
بامداد جنوب: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از آغاز 
عملیات کالیبراسیون سایت 2 در منطقه کنگان خبر داد و اعام 
کرد: ســامانه میترینگ ســایت 2 منطقه کنگان بسیار دقیق و 
قابل اعتماد اســت و این سامانه ها بر اســاس الزام های استاندارد 
API به صورت دوره ای نیاز به کالیبراســیون و پایش حجم پایه 
دارند. عباس اســدروز گفت: با توجه بــه ضرورت دقت در کیفیت 
و کمیت صدور میعانات گازی پارس جنوبی، ســامانه میترینگ 
صادرات میعانات گازی ســایت 2 در منطقه کنگان صحت سنجی 

خواهد شد. سیستم میترینگ سایت 2 برای اندازه گیری میعانات 
گازی تحویلی به نفتکش ها از طریق گوی های شناور شماره 3 و ۴ 
احداث و از سال ۱3۹3، هم زمان با راه اندازی فاز ۱2 مورد بهره برداری 
قرار گرفته است. وی بابیان اینکه میعانات گازی تولیدی از فازهای 
۱2 ،۱3 ،۱۴ ، ۱۹، 22،23 و 2۴ از طریــق این سیســتم اندازه گیری 
و تحویل نفتکش ها می شــود، افزود: میعانــات گازی صادراتی و 
تحویل داخلی از این طریق اندازه گیری می شــود و عملیات مورد 
 )Prover( نظر به منظــور تعیین حجم پایه دو دســتگاه پروور

ثابت صورت می گیرد که اندازه گیری این پارامتر در تعیین ضریب 
تصحیح میترها و اندازه گیری دقیق مقدار میعانات گازی تحویلی 
از اهمیت به سزایی برخوردار اســت. مدیرعامل شرکت پایانه های 
نفتی ایران در ادامه اعام کرد که این عملیات از ســوی تیم خبره 
کالیبراســیون اداره عملیات صادرات آغاز و بر اســاس الزام های 
تعریف شــده این عملیات با حضور نمایندگان شــرکت بازرســی 
مستقل SGS و نماینده اداره کل نظارت بر صادرات و طبق برنامه 

تنظیمی حدود یک هفته به طول می انجامد. 

عملیات کالیبراسیون منطقه کنگان آغاز شد

بامداد جنوب: شرکت پتروشیمی پارس از سودآورترین مجتمع های 
پتروشــیمی کشور است و در منطقه پارس جنوبی در عسلویه واقع شده 
و محصوات آن شــامل اتان، پروپان، بوتان، گسولین، اتیل بنزن و استایرن 
منومر اســت. واحد استایرن منومر پتروشــیمی پارس، بزرگ ترین واحد 
تولیدی اســتایرن در جهان و دومین واحد تولیدی این محصول در کشور 

است و ظرفیت تولید ساانه ۶۰۰ هزار تن از این محصول را دارد.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر اینکه برای 
انجام طرح های میان دستی و درون مجتمعی که منجر به رفع گلوگاه های 
تولید و افزایش سود می شود، یک روز را نباید از دست داد، گفت: هلدینگ، 
هر نوع پشتیبانی که برای اجرای این پروژه ها ازم باشد را انجام خواهد داد.

 علی عســکری در اولین بازدید خود از مجتمع های گروه در پایتخت 
انرژی ایران به پتروشیمی پارس آمد. در این بازدید، مدیرعامل پتروشیمی 
پــارس با بیان اینکــه »تفکر، توســعه، تولید، تــاب آوری و توکل« پنج 
شــعار مهم این مجتمع در سال ۱۴۰۱ اســت، به ارائه گزارشی از عملکرد 
و دســتاورد های این مجتمع پرداخت. مســعود حسنی، تامین استایرن 
مونومر کشور، تولید چهار میلیون و 2۵۰ هزار تن محصول در سال، کسب 
عنوان صنعت سبز سه سال پیاپی، دریافت تندیس زرین صنعت برگزیده 
ســبز کشور، رتبه اول شاخص بهره وری عوامل تولید در گروه فرآورده های 
نفتی بر اساس رده بندی IMI ۱۰۰ را از دستاورد های این مجتمع خواند. 
وی اجرای پروژه PDH پارس به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در راستای تکمیل 
زنجیره ارزش را از مهم ترین برنامه های این مجتمع مطرح کرد و از واگذاری 
زمین به پتروشیمی پارس برای اجرای این پروژه خبر داد. مدیرعامل گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این جلسه با بررسی برخی از مشکات 
پیش روی پتروشیمی پارس و مجتمع های گروه، دستوراتی را در خصوص 

رفع این موانع داد.
علی عســکری، پتروشــیمی پارس را شــرکتی ســرآمد و از بهترین 

پتروشیمی ها در ایران خواند و با تشکر از مباحث فنی انجام شده در جلسه 
که با حضور مدیران مختلف مجتمع انجام شــد، گفــت: مدیرانی که در 
پتروشیمی پارس هستند، کیفیت، استاندارد و تجربه باایی دارند و از غیرت 

و همیت باایی برخوردار هستند که این برای ما بسیار ارزشمند است.
وی دارا بــودن اراده، دانش و غیرت ایمانی و ملی را ازمه موفقیت ۱۱۷۰ 
همکار پتروشیمی پارس دانست و افزود: خدا را شاکر هستم و از شما نیز 
تشــکر می کنم که چنین افرادی مســنجم و هماهنگ در این مجتمع 
در کنار یکدیگر کار می کنند. مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس با اشــاره به ظرفیت تولید واقعی ۹۵ درصدی پتروشــیمی پارس 
نسبت به ظرفیت اسمی که نسبت به متوسط جهانی ۱2 درصد و نسبت 
به صنایع شــیمیایی امریکا، ۱۹ درصد بااتر است، از این عملکرد تقدیر 
کرد و آن را مهم دانســت. وی همچنین با اشــاره به اقدامات خوبی که در 
حوزه تعمیــر و نگهداری و رفع تنگنا های تولیــد در این مجتمع صورت 
گرفته اســت، این اقدامات را فعاانه و جهادی خواند. علی عسکری اجرای 
پروژه PDH پــارس را از پروژه های زبانزد و با کیفیت در کشــور خواند و 
گفت: از دســت اندرکاران اجرای این پــروژه می خواهم تمام تاش خود را 
برای شکســتن رکورد زمان ســاخت و راه اندازی این پروژه ۶۰۰ هزار تنی 
بکنند و قطعا این شــدنی است و ما نیز در گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس برای شکستن این رکورد تمام پشــتیبانی ها را انجام خواهیم داد. 
وی همچنین درباره برخی از پیشــنهاداتی که در این جلسه برای انجام 
طرح های درون مجتمعی برای افزایش تولید محصوات مطرح شد، گفت: 
برای اجرای هر طرحی میان دســتی و درون مجتمعی که نفع و سود ما را 
بیشتر کند نباید حتی یک روز معطل شد. علی عسکری خاطرنشان کرد: 
برای انجام این طرح ها به شرط داشتن توجیه فنی و اقتصادی، ما در گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس آماده هرگونه پشتیانی و سرمایه گذاری 

هستیم.

پتروشیمی پارس از بهترین پتروشیمی های کشور است

امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

بامداد جنوب: هیچ حوزه ای از اقتصاد و تولید را 
نمی توان پیدا کرد که از اهداف توسعه بنیان خارج باشد. 
از همین رو توسعه دانش بنیان باعث سرعت بخشی 
بهره وری عوامل تولید و رونق تولید می شود. بیشترین 
مزیت توسعه دانش بنیان نیز از آن کشور هایی است 
که بیشترین منابع و عوامل تولید را در اختیار دارند و 
در این شاخص نیز کمتر کشوری همچون ایران است. 
کشــور ما با یک درصد جمعیت جهان حدود هشت 
درصد منابع و عوامل تولید ثروت را دارا است و بااترین 

مزیت نسبی و مطلق توسعه دانش بنیان را نیز دارد.
نفــت و گاز از مهم تریــن و باارزش تریــن منابع 
عظیم و ارزشــمند ایران هستند. بهره مندی از حدود 
۱۶۰ میلیارد بشــکه ذخایر نفت خام کشف شــده 
و رتبه چهــارم ذخایر نفت جهان و رتبــه دوم ذخایر 
گاز دنیا کافی است که توســعه دانش بنیان و تولید 
کاتالیست های صنایع نفت و گاز را در ایران، فرصت و 

مزیتی پایدار و پرثروت و بسیار گسترده بدانیم.   
مقام معظم رهبری وقتی در سال ۱3۹۰ به عسلویه 
تشریف فرما شــدند، فرمودند که صنعت نفت چند 
ویژگی دارد. یک؛ تولیدی اســت، دو؛ اقتصادی است، 
ســه؛ علمی اســت و چهار؛ جهادی است. یعنی اگر 
می خواهید تولید کنید، اگر می خواهید یک اقتصاد 
خوب داشــته باشــید، این حرکت باید علمی باشد 
و داشــتن این ســه با هم، با روش معمولی، متداول و 
عادی نمی شود، باید جهادی کار کرد، بنابراین ظرفیت 
ویژه ای در همکاری میان صنعت نفت و شــرکت های 

دانش بنیان و دانشگاه ها وجود دارد.
افزایــش تنــوع محصول هــای نفتــی، گازی و 
پتروشــیمی هر روز بیشــتر و پرمزیت دار می شود و 
مسیر این مزیت سازی و ایجاد پتانسیل های گسترده 
برای تولید ثروت از شرکت های دانش بنیان می گذرد. 
همچنین به دنبــال تاکید مقام معظــم رهبری بر 
افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان 
کردن صنایع نفتــی، در صنعت نفت از حداکثر توان 
شرکت های دانش بنیان و موسسات تحقیقاتی برای 

رفــع چالش ها و نیاز های فناوری ســاخت و خدمات 
اســتفاده می شود. شرکت پتروشــیمی پردیس در 
راستای حمایت از شــرکت های دانش بنیان، افزایش 
بهره وری و رونق تولید داخلی در ســالی که به ابتکار 
رهبر معظم انقاب مزین به عنوان »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« شده است، با ستاد نانو و شبکه تبادل 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
تفاهم نامه همــکاری امضــا کرد. دکتــر غامرضا 
جمشــیدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس 
در این آیین با اشــاره به پیشــگام بودن پتروشیمی 
پردیس در حمایت از شرکت های دانش بنیان، گفت: 
استفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان داخلی 
برای بومی ســازی ۹۹ درصد از کاتالیست های مورد 
استفاده در پتروشیمی پردیس و مهندسی معکوس 
و تامیــن قطعات و تجهیزات مــورد نیاز بخش های 
مختلف تولیدی و پشــتیبانی شــرکت، همکاری با 
مجموعه های علمی و دانشگاهی کشور برای تولید 
اوره دوستدار محیط زیســت و همکاری های متعدد 
با ستاد های توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از جمله ســتاد توسعه فناوری نانو، 
گوشــه ای از اقدامات پتروشیمی پردیس در راستای 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان دخلی و افزایش 
بهره وری و خودکفایی در شرایط سخت تحریم است. 
مدیرعامل شرکت پتروشــیمی پردیس درخصوص 
اهمیت تفاهم نامه انجام تســت میدانی نانو سیال 
انتقال حرارت در مجتمع پتروشیمی پردیس گفت: 
پتروشــیمی پردیس اولین شــرکت پتروشیمی در 
سطح کشور است که از این نانوسیال در فرآیند تولید 
محصول خود اســتفاده می کند و با توجه به راهبری 
کارگروه اوره کشور به همت پتروشیمی پردیس، قطعا 
دســتاورد های مثبت این پروژه در سایر شرکت های 
اوره ســاز نیز عملیاتی خواهد شد. این تفاهم نامه به 
منظور انجام تست میدانی نانو سیال انتقال حرارت 
در پروسه تولید محصول اوره و آمونیاک پتروشیمی 
پردیس با حضور مدیرعامل و رئیس پژوهش و توسعه 

شرکت پتروشیمی پردیس، قائم مقام و مدیر کارگروه 
نفت و گاز شبکه تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، رئیس هیات مدیــره و مدیر فنی 
شرکت آزماسنجش پیشرو و مشــاور کارگروه نفت و 
انرژی پارک فناوری پردیس در دفتر تهران پتروشیمی 
پردیس به امضای طرفین رســید. نانوسیال تبادل 
حرارتی بر پایه نانوســاختار های کربنی تولیدشده و 
در انواع مبدال های حرارتی و برودتی، هیترها، بولیرها، 
چیلر ها و ژنراتور ها کاربرد دارد. این نانوســیال باعث 
افزایش راندمان تجهیــزات، افزایش تبادل حرارتی و 
بهبود کیفیت مواد در فرایند های شیمیایی راکتورها، 
صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش انتشــار کربن و 
آاینده هــای زیســت محیطی و افزایش مقاومت به 

خوردگی در تجهیزات و قطعات مکانیکی می شود.
مانــدگاری و طول عمر باای نانوســیال به میزان 
حداقل پنج ســال، افزایش مقاومــت به خوردگی به 
میزان 3۵ تــا ۶۰ درصد، افزایش ضریب انتقال حرارت 
جابه جایی ســیال پایــه به میزان ۱۵ تــا 2۵ درصد، 
افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال پایه به میزان ۱۰ 
تا ۱۵ درصد و افزایش طول عمر قطعات ســامانه های 
مکانیکی از مهم ترین دســتاورد های استفاده از این 
نانوســیال اســت. در پایان این مراســم، تفاهم نامه 
تست میدانی نانو ســیال انتقال حرارت در مجتمع 
پتروشــیمی پردیس برای اجرا در بازه زمانی یکساله 

به امضای طرفین رسید.
باید گفت از آن جا که بخش عمده نیاز های صنعت 
نفت، فناورمحور است.  اگر شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه ها نیز آمادگی، امکانات و سازوکار ازم را داشته 
باشــند و به بخش تقاضا که صنعت است، اطمینان 
کافی بدهند، بخش عمــده نیاز های صنعت نفت از 
همین محل قابل تامین است. موفقیت صنعت نیز 
در گرو موفقیت این بخش اســت. گام مهم و اساسی 
پتروشــیمی پردیس در این حوزه می تواند چراغ راه 
ســایر شرکت های پترشــیمی منطقه و حتی سایر 

صنایع فعال و بزرگ کشور باشد.

اتحاد نفتی علیه تحریم

گزارش

بامداد جنوب: با بزرگ شــدن دایره تحریم هــای ایاات متحده امریکا، 
کشــور های تحریم شــده در حال زیر ســوال بردن اصل موجودیت تحریم ها 
هستند. این بدین معناست که وقتی کشور های تحریم شده می توانند نیاز های 
یکدیگر را تامین کنند، از اساس تحریم ها هیچ ضرری برای اقتصاد آن ها نخواهد 

داشت.
در همین راستا تجربه سال های گذشته جمهوری اسامی ایران در مقابله 
با تحریم های اقتصادی غرب نشان داده است که بهترین راهبرد در برابر تحریم، 
بی اثر و خنثی کردن آن اســت. این رویکرد را می توان اصولی ترین شیوه برای 
مقابله با تحریم دانست. هدف اصلی این رویکرد آن است که با اتخاذ تصمیم ها و 
اقدام هایی، بستر اثرگذاری تحریم ها از بین برود. تحریم چه باشد و چه نباشد با 
هر شدت و کیفیتی اگر نتواند بر مناسبات مالی و تجاری کشور تاثیرگذار باشد 

ما به مقصود خود رسیده ایم.
یکــی از زیرشــاخه های اصلی این رویکــرد، طراحی شــیوه های روابط با 
کشور های مختلف است، به طوری که نظام تحریمی امریکا نتواند در این روابط 
خللی ایجاد کند. برای مثال اگر ایران با کشــوری روابط اقتصادی را شکل دهد 
و آن کشور تحت تاثیر سیاســت های امریکا باشد، این رابطه بی شک متزلزل 
است. برای نمونه سیاست های کشــور امارات تحت تاثیر و نفوذ امریکاست، 
بنابراین روابط اقتصادی ایران و امارات روابط ناپایدار و متزلزلی خواهد بود. یا اگر 
با یک کشور همسو مانند عراق رابطه برقرار کنیم، اما از ابزاری مثل روابط بانکی 
بین المللی استفاده شــود که امریکا بتواند روی آن تاثیرگذار باشد این درآمد 
نیز ناپایدار می شود. درســت مانند قضیه صادرات گاز و برق ایران به عراق که 
کشــور هدف نمی تواند بهای آن را پرداخت کند؛ از این رو یکی از زیرشاخه های 
بی اثر کردن تحریم ها که ذیل اقتصاد مقاومتی نیز تحلیل می شــود و با نگاه 
برون گرایی توسعه روابط تجاری- اقتصادی، ما باید روابطی را در سطح راهبردی 
و فنی و تکنیکال آن طراحی کنیم که نسبت به تحریم های امریکا مصون باشد. 
تصمیم سازان کشور به این نتیجه رسیدند که باید تحریم ها را به عنوان متغیری 
دائمی فرض کنند و راهکار های آن ها، بر اســاس همین اصل طراحی شــود. 
تجارت بین ایران و ونزوئا در سال های اخیر و پس از ارسال نفتکش های ایرانی 
به ونزوئا در بهار ۱3۹۹، مصــداق خروجی این راهبرد بود. این تجارت از منظر 
فنی به صورتی رخ داد که ایاات متحده امریکا نتوانست هیچ خللی در آن ایجاد 
کند. صادرات کاایی که در ایران قدرت تولید آن وجود داشت و حاصل درون زایی 
کشورمان بود، در کنار تقاضای آن از ســوی کشوری مانند ونزوئا و تسویه آن 

به وسیله تهاتر، یک مدل فنی بسیار خوب برای کاهش تاثیر تحریم ها بود.

مثلث راهبردی ایران، روسیه و 
ونزوئا در مقابل تحریم های نفتی

گزارش

بامداد جنوب: در ماه های گذشــته و بعد از اعمال تحریم های نفتی غرب 
علیه روسیه تحلیل های متفاوتی درباره آرایش جدید کشور های صادرکننده 
نفت در بــازار جهانی نفت مطرح شــد. در این فضا، دو ادعــای کلی ناظر به 
جایگزینی نفت روسیه و ونزوئا با نفت ایران در بازار چین مطرح شد که البته با 

انتشار آمار اوپک در ماه آوریل این ادعا رد شد.
تولید نفت ایران در ماه آوریل نســبت به ســه ماهه نخست سال 2۰22 به 
میزان 3۶ هزار بشکه افزایش یافته است. با توجه به ثابت بودن ظرفیت پاایشی 
کشور، این موضوع به معنای افزایش صادرات نفت ایران به میزان 3۶ هزار بشکه 
در روز است. پس در جریان تحوات جدید بازار نفت نه تنها نفت کشور دیگری 
جایگزین نفت ایران نشده است بلکه وزارت نفت توانسته با بازارسازی برای نفت 

ایران میزان صادرات نفت را افزایش دهد.
بررسی تحوات بازار نفت برعکس ادعای مطرح شده، نشان می دهد که سه 
کشور تحریم شده ایران، روسیه و ونزوئا در رویارویی با تحریم ها، نه تنها رقابتی 
جدی ندارند، بلکه در حال ساماندهی و اجرای همکاری های استراتژیکی برای 

حفظ جایگاه خود در بازار نفت هستند.
در روز های گذشته خبر لغو مجوز مصادره نفت ایران از سوی امریکا در دادگاه 
یونان منتشر شــد. ماجرا از این قرار است که یونان 2۶ فروردین ماه سال جاری 
یک نفتکش روسی )پگاس که بعد ها به انا تغییر نام داد( حامل نفت ایران را در 
آب های ساحلی خود توقیف کرد. بر اساس آخرین گزارش ها محموله نفتی این 

کشتی را برای انتقال به امریکا به یک نفتکش امریکایی تحویل داد.
اما پس از توقیف دو نفتکش یونانی از سوی  نیرو های مسلح ایران، روز شنبه 
دادگاه یونان حکم پیشین مبنی بر صدور مجوز برای امریکا به منظور مصادره 
محموله نفت ایران را که در امتداد سواحل یونان توقیف شده بود، لغو کرد. نکته 
مغفول در این ماجرا صادرات نفت ایران با نفتکش روســی انا بود. این موضوع 
نشان می دهد که در شــرایط تحریم دو کشور، ایران برای صادرات نفت خود از 
ظرفیت نفتکش روسیه اســتفاده می کند و تعامات نفتی دو کشور افزایش 

یافته است.
طبق گزارش اداره اطاعات انرژی امریکا، در ماه گذشته تولید روسیه حدود 
یک میلیون بشــکه در روز کاهش داشته، اما صادرات نفت این کشور ۵۰۰ هزار 
بشکه افزایش داشته اســت. آمار petro-logestics نیز نشان می دهد که 
صادرات نفت روســیه به چین از ۹۰۰ هزار بشکه به ۱/۴ میلیون بشکه در روز 

رسیده است.
آموس هاچستاین، فرستاده امریکا در امور امنیت انرژی در جلسه استماع 
کنگره در پنجشنبه گذشته به قانون گذاران امریکایی گفت: روسیه اکنون درآمد 
بیشتری از سوخت های فسیلی خود نسبت به قبل از حمله به اوکراین دارد، زیرا 
افزایش قیمت های انرژی در بازار های جهانی تاثیر تاش های غرب برای محدود 

کردن فروش نفت این کشور را جبران می کند.
Atasu- و ESPO صادرات نفت روســیه به چین از طریق دو خــط لوله

Alashankou انجام می شود که جمع ظرفیت این دو خط لوله، روزانه ۹۰۰ 
هزار بشکه اســت. در نتیجه روســیه برای افزایش صادرات به چین به ناوگان 

نفتکش جدید برای صادرات از مسیر دریا )و نه خط لوله زمینی( نیاز دارد.
ناگفته نماند که بنابر گزارش بلومبرگ، صادرات نفت روسیه به مقصد چین، 
صرف پر کردن مخازن استراتژیک این کشور می شود. نفت روسیه برای افزایش 
صادرات به چین نیازمند صادرات از مســیر دریایی و با نفتکش اســت. طبق 
گزارش موسســه ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز، روسیه از ناوگان ایران و ونزوئا 

برای افزایش صادرات نفت خود به شرق آسیا استفاده می کند.

پردیس دست در دست دانش بنیان ها گذاشت

بامداد جنوب: معاون حقوقی سازمان مالیاتی اعام کرد که در صورت اعام 
آاینده نبودن پاایشگاه های نفت و واحد های پتروشیمی این صنایع مشمول 

پرداخت عوارض آایندگی نخواهند بود.
سعید توتونچی در بخشــنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور 
اعام کرد که در اجرای دســتور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، 
هامش نامه شــماره ۱۰۷۸/2۰۱ /د مورخ 3/3/۱۴۰۱ رئیس محترم شورای عالی 
مالیاتی در خصوص صورتجلسه شــماره 2-2۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۶ در اجری 
بند )3( ماده )2۵۵( قانون مالیات های مستقیم، در خصوص عوارض آایندگی 
پاایشــگاه های نفت و واحد های پتروشــیمی موضوع تبصره )۱( ماده )3۸( 
قانون مالیــات بر ارزش افزوده مصوب ۱3۸۷ مبنی بــر اقدام بر مبنای نظرات 
صریح ارائه شده توســط معاونت حقوقی ریاست جمهوری )نظریه های شماره 

۱۴۶۹۶۴/2۴3۰۶ مورخ ۱3۹۷/۱۱/۰۶ و شماره ۶۰۸2۰/2۴3۰۶
مورخ ۱3۹۸/۰۵/۱۶( مقرر می دارد:

در مفاد تبصره )۱( ماده )3۸( قانون مالیات بر ارزش افزوده، پاایشــگاه های 
نفت و واحد های پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به 
پرداخت عوارض آایندگی شــده اند و در حکم یادشده اصل بر آایندگی آن ها 
است مگر آنکه آایندگی نبودن آن ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در 
طی سال اعام شود؛ بنابراین در صورت اعام آاینده نبودن پاایشگاه های نفت 
و واحد های پتروشیمی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، واحد های یاد 
شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعام از سوی سازمان مزبور مشمول پرداخت 
عوارض آایندگی نخواهند بود. در این شــرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره 

خواهد بود.
کلیه مکاتبات و پاسخ های قبلی در خصوص موضوع مطرح شده )آایندگی 
پاایشگاه های نفت و واحد های پتروشیمی( که مغایر با نظریه های اشاره شده 

صورت گرفته است، کان لم یکن تلقی می شود.

جزئیات وصول عوارض آایندگی از 
پاایشگاه ها و پتروشیمی ها

بامداد جنوب: مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شــرکت پاایش و 
پخش فراورده های نفتی هشــدار داد که میزان تولید و مصرف بنزین به حالت 

سربه سر رسیده است.
ســعید مداح مروج در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اان برنامه ای برای 
واردات بنزین وجود ندارد، گفت: به دنبال اصاح و مدیریت مصرف هستیم و قرار 
نیست که واردات بنزین داشته باشیم؛ چراکه اگر قرار باشد مصرف به همین روال 
افزایش پیدا کند، وارد جاده بی پایانی می شویم، بنابراین باید زیرساخت ها اصاح 

شود و خودرو ها متناسب با استاندارد روز دنیا تولید شوند.
وی در ادامه اعام کرد که متوسط مصرف خودرو ها در داخل نزدیک سه برابر 
مصرف اســتاندارد جهانی است؛ اگر این شرایط اصاح شود، ناوگان حمل ونقل 
شهری و مترو توسعه پیدا کند و شرایط رو به بهبود باشد، نیازی به واردات پیدا 
نمی کنیم؛ اما اگر قرار باشــد با همین رویه پیش برویم، احتمال واردات بنزین 
برای سال آینده دور از ذهن نیست. هرچند این اتفاق امسال رخ نخواهد داد، ولی 

ممکن است سال آینده شاهد واردات بنزین باشیم.
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شــرکت پاایش و پخش فراورده های 
نفتی با اشاره به آخرین آمار تولید و مصرف بنزین، خاطرنشان کرد: در سال ۱3۹۹ 
متوســط مصرف معادل ۷۶ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ 
به ۸۶ میلیون لیتر در روز رسیده اســت. امروز که در نیمه دوم خردادماه سال 
۱۴۰۱ هســتیم، می توانیم بگوییم متوسط مصرف در نیمه اول این ماه، حدود 
۱۰2 میلیون لیتر در روز بوده، اما به طور کلی در سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال تاکنون 

متوسط مصرف در حد ۹۶ میلیون لیتر در روز بوده است.
مداح مروج با اشــاره به آخرین وضعیت تولید نیز گفت: باتوجه به اینکه در 
حال حاضر تعمیرات تاسیســات را در دست اجرا داریم، متوسط تولید حدود 
۹۵ میلیون لیتر در روز است و زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد، این عدد 
به حدود ۱۰2 میلیون لیتر می رسد و می توان گفت که اگر روند مصرف بنزین 
به همین حالت پیش برود، اکنون میزان تولید و مصرف در حالت ســر به سر 

قرار دارد.

احتمال واردات بنزین

بامداد جنوب: مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر 
تســریع انجام پروژه های توسعه ای درون مجتمعی شرکت های گروه، از ارزآوری 

قابل توجه پتروشیمی نوری تقدیر کرد.
 علی عسکری در راس هیاتی متشکل از معاونان و مدیران ارشد ستادی گروه، 

از مجتمع پتروشیمی نوری بازدید کرد.
مدیرعامل پتروشیمی نوری در این بازدید با اشاره به تولید ۱۰3 درصدی این 
مجتمع در ســال ۱۴۰۱، تداوم انتخاب به عنوان صنعت سبز و انتخاب به عنوان 
واحد برتر پژوهش و فناوری کشــور، رشــد ۱2۰ درصدی ســهام نوری در سال 
گذشته، ارزآوری یک میلیاردی و 3۵۰ میلیون داری در سال گذشته و عرضه به 

سامانه نیما را از دستاورد های این مجتمع خواند.
صانعی با اشاره به پایین بودن حاشیه سود آروماتیک، به تشریح برنامه های 
این مجتمع برای کاهش ریسک پذیری، افزایش سودآوری، داخلی سازی و رفع 
تنگنا های تولید پرداخت. دکتر علی عسکری در این جلسه تنوع کاری و وجود 
۱3 واحد فرآیندی در پتروشــیمی نوری را از ویژگی های این مجتمع برشمرد و 
خاطرنشان کرد: این تنوع بسیار مهم است و حاصل فرآیند های پیچیده، نیروی 

توانمند و متخصص است.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تصریح کرد: سودآوری یک 
شاخص است، اما این ســودآوری حاصل کار های متعدد و هزاران اقدام توسط 
همکاران شماســت که جای تقدیر دارد، از جمله ارزآوری بیش از یک میلیارد و 
سیصد و پنجاه میلیون دار که نشان دهنده اهمیت و اندازه کار مجتمع نوری 
به عنوان بزرگ ترین واحد آروماتیک ایران اســت و ما آماده حمایت از طرح های 
توســعه ای نوری برای طرح های پایین دســتی پارزایلین که نیاز کشور است، 
هســتیم. وی با اشــاره به اجرای طرح های شیرین سازی برش سنگین، تولید 
گازوئیــل یورو ۶ و یورو ۵ و پروژه زیروفلرینگ در نوری، تصریح کرد: کاهش زمان 
عملیاتی این پروژه ها در پتروشیمی نوری و سایر پروژه های درون مجتمعی یک 

ضرورت است.
علی عسکری، یادآور شد: پروژه زیروفلرینگ اقدامی بسیار مهم است که باید 
سریع تر به نتیجه برسد؛ چراکه می تواند به الگویی در کشور تبدیل و خلق ثروت 

شود و از سوی متخصصان پتروشیمی نوری در دیگر شرکت ها نیز اجرا شود.

 پروژه زیروفلرینگ نوری به الگویی 
در کشور تبدیل شود
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