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صادرات نفت ایران؛ از جاسک به جهان

شاخص به یک میلیون و  ١٠٧هزار واحد
رسید

اخبار

استراتژیک ترین خط لوله نفتی ایران به بهره برداری می رسد
ادامه از صفحه اول

آخرین مهلت استفاده از رویه اعتباری
ترخیص کاال

یک

ایران

اولینها و ترینها به دور از کمک خارجی ها
شــاید یکــی از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن
پــروژه نفتــی کشــور آن باشــد که بــدون همکاری
هــای خارجی و واردات به نتیجه رســیده اســت.
بــه همیــن خاطــر هــم «اولیــن هــا و تریــن های
بسیاری» را در دل خود دارد.
برای مثــال ،برای اولین بار در کشــور ایجاد
زنجیــره تولیــد لولــه ( NACEتولیــد تختــال،
ورق عریــض و لوله  ۴۲اینچ) ،تولید مواد اولیه
پوشــش  ،FBEطراحــی و ســاخت پمپهــای
 ۲.۷مگاواتــی ،ســاخت شــیرآالت  ۴۲اینــچ
رقــم خــورد .زنجیــره تولیــد لولــه با مشــارکت
شــرکتهای ایرانــی کامــل شــد و طراحــی و
ســاخت  ۵۰الکتروپمــپ توســط پمپ ســازان
ایرانــی ،آن چیــزی نبــود کــه در صنایــع ایــران
پیش از این تجربه شــده باشد .احداث مخازن
ذخیــره در منطقــه جاســک از نــوع  BOTو
تأسیســات بارگیری دریایــی از نوع  EPCنیز به
شــرکت های ایرانی ســپرده شــده و بــه همین
خاطــر اســت که گفتــه می شــود ،ســهم تولید
داخــل و شــرکت هــای داخلی از این پــروژه 91
الی  95درصد است.
ایــن پروژه اعتبــاری معــادل  2میلیارد دالر
دارد .ممکن بود در نبود تحریم ها بخش قابل
توجهــی از آن صــرف واردات کاال و قطعــات
اولیــه از جمله ورق فوالد شــود؛ امــا اکنون می
تــوان گفــت کــه قســمت اعظــم آن بــه چرخه
اقتصاد کشــور تزریق شده است .گفته می شود
که با این داخلی ســازی از خــروج بیش از ٥٠٠
میلیون یورو ارز جلوگیری شــده و  ٥هزار نفر را
مســتقیم و  ١٠هزار نفــررا غیرمســتقیم در اوج
تحریم ها و فشارهای اقتصادی مشغول به کار
کرده است.
از نــگاه کارشناســان تولیــد شــیرهای انتقــال،
الکتروپمپهای مورد نیاز ،ســاخت هزار کیلومتر
خــط لولــه انتقال نفــت در کنار ســاخت مخازن،
پایانه و گوی شــناور در منطقه جاسک با استفاده
از تــوان داخلــی نشــاندهنده عزم ملــی برای به
ثمــر رســیدن این طــرح راهبردی و نمــاد واقعی
تکیه بر توان داخل است.

پیشرفت پروژه در فاز اول
اکنــون نفــت در ایــن رگ تازه صنعــت نفت
جریــان دارد و از دل کــوه ها و دشــت هــای ایران
به ســمت پایانه صادراتی جدید در حرکت است
و آنطــور کــه مســئوالن صنعــت نفت مــی گویند

در هفتــه هــای آتــی و احتمــاالً در اواســط خرداد
به پایانه جاســک می رسد ،ســپس از آنجا صادر
خواهد شد.
ایــن پــروژه کــه در ابتــدای ســال  98بــه طــور
رســمی و جدی آغاز شد ،به طور کلی بیش از 80

درصد پیشرفت دارد .میزان پیشرفت فاز اول آن
 95درصد اســت و به واســطه همین فــاز اول نیز
درحــال انتقال نفت از خوزســتان به شــرق تنگه
هرمز است.
به نظر می رســد که با رسیدن اولین محموله

نفتی به پایانه صادراتی خارک ،آغاز سفر نفت از
این پایانه صادراتی به کشــور مقصد ،در آیندهای
نزدیــک آیین افتتــاح و بهرهبرداری رســمی این
طرح ملــی با حضور رئیس جمهــوری نیز برگزار
شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفتوگو با «ایران» از مزایای خط لوله گوره به جاسک میگوید

کاهش هزینه بیمه نفت صادراتی ایران
بزودی ایران یکی از صادرکنندگان نفت از شــرق
تنگــه هرمز و از محل دریای عمان میشــود و به
ایــن ترتیب توان بیشــتری بــرای رقابــت در بازار
نفــت دارد .چرا کــه عرضه کننــدهای مطمئنتر
و نزدیکتــر بــه بازارهــای هدف بــه محض لغو
تحریمهــا میشــود و در قیاس بــا زمانی که تنها
از پایانه خارک در خلیــج فارس امکان صادرات
داشــت ،موقعیــت ممتازتــری میگیــرد .رضــا
دهقان ،معاون امور توســعه و مهندسی شرکت
ملــی نفت در رابطه با این پایانه جدید صادراتی
توگــو بــا
و خــط لولــه گــوره بــه جاســک در گف 
«ایــران» به امتیازاتی که این پروژه برای کشــور به
همراه دارد ،اشــاره میکنــد و میگوید« :این یک
پــروژه چنــد وجهی اســت کــه مزایــای متعددی
برای کشــور دارد .بــا بهرهبرداری از ایــن پروژه در
خردادماه ،یعنی ماه جاری ،یکی از مزایای طرح
یعنی متنوعســازی مبادی صادراتــی برای ایران
رقم میخورد .اما پیش از این نیز دســتاوردهایی
داشته که قابل توجه است و اهمیتش کمتر از این
تمرکززدایی نیست ».او با اشاره به کاهش هزینه
بیمه نفتکشها در پایانه جاسک ،به تبیین مسیر
طی شده تا بهرهبرداری از این پروژه میپردازد.
اجــرایخطلولهگورهبهجاســکبرایانتقال
نفــتخاموصادراتنفتازپایانهجاســک،چه
تأثیریبرصادراتنفتایرانمیگذارد؟
فلسفه شکلگیری طرح به چندین دهه قبل
برمیگــردد .از منظر ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیک
باید به فلسفه وجودی این طرح نگاه کرد .از دهه
 60سیاســتهای کالن کشور متنوعسازی مبادی
صادرات نفــت خام برای کاهش آســیبپذیری
ناشــی از مســائل منطقــهای بــوده و انتقال نفت

خــام و احداث یــک مبــادی صادراتــی آن زمان
برای ایجاد همین ظرفیت دنبال میشد.
اما اکنون شــرایط فــرق کرده اســت .تحوالت
بــازار انــرژی شــکل گرفتــه و عرصه رقابــت بین
عرضهکنندگان نفت خام عرصه تنگتری شده
اســت و رقبــا در یک جنگ شــدیدتری با یکدیگر
برای بهدســت آوردن ســهم بازار میجنگند و در
ایــن دوره تولیدکنندگان بایــد مزیتهای رقابتی
بهتری را به متقاضیان عرضه کنند .این طرح یک
مزیت برای ایران و مشوق برای مصرفکنندگان
خواهد بــود .اما امروز دیگر تنهــا نمیتوان به آن
از منظــر اقتصادی نگاه کرد .این طرح اکنون یک
طــرح چندوجهی اســت که مزایــای دیگر آن کم
اهمیتترازمتنوعسازیمبادیصادراتینیست.
البتــه صــادرات نفت ایران از ســواحل شــرق
هرمــز و کاهــش ریســک صــادرات نفــت از ایــن
منطقــه قطعاً خــود را در هزینه بیمه نفتکشها
نشــان خواهد داد و هزینه آن بسیار کمتر خواهد
شد .این همان مزیت رقابتی برای ایران محسوب
میشود که بسیار کلیدی است.
مزیتهایدیگراینطرحچهبودهاست؟
در زمینه بحث توسعه متوازن منابع در ایران
که یک کشــور پهناور با شرایط اقلیمی و فرهنگی
متنوعــی اســت ،با ایجــاد این طــرح میتــوان تا
انــدازهای بــه توســعه متــوازن و کاهــش فقــر و
محرومیــت در مناطق جنوب شــرقی کشــور نیز
دســت یافــت .چرا که قــرار اســت در این منطقه
شــاهد توســعه پایین دســتی صنعــت نفت نیز
باشــیم و ایــن یعنــی توســعه و اشــتغال و ایجاد
زیرساخت صنابع در حلقههای بعدی.
امــا از جهــات مختلف میتــوان این طــرح را

دارای مزیت دانســت .یکی از دســتاوردهای این
طرح تأمین داخلی تجهیزات و قطعات و اجرای
آن توسط شرکتهای ایرانی است .این یک طرح
خط لوله ســرویس ترش است و رکن اساسی آن
تأمین خطوط لوله سازگار با این نوع نفت است.
اهتمام مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری و
وزارت نفت بر آن بود که این طرح به هر طریقی
اجرایی شــود .اما در ایران توان ســاخت این خط
لوله و تجهیزات جانبی آن وجود نداشــت .ســال
 1397بــا توجه به این اولویت بخشــی ،در تالش
بودیــم کــه با کمــک چین و کــره جنوبی طــرح را
توســعه دهیم اما با معطل کــردن طرف مقابل
و برخــوردن بــه تحریمهای شــدید امریــکا ،این
کشــورها حاضر به همــکاری با مــا نبودند .طرح
عظیم و در سطح بینالمللی شناخته شده بود و

بومیسازی  ۵.۴میلیارد دالر کاال در یک سال و نیم گذشته

رئیــس مرکــز ســاخت داخــل وزارت صمــت
بــا بیــان اینکه بهبــود کیفیــت تولیــد داخل در
دســتور کار قــرار دارد ،گفــت :طــی یک ســال و
نیم منتهی به پایان ســال گذشــته  ۵.۴میلیارد
دالر کاالی داخلــی جایگزیــن خریــد خارجــی
شد.ســید محمدمهدی هادوی اظهار داشــت:
یکــی از مهمتریــن بحثهــا در عمق ســاخت
داخــل بحــث رقابتپذیــری اســت؛ یعنــی
محصــوالت مــا بایــد بتواننــد بــا محصــوالت
کیفیــت بــاال و رده یک دنیا رقابــت کنند .وقتی
میخواهیم ســاخت داخل را دنبال کنیم ،باید
در ســطوح مختلــف اعــم از محصــول نهایی،
قطعــه و تجهیــزات ،ماشــین آالت ،دانــش

شــاخص کل بــورس تهــران در پایــان معامالت دیــروز یکشــنبه دوم
خــرداد  ١۴٠٠بــا افــت  ٢٠هــزار و  ۴٢٠واحــدی بــه یک میلیــون و ١٠٧
هــزار و  ٧٩٧واحد رســید .همچنین شــاخص کل هــم وزن نیز ٣٩۵٣
واحــد افت کــرد و به  ٣٨٨هــزار و  ٣٠١واحد رســید.نمادهای فارس،
فملی ،وپاســار ،شستا ،شبندر ،شپنا و شتران بیشترین تأثیر منفی را بر
شاخص داشتند/.فارس

فنــی و ...ایــن موضــوع را ببینیــم .نکتــه اصلی
اینکــه ما هــر جا که سیاســت ســاخت داخل را
دنبــال میکنیــم ســعی داریــم کیفیــت نهایی
را داشــته باشــیم .رئیس مرکز ســاخت داخل،
ماشینسازی و تجهیزات وزارت صمت افزود:
در واقــع مهمتریــن مانــع توســعه محصوالت
مــا همیــن موضــوع عمــق و کیفیــت ســاخت
داخــل اســت؛ بــرای ســالجاری روی ارتقــای
کیفیــت محصــوالت داخلی متمرکز شــدهایم
و طبــق هدفگذاری انجام شــده ،ســعی داریم
امسال به کمک صنایع و تشکلهای حرفهای،
رقابتپذیری را افزایش دهیم.
وی ادامه داد :یکی از مهمترین راههای تحقق

این هدف ،اســتفاده از فناوری پیشــرفته است؛
قصد داریم با بهرهگیری از پتانســیل ستادهای
تســهیل کننــده همچــون ســتاد توســعه نانــو،
دانــش فنــی را در صنایع نفوذ دهیــم .البته در
این مســیر موانعی هــم داریم که از جمله آنها
میتــوان به مالکیــت فکری در صنعت کشــور
اشــاره کرد که تالش داریم با استفاده از قوانین
موجود ،این مســأله را حل کنیم .هادوی گفت:
همچنین در کنار اســتفاده از فناوری پیشــرفته،
بهدنبــال ارتقای کیفیت از طریق تعامل بهینه
بــا صاحبــان فــن پیشــرفته نیز هســتیم.وی در
مــورد وضعیــت فعلی ســاخت داخــل ،اظهار
داشت :در سطح محصوالت نهایی مثل لوازم

حتی امکان دور زدن تحریمها نیز برای آن وجود
نداشت .سازندگان مهم ورق مورد نیاز خط لوله
ســرویس ترش حاضر به همکاری با ما نشــدند.
لذا کارشناســان و متخصصان داخلی به این فکر
افتادنــد که شــاید بتوانیم با ســازندگان داخلی و
ارتقای توانمندی آنها کار را توسعه دهیم .و اتفاقاً
خوشــبختانه بعد از چنــد ماه تــاش و اقدامات
کارشناســی و پذیرش ریســکهای پروژه ،تختال
ســرویس ترش در فوالد مبارکه ساخته شد و این
آغاز ســاخت خط لوله در اوایل ســال  1398بود.
اعتماد به نفســی که در این بخش شــکل گرفت
به مراحل بعدی کار از جمله ســاخت ورق ،خط
لوله ،پمپها و ایستگاهها نیز سرایت کرد و شاهد
اولینهای زیادی در این بخش بودیم.
میخواهم بگویم کــه از مزیتهای دیگر این

خانگــی و حتــی ماشــینآالت وضعیــت قابل
قبــول بــوده و در برخی مــوارد ظرفیت تکمیل
اســت و امــکان صــادرات حتــی به کشــورهای
اروپایــی وجود دارد .منتهــی باید تنوع بدهیم؛
فقــط در چنــد صنعت خــاص ظرفیــت کامل
نشــود بلکه تنوع صنعتی بدهیم .رئیس مرکز
ســاخت داخــل ،ماشینســازی و تجهیــزات
وزارت صمت گفت :قانون حداکثر اســتفاده از
توان تولید و خدمات کشــور و حمایت از کاالی
ایرانــی قانون خوبی اســت که وقتــی بهصورت
جدی از ســال  ۹۷آن را اجرا کردیم ،االن نتایج
آن را میبینیــد کــه بســیاری از صنایــع شــکوفا
شــدند زیــرا با ایــن قانون تــوان کشــور را جدی

پــروژه ایجاد یک چشــمانداز جدیــد در صنعت
نفت ،ارتقای روحیه توانمندی در ساخت داخل،
حرکتــی فراتــر از اســتفاده از ســاخت داخــل و رو
آوردن بــه خلق داخلی نیازهای صنعت و ایجاد
شبکه مدیریت یکپارچه طرح بود که اهمیت آن
کمتر از تمرکززدایی از پایانههای نفتی نیست.
ما در این طرح رکوردهای بیشماری را به ثبت
رســاندیم که یکی از آنها روند پیشــرفت شــتابان
بود.
پیشــرفت این طرح االن چقدر است و اولین
محمولهچگونهصادرمیشود؟
این طرح از پیشــرفت نزدیک به صفر درصد
درابتــدای  1398به بیش از  80درصد پیشــرفت
رســیده اســت .البته در فاز نخست آن که در حال
بهرهبرداری از آن هســتیم میزان پیشرفت طرح
بــه  95درصــد میرســد 250 .ســازنده داخلــی
در حــال ســاخت و تأمین اقــام این طــرح بوده
و هســتند کــه میتــوان گفــت ایــن جــزو محدود
دفعاتی اســت که در تاریــخ صنعت نفت ایران،
تحریم از تهدید به فرصت تبدیل شــده اســت و
این روحیه بستری برای طرحهای بعدی است.
در کمتر از دو سال  80درصد پیشرفت در یک
پروژه کــه کامالً ایرانی اســت ،رقم کمی نیســت.
خروجی این موفقیت میلیاردها دالر در این پروژه
و پروژههــای مشــابه دیگــر خواهد بــود .این یک
دســتاورد بزرگ بــرای ایران کــه در فاصله 1397
تا  1400محقق شــد .این خــط لوله حتی مطابق
بــا اســتانداردهای جهانی تســت شــد .االن نفت
در ایــن خط لوله جریــان دارد و طی یــک الی دو
هفته آینده شاهد صادرات اولین محموله نفتی
از پایانه جاسک خواهیم بود.

گرفتیــم و از آن اســتفاده کردیــم .وی ادامــه
داد :مــا در یک ســال و نیم یعنی از نیمه ســال
 ۹۸تــا پایــان  ۹۹بــه میــزان  ۷.۴میلیــارد دالر
پــروژه را در هیــأت نظــارت بررســی کردیم و با
کمــک تشــکلهای تخصصــی ،از ایــن میــزان
 ۵.۴میلیــارد دالر یعنــی  ۷۷درصــد قطعــات
مورد اســتفاده در این پروژهها را ساخت داخل
کردیــم؛ یعنــی  ۵.۴میلیــارد دالر در یک و نیم
ســال تولیــدات داخلــی مــا جایگزیــن خریــد
خارجی شده است .هادوی گفت :قوانین دیگر
را هــم اگر بــا همین دیــد دنبال کنیم ،امســال
میتوانیــم مانع زدایــی و پشــتیبانی از تولید را
محقق کنیم/.مهر

معاون گمرک ایران با بیان اینکه  ۳.۵میلیون تن کاالی دپو شــده
داریــم ،گفت :متقاضیان اســتفاده از رویه اعتبــاری برای ترخیص
کاال از گمرکات کشور تا  ۱۳خرداد فرصت دارند.
مهــرداد جمال ارونقی اظهار داشــت :طبق مصوبــه اخیر ،گمرک
ایــران بایــد در فراخوانــی بــه متقاضیانی کــه تمایل دارنــد از رویه
اعتبــاری اســتفاده کنند اعــام کند تا درخواســت خــود را به بانک
مرکــزی ارائــه و بانــک به فوریــت و ظرف ســه روز کاری نســبت به
موافقــت بــا درخواســت آنها ،اقــدام کند .بر این اســاس از هشــتم
خردادماه در نامه کتبی و رســمی به صاحبان کاالهای اساســی این
مــورد ابالغ میشــود و صاحبــان کاال فقــط تا ســیزدهم خردادماه
فرصــت دارند نتیجه مراجعات خود به بانک مرکزی را به گمرک
ایران ابالغ کنند.
وی اضافه کرد :بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد  ۳میلیون
و  ۴۳۷هزار و  ۸۷۰تن کاالی اساســی در بنادر و گمرکات کشــور دپو
شده که شامل  ۶۲.۹۵۱تن گندم ۱.۷۶۷.۲۴۸ ،تن ذرت۲۷۶.۱۵۶ ،
تن جو ۶۶۸.۲۰۴ ،تن ســویا ۱۳.۶۲۲ ،تن برنج ۱۶۶.۴۴۷ ،تن شکر،
 ۱۸۰.۷۱۶تن روغن خام و  ۳۰۲.۵۲۶تن دانههای روغنی اســت که
بیشــتر آنها مشمول دریافت ارز  ۴۲۰۰۰ریالی است و این کاالها در
بندر امام خمینی(ره) تخلیه شده است .همچنین  ۱۰فروند کشتی
حــاوی  ۲۵۷.۴۰۴تــن دانههای روغنی ،ذرت ،ســویا ،گندم و روغن
خام در کنار اسکله موجود بوده و  ۱۲فروند کشتی حاوی ۷۱۸.۴۷۹
تــن ســویا ،ذرت ،گندم ،جــو و دانههــای روغنی منتظــر در لنگرگاه
هستند.
معــاون فنــی گمرک ایران با بیــان اینکه صاحبــان کاال باید فوراً به
تعییــن تکلیــف کاالهای خود اقــدام کننــد ،تأکید کرد :بــا توجه به
تســهیالت و مصوباتــی که اخیــراً جهت ترخیص کاالهای اساســی
تعیین شده صاحبان کاالهای اساسی باید به قید فوریت نسبت به
تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای خود در اســرع وقت اقدام کنند،
ولــی اگر عذر موجهــی در این رابطه وجــود دارد بهصورت مکتوب
به گمرک اعالم شــود در غیر این صورت براســاس مقررات با آنها
برخورد خواهد شد که متروکه شدن کاال امر بعیدی نیست.
ارونقی با اشــاره به تکلیف گمرکات اجرایی در راســتای اجرای
ایــن مصوبــات افــزود :بــه گمــرکات اجرایــی تکلیــف شــده تا
در مــدت ســه روز و تا ســوم خــرداد ماه با مراجعه به ســازمان
بنــادر و دریانــوردی بــه احصــای دقیــق مشــخصات صاحبان
کاالهــای اساســی کــه در بنــدر تخلیــه شــده ،اقدام و فهرســت
مربوط به تفکیک نوع کاال ،نام صاحب کاال و سایر مشخصات
جمعبنــدی و بــه گمــرک ایــران اعــام شــود .در عین حــال از
ســوم تا پنجم خردادماه نیز باید به اخذ شــماره ثبت سفارش
کاالهای اساســی تخلیه شــده در بنادر از صاحبــان کاال اقدام و
این شــماره ثبت در اختیار گمرک ایران و ســتاد تنظیم بازار و
سایر مراجع مربوطه قرار گیرد.
ارونقی با اشاره به مصوبه مربوط به ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای
اساســی اضافــه کرد :بر این اســاس گمرک مجاز شــد تا نســبت به
ترخیــص  ۹۰درصدی کاالهای اساســی با درخواســت و اخذ تعهد
از صاحب کاال و مجوز وزارت جهاد کشــاورزی برای کاالهای ذرت،
کنجاله ســویا ،جو و دانههای روغنی با عرضه در ســامانه بازارگاه و
همچنین برای روغن و گندم با مجوز شرکت بازرگانی دولتی اقدام
کنــد .این در حالی اســت که ترخیــص کل کاالها ،یعنــی  ۱۰درصد
باقــی مانــده منوط به اخذ و ارائه اعالمیــه تأمین ارز یا کد رهگیری
بانک خواهد بود/.گمرک

شبکه برق بهدلیل استخراجهای غیرمجاز ارز
دیجیتال در معرض آسیب قرار دارد

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :صنعــت بــرق بــه دلیل اســتخراج
غیرمجــاز ارز دیجیتال کــه مصرف برق باالیی را بــه خود اختصاص
داده ،تحت فشار است.
مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفــت و گــو با یــک برنامــه تلویزیونی
اظهار کرد :شــرایط بســیار ســختی را در حال تجربه هســتیم که یکی
از مهمترین دالیل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است.
وی خاطرنشــان کــرد :از دیــروز برنامههــای مدیریــت مصــرف برای
مشــترکان بــزرگ آغــاز شــد و همچنیــن در حــال جمــع آوری مراکز
استخراج غیرمجاز رمز ارز هستیم.
رجبــی مشــهدی ادامــه داد :از ســال گذشــته شــرایط معرفــی مراکز
اســتخراج غیرمجاز ارزهــای دیجیتال را برای مــردم فراهم کردیم و
در عین حال برق مراکز مجاز با هماهنگی صورت گرفته در ســاعات
اوج مصرف قطع میشود.
وی در عین حال افزود :از دیروز شــرکتهای برق نیز موظف شــدند
خاموشــیهای احتمالــی را از طریــق ســامانه برق من اطالعرســانی
کنند ،عالوه بر این برای مشــترکان تهرانی پیامک هم ارســال خواهد
شد.
وی بــا بیــان اینکه حتی تجهیــزات صنعت برق نیز بــه دلیل این
مصــارف غیرمجاز کــه بار زیادی را به شــبکه تحمیل کردهاند ،در
معرض آســیب هســتند ،تصریــح کرد :مشــترکان نیــز میتوانند
آسیب به وســایل برقی خود را از طریق برنامه موبایلی برق من،
به اطالع شــرکتهای برق برســانند و مستندات خود را بارگذاری
کنند.

