پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت اول

دکتر علی مروی بار دیگر بر کرسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نشست؛
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احمد مددی

کارش��کنی در جریان برگزاری انتخابات
کمیس��یون انرژی مجلس یک هفته بیش��تر
دوام نی��اورد و دکت��ر علی م��روی با  19رای
اکثریت اعضای کمیس��یون انرژی در جایگاه
ریاس��ت کمیس��یون انرژی مجلس ت��ا پایان
مجلس نهم ابقاء گردید تا همچنان نگاه غالب
بر این کمیس��یون ،نگاهی منبعث از تفکرات
اقتصادی ،تخصص گرایی و پرهیز از غرایض
سیاسی باشد .در انتخابات این کمیسیون ،همچنین آقایان محمدسعید
انصاری و ناصر س��ودانی نیز به عنوان نواب رئیس کمیس��یون انرژی
انتخاب ش��دند تا دکتر مروی را در تصمیم س��ازی برای ستون خیمه
اقتص��اد ایران یاری دهند .در همین حال ،حس��ین امیری خامکانی نیز
به عنوان س��خنگو و امیر عباس سلطانی دبیر اول و جلیل جعفری بنه
خلخ��ال نیز به عنوان دبیر دوم این کمیس��یون انتخاب ش��دند .به هر
تقدیر ،سه شنبه هفته گذشته روز مهم و خاصی برای صنعت نفت بود
چه اینکه انتخابات کمیس��یون انرژی مجلس برگزار می ش��د و در این
انتخابات نمایندگان عضو این کمیس��یون به تنها گزینه این کمیسیون
رایی قاطع دادند .البته قرار بود انتخابات این کمیس��یون در س��ه شنبه
دو هفته گذش��ته برگزار ش��ود و در این روز تمامی شرایط برای تعیین
آخرین رئیس کمیس��یون انرژی مجلس نهم مهیا بود که به یکباره با
غیبت عموم��ی و عمدی چند تن از اعضا کمیس��یون ،تعداد اعضاء به
حداکث��ر نرس��ید و به تبع آن انتخاب رئیس جدی��د یک هفته به تاخیر
افتاد .آبستراکس��یون این نمایندگان اقلیت حائ��ز پیام مهمی بود و آن
اینکه خواهان بازگش��ت نماین��ده ای از مخالفان اصلی دولت در راس
این کمیس��یون بودند .آخرین تالش ها برای تصاحب مس��ند ریاست
کمیس��یون انرژی حکایت از آن داش��ت که تفکر مذکور نگاهی کامال
سیاس��ی به مقوله انرژی دارد و این تش��کل سیاس��ی در واپسین سال
عم��ر مجلس نهم خیزی دوباره برای مجلس آینده برداش��ته تا ش��اید
از ای��ن طریق بتوان��د به افکار عمومی باز گردد .ای��ن در حالی بود که
کرسی ریاست کمیس��یون انرژی در یک سال گذشته در دستان دکتر
علی مروی ،مدیر خوش��نام نفتی و نماین��ده دوره های چهارم ،پنجم و
نهم مجلس شورای اسالمی بود و توانسته بود ریل های این کمیسیون
را ب��ه جای اصلی خویش بازگرداند .دکت��ر علی مروی که در طول دو
س��ال وزارت میر کاظمی ،معاونت پارلمانی و حقوقی این وزارتخانه را
بر عهده داش��ت ،چهره ای نام آش��نا در صنعت نفت است .مدیر نفتی
ک��ه بچه ه��ای جنوب به او اعتقاد خاصی داش��ته و بدن��ه این صنعت
را به خوبی می شناس��د .به اعتقاد صاحبنظران و تحلیلگران ،ریاس��ت
کمیسیون انرژی برای علی مروی در یک سال اخیر محل کار آموزی
نبود و این س��پید موی صنعت نفت ،تجارب چندین ساله خود را برای
ارتق��اء س��طح روابط مجلس و دول��ت بکار گرفت ک��ه در این راه نیز
موفق عمل کرد .در دوره گذش��ته انتخابات این کمیسیون ،مسعود میر
کاظمی و علی مروی رقابت شانه به شانه ای را با هم برگزار کردند که
در نهای��ت این علی مروی بود که گوی س��بقت را از میرکاظمی ربود.
نکت��ه قاب��ل توجه در خصوص ای��ن دو نفر ،تفاوت دیدگاه نس��بت به
صنعت نف��ت و نحوه عملکرد وزارت نفت خصوص��ا در دولت یازدهم
اس��ت .میر کاظمی در طی دو دوره ریاست خویش بر کمیسیون انرژی
دو مشی متفاوت را در پیش گرفت به گونه ای که وی در زمان وزارت
رس��تم قاسمی بر نفت همواره روش��ی تعاملی همراه با همکاری را در
دس��تور کار خود داش��ت و به عنوان بازوی فکری و پشتیبانی صنعت
نفت به ایفای نقش می پرداخت .این همکاری تنگاتنگ تا پایان دولت
دهم ادامه داشت تا اینکه دولت تدبیر و امید پا به عرصه سیاسی کشور
نهاد و عمال فصلی نو در نحوه اداره کش��ور کلید خورد .همزمان با این
تغییر و تحوالت مش��ی و روش کاری میر کاظمی ،وزیر اس��بق نفت
دچار دگرگونی بزرگی شد تا جایی که وی بیشترین تالش را برای عدم
اقبال و رای آوری زنگنه به کار بست اما در نهایت موفق نشد که ردای
دوخته شده وزارت نفت را از تن او درآورد .پس از ورود زنگنه به طبقه
 15وزارت نفت ،میر کاظمی باز هم از پا ننشس��ت و به دالیل مختلف
وزیر نفت را به مجلس می کش��اند تا به قول برخی هم قدرت خود را
به رخ وی بکشد و هم وزیر را کالفه و سردرگم نماید .در هر صورت،
پس از انتخابات این کمیس��یون در سال گذشته و انتخاب دکتر مروی
در راس کمیسیون انرژی مجلس مطامع و غرایض سیاسی رنگ باخت
و جای خود را به تصمیم س��ازی های نفت��ی داد به گونه ای که دیگر
حضور وزیر نفت در کمیس��یون انرژی نه به خاطر کج س��لیقگی های
غی��ر فنی که فقط به دالیل اقتصادی – نفتی بود .این انتخاب منجر
به آرامش و ثباتی خاص در وزارت نفت شد تا وزیر نفت بتواند با خیالی
آس��وده به رتق و فتق مسایل داخلی و بین المللی صنعت نفت بپردازد.
پر واضح اس��ت که در ش��رایط فعلی که صنعت نفت با انواع و اقس��ام
تهدیدهای بین المللی روبرو اس��ت ،پاسخگویی و احضارهای متعدد به
مجل��س ،ضمن آنک��ه توان کاری و فکری وزی��ر و مدیرانش را تحت
الش��عاع قرار می داد ،در بازدهی امور توس��عه ای و افزایش تولید نفت
و گاز نیز نقش��ی مس��تقیم ایفا می نمود .به طور طبیعی در این فضای
سراس��ر اختالف ،ش��اید دیگر انرژی برای کار کردن و ایجاد تحوالت
م��ورد انتظار در صنعت نفت ،توقع نادرس��تی بود چه اینکه وزیری که
می بایست گره های اساسی صنعت را باز کند ،همواره در گرداب های
ساخته شده برخی عوامل متضاد سیاسی گرفتار می شد و عمال فرصتی
برای انجام امور بزرگ نمی ماند ،هر چند به باور نگارنده زنگنه در این
گرداب ها متوقف نش��د و اتفاقات بزرگ و بس��یار مثبتی در دو س��ال
اخیر و به هنگامه ورود مهندس زنگنه در نفت به منصه ظهور رس��یده
اس��ت .المحاله این چنین ش��رایطی ایجاب می کرد که بایستی خونی
تازه به کالبد مهمترین کمیس��یون مجلس دمیده شود خونی که بتواند
به مثابه بال صنعت نفت چرخ های این صنعت را با قدرت هر چه تمام
ت��ر به گردش در آورد .وجود چنین تفکر پس��ندیده ای بود که موجب
ش��د انتخابات سه شنبه گذشته به آزمونی جدی برای نمایندگان عضو
کمیس��یون انرژی مبدل گردد .به هر تقدی��ر ماراتن انتخاب رییس و
اعضای هیات رییس��ه کمیس��یون انرژی مجلس در نهایت با انتخاب
دکت��ر علی مروی به عنوان رییس کمیس��یون انرژی مجلس به پایان
رسید تا بدینوسیله مجلس بار دیگر پیامی روشن و شفاف از جنس رفتار
اقتصادی و نه سیاسی به نفت ارسال کند .به اعتقاد صاحبنظران ،دکتر
مروی ،بهترین فرد برای اداره کمیسیون انرژی مجلس است چه اینکه
وی فردی پر تجربه ،کارشناس و در عین حال مستقل و دارای روحیه
تعاملی اس��ت .همان فاکتور مهمی ک��ه همواره مورد تاکید مقام معظم
رهبری مبنی بر تعامل و ش��رح صدر دولت و منتقدان باهم اس��ت .به
هر تقدیر ،امیدواریم نتیجه انتخابات کمیس��یون انرژی در سال پایانی
مجلس شورای اسالمی در دوره نهم همگرایی ،وحدت رویه و نیل به
توسعه مطلوب صنعت نفت در همه عرصه ها باشد.

اولویت بندی صادرات گاز ایران از زبان مهندس علیرضا کاملی؛

اول کشورهای منطقه بعد اروپا

دانش نف�ت :در برهه ای که صادرات نفت
ای�ران تح�ت تدابیر و ش�رایط ش�دید ناش�ی از
تحریم قرار دارد ،به نظر می رسد وضعیت صنعت
گاز روز ب�ه روز بهتر و امیدوار کننده تر می ش�ود.
در این باره مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از
مذاکره با  ١٧٠شرکت خارجی برای صادرات گاز
در س�ال  ٩٣خبرداده و گفته :س�ال  ٩٣نخستین
سالی بود که تراز گاز در کشور مثبت شد.

مهن��دس علیرضا کاملی با بیان این که
ایران ب��ا  ٣٤تریلیون مترمکع��ب گاز ،دارنده
بزرگتری��ن ذخای��ر گازی دنیا اس��ت ،به افزای��ش تولید روزانه
بیش از  ١٢٠میلیون مترمکعبی گاز در س��ال گذشته اشاره کرد
و گف��ت :با توجه به سیاس��ت وزارت نف��ت ،افزایش تولید گاز
در کش��ور قرار است ظرف سه س��ال آینده تداوم پیدا کند ،به
نحوی که در س��ال  ٢٠١٩تولید گاز به یک میلیارد مترمکعب

هم اکنون با کشورهای ترکمنستان ،ارمنستان،
آذربایجان ،ترکیه تعامل نزدیکی وجود دارد
و بزودی عراق نیز به این کشورها اضافه
می شود؛ ضمن این که مذاکراتی با دیگر
کشورهای منطقه خلیج فارس مثل امارات،
کویت ،بحرین ،عمان و  ...صورت گرفته و
در حال بستر سازی برای صادرات گاز به این
کشورها هستیم
در روز برسد؛ بدین ترتیب شرایطی فراهم می شود که بخشی
از این افزایش تولید برای صادرات در نظر گرفته ش��ود .کاملی
با اش��اره به این که سیاس��ت کلی و کالن صادرات گاز بدین
صورت اس��ت که با افزایش تولید گاز ،تفکیک و تخصیص آن
به بخش��های مختلف از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت
ب��ر منابع هیدروکربوری و با هماهنگی با وزیر نفت صورت می
گیرد ،تصریح کرد :سیاست صادرات گاز نیز از سوی وزیر نفت
به شرکت ملی صادرات گاز تکلیف می شود .مدیرعامل شرکت
مل��ی صادرات گاز ایران با اش��اره به این که اولویت نخس��ت
برای صادرات گاز کش��ورهای منطقه هس��تند ،اظهار کرد :هم
اکنون با کش��ورهای ترکمنستان ،ارمنستان ،آذربایجان ،ترکیه
تعام��ل نزدیکی وجود دارد و بزودی عراق نیز به این کش��ورها
اضافه می ش��ود؛ ضمن این که مذاکراتی با دیگر کش��ورهای
منطق��ه خلیج فارس مثل امارات ،کوی��ت ،بحرین ،عمان و ...
صورت گرفته و در حال بس��تر س��ازی برای ص��ادرات گاز به
این کش��ورها هس��تیم .به گفته وی ،با توجه ب��ه روند فزاینده
تولی��د گاز و همچنین طوالنی بودن زمان مذاکرات قرارداهای
گازی الزم اس��ت از هم اکنون ای��ن اقدامها و مذاکرات انجام
شود .مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان این که
عالوه بر قراردادهای کنونی صادرات گاز و همچنین مذاکراتی
که برای صادرات گاز در جریان اس��ت ،بح��ث ال ان جی نیز
مورد تاکید وزیر نفت است به سه پروژه پرشین ،ایران و پارس
ال ان جی اش��اره کرد و افزود :به دلیل تحریم دو پروژه پارس
و پرش��ین ال ان جی متوقف ش��ده اس��ت ولی پروژه ایران ال
جی با پیش��رفت حدود  ٥٠درصدی در جریان اس��ت و مترصد
برداشته شدن تحریمها برای وارد کردن تاسیسات و تجهیزات
الزم این پروژه هس��تیم .کاملی با اشاره به این که سهم ال ان
ج��ی از کل تجارت گاز دنیا  ٣١درصد اس��ت که از این میزان
 ٧٠درصد آن در آسیا و خاورمیانه صورت می گیرد و ایران نیز

می تواند س��هم مناسبی از این تجارت داشته
باش��د ،تصری��ح کرد :ورود ب��ه صنعت ال ان
جی و بازار ال ان جی به معنای دسترس��ی به
بازارهای دورتر اس��ت که نمی توان از طریق
خط لوله به آن دسترس��ی داشت .وی با بیان
این ک��ه هم اکنون  ٦٠ترمین��ال دریافت ال
ان جی در آس��یا وجود دارد و قرار اس��ت ٤٠
ترمینال دیگر نیز به این تعداد افزوده ش��ود،
گف��ت :این بدان معناس��ت که دنی��ا و بویژه
کشورهای آس��یایی خود را آماده می کنند تا
بتوانند سهم بیشتری از تقاضا و نیازشان را از طریق ال ان جی
تامین کنند؛ طبیعی اس��ت که ای��ران هم باید خود را برای این
رش��د تقاضا آماده کند .کاملی با بی��ان این که عالوه بر پروژه
ایران ال جی ،شرکت ملی صادرات گاز راههای دیگری را برای
صادرات گاز تحت بررسی دارد به برنامه صادرات گاز به عمان
که بخشی از گاز صادراتی به این کشور قرار است در تاسیسات
ال ان جی استفاده شود اشاره کرد و افزود :در این زمینه بخشی
از کارهای ابتدایی صورت گرفته و بزودی بحث انتخاب مشاور
خط و مطالعات مهندسی آن شروع خواهد شد .کاملی همچنین
به واحد ش��ناور ال ان جی ( ) FLNGنیز اشاره کرد و با بیان
ای��ن که هم اکنون مذاکرات اولیه با بزرگترین ش��رکت ال ان
ج��ی دنیا برای واحد ش��ناور ال ان ج��ی ( ) FLNGدر حال
انجام اس��ت ،گفت :امیدواریم با لغو تحریم ،به سرعت وارد فاز
مطالعاتی و اجرایی این پروژه ش��ویم؛ ب��ه نحوی که بتوان در
فاصله  ٢سال و نیم تا سه ساله مقارن با اوج تولید گاز در کشور
از این ظرفیت استفاده کرد و بتوان بخشی از صادرات گاز را از
طریق ال ان جی انجام داد .مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات
گاز درب��اره صادرات گاز ب��ه اروپا با تاکید بر ای��ن که اولویت
نخست در صادرات گاز ،کشورهای است که از لحاظ جغرافیایی
به ایران نزدیک هستند ،تصریح کرد :ایران می تواند با ساخت
حداکث��ر  ٢٠٠کیلومتر خط لوله ،گاز را به کش��ورهای حاش��یه

به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین ال
ان جی متوقف شده است ولی پروژه ایران
ال جی با پیشرفت حدود  ٥٠درصدی
در جریان است و مترصد برداشته شدن
تحریمها برای وارد کردن تاسیسات و
تجهیزات الزم این پروژه هستیم
خلیج فارس صادر کند و طبیعی است که این کشورها به دلیل
هزینه ،زمان کمتر و منافع بیشتر ،اولویت نخست صادرات گاز
هستند .وی با بیان این که ورود به بازار گاز اروپا از طریق خط
لوله در شرایط فعلی حداقل به چهار هزار کیلومتر خط لوله نیاز
دارد که که نیازمند هزینه باال و زمان بیش��تری است ،تصریح
کرد :البته این بدان معنی نیست که به بازار اروپا چشم نداشته
باش��یم بلکه نگاه ما به این بازار بلند مدت اس��ت؛ امیدواریم از
طریق ال ان جی به بازارهای اروپا دسترسی پیدا کنیم .کاملی
همچنی��ن به بحث تبدیل گاز به برق نیز اش��اره کرد و با بیان
این که در این زمینه تا کنون چندین توافقنامه امضا شده است،
اظهار ک��رد :امیدواریم با احداث این نیروگاهها و تبدیل گاز به
برق و تامین برق کش��ورهای همجوار ارزش افزوده ناش��ی از
تبدیل گاز به برق نصیب کش��ور شود.مدیر عامل شرکت ملی
ص��ادرات گاز ایران افزود :همچنی��ن در این زمینه مذاکراتی با
شرکتهای خارجی برای تبدیل گاز به برق انجام شده است.

نیاز  100میلیارد دالری صنعت گاز برای بازسازی
دان�ش نفت :ایران برای بازس�ازی صنعت

گاز خ�ود  100میلیارد دالر احتی�اج دارد و با توجه
ب�ه اینکه به پایان چند دهه تحریمهای بین المللی
علی�ه ته�ران نزدی�ک میش�ویم ،دیدارهایی بین
ای�ران و غوله�ای ان�رژی اروپایی ص�ورت گرفته
است.

عزی��زاهلل رمضانی مدیر ام��ور بینالملل
شرکت ملی گاز ایران در گفتوگو با بلومبرگ
در پاریس گفت :ما از سرمایه گذاری شرکتها و
ف��ن آوری جدید اس��تقبال میکنیم .در  18ماه
گذش��ته ما مذاکرات زیادی با ش��رکتهای خارجی داشته ایم.در
ش��رایطی که بازارها منتظر بازگشت نفت ایران به بازار هستند
اهمیت گاز در بلند مدت از سوی شرکت بریتیش پترولیوم مورد
تاکید قرار گرفته و این شرکت در آمار خود اعالم کرد که ایران
پس از گرفتن جایگاه نخست بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان
در سال  2011از روسیه همچنان در رتبه اول قرار دارد.رمضانی
با بیان اینکه نیمی از  100میلیارد مورد نیاز ایران باید از س��وی
ش��رکتهای خارجی تامین ش��ود افزود :حمیدرضا عراقی معاون
وزیر نفت ایران در ماه جاری در اجالس جهانی گاز با شرکتهای
بین المللی دیدار کرده اس��ت.مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی
گاز ایران افزود :در پاریس ما با شرکتهای زیادی عمدتا از اروپا
دیدار کردیم و آنها بسیار مشتاق به مذاکره هستند.چشن انداز از
سرگیری عرضه سوختهای فسیلی از سوی ایران یکی از مبهم
ترین موارد برای بزار انرژی جهانی اس��ت که در حال حاض به
دلیل افزایش عرضه نفت شیل آمریکا و تصمیم عربستان برای
باال نگه داش��تن تولید خود متزلزل ش��ده است.رمضانی افزود:
اگر توافق هس��ته ای نهایی درباره برنامه هستهای ایران تا 30
ژوئن امضا ش��ود و تحریمها لغو ش��وند ،ایران قصد دارد ظرف

چهار سال صادرات گاز خود را هفت برابر کرده
و به  200میلیون متر مکعب در س��ال برساند.
ای��ران میخواهد تولید خود را ظرف پنج س��ال
از  800میلی��ون متر مکعب کنون��ی به روزانه
یک میلیارد و  200میلیون متر مکعب برساند.
به گفته پرابهات سینگ مدیربازاریابی شرکت
گیل هند یک��ی از بزرگترین واردکنندگان گاز
جه��ان ،این مق��دار به عرضه جدی��د از جانب
آمریکا و اس��ترالیا در اواخر امس��ال و افزایش
عرضه ش��رق آفریقا تا پایان دهه جاری افزوده
خواهد شد.سینگ گفت :این شبیه یک منبع نامحدود است که
به عرضه زیاد کنونی از سوی آمریکا اضافه خواهد شد و باعث
میشود قیمت گاز س��الهای زیادی تحت کنترل باقی بماند.آمار
بریتیش پترولیوم حاکی از اینست که ایران فصای زیادی برای
افزایش تولید دارد .در ش��رایطی که ذخایر گاز ایران نس��بت به
روس��یه کمی بیشتر است اما در س��ال  2014کمتر از یک سوم
روس��یه گاز تولید کرد.ص��ادرات گاز برای ای��ران کمی چالش
برانگیزت��ر خواهد بود .ایران تنها ی��ک کارخانه صادرات ال ان
ج��ی نیمه کاره دارد که مس��یرهای کمی را ب��رای صادرات در
اختیار این کش��ور قرار میدهد.جاناتان استرن رئیس برنامه گاز
طبیعی در موسس��ه مطالعات انرژی آکسفورد گفت :حتی با لغو
تحریمها همه چیز علیه صادرات گاز ایران به بازارهای جهانی از
جمله اروپا از طریق خط لوله یا ال ان جی اس��ت.ایران به نتایج
بلندمدت چش��م دوخته و گاز را برای کش��ورهایی که به دنبال
منابع ارزانتر و پاک تر انرژی هس��تند ،کلیدی می بیند.رمضانی
افزود :گاز طبیعی در  20الی  30سال آینده اصلی ترین سوخت
خواهد بود .ذغال سنگ با گاز طبیعی جایگزین خواهد شد و گاز
طبیعی پس از نفت به پرمصرف ترین سوخت تبدیل خواهد شد.

خبر

رییس کمیسیون انرژی مجلس؛

بحث استیضاح وزیر نفت
جدی نیست

دان�ش نف�ت :ریی�س کمیس�یون ان�رژی مجل�س ش�ورای
اسلامی درباره طرح اس�تیضاح وزیر نفت ،گف�ت :این موضوع مطلب
جدی نیس�ت و بحث اس�تیضاح از جمله مسایلی اس�ت که همواره از
سوی نمایندگان مطرح می شود.

دکت��ر علی مروی در حاش��یه س��ومین کنفران��س انرژی
بادی ایران در گفت و گو با خبرنگاران افزود :موضوع اس��تیضاح
وزیر نفت به صورت جدی مطرح نش��ده و تنها از س��وی یکی از
نمایندگان مطرح شده که امیدواریم جدی نباشد .وی درخصوص
حمای��ت مجلس از انرژی های تجدیدپذیر ،گفت  :این مس��اله از
موضوعات جدی اس��ت که مجلس شورای اسالمی مورد بررسی
و پیگیری قرار می دهد و با توجه به ظرفیت باالیی که در کشور
وجود دارد ،متاسفانه از این ظرفیت اکنون به اندازه کافی استفاده
نش��ده اس��ت .دکتر مروی افزود :ب��رای اس��تفاده از انرژی های
تجدیدپذیر مش��کلی در زمینه قوانین وجود ندارد و در صورتی که
نیازمند قوانین جدیدی باش��یم ،مجلس آمادگی هرگونه همکاری
در این زمینه خواهد داش��ت .وی ادامه داد :در حال حاضر طرحی
در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با عنوان «حمایت از
صنعت برق کشور»تهیه شده که برای ارائه در صحن علنی تقدیم
مجلس خواهد ش��د .رییس کمیسیون انرژی مجلس درخصوص
صرفه اقتصادی استفاده از انرژی های بادی نیز گفت :بهره گیری
از انرژی بادی مقرون به صرفه اس��ت چرا که حدود  90درصد از
قطعات ساخت این نیروگاه در داخل کشور تولید می شود.
تامین  6000میلیارد تومان برای گازرسانی به مناطق فاقد گاز

در همین حال ،رئیس کمیس��یون انرژی مجلس از پیگیری
کمیس��یون متبوعش جهت اطمینان خاطربخشیدن به مردم برای
افزای��ش نیافتن مجدد قیمت س��وخت به ف��وب خلیج فارس خبر
داد .دکتر علی مروی در ادامه گفت :آفات دو و س��ه نرخ س��وخت
با تک نرخی ش��دن آن کاهش یافت .نماینده مردم نیش��ابور تک
نرخ ش��دن قیمت سوخت و شفاف سازی اطالعات مالکان وسایل
نقلیه را در کاهش میزان قاچاق س��وخت موثر دانست .وی با اشاره
ب��ه تکلیف قانونی وزارت نفت برای افزایش قیمت س��وخت تا 90
درص��د قیمت فوب خلیج فارس ،گفت :وزیر نفت از افزایش نیافتن
قیمت سوخت سخن گفته اس��ت ،ما هم در کمیسیون این مساله
را پیگیری میکنیم ،مردم خاطر نش��ان جمع باش��د .دولت کسری
بودجه اش را باید از س��ایر محلها و صرفه جویی در سایر هزینهها،

تامین کند؛ عالوه بر این باید بگویم بر اساس آمار دریافتی از وزارت
نفت وضعیت تولید و صادرات نفت بهبود چش��مگیری یافته است.
این آمار حکایت از بهبود ش��رایط اقتصادی کشور در آینده نزدیک
دارد .رئیس کمیس��یون انرژی پنجم توسعه را فرصت خوبی برای
رسیدن نرخ سوخت به  90درصد خوب خلیج فارس دانست و افزود:
دول��ت قبل بنا به دالیل از اجرای قان��ون در این بخش جلوگیری
ک��رد ،اما دولت فعلی قیمت س��وخت را تک نرخی کرد تا مفاس��د
حاکم در بازار سوخت به حداقل برسد .دکتر مروی از تامین 6000
میلیارد تومان بودجه توس��ط وزارت نفت برای گازرسانی به شهرها
و روس��تاهای فاقد گاز خبر داد و افزود :وزارت نفت از محل منابع
داخلی و تس��هیالت  6000میلیارد تومان بودجه برای گازرسانی به
مناطق فاقد گاز تامین کرده است .تزریق این بودجه موجب کاهش
مصرف س��وخت مایع ،ایجاد اش��تغال پایدار و رفاه زندگی مردم در
اقصی نقاط کشور میشود .نماینده مردم نیشابور سرمایه گذار 8/4
میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی در نظام بانکی و پرداخت
تسهیالت به سرمایه گذاران بخش خصوصی را یادآور شد و افزود:
مصوبه مجلس در این خصوص زمانی انجام شد که صندوق توسعه
ملی موجودی قابل مالحظهای داشت .امیدوارم اجرای این مصوبه
دچار خلل نشود .وی حذف نظام سهمیه بندی سوخت را به مفهوم
کنار گذاشتن بانک اطالعاتی وسایل نقلیه موتوری ندانست و افزود:
دولت قطعا از بانک اطالعاتی نظام سهیه بندی سوخت وزارت نفت
استفاده خواهد کرد.

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:

باید به سازندگان داخلی اعتماد کرد

دان�ش نف�ت :رئیس هی�أت مدیره
انجمن س�ازندگان تجهیزات صنعت نفت
با اش�اره به عدم حمایت دولت از س�اخت
داخ�ل گف�ت :پیش�نهادهای ش�رمآور به
منظور واردات کاالها با وجود نمونه داخلی
به انجمن داده میشود.

س��یامک صمیمیدهک��ردی
در یک نشس��ت خبری ک��ه در انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار
شد ،با اشاره به قانون حداکثر استفاده از
توان داخل گفت :این قانون در سال 76
توسط مجلس شورای اسالمی تصویب
و در سال  91نیز مورد اصالح قرار گرفت
و هماکنون این قانون در کش��ور جاری
اس��ت.رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت
نفت با اش��اره به اینکه متأسفانه وزارت صنعت نتوانسته است
تاکنون ش��اهبیت این قانون را اجرایی کند ،گفت :براساس این
قانون از تاریخ تصویب ارجاع هر نوع کاری باید به شرکتهای
داخلی باش��د.وی تأکید کرد :از س��ال  91که این قانون ابالغ
شده است تا سال  92هیچ کاری بر روی آن صورت نگرفت و
در دولت جدید نیز جلسات متعددی با مسئوالن وزارت صنعت
برگزار شدتا این مشکل برطرف شود ،اما از خرداد سال گذشته
تاکنون آییننامه اجرایی آن ابالغ نش��ده است و بر این اساس
تمام کارها به ش��رکتهای خارجی داده میش��ود ،درصورتی
که توان س��اخت کاال در داخل کش��ور ب��ه بهترین نحو وجود
دارد.وی با اش��اره به اینکه متأس��فانه تجهی��زات مورد نیاز به
کش��ور وارد میش��ود و از همه بدتر پ��س از واردات معافیت
نیز از وزارت صنعت میگیرند ،خاطرنش��ان کرد :براساس این
قانون باید به سازندگان داخلی اعتماد کرد که متأسفانه دولت
این اعتماد را به س��ازندگان نداد.صمیمی بهعنوان نمونه گفت:
پاالیشگاه ش��ازند اراک همین هفته گذش��ته کاتالیستی را از

کش��ور چین وارد کرد ک��ه نمونه آن در
داخ��ل کش��ور وج��ود دارد و همچنین
پاالیش��گاه آبادان پمپهای فرآیندی را
ک��ه به بهترین ش��کل در داخل کش��ور
تولید میشود از کشورهای خارجی وارد
میکن��د بدون آنکه به کس��ی بربخورد.
رئی��س هیأت مدیره انجمن س��ازندگان
تجهی��زات صنع��ت نفت با بی��ان اینکه
واس��طههای مختلفی ب��ه انجمن رجوع
میکنند و پیش��نهادهای ش��رمآوری به
منظ��ور واردات کاال میدهن��د تصریح
ک��رد :بهعنوان مثال اخیراً یک واس��طه
پیش��نهاد یک میلیارد تومانی به منظور
کم��ک به انجم��ن داد ت��ا بتواند مجوز
واردات کاالی��ی را بگیرد که نمونه آن در داخل کش��ور وجود
دارد.صمیمی اظهار داش��ت :سال گذش��ته نامههای سرگشاده
متع��ددی به وزیر صنعت دادیم تا دس��تورالعمل قانون حمایت
از توان داخل اجرایی ش��ود ،اما متأسفانه آقای نعمتزاده هیچ
عکسالعملی نس��بت به این نامهها انج��ام نداد.وی ادامه داد:
نگران��ی ما در م��ورد ورود س��رمایهگذاران خارجی پس از لغو
تحریمهاست .در ش��رایط فعلی که هیچ حمایتی از سازندگان
داخلی انجام نمیش��ود ،ما نگرانیم .اگر خارجیها به کشور ما
بیایند ،آنگاه چه بالیی بر س��ر م��ا میآید.رئیس هیأت مدیره
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد :درحال
حاضر البیگریها توس��ط سفارتخانههای کشورهای خارجی
با مس��ئولین صنعت نفت آغاز ش��ده و به دنبال آن هستند که
بتوانند بازار ایران را در دست بگیرند .این جای نگرانی دارد که
برندهای خارجی به کش��ور بیایند و تمام تالش چندین س��اله
انجمن سازندگان را از بین ببرند .بر این اساس به نظر میرسد
ی��ک وادادگی برای ورود کااله��ای خارجی در حال رخ دادن
است که ما از این بابت شدیداً احساس خطر میکنیم.

رویترز:

ایران  ۴۰میلیون بشکه نفت ذخیره کرده است

دانش نفت :ایران  ۴۰میلیون بشکه نفت را در نفتکشهایی
ک�ه بر روی دریا مس�تقر هس�تند ذخی�ره کرده تا در ص�ورت رفع
تحریمها بالفاصله نسبت به فروش آنها اقدام کند.

در حالی که مذاکرات هستهای میان ایران و گروه 5+1
برای دس��تیابی به توافقی درباره محدودیت برنامه هس��تهای
کشورمان در ازای رفع تحریمها ،ادامه دارد ،خبرگزاری رویترز
مدعی شد ایران  40میلیون بشکه نفت را در نفتکشها ذخیره
کرده است تا در صورت رفع تحریمها بالفاصله به فروش آنها
اقدام ورزد.این  40میلیون بش��که در نفتکشهایی که متعلق
به ش��رکت ملی نفتکش ایران هس��تند نگهداری میش��وند.

رویت��رز میگوید :منابع حمل و نقل دریایی و اطالعات درباره
نفتکشها نش��ان میدهند که در سه ماه گذشته ایران دستکم
 15نفتکش بسیار بزرگ را که هر کدام قادر به حمل  2میلیون
بش��که نفت هستند برای ذخیرهسازی این محصول اختصاص
داده است.ش��رکت "بروکر پوتن و پارتنرز" تخمین میزند که
 17نفتکش بزرگ برای ذخیره س��اختن نفت ایران اختصاص
یافته اس��ت.یک منبع دیگر که حرک��ت نفتکشها را زیر نظر
دارد مدعی ش��ده که ایران بیش از  45میلیون بش��که نفت را
در  23تانکر شامل تعدادی شناور که جزو ناوگان شرکت ملی
نفتکش ایران نیستند ،ذخیره کرده است.

