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دکتر علي عسگري ،مديرعامل
گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس شد

با تصويب هيات مديره شرکت صنايع پتروشيمي خليج
فارس ،دکتر عبدالعلي علي عسگري به عنوان مديرعامل جديد اين
گروه انتخاب شد.علي عسگري که پيش از اين رياست سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران را بر عهده داشت ،داراي
مدرک کارشناسي مهندسي برق و الکترونيک از دانشگاه اميرکبير،
کارشناسي ارشد مديريت از دانشگاه تهران و دکتراي مهندسي
صنايع با گرايش سيستم و بهرهوري از دانشگاه علم و صنعت است.
در سوابق کاري علي عسگري عالوه بر حضور در سازمان صدا و
سيما در قامت رئيس ،معاون و مشاور ،فعاليت در سطوح مديريتي
در وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح در زمينه تحقيق و راهاندازي خطوط توليد
نيازهاي دفاعي در حوزههاي مختلف ،معاون سياحتي و زيارتي
وزير ارشاد( ،)1371مشاور رئيس جمهور ( ،)1373رييس سازمان
مراکز ايرانگردي و جهانگردي( ،)1376مديرعاملي بنياد فرهنگي
پژوهشي غربشناسي و مشاور رئيس قوه قضائيه به چشم ميخورد.
از اقدامات شاخص و شناخته شده علي عسگري در حوزه
اقتصادي ميتوان به پايهگذاري فروشگاههاي رفاه در کشور در
اوايل دهه هفتاد و همچنين مدير عاملي بنياد تعاون سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ()1376اشاره کرد.
همچنين شب گذشته جواد اوجي در نشستي با عبدالعلي
عليعسگري ،مديرعامل جديد شرکت صنايع پتروشيمي خليج
فارس ضمن آرزوي موفقيت براي او ،اظهار داشت :پروژههاي
بزرگي در صنعت نفت وجود دارد که افزايش همکاري شرکت
صنايع پتروشيمي خليج فارس و صندوق بازنشستگي صنعت نفت
در اجراي اين پروژهها بسيار مثمر ثمر خواهد بود.گفتني است،
پيش از اين جعفر ربيعي از اسفند  1396مديرعاملي شرکت صنايع
پتروشيمي خليج فارس را برعهده داشت و هيات مديره اين شرکت
بعد از انتخاب مديرعامل جديد ،از خدمات ارزشمند ربيعي در مدت
تصدي مسئوليت ،تقدير و تشکر کردند.
براي اولين بار در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي کشور صورت گرفت:

مميزي الکترواستاتيک و ارزيابي خطرات
تخليه بار ساکن در پتروشيمي زاگرس

براي اولين بار در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي کشور
مميزي الکترواستاتيک و ارزيابي خطرات تخليه بار ساکن در
مجتمع پتروشيمي زاگرس انجام شد.بر اساس آناليز آماري حوادث
فرآيندي در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي در دنيا ،بين  22تا
 36درصد حوادث در دورههاي زماني مختلف ،مرتبط با تخليه
الکترواستاتيک ميباشد که با توجه به حجم مواد قابل اشتعال
در مجتمع پتروشيمي زاگرس ،شناسايي و ارزيابي منابع توليد و
تجمع الکتريسيته ساکن و مميزي وضعيت کنترلهاي موجود با
هدف ارتقاء سطح ايمني فرآيند در اين مجتمع صورت پذيرفت.
بنا بر اين گزارش طي اين ارزيابي ضمن اندازه گيري آزمايشگاهي
بارپذيري و کمينه انرژي آتشگيري متانول ،منابع توليد و تجمع
بار الکترواستاتيک در انواع فرآيندهاي جاري و حساس مجتمع
پتروشيمي زاگرس مورد شناسايي ،تجزيه و تحليل و ارزيابي
ريسک قرار گرفت.در اين ارزيابي ضمن اندازهگيري ميداني تجمع
بار ساکن در واحدهاي اول و دوم فرآيندي ،محوطه مخازن ،تراک
لودينگ و تانکرهاي حمل بار ،کفايت و کارايي کنترلهاي مهندسي
موجود مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
افزودني است پروژه ارزيابي خطرات الکترواستاتيک پيش از
اين فقط در صنايع حساس دفاعي کشور صورت پذيرفته و براي
اولين بار در سطح صنايع فرآيندي کشور در مجتمع پتروشيمي
زاگرس و به مدت  6ماه اجرا گرديده است.
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انرژی

وزير نفت اعالم کرد

هزمرگان قطب پااليشگاهي نفت است

وزير نفت گفت 20 :ميليارد تومان بهجز  1060ميليارد تومان سهم
هرمزگان طبق صالحديد فرمانداري بهصورت اختصاصي و بهمنظور رفع
مشکالت قشم به اين شهرستان اختصاص يافت.
جواد اوجي در نشست شوراي اداري شهرستان قشم بيان کرد :در کل
استان  1060ميليارد تومان پروژه درماني ،عمراني ،بهداشتي ،آموزشي ،ورزشي
و  ...تعريف شده است و در اختيار استاندار و دواير دولتي قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اينکه حدود چهار درصد از اعتبارات توسعه ميدانهاي نفتي
به عنوان مسئوليت اجتماعي به همان منطقه اختصاص مييابد ،افزود :براي
نمونه در ميدانهاي رشادت ،سيوند و رسالت اين مبلغ  580ميليون دالر
بوده است.
وزير نفت اظهار کرد :پل خليج فارس از آرزوهاي ديرين مردم قشم است
و از آخرين بازديد ما در  11سال پيش تاکنون تغيير چنداني نکرده و نياز
است که در اين زمينه اقدامهاي عاجلي انجام شود.
اوجي همچنين با بيان اينکه هرمزگان  39ميدان نفتي و گازي دارد،
افزود :هنوز هم بخش قابلتوجهي از اين ميدانها توسعه نيافته است و ظرفيت
افزايش آنها وجود دارد که در دولت سيزدهم عملياتي خواهد شد.
وي اعتبار تخصيص يافته براي انتقال گاز را  10هزار ميليارد تومان اعالم
و بيان کرد :از همين تريبون قول ميدهم از خط لوله هفتم سراسري انتقال
گاز ،گاز بندرعباس به قشم عملياتي شود تا افزون بر تأمين نياز مورد نياز
شهرستان ،صنايع نيز بتوانند از مزيتهاي اين نعمت استفاده کنند.

وزير نفت توسعه ميدانهاي گازي را در دستور کار دولت دانست و گفت:
هزمرگان قطب پااليشگاهي نفت است و از يک ميليون و  800هزار بشکه نفت
توليدي در روز 850 ،هزار بشکه در اين استان توليد ميشود که اميدواريم تا
چهار سال آينده اين رقم حدود دو برابر افزايش يابد.
اوجي يکي از مشکالت اصلي کشور را خامفروشي اعالم و تصريح کرد:
بايد با توسعه پااليشگاهها ،توليدات با قيمت و ارزش افزوده باال مانند بنزين
سوپر و الپيجي (گاز مايع) را افزايش دهيم تا افزون بر رفع تحريمها ،زمينه
فروش سادهتر و ارزآوري باالتري را عايد کشور کنيم.

وي همچنين رفع مشکل ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ،واردات
خودروي خارجي به مناطق آزاد ،رفع تنش آبي در جزيره ،احداث بيمارستان
و کمک به ايجاد و توسعه مراکز درماني ،احداث و توسعه بزرگراههاي درگهان
الفت  -قشم و ساحل جنوبي و احداث يک باب هنرستان در قشم بهمنظور
هنرآموزي را از ديگر اهداف اجرايي در جزيره قشم دانست که براي حل و
انتقال به هيئت دولت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
براساس اين گزارش ،در اين نشست احمد مرادي ،نماينده بندرعباس،
قشم ،ابوموسي ،حاجي آباد و خمير در مجلس شوراي اسالمي و حجتاالسالم
غالمرضا حاجبي ،امام جمعه قشم نيز در سخناني به بيان مشکالت موجود
در اين شهرستان پرداختند و بر بهرهگيري از نيروهاي متخصص هرمزگان
در سطوح عالي دولت و ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي وزارت نفت در اين
منطقه تاکيد کردند.
وزير نفت صبح ديروز در جريان چهاردهمين سفر استاني سيد ابراهيم
رئيسي ،رئيسجمهوري ،وارد استان هرمزگان و جزيره قشم شد و در بد ورود
با حضور بر سر مزار شهداي گمنام به قرائت فاتحه پرداخت و در ادامه به
مالقات خانواده معظم شهيد حسن ذاکري رفت.
اوجي در ادمه سفرش به جزيره قشم ضمن بازديد از طرح نيمهکاره
مجموعه ورزشي روستاي هلر جزيره قشم ضمن پيگيري براي تکميل آن
خواستار به سرانجام رسيدن اين طرح ورزشي شد ،مالقات مردمي و حضور در
نشست شوراي اداري جزيره قشم پايان بخش برنامههاي ديروز وزير نفت بود.

دعوت از بانکها و هلدينگهاي پتروشيمي براي سرمايهگذاري در بخش باالدستي صنعت نفت

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه برنامههاي متعدد
سرمايهگذاري براي توسعه طرحهاي نفت پيشبيني شده است ،از مذاکره با
بانکها و هلدينگهاي پتروشيمي براي سرمايهگذاري در بخش باالدستي صنعت
نفت خبر داد.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،محسن خجستهمهر در بخش پاياني
و جمعبندي نشست همانديشي مديران ارشد شرکت ملي نفت ايران که روز
چهارشنبه ( 22دي ماه) در مرکز همايشهاي کوشک برگزار شد ،ضمن تشريح
رويکردهاي شرکت ملي نفت ايران در بخشهاي مختلف ،گفت :در بخش منابع
انساني رويکرد ما جذب نيروي انساني نخبه از دانشگاه صنعت نفت و ديگر
دانشگاهها است.
وي افزود :نگهداشت منابع انساني موجود نيز بسيار مهم است و در اين باره
نشستهاي متعددي برگزار شده و سازوکارهايي در نظر گرفته شده است تا
چالشهاي موجود در اين زمينه رفع شود.
معاون وزير نفت تصريح کرد :بحث آموزش منابع انساني در گذشته متاسفانه
مورد غفلت قرار گرفته است؛ امروز نيروهاي شاغل در بسياري از بخشها از جمله
بخشهاي مهم عملياتي ما نيروهاي مدتموقت هستند که نياز است آموزش اين
نيروها را در نظر بگيريم .در اين باره هم تصميمهاي الزم گرفته شده و مقرر شده
است برنامه پنج سالهاي براي آموزش و انسجامبخشي به نيروي انساني تهيه و
تدوين شود.
خجستهمهر تاکيد کرد :در بخش فناوري حرکت بسيار جدي آغازشده است
و اين بخش را از حضور روي کاغذ و قوانين ،خارج و زنده کردهايم .براي آن با
جهاد دانشگاهي حدود  275ميليون دالر و  16ميليارد تومان قرارداد و تفاهمنامه
امضا شده است که حدود  75ميليون دالر و  16ميليارد تومان آن قرارداد قطعي و
مابقي در قالب تفاهمنامه است.
وي ادامه داد :حدود  750حلقه چاه کمبازده نيز به زودي فراخوان همکاري
آن اعالم خواهد شد تا با شرکتهاي فناور قرارداد امضا شود.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران بيان کرد :ميدان گازي پارس جنوبي

و گنبد شمالي بزرگترين ميدان در دنيا است که گاز هليوم دارد و ما اکنون
واردکننده هستيم در حالي که اين گاز در صنايع مختلف مصارف بسياري دارد.
خجستهمهر همچنين گفت :با توليد اين گاز افزون بر رفع نياز داخل حتي
ميتوانيم به صادرکننده اين گاز تبديل شويم که اين موضوع امروز اهميت بسيار
بااليي دارد و در اين زمينه از طريق شرکتهاي فناور و دانشبنيان آغاز کرديم و
بهزودي طرح آن تصويب ميشود.
وي افزود :در بخش سرمايهگذاري ميدانيم که منابع داخلي ما کفاف
نميدهد و  14.5درصدي که در قانون بودجه براي شرکت ملي نفت ايران در نظر
گرفته شده تقريبا معادل هزينههاي جاري شرکت ملي نفت ايران است.
معاون وزير نفت تصريح کرد :بايد از داشتههاي داخل کشور به خوبي استفاده
کنيم زيرا ما معتقديم حتي در شرايط تحريم اگر از ظرفيت داخلي به معناي واقعي
استفاده شود ،در اين شرايط هم ميشود نيازها را رفع کرد.
خجستهمهر اظهار کرد :ما محدوديتهاي متعددي داريم اما انگيزههاي
زيادي نيز داريم و براي آن با بانکها مذاکره شده که به صورت کنسرسيوم
براي توسعه صنعت نفت وارد شوند و همه بانکهاي کشور در اين موضوع
سهيم خواهند بود.
وي ادامه داد :ما با هلدينگهاي مهم پتروشيمي کشور نشستهايي داريم
که بخش پاييندستي در بخش باالدستي صنعت نفت وارد سرمايهگذاري
شود .هلدينگهاي پتروشيمي ميتوانند در بخش توسعه ميدانهاي نفت و گاز
سرمايهگذاري کنند و شرکت نفت هم براي ايجاد جذابيت بيشتر ميتواند در يک
بازه زماني طوالني خوراک مورد نياز را به آنها تحويل دهد.
معاون وزير نفت با بيان اينکه اين سرمايهگذاري برد-برد است ،افزود :اين
رويکرد براي نخستينبار مطرح شده و در مناطق نفتخيز جنوب نيز ميدانهايي
براي سرمايهگذاري مطرح هستند؛ بر اين اساس به زودي از روشهاي مختلف
پروژههايي که به سرمايهگذاري نياز دارند اعالم ميشود و از هر تواني که در کشور
وجود داشته باشد استفاده خواهيم کرد.
خجستهمهر درباره فعاليتهاي انجامشده در بخش توليد بيان کرد :همکاران

ما روزانه به صورت جدي تالش ميکنند تا ظرفيت توليد ما را به پيش از تحريمها
بازگردانند که مستلزم انجام يک سري پروژهها و آمادگيها بوده است و بخش
زيادي از ظرفيت توليد پيش از تحريمها بازگرداني شده است.
وي تاکيد کرد :براي نخستينبار توليد گاز از پارس جنوبي به روزانه حدود
 705ميليون مترمکعب رسيد و اين بيشتر از برنامه بوده است ،همکاران من به
دليل نياز کشور تالش کردند تا حداکثر توليد را اين ميدان مشترک داشته باشيم.
همان طور که ميدانيم همه فازهاي پارس جنوبي کامل نشدهاند و برخي فازها
 90درصد پيشرفت داشتهاند ،در اين بخش افزايش ظرفيت به وجود خواهد آمد و
اين جزو اولويتهاي ماست.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران همچنين اظهار کرد :همه طرحهاي
توسعهاي مورد نياز اجرا ميشوند اما بعضي طرحها که ميتوانند زودتر ما را به
توليد گاز برسانند در اولويت قرار دارند و برخي منابع مالي براي اجراي اين طرحها
اختصاص داده ميشوند؛ همچنين به شرکتها تاکيد شده است که براي اجراي
اين طرحها هيچ محدوديت مالي ندارند و همه توان اجرايي خود را بايد يه کار
گيرند.
خجستهمهر گفت :در زمينه فروش نفت نيز با توفيق الهي موفق شديم
که بودجه دولت را مطابق با برنامه محقق کنيم و اين توفيق حاصل کار همه
دستاندرکاران صنعت نفت است.
وي در پايان تصريح کرد :با زحمات کارکنان ،نفت و گاز توليد ميشود و با
فروش آن نيازهاي مردم کشورمان برطرف مي شود؛ موفقيت در ماموريت شرکت
ملي نفت مربوط به يک قشر خاص نيست و همه ما بايد با هم همدلي داشته باشيم
و براي اعتالي جمهوري اسالمي ايران تالش کنيم.
بر اساس اين گزارش ،در نخستين نشست همانديشي مديرعامل شرکت ملي
نفت ايران که با حضور معاونان مديرعامل ،مديران عامل شرکتهاي تابعه ،مديران
و روساي ستادي در مرکز همايشهاي کوشک برگزار شد ،برنامههاي شرکت ملي
نفت ايران در افق بلندمدت تشريح و بررسي شد و مديران عامل شرکتهاي تابعه
نيز گزارشي از آخرين دستاوردها به همراه برنامهها و چالشها ارائه کردند.

پيش بيني رشد 10هزار تني صادراتLPG

منابع بازرگاني پيش بيني مي کنند صادرات  LPGايران از  5.5ميليون تن
در سال  2021به  5.6ميليون تن در سال  2022خواهد رسيد.
پيش بيني مي شود صادرات  LPGتوليدکنندگان خاورميانه در سال
 2022همزمان با تشديد رقابت براي بازارهاي آسيايي رو به رشد و افزايش
عرضه رقيبان ديگر نظير آمريکا ،به ميزان  6.6درصد در مقايسه با سال 2021
رشد کند.
منابع آگاه به پالتس گفتند :برآورد مي شود مجموع صادرات قطر ،امارات
متحده عربي ،عربستان سعودي ،کويت و ايران از  36.5ميليون تن در سال 2021
به  38.9ميليون تن در سال  2022رشد کرده است .عمده اين صادرات بر مبناي
قراردادهاي بلندمدت بوده است با اين حال قطر در مواقعي  LPGبراي تحويل
فوري عرضه کرده است.
از ميان اين توليدکنندگان ،انتظار مي رود صادرات قطر در سال ميالدي
جاري ثابت بماند و حدود  10ميليون تن باشد در حالي که صادرات امارات
متحده عربي از  9.4ميليون تن در سال  2021به  9.9ميليون تن رشد مي
کند و صادرات عربستان سعودي از هفت ميليون تن به  8.6ميليون تن
افزايش پيدا خواهد کرد.
يک منبع آگاه گفت :صادرات  LPGکويت امسال به پنج ميليون تن مي
رسد که باالتر از حدود  4.6ميليون تن در سال  2021است .توليد کويت حدود
 5.2تا  5.3ميليون تن در سال  2022است و صادرات اين کشور حدود پنج
ميليون تن خواهد بود در حالي که تقاضاي داخلي بين  250تا  300هزار تن است.
اين منبع آگاه خاطرنشان کرد امسال برخالف سال  2021فروش نقدي LPG
پيش بيني نمي شود.
يک تحليلگر صنعت پيش بيني کرد عربستان سعودي ،کويت ،امارات متحده
عربي ،قطر و عمان صادراتشان را امسال به ميزان  1.5ميليون تن افزايش مي دهند
و عربستان سعودي در چهار تا پنج ماه نخست سال حجم بيشتري صادر مي کند.
به گفته منابع بازرگاني ،هند بزرگترين خريدار محمولههاي خاورميانه خواهد

بود تا رشد مستمر تقاضاي تجاري و مصرفي را تامين کند.
«اس اند پي گلوبال پالتس آناليتيکس» برآورد کرد که تقاضاي هند براي
 LPGدر سال ميالدي جاري  1.93درصد رشد کرده و به بيش از  28ميليون
تن مي رسد.
منابع بازرگاني پيش بيني مي کنند صادرات  LPGايران از  5.5ميليون تن
در سال  2021به  5.6ميليون تن در سال  2022رشد خواهد کرد .تحليلگران مي
گويند انتظار مي رود ايران صادراتش را امسال به ميزان  1.9ميليون تن افزايش
دهد.
ايران که از سال  2018از سوي دولت دونالد ترامپ ،رييس جمهور وقت
آمريکا هدف تحريم قرار گرفت ،قصد دارد  130ميليون متر مکعب در روز به
ظرفيت توليد گاز در سال  2022اضافه کند.
در فاصله سال  2018تا  2020ايران  3.2ميليون تن به ظرفيت توليد LPG
اضافه کرد که عمدتا از ميدان گازي پارس جنوبي بود و پيش بيني شد که 2.2
ميليون تن ديگر تا سپتامبر سال  2021اضافه مي کند.
طبق آمار صنعتي ،چين بزرگترين خريدار  LPGايران بوده و  4.94ميليون
تن در سال  ،2019حدود  3.85ميليون تن در سال  2020و  1.965ميليون تن
در فاصله ژانويه تا مه سال  2021وارد کرد.
بعضي از منابع بازرگاني مي گويند محموله هاي ايران با تخفيف هاي
چشمگير بيش از  100دالر در هر تن در مقايسه با قيمت قرارداد عربستان ،براي
خريداران چيني جذاب بودهاند.
در دور قبلي تحريمهاي غربي در سال  ،2012خريداران چيني  LPGايران
را با تخفيف  40تا  50دالر در هر تن خريداري مي کردند.
بر اساس آمار پالتس ،ميانگين قيمت پروپان فوب خاورميانه از  371.06دالر
در هر تن در سال  2020به  645.72دالر در هر تن در سال  2021صعود کرد و
ميانگين قيمت بوتان فوب خاورميانه  376.63دالر در هر تن در سال  2020و
 627.79دالر در هر تن در سال  2021بود.

