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اخبار

وزير صنعت ،معدن و تجارت:

وزارتخانههاي نفت و صمت در نهضت
ساخت داخل همکاري مثبتي دارند

وزير صمت ،همکاري دو وزارتخانه نفت و صنعت ،معدن و تجارت
را در ساخت داخل مثبت ارزيابي کرد و گفت :در ساخت داخل از رقم
داخلي سازي يک ميليارد و  200ميليون دالر عبور کرديم.رضا رحماني
در آيين امضاي تفاهمنامه توليد کک اسفنجي و سوزني در پااليشگاه
بندرعباس و امام خميني (ره) شازند با بيان اينکه در گلوگاههايي که
وابستگي داريم ،خودکفايي و قطع وابستگي را در دستور کار قرار داديم،
افزود :داخليسازي  10ميليارد دالر کاال که هم اکنون وارد کشور
ميشود ،هدفي است که آن را دنبال ميکنيم.وي با اشاره به اينکه
ثبيت توليد يکي از اهداف ما در سال رونق توليد است ،اما بررسي آمار
در  10ماهه گذشته نشاندهنده افزايش توليد در بيشتر بخشهاست،
تصريح کرد :توسعه و تعميق ساخت داخل يکي از محورهاي برنامه
امسال وزارت صمت بود که از آن بهعنوان نهضت ساخت داخل ياد
ميکنيم.وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اينکه در بعضي از
حوزهها ،وابستگي به واردات داشتيم که اين وابستگي خطرناک بود،
اظهار کرد :براي نمونه الکترود گرافيتي گلوگاه ما شده بود که براي
خودکفايي در اين حوزه اقدامها و برنامههاي اساسي داشتيم.وي با بيان
اينکه اين حجم از مواد اوليه خدادادي در کشور يک فرصت براي توسعه
صنايع معدني در کشور است و بايد از اين ظرفيت استفاده شود ،گفت:
در کنار نهضت ساخت داخل ،بر قطع وابستگي و خودکفايي در واردات
نيز تاکيد داشتيم که اين تفاهمنامه در اين راستاست .ترامپ در تحريم
اخير کک سوزني و الکترود گرافيتي را گنجانده بود.رحماني در پايان
اظهار کرد :امروز براي ما نوعي «عيد» است ،زيرا ما از کااليي راهبردي
و تفاهمنامهاي صحبت ميکنيم که کشور را از وابستگي بينياز ميکند؛
اين نهضت ادامه دارد.
تفاهمنامه توليد کک اسفنجي و سوزني در پااليشگاههاي
بندرعباس و پااليشگاه امام خميني (ره) شازند ،در مرکز همايشهاي
تخصصي شرکت ملي نفت ايران (کوشک) امضا شد.

کاالي پتروشيمي پرطرفدار پس از شيوع کرونا

بازرگانان چيني در پي ادامه اپيدمي ويروس کرونا ،به دنبال خريد
فوري اتانول صنعتي براي مصارف پزشکي و ارسال آن به چين هستند.
منابع بازرگاني در ويتنام به پالتس گفتند :اتانول صنعتي در بازار
محدود شده زيرا در پي شيوع ويروس کرونا در چين که به افزايش
تقاضا براي اتانول براي مصرف پزشکي منجر شده است ،براي مصارف
داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد.
تايلند هم به عنوان يک تامين کننده ديگر اتانول صنعتي مطرح
است اما قيمت اتانول صنعتي در اين کشور به باالي  900دالر در هر
تن رسيده و ارسال اتانول به چين را به شدت گران کرده است .بعالوه
تقاضا براي محمولههاي فوري وجود دارد زيرا حدود يک ماه زمان
ميبرد تا محمولهها به چين برسند و معلوم نيست تا چه مدت نياز به
اين مواد وجود دارد.
منابع بازرگاني اتانول صنعتي چين که ميتواند براي اهداف
پزشکي مصرف شود را  6000تا  6500يوان در هر تن تخمين زدهاند
در حالي که پيش از تعطيالت سال نوي چيني باالي  5000يوان در
هر تن بود اما به دليل افزايش تقاضا ،گران شد.
کارخانههاي اتانول چيني در طول تعطيالت سال نوي چيني
همچنان مشغول فعاليت بودند و به توليد اتانول براي مصارف پزشکي
پرداختند.
بر اساس گزارش پالتس ،آمار گمرکي نشان داد چين در سال
 2019مجموعا  104هزار و  21متر مکعب اتانول وارد کرد که در
مقايسه با واردات سال پيش از آن  90درصد کاهش داشت .تنشهاي
تجاري ميان آمريکا و چين که در سال  2018آغاز شد ،باعث شد
واردات چين از آمريکا به شدت کاهش پيدا کند.

4
با اجرايي شدن تفاهمنامه توليد کک اسفنجي و سوزني؛

انرژی

خروجي نفت کوره واحدهاي پااليشي کاهش مييابد

وزير نفت بر ضرورت امضاي قرارداد و اجرايي شدن هر چه سريعتر تفاهمنامه
توليد کک اسفنجي و سوزني در پااليشگاه بندرعباس و امام خميني (ره) شازند
تاکيد کرد و گفت :با اجرايي شدن اين تفاهمنامه ،خروجي نفت کوره واحدهاي
پااليشي ظرف سالهاي آينده کاهش و توليد فرآوردههاي ميانتقطير و سبک
افزايش مييابد.
بيژن زنگنه در آيين امضاي تفاهمنامه توليد کک اسفنجي و سوزني در
پااليشگاه بندرعباس و امام خميني(ره) شازند با گراميداشت ياد شهدا و بهويژه
شهيد تندگويان و شهداي نفت اظهار کرد :توليد کک اسفنجي و سوزني در
پااليشگاه بندرعباس و امام خميني (ره) شازند از آن دست کارهايي است که
با سرعت از سوي دوستان وزارت صنايع در ايميدرو و همچنين همکاران ما در
اين دو پااليشگاه و ستاد شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي به نتيجه
رسيده است.
وي به نقش علي آقامحمدي ،رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري
در امضاي اين تفاهمنامه اشاره کرد و يادآور شد :بحث کک نفتي از سال  81يا
 82مطرح بوده است ،اما در آن مقطع بحث اليسنس مطرح بود و عنوان ميشد
نميتوانيم به اليسنس آن دست يابيم.
وزير نفت با بيان اينکه در اين سالها موفق شديم با همکاري بين دستگاهها
با محوريت پژوهشگاه صنعت نفت توانايي توليد کک سوزني و کک اسفنجي را
بهدست آوريم ،تصريح کرد :معتقدم کار مهمي در اين زمينه صورت گرفته است.
افزايش کيفيت خروجي فرآوردههاي نفتي
زنگنه با يادآوري اينکه يکي از اهداف وزارت نفت افزايش کيفيت خروجي
فرآوردههاي نفتي از جمله نفت کوره در پااليشگاههاست ،افزود :اجراي اين
تفاهمنامه يکي از روشها براي کاهش توليد نفت کوره در پااليشگاههاست ،اما همه
نفت کوره به کک تبديل نميشود و بخشي از آن نيز به فرآوردههاي ميانتقطير
تبديل ميشود.
به گفته وي ،با اجراي اين تفاهمنامه خروجي مازوت (نفت کوره) از واحدهاي
پااليشي ظرف سالهاي آينده کاهش و توليد فرآوردههاي ميانتقطير و سبک
افزايش مييابد.

وزير نفت سرمايه مورد نياز اجراي اين طرح را يک ميليارد دالر عنوان کرد و
گفت :بخشي از اين تامين مالي از طريق پيشخريد و با همت شرکتهاي فوالدي
و آلومينيوم خواهد بود .مطمئنم اگر همکاران ما مطمئن شوند اين پول بهموقع به
دست آنها خواهد رسيد به اجراي کار سرعت ميبخشند.
وي با بيان اينکه شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و ايميدرو
هر چه سريعتر اين تفاهمنامه را به قرارداد نهايي برسانند ،گفت :با مهيا شدن
شرايط ،اين طرحها زودتر از زمان تعيينشده به پايان خواهد رسيد ،بهويژه در
پااليشگاه اراک.
ضرورت تکميل زنجيره پاييندست پتروشيمي
وزير نفت با تاکيد بر همکاري بينبخشي براي رونق توليد يکي از اين بخشها
را توسعه صنايع پاييندستي و مياندستي پتروشيمي عنوان کرد و گفت :اگرچه
هم اکنون  5.5ميليارد دالر خوراک به کارخانههاي صنايع پاييندستي پتروشيمي
از طريق صنايع پايه و باالدست اختصاص مييابد ،اما اين زنجيره هنوز کامل
نيست.
وي رقم توليد کنوني محصوالت پتروشيمي را  17ميليارد دالر دانست و
با بيان اينکه اين رقم در دو سال آينده به  25ميليارد دالر و پنج سال آينده به

 37ميليارد دالر ميرسد ،تاکيد کرد :بايد هر چقدر ميتوانيم به تکميل زنجيره
پاييندست پتروشيمي توجه داشته داشته و آن را تکميل کنيم.
زنگنه به موضوع پتروپااليشگاه هم اشاره کرد و گفت :فرآيند ارزيابي و
صدور مجوز براي پتروپااليشگاهها طبق آيين مصوب آغاز شده است و تا پايان
ارديبهشتماه سال آينده متقاضيان بايد درخواست خود را ارسال کنند.
خريد تضميني کاالهاي مورد نياز صنعت نفت
زنگنه به خريد تضميني کاالهاي صنعتي مورد نياز صنعت نفت اشاره کرد و با
بيان اينکه مدتي است اين ايده را ميپرورانيم و اميدواريم تا پايان امسال تا حدودي
آن را نهايي و وارد فاز اجرايي کنيم ،توضيح داد :هر سازندهاي که بتواند کاال را
البته به شرط آنکه آن کاال مورد نياز صنعت نفت باشد بسازد و استانداردهاي آن
را از انجمن نفت که متولي اين موضوع است دريافت کند ،خريد از او را تضمين
ميکنيم و آن شرکت ميتواند با اتکا به اين تضمين ،از بانک تسهيالت دريافت
کند؛ کاري که سالهاست در بخش کشاورزي نيز در حال انجام است.
وي بهطور نمونه به پمپهاي درونچاهي ،سرچاهي ،لولههاي بدون درز
بهعنوان کاالهاي مورد نياز صنعت نفت اشاره کرد و ادامه داد :در صورت تحقق
ساخت چنين کاالهاي کيفي ،همزمان خريد خارجي آن کاالها را ممنوع خواهيم
کرد و همچنين پيمانکاران موظفاند از اين شرکتها خريداري کنند که کار
مهمي است.
وزير نفت به تاسيس صندوق پژوهش و نوآوري صنعت نفت با سرمايه
اوليه  100ميليارد تومان اشاره کرد و گفت :اين صندوق بهزودي براي حمايت از
شرکتهاي دانشبنيان راهاندازي ميشود.
زنگنه در پايان دوباره تاکيد کرد :اميدواريم هر چه زودتر شاهد شنيدن اخبار
امضاي اين قراردادها و فعال شدن اين دو طرح عظيم ملي و مفيد باشيم.
تفاهمنامه توليد کک اسفنجي و سوزني در پااليشگاههاي بندرعباس و امام
خميني(ره) شازند با حضور بيژن زنگنه ،وزير نفت ،رضا رحماني ،وزير صنعت،
معدن و تجارت و علي آقامحمدي ،رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري
بين شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و سازمـان توسعـه و
نوسـازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از طرف وزارت صمت امضا شد.

براي نخستين بار در ايران؛

پااليشگاه بندرعباس  2برابر نياز صنايع کک اسفنجي توليد ميکند

معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش گفت :براي نخستين بار در
کشور ،پااليشگاه بندرعباس ساالنه  620هزار تن کک اسفنجي توليد ميکند
که اين مقدار  2برابر کک موردنياز صنايع آلومينيوم کشور است.
عليرضا صادق آبادي در آيين رسمي امضاي تفاهمنامه توليد کک
اسفنجي و سوزني در پااليشگاههاي بندرعباس و امام خميني(ره) شازند با
حضور بيژن زنگنه ،وزير نفت و رضا رحماني ،وزير صنعت ،معدن و تجارت
و علي آقامحمدي ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،گفت :اين مقدار
توليد ساالنه کک ،افزون بر تامين نياز و پوشش طرحهاي توسعهاي صنعت
آلومينيوم ميتواند تا مدتها از محل صادرات براي پااليشگاه بندرعباس
درآمد ارزي به همراه داشته باشد.
وي افزود :شرايط پيش رو و نياز داخل کشور به کک در صنايع فوالد و
آلومينيوم ،ما را بر آن داشت تا منابع موجود براي سرمايهگذاري از محل منابع
داخلي در اين زمينه را بررسي و به سمت الگوي فرآيندي براي توليد ککهاي
اسفنجي حرکت کنيم تا در کوتاهترين زمان ممکن و با کمترين سرمايهگذاري،
بتوانيم نفت کوره توليدي در پااليشگاه بندرعباس را کاهش دهيم.
صادقآبادي تصريح کرد :مطالعات زيادي در پااليشگاه بندرعباس انجام
شد و بهترين الگوي فرآيندي که منابع مالي و تکنولوژي آن قابل تامين باشد

و افزون بر آن ،از باالترين نرخ بازگشت سرمايهگذاري برخوردار باشد ،انتخاب
شد و فناوري مورد نياز آن نيز با همکاري پژوهشگاه صنعت نفت فراهم شد
تا با استفاده از واحدهاي پاييندستي (واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز) در
پااليشگاه بتوانيم کک موردنياز داخل را تامين کنيم.
معاون وزير نفت با اشاره به نياز صنايع فوالد به کک سوزني گفت :توليد
کک سوزني شرايط پيچيدهاي دارد و گوگرد و فلزات موجود در نفت کوره
بايد شرايط خاصي داشته باشد که در اين وضعيت بايد خوراک پااليشگاه
را به خوراک مناسب براي توليد کک سوزني تبديل ميکرديم .اين کار نيز
در پااليشگاه امام خميني (ره) شازند با ترکيب خوراکهاي موجود و با
سرمايهگذاري  150ميليون يورويي به جاي صرف هزينه يک ميليارد يورويي
انجام شد تا کک موردنياز شرکتهاي فوالدي تامين شود.
صادقآبادي درباره مراحل پيش روي اين طرح پس از امضاي تفاهمنامه
گفت :ورود به طراحي پايه و تهيه اسناد مناقصه در هر دو پااليشگاه مراحل بعدي
طرح است که اميدواريم در بازه زماني يک ساله جمعبندي و نهايي شود.
وي درباره تامين منابع مالي موردنياز اين طرح گفت :در اين مرحله
طراحي پايه و اسناد مناقصه هزينهبر نيست و با منابع داخلي پااليشگاه ممکن
است و در مراحل بعدي با فرمولي که مذاکرات اوليه آن با صنايع فوالد و
آلومينيوم انجام شده است ،از طريق پيشفروش کک توليدي و در صورت نياز
از طريق همکاري با بانکها ،سرمايه موردنياز اجراي پروژه تامين خواهد شد.
معاون وزير نفت ابراز اميدواري کرد در يک سال آينده هر دو اين
قراردادها وارد فاز  EPCشوند و در اين مدت همه مراحل طراحي پايه ،اسناد
مناقصه و اصالحي که بايد در بعضي از واحدهاي پاييندستي پااليشگاهها
انجام شود ،با اتکا به ظرفيتهاي داخلي صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت
نفت نهايي شود.
تفاهمنامه تامين منابع مالي دوگانهسوز کردن خودروهاي عمومي
ظرف دو ماه اجرايي شد
مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران همچنين

از اجرايي شدن تفاهمنامه تامين منابع مالي دوگانهسوز کردن رايگان بيش از
يک ميليون و  400هزار خودرو عمومي ظرف دو ماه خبر داد و گفت :با همت
همکاران شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و بانک ملت که تامينکننده
منابع مالي بود ،توانستيم قراردادهاي تجاري دوگانهسوز کردن خودروهاي
عمومي را با کارگاهها و کارخانهها ظرف مدت کوتاهي جاري کنيم و نخستين
مجموعه از اين خودروها در شهر اصفهان رونمايي ميشود.صادقآبادي ابراز
اميدواري کرد که تفاهمنامه توليد کک در مدت کوتاهي به قراردادهاي تجاري
 EPCتبديل و منابع مالي موردنياز طرح نيز تامين شود.
جهش نخست صنعت پااليش کشور ايران را به بزرگترين
توليدکننده بنزين اوپک تبديل کرد
صادقآبادي با اشاره به اينکه در جهش نخست صنعت پااليش کشور
موفق شديم به بزرگترين توليدکننده بنزين در ميان اعضاي سازمان
کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) تبديل شويم ،در تشريح روند طي شده
براي دستيابي به اين رتبه گفت :با اجرايي شدن طرحهاي افزايش ظرفيت
و بهينهسازي و ارتقاي کيفيت در پااليشگاههاي موجود و جديد ،در فاصله
سالهاي  80تا  ،98ظرفيت پااليشي کشور از روزانه  1.6ميليون بشکه به
روزانه  2.3ميليون بشکه نفت خام و ميعانات گازي ،توليد روزانه بنزين کشور
از روزانه  37ميليون ليتر به  110ميليون ليتر ،توليد نفتگاز از  70ميليون
ليتر به  120ميليون ليتر رسيد و امروز  91ميليون ليتر از بنزين توليدي
کشور به لحاظ مولفههاي توليدي يورو  4و  5است.
بخش مهمي از طرح توسعه پااليشگاه اصفهان ابتداي سال آينده
افتتاح ميشود
وي در تشريح وضع طرحهاي توسعهاي پااليشگاههاي کشور افزود :با
اجراي طرحهاي توسعهاي در پااليشگاه اراک ،ميزان نفت کوره توليدي در
پااليشگاه اراک به کمتر از  10درصد رسيد؛ واحد تصفيه هيدروژني نفت کوره
پااليشگاه اصفهان در حال انجام است که ظرف دو يا سه سال آينده تکميل
خواهد شد.
صادقآبادي از افتتاح حجم قابل توجهي از پروژههاي طرح توسعه
پااليشگاه اصفهان در ابتداي سال آينده خبر داد و گفت :طرح توسعه
پااليشگاه آبادان در قالب فاز دو در حال انجام است که آن هم ظرف دو تا سه
سال آينده تکميل خواهد شد؛ با تمرکز روي پروژههاي توسعهاي پااليشگاهي
بندرعباس ،تبريز و تهران ،اين سه طرح نيز در حال تکميل است.

بارگيري همزمان  2سکوي فاز  13پارس جنوبي

عمليات بارگيري دو سکوي گازي فاز  13پارسجنوبي ،از يارد صدرا پايان
يافت.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،پيام معتمد ،مجري طرح توسعه فاز 13
پارسجنوبي ،پيشرفت ساخت سکوي اصلي  13Aو سکوي اقماري  13Cرا بيش
از  98درصد اعالم کرد و گفت :اين دو سکو که هريک حدود  2500تن وزن دارند،
همزمان با روش  Pull Pushروي شناور  FLB124از يارد شرکت صنعتي
دريايي ايران (صدرا) بارگيري شدند.
وي بارگيري اين دو سکو را يکي از اقدامهاي مهم همسو با تکميل زنجيره
دوم بخش دريايي فاز  13پارسجنوبي عنوان کرد و گفت :در صورت مساعد
بودن شرايط آب و هوايي ،اين دو سکو پس از عمليات مهاربندي ،توسط شناور
 FLB124به خليجفارس حمل و با جرثقيل  5000-HLدر بلوک مخزني فاز
 13پارسجنوبي نصب ميشوند.
مجري طرح توسعه فاز  13پارسجنوبي تصريح کرد :در ساخت هريک از
اين سکوها حدود  36هزار قطر  -اينچ لولهکشي و  67هزار متر کابلکشي بهکار
رفته است.
معتمد با بيان اينکه توليدات گازي اين دو سکو در مجموع معادل نيمي از
ظرفيت توليد اسمي هدفگذاري شده (روزانه  28.4ميليون مترمکعب گاز ترش)
براي طرح توسعه فاز  13پارسجنوبي است ،افزود :هريک از سکوهاي اصلي 13A
و اقماري  13Cتوان توليد روزانه  500ميليون فوتمکعب گاز ترش (معادل 14.2
ميليون مترمکعب) را دارد که همه مراحل طراحي ،ساخت ،بارگيري ،نصب و
بهرهبرداري از آنها توسط مهندسان و کارگران ايراني انجام شده است.
شايان يادآوري است که عرشههاي دريايي  13Aو  13Cآخرين سکوهاي
فراساحلي است که طي قرارداد همکاري شرکت نفت و گاز پارس و شرکت صنعتي
دريايي ايران (صدرا) ساخته و بارگيري شدند.

