر از 
پتروشیمی ها مانند شیمیایی صدف عسلویه و مرجان 
نیز، به همراه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پیش 
از فروردین سال ۹۲ تحریم شده بودند و این در حالی 
پتروشیمی  صنایع  شرکت  مذکور،  تاریخ  در  که  است 

خلیج فارس در قالب هلدینگ وارد بورس شد.
وی افزود: در بین این اسامی، پتروشیمی فجر و مبین 
محسوب  بخار(  برق،  )تولیدکننده  یوتیلیتی  واحدهای 
می شوند نه واحد تولیدی محصوالت پتروشیمی؛ ضمن 
اینکه شرکت پتروشیمی هنگام نیز در اوایل مراحل راه 
اندازی است و به نوعی می توان گفت همچنان طرحی 

روی کاغذ به شمار می رود.
به گفته محبی، شرکت کود اوره هرمز نیز در مرحله 
ندارد؛ همچنین شرکت  تولیدی  و  به سر می برد  طرح 
اوره لردگان نیز در مرحله نصب تجهیزات قرار داشته و 
پیش بینی می شود اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده 
آپادانا  پتروشیمی  اینکه  ضمن  برسد؛  برداری  بهره  به 
بینی می شود  پیش  که  است  نیز طرحی  فارس  خلیج 
نهایت،  در  و  تولید شود  مدار  وارد  اواخر سال جاری 
شرکت پتروشیمی همت نیز شرکتی کاغذی است که 

حتی طرح آن روی زمین به اجرا نرسیده است.
جمله  از  نیز  بیدبلند  گازی  پاالیشگاه  میان  این  در 
پروژه هایی است که پیش بینی می شود، اواخر سال 

جاری به بهره برداری برسد.
ناآگاهی عیان وزارت خزانه آمریکا از صنعت پتروشیمی 

ایران
در  اظهار داشت:  پتروشیمی  کارشناس صنعت  این 
این بین شرکت خدمات غیرصنعتی پازارگاد و عملیات 

شرکتی  دو  پتروشیمی  صنایع  خدمات  و  غیرصنعتی 
غیرصنعتی هستند که هیچ گونه تولید ندارند و رسالت 
اصلی آنها، انجام امور خدماتی و پشتیبانی است؛ به 
این ترتیب هیچ گونه وابستگی به بخش خارجی ندارند 
فعالیتی  روند  بر  تاثیری  هیچ  تحریم ها  نبود  و  بود  و 
آنها ندارد. در این بین شرکت مدبران اقتصاد، شرکتی 
بازار سرمایه نه شرکتی تولیدی(  سبدگردان )فعال در 
است که تحریم ها هیچ نقشی در فعالیت آن ندارند؛ 
ضمن اینکه شرکت ره آوران فنون پتروشیمی نیز شرکتی 
آموزشی است که وظیفه برگزاری دوره های آموزشی در 

سطوح مختلف را برای پرسنل بر عهده دارد.
از  گذشته عبرت بگیریم

گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  آگاه  مقام  یک 
نکته مهم  دارای دو  فهرست واحدهای تحریمی مبین 
اطالع  آمریکا  داری  وزارت خزانه  اینکه  نخست  است، 
و شناختی از اوضاع صنعت پتروشیمی کشور نداشته 
نیست.  آگاه  واحدها  کارکرد  نوع  تفاوت  به  حتی  و 
نکته مهم تری که از انتشار این فهرست فله ای به نظر 
می رسد، نشر اطالعات از بخش داخلی است؛ به عبارت 
دیگر انتشار این فهرست ناقص از نظر اطالعاتی و البته 
هلدینگ  مجموعه های  زیر  جزییات  منظر  از  کامل 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس می تواند نشان از گرای 
اطالعاتی )نفوذ به اطالعات داخلی شرکت ها( داخلی 

نهادهای  ورود  و  بیشتر  نظر  دقت  که  باشد  داشته 
امنیتی و اطالعاتی را بیش از پیش طلب می کند.

کشور  هسته ای  صنعت  در  متاسفانه  وی  گفته  به 
بودیم  داخلی  از سوی بخش  اطالعات  درز  نیز شاهد 
یاد داشت که  به  باید همواره  البته  بود.  زا  که آسیب 
مقوله تحریم های اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای 
ایران تازگی ندارد و از آنجایی که طراحی سیستم های 
شک  بی  بوده،  انسانی  سیستم های  مصنوع  تحریمی 
در  اینکه  ویژه  به  است؛  ایران  از سوی  مدیریت  قابل 
این راستا مهارت های الزم را نیز به منظور حفظ منافع 

ملی فراگرفته ایم.
این مقام آگاه، شرکت ان پی سی االینس در فیلیپین 
در  زاده  نعمت  محمدرضا  مدیریت  زمان  در  که  را 
را  بود  پتروشیمی، خریداری شده  شرکت ملی صنایع 
شرکتی زیان ده دانست که تحریم ها نقش چندانی بر 
پتروشیمی  بازار محصوالت  دیگر  از سویی  ندارند.  آن 
تولید کننده و خریدار نیست  یا چند  انحصار یک  در 
زند،  آسیب  آن  به  بتواند  طرفه  یک  قدرت  اعمال  که 
بلکه کشورهای زیادی در این عرصه فعال هستند که 
به  دارند.  کنندگان  با مصرف  باالیی  متقابل  وابستگی 
ایران  پتروشیمی  صنعت  تحریم  آسیب  دیگر  عبارتی 
تنها محدود به این کشور نیست و دامنه تاثیرات آن در 

سطح اروپا، آسیا، آفریقا و حتی آمریکا گسترده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیک مصرف برق در روز گذشته 
حدود پنج هزار مگاوات افزایش پیدا کرد، گفت: با کمک 
مردم و مجموعه ای از اقدام های مورد نیاز تابستان ۹۸ را 

بدون خاموشی سپری خواهیم کرد.
رضا اردکانیان یکشنبه شب در گفت و گویی تاکید کرد: 

امسال ساعات کار صنایع بزرگ پرمصرف در کشور به 
گونه ای تغییر خواهد کرد تا بدون ایجاد وقفه در تولید، 

فشار کمتری در اوج بار به شبکه وارد شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۲۳ هزار مگاوات از اوج بار 
برق کشور مربوط به سیستم های سرماشی است، افزود: 
در تمامی مناطق گرمسیری دنیا دمای آسایش بین ۲۴ تا 
۲۵ درجه است، بنابراین انتظار می رود هموطنان نیز دمای 
داخل ساختمان های خود را به این میزان رسانده تا بخش 

قابل توجهی از اوج مصرف برق کشور کاهش پیدا کند.
وزیر نیرو بیان کرد: درصددیم در سالی که به عنوان 
رونق تولید نامگذاری شده و برق نقش تعیین کننده ای در 
چرخه تولید دارد، با کمک مردم نه تنها خاموشی نداشته 
باشیم بلکه وقفه ای در برنامه های تولید و توسعه کشور 

نیز پیش نیاید.
وی با تاکید بر اینکه برنامه های پیک تابستان ۹۸ از 
مردادماه آغاز می شود، گفت: براساس برآوردهای انجام 
پیک  برای  برق  تولید  شده کمبود هشت هزار مگاواتی 
امسال پیش بینی شده بود، اما بارندگی های مناسب سال 
آبی جاری موجب شده است تا در تابستان امسال حدود 

چهار و ۵۰۰ مگاوات کمبود تولید ناشی از کاهش سطح 
آب در مخازن سدهای چند منظوره و نیروگاه های برق آبی 

را نداشته باشیم.
وزیر نیرو با اشاره به رشد باالی مصرف برق در کشور، 
گفت: پیک مصرف روز گذشته کشور در مقایسه با اوج 
مصرف مدت مشابه سال گذشته حدود پنج هزار مگاوات 

افزایش پیدا کرده است.
اردکانیان با بیان اینکه برنامه تغییر ساعت کار ادارات 
برای برخی از استان ها در نظر گرفته شده است، افزود: 
در تابستان امسال برای کاهش مصرف برق تعداد قابل 
توجهی از المپ های سازمان های دولت به سیستم های 
ال ای دی مجهز می شوند و میلیون ها کولرگازی و آبی 

سرویس خواهند شد.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه کلیات الیحه موافقت 
اتحادیه  و  ایران  میان  تجاری  آزاد  منطقه  تشکیل  نامه 
اورآسیا امروز در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، 
اظهارداشت: پنج سال پیش کشورهای روسیه، قزاقستان، 
بالروس، قرقیزستان و ارمنستان اتحادیه اقتصادی اورآسیا 
برای  مذاکره  سال  دو  از  پس  ایران  و  دادند  تشکیل  را 

مراحل  باید  ولی  پذیرفته شد،  اتحادیه  این  به  پیوستن 
قانونی آن نیز در داخل کشور طی شود.

وی یادآور شد: سال گذشته وزارت نیرو ازسوی هیات 
وزیران به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی و تجاری ایران و روسیه انتخاب و پیگیر مراحل 
قانونی تصویب الیحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد 
تجاری میان ایران و اتحادیه اورآسیا بوده است که پس از 
بررسی های مختلف در کمیسیون های مربوطه خانه ملت 

کلیات این الیحه امروز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دسترسی  معنای  به  اقدام  این  کرد:  تاکید  اردکانیان 
ایران به بازار ۱۸۰ میلیونی این منطقه آزاد خواهد بود که 
درصددیم با هماهنگی بخش خصوصی بتوانیم با استفاده 
از تعرفه ترجیحی بیش از ۵۰۰ قلم کاالی تولیدی کشور را 

در این بازار عرضه کنیم.
انجام  های  برنامه ریزی  براساس  گفت:  پایان  در  وی 
همکاری های  مشترک  کمیسیون  آینده  هفته  شده، 
اقتصادی و تجاری ایران و روسیه با حضور تعداد قابل 
و  تهران  در  دولتی  خصوصی،  شرکت های  از  توجهی 

اصفهان برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
حفظ محیط زیست، ارزش راهبردی شرکت ملی نفت ایران است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صیانت از محیط زیست را ارزش راهبردی 
و مسئولیت ذاتی مدیریت و کارکنان این شرکت برشمرد و به مناسبت هفته 

محیط زیست، رئوس اقدام های زیست محیطی این شرکت را اعالم کرد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مسعود کرباسیان ضمن 
گرامیداشت هفته محیط زیست )۱۶ تا ۲۲ خردادماه( که از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور با شعار »کاهش آالینده ها و پسماند، آسمان 
آبی، زمین سبز« نامیده شده است، عنوان کرد: آرزوی داشتن توسعه پایدار 
به معنای توسعه جوامع با در نظر گرفتن تأمین نیازهای کنونی، بدون لطمه 
زدن به استعدادها و توانایی های مورد نیاز آینده، نیازمند عزمی جدی برای 
حفظ، نگهداری و بهره برداری صحیح از مواهب و منابع ارزشمند الهی است 

که در اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان وظیفه عمومی به شمار آمده است.
وی افزود: رویکرد شرکت ملی نفت ایران در حفاظت محیط زیست به 
عنوان یک ارزش راهبردی نوعی مسئولیت ذاتی است که ریشه در اخالق، 

فرهنگ و اعتقادات مدیریت و کارکنان این شرکت دارد.
کرباسیان در تشریح اقدام های زیست محیطی شرکت ملی نفت ایران به 
مواردی از جمله در اولویت قرار دادن اصل پیشگیری به جای اصالح در 
فعالیت ها و تصمیم گیری ها، برنامه ریزی به منظور بازیافت گازهای ارسالی به 
مشعل از طریق واگذاری به بخش خصوصی، استفاده از سامانه های کنترل 
جامدات و مدیریت پسماند در دستگاه های حفاری و برنامه ریزی برای ارتقای 

پاالیشگاه های گاز منطقه پارس جنوبی اشاره و  تصفیه خانه های فاضالب 
تصریح کرد: تهیه و تدوین و ابالغ راهنماها و دستورعمل های کاری در بخش 
محیط زیست در سطح شرکت ملی نفت ایران با هدف پیاده سازی و رعایت 
الزام های زیست محیطی حین مراحل ساخت وساز، حفاری و بهره برداری از 
تأسیسات تولیدی و پشتیبانی و پایش وضع محیطی و گزارش دهی میزان 

آالینده های هوا از دیگر اقدام های این شرکت در حوزه محیط زیست بوده 
است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه »لجن های نفتی و مواد زاید تولیدی )سلج(« 
به منظور رفع مشکالت محیط  زیستی و مدیریت گازهای آالینده و جلوگیری از 
سوزاندن هیدروکربن های زائد در گودال های سوخت، ادامه داد: جمع آوری، 
آبزدایی و شیرین سازی گازهای ترش همراه نفت الیه بنگستان مخازن نفت و 
تبدیل این گازها به گاز شیرین در کارخانه های گاز و گاز مایع و تولید مایعات 
گازی )طرح آماک( و استفاده از دستگاه های فرآورش سیار نفت )MOT( و 
 )Oil Green Burner( و دستگاه مشعل سبز )MOS( تفکیک گر سیار نفت
برای پیشگیری از آلودگی هوا و سوزاندن مواد زائد نفتی ناشی از عملیات 
حفاری چاه های نفت را نیز باید به مجموعه اقدام های زیست محیطی این 

شرکت اضافه کرد.
به گفته این مقام مسئول، برای رسیدن به سطح مطلوب محیط زیست 
و توسعه پایدار در سطح شرکت ملی نفت ایران راه زیادی در پیش است 
و انتظار می رود با پذیرش محیط زیست به عنوان یک ارزش استراتژیک در 
شرکت ملی نفت و ارتقای سطح دانش و فرهنگ محیط زیستی در سطوح 
مختلف سازمانی، اجرا و انجام همه فعالیت ها به شیوه ای که کمترین آلودگی 
محیط زیستی را داشته باشد، جزو وظایف الینفک همه مدیران، سرپرستان و 

کارکنان در هر سطوح و الیه سازمانی تعریف شود.

روزنامه صبح ایران


