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افتتاح  ۹پروژه صنایع شیر ایران

با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری  ۹پروژه صنایع شیر ایران ،همزمان
در استانهای تهران ،خوزستان و اراک ،به بهرهبرداری رسید.
به گزارش شــرکت پــگاه ،اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری ،در
مراسم بهرهبرداری از  9پروژه صنایع شیر ،با قدردانی از مدیران و کارکنان شرکتهای
پگاه در کل کشور و تأکید بر اینکه افتتاح و راهاندازی خطوط جدید تولید در هر کارخانهای
مانند راه یافتن خون تازهای در رگهای انســان اســت ،گفت :راهاندازی هر خط تولید
جدید در یک کارخانه باعث انگیزه و کارآمدی بیشتر ،ایجاد اشتغال و افزایش تولید و
پویایی در آن کارخانه و مجموعه اقتصادی ،خواهد شد .عبداهلل قدوسی ،مدیرعامل
صنایع شــیر ایــران نیز با قدردانــی از مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری برای
حمایتهــای بــی دریغ این صندوق از شــرکتهای وابســته گفت :تــاش ما افزایش
ســودآوری و کمک به بهبود معیشت بازنشستگان است و در این مسیر از همه توان و
ظرفیتهای موجود ،استفاده میکنیم .بر این اساس خط جدید تولید نوشیدنیهای
گازدار و آب میــوه در پــگاه خوزســتان بــا ظرفیــت  ۵۰هــزار بطــری تولیــد روزانــه و بــا
ســرمایهگذاری  ۱۰میلیارد تومان به بهرهبرداری ،رســید .همچنین دو خط تولید شــیر
بطری یک لیتری  eslبا سرمایهگذاری یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان و حجم تولید
 ۱۵۰۰کیلوگرم در ساعت و خط تولید استریل  ۲۰۰سیسی با سرمایهگذاری  ۴۳۰هزار
دالر و ظرفیت تولید هزار و  800کیلوگرم در ســاعت ،در پگاه اراک ،افتتاح شــد .در این
میان خط تولید پنیر ســنتی شــامل بلغاری و لیقوان با قابلیت دریافت  ۳۶تن شیر با
ســرمایهگذاری  ۶میلیارد تومان و اشتغالزایی برای  ۲۲نفر افتتاح شد .خط تولید پنیر
 ufو بستهبندی به ارزش هشت و نیم میلیارد تومان نیز به بهرهبرداری رسید .افتتاح و
راهاندازی دستگاه اتوماتیک بستهبندی پودر  mpcبا سرمایهگذاری یک و نیم میلیارد
ریال ،راهاندازی و افتتاح دستگاه کمپرسور خنک کننده با قابلیت افزایش سرما در خط
تولید پگاه تهران هم از دیگر پروژهها بود.
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هشدار کارشناسان نسبت به آینده صنعت نفت

تقسیط بدهی مالیاتی  4600فعال اقتصادی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت :اجرای طرح جامع نظام مالیاتی موجب شده
اســت تا بیش از  ۸۰درصد درآمدهای افراد قابل شناســایی باشد به نوعی که تاکنون بیش
از  ۶۰۰میلیــارد تومان از محل فرار مالیاتی در اســتان وصول و به خزانه واریز شــده اســت.
بهروز مهدلو با اشاره به اینکه بیشترین قبولی دفاتر مؤدیان و کمترین رد دفاتر را در استان
اصفهان شاهد هستیم ،اظهار کرد :در استان اصفهان  265هزار پرونده از مؤدیان حقیقی
و حقوقــی وجــود دارد و از این میان تنها  ۸۰۰مورد دفاتر در ســال جاری رد شــد .وی تأکید
کــرد :تعــداد کل اظهارنامههای اشــخاص حقیقــی در ســال  ۲۲۰ ،۹۸هــزار و  ۹۵۰بوده که
 ۱۴۲هزار و  ۳۰۳هزار مورد آن قطعی شــد .مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره
به اینکه از  ۱۰۰درصد اظهارنامههای اشــخاص حقیقی  ۶۴درصد آنها قطعی شده است،
بیان داشت :این موارد در فرآیند حسابرسی مالیاتی قرار نخواهد گرفت .وی تصریح کرد:
قطعی شــدن اظهارنامهها میزان تنش بین سازمان امور مالیاتی و مؤدیان را کاهش داده
و به خوداظهاری مؤدیان کمک میکند ،بدین ترتیب حدود  ۶۵درصد پروندهها از پروسه
رسیدگی خارج و موجب رضایت  ۹۵درصدی مؤدیان میشود .مهدلو با اشاره به اینکه در
ی مالیاتی بیش از چهار هزار و  600فعال اقتصادی
طول  9ماه ابتدای سال جاری برای بده 
اقساط طوالنی مدت تا  25اسفندماه سال  1403تبیین شد ،ابراز داشت :همچنین هر ماه
بــرای بیش از  ۱۰۰نفر از مؤدیان مالیاتی که قادر به پرداخت بدهی تقســیط شــده نبودند،
قسطبندی مجدد بدهی انجام شد .مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین با اشاره
به بخشودگی بیش از  ۱۶هزار جریمه مالیاتی برای فعاالن اقتصادی بیان کرد :از تاریخ 16
دیماه ســال جاری تا  22بهمن ماه بخشــودگی ویژه جرایم مالیاتی معادل  ۶درصد برای
فعاالن اقتصادی استان اصفهان تعیین شد.
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خطر پشت گوش صنعت نفت ایران
عطیه لباف
خبرنگار

بر اساس تازهترین برآوردها ،ایران حدود 106
میلیارد بشــکه ذخایر نفت قابل استحصال و
 158.9میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربور مایع
قابــل اســتحصال دارد کــه بــا افزایش ضریب
بازیافــت نفت خام و کشــفیات جدیــد امکان
افزایــش ایــن ارقــام زیــاد اســت .بــرای مثــال
گفته میشــود کــه در صــورت افزایش ضریب
بازیافت و اکتشافات جدید ،ذخایر نفت قابل
اســتحصال تا  180میلیارد بشــکه نیز احتماالً
افزایش مییابد که یک حجم عظیم انرژی در
زیر خاکهای ایران را به نمایش میگذارد .اما
مســأله اینجاســت که ایران چه حجمی از این
ذخایر را میتواند اســتخراج و صادر کند و دوم
آنکه ،آیا این نفت در سالهای آتی یک دارایی
مهم محسوب میشود؟
کارشناسان بر این باورند که زمان بسرعت
در حــال از دســت رفتــن اســت و نفــت ایــران
روزهــای ســخت تــری را نســبت بــه رقبــای
منطقهای خود در پیش دارد .در این خصوص
فریدون برکشلی ،کارشناس ارشد بازار نفت به
«ایــران» میگوید« :اهمیت بازار نفت تا نیمه
قــرن حاضر و حدود ســال  2050بتدریج کم و
کمتر میشــود و آینده صنعــت نفت ایران که
نمیتواند با حداکثر ظرفیت تولید و صادر کند
و به ســرمایه و تکنولوژی روز جهان حتی برای
بازســازی صنعت نیز دسترسی ندارد ،از سایر
تولیدکنندگان ناگوارتر است».
ایــن تحلیلگــر بازار نفــت و نماینده اســبق
ایــران در مجامــع انــرژی ادامــه میدهــد« :بــا
ادامــه رونــد فعلــی ،اســتخراج نفــت قابــل
اســتحصال ایران تبدیل به یک افسانه خواهد
شد .ضمن آنکه صنعت نفت بشدت نیازمند
ســرمایهگذاری اســت و بــه نوعــی اســقاطی
شــده اســت .اکنون این نگرانی نیز وجــود دارد
کــه ایــران بهعنوان دارنــده بزرگتریــن ذخایر
هیدروکربــوری جهان تــا ســال  2035میالدی
خود واردکننده نفت و گاز شود».
بررســیها نشــان میدهد ،بیش از دو سال
اســت کــه جهــان وارد مرحلهگــذار انــرژی و

خروج از عصر نفت شــده و فرصت توســعه و
بهرهبرداری از این ذخایر بسیار محدود است.
حتــی بــا تولیــد روزی  4میلیــون بشــکه نفــت
هم ایران به  116ســال دیگر فرصــت نیاز دارد
تــا بتواند ایــن ذخایر قابل اســتحصال نفت را
اســتخراج کند؛ امــا آیا فرصت و امــکان تولید
این حجم نفت وجود دارد و آیا در آینده تولید
و فــروش ایــن نفــت ارزندگی کافی بــه همراه
دارد؟
ëëعقب ماندگی ایران از رقبا و فرصتی که مثل
برقمیگذرد
ایــن بحث کامالً تکــراری اســت! بارها وزیر
نفت به آن اشــاره کرده اســت؛ اما چقدر به آن
توجه میشــود؟ تقریباً هیچ! ایــران چهارمین
ذخایــر بزرگ نفت جهــان را دارد ،اما بشــدت
درگیــر تحریــم هاســت؛ تحریمهایــی کــه نــه
اجــازه ورود ســرمایه را بــه ایــران میدهــد و نه
امکان صادرات بیدغدغه نفت کشور را .زمان
بسرعت در حال از دست رفتن است و موانعی
در آینــده حتــی امکان تولید همیــن  4میلیون
بشکه در روز نفت را از ایران سلب میکند.
در ایــن بــاره خبرگــزاری رویتــرز مینویســد:
«ذخایــر نفتــی ایــران در خطر تبدیل شــدن به
داراییهای کم ارزش هســتند .مگر اینکه دولت
جدید ایــاالت متحده تحریمهایــی را که باعث
شده این کشور از نظر ظرفیت تولید از رقبا عقب
بماند ،لغو کند .جهان با سرعت در مرحلهگذار
بــه انرژیهــای کم کربن اســت و در مســابقه با
زمان ارزش نفت ایران بزودی کم میشود».
صنعــت نفت و روابط بانکی ایران از ســال
 2018مانــع تولید و صــادرات حداکثری نفت
ایران شــده اســت و این تحریمهای بیسابقه
بــه دوران دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری
ســابق امریــکا بازمی گردد .جــو بایدن ،رئیس
جمهــوری جدیــد ایــن کشــور اندکــی لحــن
نــرم تــری نســبت بــه ترامــپ دارد امــا رویترز
مینویسد :مقامات ارشد دولت او گفتهاند که
واشنگتن درباره هرگونه توافق با ایران تصمیم
سریعنمیگیرد.
ایــن خبرگــزاری بــا هشــدار دادن نســبت
بــه احتمــال بــیارزش شــدن نفــت ایــران در

دهههای آتی مینویســد« :ایران در این تصور
اســت که تحریمها فقط لحظــه تولید نفت از
ذخایــر عظیم این کشــور را به تأخیــر انداخته
اســت و جهــان در نهایــت بــه آن نیــاز خواهد
داشــت .امــا واقعیــت ایــن اســت که ســرعت
فزاینــده انتقــال ســبد انرژی جهان به ســمت
مصــرف ســوختهای کــم کربــن ،همــراه بــا
تأثیــر همهگیــری کوویــد 19بــر ســطح تقاضا،
پیشبینیهایــی را دربــاره زمــان اوج تقاضای
نفــت در جهان رقم زده که خیلی دور نیســت
و احتمــاالً از حــاال بــه بعــد تقاضا بــرای نفت
بهصورت مداوم سقوط خواهد کرد».
رویتــرز ایــن ایــده را که اســتخراج حداکثری
نفت خیانت به نسلهای آینده است ،منسوخ
میدانــد و ادامــه میدهــد« :برخــی مقامــات
ایرانــی از جملــه بیــژن زنگنه ،وزیر نفــت بارها
و بارهــا ،گفتهانــد کــه تهــران باید قبــل از اینکه
تقاضــای نفــت از بین بــرود ،تولید را بســرعت
به حداکثر ظرفیت ممکن برساند .اما ایران در
چند دهه گذشــته بهدلیل تحریمها حتی برای
حفظ ظرفیت موجود هم بشــدت تالش کرده
است ،چه برسد به اینکه به پتانسیلهای تولید
حداکثــری خــود و ارقامــی ماننــد  6.5میلیون
بشــکه در روز -رقمــی کــه وزیــر نفــت بهعنوان
پتانســیل تولیــد نفــت ایران نــام برده اســت-

برســد .ســختگیریهای موجود باعث شده که
تولید ایران بسیار کمتر از  6میلیون بشکه در روز
باشد که این کشور در سال  1979تولید کرده بود.
این خبرگزاری همچنین به عقب ماندگی
ایران از رقبا اشاره میکند و مینویسد« :بیشتر
تولیدکننــدگان منطقــهای از جملــه امــارات
متحــده عربی ،عــراق و عربســتان ســعودی،
طی  20ســال گذشته هر یک تولید خود را یک
تــا دو میلیون بشــکه در روز افزایــش دادهاند و
همچنیــن ظرفیت بیشــتری ایجاد کــرده اند؛
اما ارقامی از مقامات ایرانی به دست آمده که
نشان میدهد ،به ســبب کمبود منابع مالی و
ســقوط صادرات ایران ،تعــداد چاههای نفت
تازه حفر شده از  300حلقه چاه در سال 2018
به  100حلقه چاه در ســال  2020رســیده است
کــه حتی پتانســیل افزایــش ظرفیــت تولید را
محدود میکند».
ëëفرآوردهجاینفترامیگیرد؟
یک تحلیل این است که ایران نفت ارزانی
دارد و در آینــده کــه نفتهای گــران از گردونه
خارج میشــوند هنوز نفت ایران خریدار دارد
و حتــی میتــوان آن را در قالــب فرآوردههای
نفتــی صــادر کــرد .امــا ایمــان ناصــری ،مدیر
بخش خاورمیانه شــرکت افجیای و مشــاور
بازار نفــت میگوید« :روایــت غالب همچنان

آن اســت که تولیــد را در طوالنــی مدت بهینه
نگــه داریم و از صــادرات نفت بهعنــوان ماده
خــام و اولیه جلوگیری کنیم؛ یعنــی صادرات
فرآورده بهجای نفت انجام دهیم .اما مســأله
اینجاست که زمان در حال از دست رفتن است
و پاالیش نفت ممکن است در درازمدت یک
تجارت سودآور نباشد».
اما فراتر از این مســأله ،برکشــلی ،کارشناس
ارشــد بــازار نفــت بیــان میکنــد« :اگر ایــران به
کنوانســیون آب و هوای پاریس ملحق شــود ،در
 ۱۰ســال آینــده ،با شــرایط کنونــی پاالیش حتی
نمیتواند یک بشکه فرآورده نفتی را صادر کند.
اگر هم نپیونــدد ،باید جریمه کربنافزایی برای
مصرف داخلی بپردازد .پاالیشگاههای ما بیشتر
نفتی را که پاالیش میکنند ،میســوزانند .با این
ســطح از تکنولوژی ،باید از انرژی مایه گذاشــت
و صنعــت نفــت ایــران و بویژه بخش پاالیشــی
آن اکنــون از اســتانداردهای بینالمللی بیشــتر
انــرژی مصــرف میکنــد .صنایــع دیگــر هم در
ایران بشــدت انرژیبر هســتند .صنایع اصلی و
مهم ما مانند فوالد ،سیمان ،پتروشیمی و البته
نفت ،بشدت انرژی طلبند و این صنایع معموالً
در کشــورهای کمتر توســعه یافته فعال اســت.
در زمینه خودروســازی نیز دنیــا االن اتومبیل با
این ســطح از مصرف بنزیــن را قبول نمیکند و
استانداردها مدام در حال بهبود هستند».
امــا مســأله دیگر این اســت که نفــت خام
ایران اکثراًسنگین و ترش است و تولید گازهای
گلخانهای بیشتری نسبت به نفت خام سبک
دارد و هزینههــای فرآوری باالتــری نیز دارد تا
اســتانداردهای زیست محیطی را رعایت کند.
لــذا به نظر میرســد اگــر تحریمها رفع نشــود
و ایــران هرچــه زودتــر بــرای افزایــش تولیــد و
صــادرات نفت خــود گام برنــدارد ،میلیاردها
دالر ســرمایه کشــور بــرای همیشــه زیــر خاک
میمانــد و بــدون هیــچ ارزش آفرینــی بــرای
نســل آتی ،بیاســتفاده میمانــد .گاز طبیعی
را میتوان بهعنوان یک ســوخت فسیلی پاک
برای مصارف داخلی و حتی در سالهای پس
از  2050اســتفاده کرد ،اما نفت فرصت خیلی
محدودی دارد.

