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اخبار

تولید  ۷۹میلیون لیتر بنزین پاک در کشور

معاون وزیر نفت در امور پاالیشی گفت :در حال حاضر حدود
 ۷۹میلیون لیتر بنزین پاک در کشور مطابق استانداردهای یورو
ی آالیندگی را به آن نسبت داد.
تولید میشود که نمیتوان ویژگ 
علیرضا صادقآبادی در «پنجمین کنگره نفت و نیرو» که امروز
 ۱۷مهرماه برگزار شد ،با اشاره به اینکه نمیتوان گفت سوختی
که تولید میشود ،تنها عامل آالیندگی هوا است ،اظهار داشت :در
این زمینه باید با تکیه بر آمار و ارقام صحبت کرد .شاخصههای
مختلفی در زمینه تشخیص آالیندگی وجود دارد .به طور مثال
درصد گوگرد ،یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد آالیندگی است که رقم
وجود چنین آالیندهای در سوختهای تولیدی کل کشور به میزان
قابل توجهی کم است.
وی همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید آالیندگی در
سوختهای مصرفی کشور به میزان قابل توجهی از نوع احتراق
بستگی دارد ،افزود :البته نمیتوان تأثیر کیفیت سوخت در ایجاد یا
عدم ایجاد آلودگی را کتمان کرد.
به گفته معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،اگر یک نوع سوخت را در دو خودروی متفاوت (استاندارد باال
ـ استاندارد پایین) مورد استفاده قرار دهیم ،خواهیم دید که میزان
تولید آالیندگی نهایی از این دو خودرو که از یک سوخت استفاده
کردهاند ،یکسان نیست درحالیکه کیفیت بنزین تولیدی کشور را
بسیاری از سازمانهای نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد و
سازمان محیطزیست تحت نظارت و پایش منظم دارند.
صادقآبادی میزان تولید بنزین یورو  ۵پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس را  ۴۵میلیون لیتر در روز اعالم کرد و ادامه داد :میزان
ذرات آالینده این نوع بنزین تولیدی در این پاالیشگاه نیم پیپیا ِم
است که این میزان در سطح بینالملل تا  ۱۰پیپیام نیز مجاز
است.
وی تولید بنزین پاک در پاالیشگاه اراک را  ،۱۷پاالیشگاه
اصفهان  ۱۲و تبریز را  ۳میلیون لیتر دانست و توضیح داد :در حال
حاضر حدود  ۷۹میلیون لیتر بنزین پاک در کشور تولید میشود
که این حجم تولید از استانداردهای یورو تبعیت میکند ،بنابراین
نمیتوان کیفیت پایین را برای این بنزین تولیدی معتبر دانست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،علت
حل نشدن چالش آلودگی هوا را تشخیص اشتباه بیماری ،عنوان و
تصریح کرد :از آنجایی که علت بیماری را اشتباه تشخیص میدهیم،
راه درمان را نیز اشتباه میرویم .اگر تأثیر نوع و میزان احتراق موتور
خودروها را جدی بگیریم ،متوجه مشکالت پیشآمده میشویم.
صادقآبادی تأکید کرد :پیش از این ذرات معلق موجود در ۲۵
میلیون لیتر از نفت و گاز تولیدی کشور  ۱۰هزار پیپیام است که
اکنون به  ۱۰پیپیام کاهش یافته است.

کشف یک میدان جدید نفتی در خوزستان

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف یک میدان
جدید نفتی در منطقه دزفول شمالی خبر داد.
سید صالح هندی از کشف یک میدان جدید نفتی در منطقه
دزفول شمالی خبر داد و گفت :این میدان پس از یک سال فعالیت
مستمر اکتشافی در جنوب ایران کشف شده است.
گفته می شود در آخرین عملیات مطالعات اکتشافی و
لرزهنگاری انجام شده در حوزه اکتشافی دزفول شمالی واقع در
میادین منصوری ،چشمهخوش ،مارون در حوزههای غرب و شرق
و شرق سوسنگرد ،گزارشات حاکی از اکتشاف ذخایر جدید نفتی
است.
این ذخایر در سازند ایالم و گورپی کشف شده که حجم
ذخایر و نوع نفت نیز در بررسیهای بعدی توسط مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.

4
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس:

انرژی

 ۲۰درصد بازار سرمایه کشور در اختیار شرکتهای پتروشیمی است

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر اینکه
شرکتها از ورود به بورس نترسند ،گفت :شرکتهای پتروشیمی حدود ۲۰
درصد بازار سرمایه کشور را در اختیار دارند.
جعفر ربیعی در روز پایانی پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو در
نشست تخصصی «تأمین مالی توسعه بخشهای نفت و نیرو» اظهار کرد:
تأمین مالی در پروژهها بهویژه در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی همیشه یک
دغدغه بزرگ است ،زیرا این پروژهها به طورمعمول سرمایهبر هستند.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی پروژه در کشور در حال اجراست که
مشکل تأمین مالی دارند ،افزود :بعضی از این پروژهها به دلیل کمبود منابع
مالی چند سال از برنامه راهاندازی عقب هستند ،همچنین تعداد زیادی پروژه
وجود دارد که در دست بررسی و مطالعه قرار دارند و همه آنها برای آغاز
عملیات اجرایی نیازمند تأمین مالی هستند.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه شرایط
کنونی کشور حتی با دو سال گذشته بسیار تفاوت دارد ،ادامه داد :دو سال
پیش در پنل تأمین مالی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو بحث بر سر این
بود که پسابرجام است و راههای سرمایهگذاری و استفاده از منابع خارجی باز
شده و چگونه باید این منابع را استفاده کنیم.
تحمیل  ۱۵درصد هزینه انتقال منابع مالی
ربیعی با اشاره به اینکه هماکنون حتی منابع مالی خودمان را در خارج
از کشور نمیتوانیم استفاده کنیم و اجازه خرج کردن آن را به ما نمیدهند،
تصریح کرد :برای انتقال پولهای خودمان در خارج از کشور بیش از  ۱۰تا ۱۵
درصد هزینه نقل و انتقال به ما تحمیل میشود.
وی به اهمیت ساخت داخل اشاره و اظهار کرد :گفته میشود هماکنون
حدود  ۲هزار تریلیون تومان نقدینگی در کشور وجود دارد ،چرا از این
نقدینگی برای اجرای پروژهها به جای اصرار از بانکها برای دریافت وام با
هزاران شرط و شروط استفاده نمیشود؟
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه بانک

مرکزی محدودیتهای بسیاری را برای شرکتهایی که صادرات دارند
بهمنظور اجرای پروژههایشان اعمال کرده است ،یادآور شد :شرکتها باید ارز
حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند و سپس به عنوان متقاضی
در صف استفاده از این ارز برای پروژههایشان باشند ،در صورتی که پروژهها
بهمنظور توسعه کشور انجام میشود.
ربیعی با اشاره به اینکه بخش زیادی از سرمایه شرکتهای پتروشیمی
سودآور در بورس وجود دارد ،گفت :شرکتهای پتروشیمی حدود  ۲۰درصد
بازار سرمایه کشور را در اختیار دارند ،یعنی به نوعی بورس به شرکتهای
پتروشیمی بدهکار است .این شرکتها باید بتوانند از این بازار مطالبه کنند.
هلدینگ خلیج فارس امسال  ۲هزار میلیارد اوراق منتشر میکند
وی با بیان اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پارسال برای نخستین
بار یک هزار اوراق مبتنی بر سهام را در بازار عرضه کرد ،گفت :این شرکت امسال
نیز از همین طریق در نظر دارد  ۲هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند.
ربیعی با اشاره به اینکه با عرضه اولیه شرکتها در بورس میتوان منابع
مالی خوبی کسب کرد ،تصریح کرد :دو شرکت از زیرمجموعه شرکت صنایع

پتروشیمی خلیج فارس پارسال و امسال وارد بورس شدند و حداقل هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان از این عرضه منبع جمع شد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس افزود :این شرکت
میتواند تجربههای خود را در مورد انتشار اوراق مبتنی بر سهام در بورس را
در اختیار شرکتهای عالقهمند قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه از ورود شرکتهایمان به بورس نترسیم ،ادامه
داد :درست است که بورس مقداری محدودکننده است ،اما به همان میزان
هم میتواند کمک مالی داشته باشد؛ ارزش سهام شرکتها شفافتر میشود
که براساس همین ارزش شرکتها میتوان اوراق منتشر کرد یا وام گرفت یا
وثیقه گذاشت.
به شرکتهای بزرگ اعتماد کنید
ربیعی با اشاره به اینکه مردم به شرکتهای بزرگ اعتماد دارند و این
موضوع در بورس مشخص است ،اظهار کرد :این شرکتها میتوانند از ابزار
افزایش سرمایه استفاده کنند .این شرکتهای بزرگ میتوانند هم از محل
سود انباشته و هم از محل آورده نقدی سهامدارها به عنوان منبع تأمین مالی
استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یادآور شد :هلدینگهای
بزرگ میتوانند پروژههایشان را به شرکتهایی که پول ،ریال و درآمد دارند،
واگذار کنند و آنها از محل درآمدهایشان در طول سال آن شرکتهای
پروژهای را تأمین مالی کنند .ما این کار را در هلدینگ خلیج فارس کردهایم
و حدود یک میلیارد دالر از پروژههای این شرکت به شرکتهایی که سود و
درآمد روزانه دارند ،منتقل شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای پتروشیمی مجوز استفاده از حدود
 ۳۰درصد درآمدهای ارزی خود را در پروژههای توسعهای دارند ،گفت :این
رقم قابل افزایش است و اگر با دید توسعهای نگاه کنیم باید اجازه دهیم
شرکتهایی که درآمد ارزی دارند بخشی از آن را در پروژههای توسعهای
استفاده کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد؛

تا پایان سال؛

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به عرضه سهام شش شرکت بورسی پاالیشگاهی به ارزش  ۲۰هزار میلیارد
تومان ،گفت :برهم خوردن فضای کلی اقتصاد کشور دلیل عدم موفقیت واگذاری هپکو است.
علیرضا صالح در یک گفتگوی رادیویی ،درباره روند خصوصی سازی در کشور ،اظهار داشت :بخش اعظم پتروشیمی
های کشور از طریق اصل  ۴۴واگذار شده است .ایجاد بانک های غیر دولتی در کنار صنایع فوالدی کشور از این طریق
واگذار شده است.وی تصریح کرد :بازار بورس کشور روی شرکت هایی که از طریق اجرای اصل  ۴۴واگذار شده اند می
چرخد .در حال حاضر حدود  ۴۰۰شرکت دیگر برای واگذاری به بخش خصوصی باقی مانده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود :بر اساس آسیب شناسی انجام شده ،تنوع در واگذاری ها را سرلوحه کار خود
قرار دادیم و به همین جهت واگذاری فقط فروش دارایی ها نیست بلکه ممکن است در قالب پیمان مدیریت ،بازسازی
ساختاری و انواع روش های دیگر صورت بگیرد.وی گفت :در تالش هستیم طی یک ماه آینده یکی از صندوق های
مبادله ای که حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان از سهام شش شرکت بورسی پاالیشگاهی را شامل می شود ،به عموم عرضه
کنیم .به گفته صالح همان طور که در سیاست های ابالغی اصل  ۴۴تاکید شده است ،مهمترین هدف از اجرای این
سیاست ها تشویق مردم به پس انداز و ورود آن ها به بازار سرمایه است.رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن اشاره
به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی ،افزود :این شرکت ها به  ۹۰۰عدد می رسد و عمده سهام دولت ها را
شامل می شود .واگذاری شرکت به بخش خصوصی تنها یک حلقه از فرآیند واگذاری است و بهبود فضای اقتصاد حاکم
بر کشور نیز حلقه مهم دیگری است .در حقیقت خروجی های خصوصی سازی را نباید از فضای حاکم بر اقتصاد کشور
جدا ببینیم.وی ادامه داد :شرکت های پتروشیمی با همان روشی به بخش خصوصی واگذار شده است که کارخانه هپکو
اراک واگذار شده است ،اما بر خالف شرکت های پتروشیمی ،شرکت هپکو موفق نبوده است و یکی از دالیل این مساله
بر هم خوردن فضای کل اقتصاد کشور است.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از نصب و راهاندازی  ۶سکوی جدید پارس جنوبی تا پایان امسال خبر
داد و گفت :با بهرهبرداری از این سازهها ،تعداد سکوهای در حال تولید پارس جنوبی به  ۳۹عدد میرسد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،یحیی رشیدی در مراسمی با حضور آتشنشانان این شرکت ،تولید ایمن و پایدار گاز
را هدف و اولویت اصلی کارکنان عملیات تولید عنوان کرد و گفت :ایمنی ،پایه اصلی تولید گاز در پارس جنوبی است و عمل
به رهنمودهای آن ،سبب پایداری تولید در طول زمان میشود.وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی در پنج
سال اخیر سیر صعودی چشمگیری داشته و بیش از دو برابر افزایش یافته است ،افزود :این دستاورد بزرگ بدون اجرای الزامات
ایمنی در فرآیند تولید تحقق نمییافت.معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس به افزایش ظرفیت تولید  ۸۵میلیون
مترمکعب گاز پارس جنوبی با بهرهبرداری از  ۶سکو در سال گذشته اشاره و تصریح کرد :امسال هم با نصب و بهرهبرداری از
سکوهای جدید پارس جنوبی ،ظرفیت تولید از فازهای توسعه یافته پارس جنوبی به حدود  ۷۵۰میلیون مترمکعب در روز
میرسد.به گفته وی ،تاکنون  ۳۳سکوی پارس جنوبی به بهرهبرداری رسیده که از این میزان  ۲۷سکو در اختیار مدیریت تولید
و عملیات قرار دارد و واگذاری  ۶سکوی در حال تولید به این مدیریت بهزودی پایان مییابد.رشیدی تولید ایمن و پایدار گاز از
سکوهای فراساحلی را مهمترین وظیفه عملیات تولید این شرکت در پارس جنوبی توصیف کرد و افزود :باید به تناسب افزایش
تعداد سکوها در سالهای اخیر ،نظارت مداوم بر پیادهسازی شاخصهای ایمنی به منظور حفاظت از نیروی انسانی و تاسیسات
در عملیات تولید ضرورت بیشتری یافته و آموزشهای بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEبهطور مستمر ادامه یابد.معاون
عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از کارکنان حاضر در کنترل حادثه آتشسوزی ناشی از پارگی خط لوله انتقال گاز
سکوی فاز  ۸پارس جنوبی ( ،)SPD۹قدردانی و اظهار کرد :در زمان وقوع این حادثه همه کارکنان و حتی نیروهای خدماتی
و پشتیبانی وظایف ایمنی را به بهترین شکل انجام دادند که این مهم نشانگر آموزش صحیح و شناخت رویههای ایمنی در
تمام حوزههای کاری است.

عرضه سهام پاالیشگاهی به ارزش۲۰هزار میلیارد تومان شمار سکوهای تولیدی پارس جنوبی به  ۳۹میرسد

