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وزارت امور خارجه برای تقویت سرمایه گذاری در حوزه انرژی تالش میکند

یادداشت اول

هماهنگی ظریف  -زنگنه برای
اوج گیری دیپلماسی انرژی

خادمی از حفاری شمال رفت اما ...؛



نخبگان نفت را دریابیم

احمد مددی

کاش��ف نفت خ��زر و یک��ی از مدیران توس��عه خواه صنعت نف��ت ،پس از
 7س��ال مدیریت موثر بر ش��رکت حفاری ش��مال با حکم رئیس بنیاد مستضعفان
از این ش��رکت رفت و عزت اهلل حجازی ،مدیرعامل س��ابق نفت بهران به عنوان
مدیرعامل جدید شرکت حفاری شمال منصوب شد .نگارنده تغییر را حق هر مدیر
باالدستی میداند و در آن هم بحثی نیست اما سوال جدی از تدبیرپردازان صنعت
پر ریش��ه نفت این اس��ت که مگر صنعت نفت و به ویژه صنعت بس��یار حس��اس
حفاری ایران چند مدیر به مانند مهندس خادمیدارد که حتی پس از تغییر ایشان،
پس��تی درخور و مرتبط با تخصص کلیدی اش را به او پیش��نهاد نمیدهیم؟ در برهه کنونی که صنعت نفت از
کمبود مدیران جوان ،پرتوان و با تجربه در مضیقه و فقر اس��ت ،به راس��تی چرا میگذاریم امثال خادمیها که
حس��اب و کتاب خود را در مدیریت نفت به بهترین نحوی پس داده اند ،به راحتی عرصه مدیریت این صنعت
با ریشه را ترک بگویند؟ المحاله و به اذعان صاحبنظران ،صنعت نفت به دلیل سیاسی کاری دولتهای نهم
و دهم امروزه چنان از مدیران اس��تراتژیک ،خوش��نام و با تجربه تهی گردیده که بایس��تی در روز روش��ن و با
چراغقوه در کوچههای تاریک نفت به دنبال مدیرانی به مانند «خادمی» و امثالهم بگردیم .آیا با این رویه تغییر
و به حال خود رها کردن مدیرانی اینچنین تحول خواه و توس��عه دهنده ،امکان توس��عه واقعی صنعت نفت را
خصوصا در روزگار پسا تحریم خواهیم یافت؟ همه اهالی صنعت نفت به خاطر دارند که شرکت حفاری شمال
در  7س��ال پیش ،ش��رکتی بسیار معمولی با اهدافی کامال بی هدف! و باری به هر جهت بود چه اینکه مدیران
شاغل در آن برهه به عنوان تبعیدگاه بدان مینگریستند اما با ورود مهندس خادمیو دیگر مدیرانش و دمیده
شدن تفکر توسعه ای در این شرکت ،شرکت حفاری شمال در کوتاه ترین زمان ممکن هم از لحاظ کمیو هم
از لحاظ کیفی به چنان توسعه ای دست یافت که در چندین سال اخیر به عنوان بهترین شرکت بورسی ایران
مطرح و مشهور گردید .اما اوج عملکرد خادمیرا بایستی در راه اندازی دکل فوق سنگین امیر کبیر و پذیرش
ریس��کهای خطرناک آن و متعاقبا کش��ف نفت در خزر با همان دکل جستجو کرد .آری! خادمیو همکارانش
در بخش ایرانی خزر مرغوب ترین نفت دنیا را کشف کردند .به بیان دیگر ،اگر در مسجد سلیمان انگلیسیها
نفت را کش��ف کردند اما در دریای خروش��ان مازندران ،افتخار کشف نفت به ایرانیها و شرکت حفاری شمال
تحت مدیریت خادمیرس��ید و ضرب سکه کش��ف نفت به نام ایرانیها ثبت و ضبط گردید .اما افتخارات این
مدیر خوش فکر و ریسک پذیر به اینجا هم ختم نشد .او در اقدامیشجاعانه -که کمتر کسی جرات انجام آن
را دارد -و در شرایط خاص تحریمیکشور ،پس از  29سال به افسانه حضور دکل ملکی دریایی در ایران پایان
داد و با تدبیر و پذیرش ریس��کهای این مدیر بود که دکل فوق مدرن «س��حر یک» به آبهای خلیج همیشه
فارس راه یافت .سحر  2نیز یکسال بعد از سحر یک آمد تا صنعت نفت در حوزه حفاری دریایی جان بگیرد .به
هر تقدیر ،بسیار شایسته است که خدمات شایان و منحصر بفرد مهندس خادمیرا ارج نهاده و در ادامه خدمت
ایش��ان به صنعت نفت ،جایگاهی درخور و شایس��ته برای وی در نظر بگیریم که اگر چنین نکنیم بی تردید با
دس��تان خود «نخبه کشی»کرده ایم .المحاله وجود اختالف نظر و عقیده در مدیران هر مجموعه ای به ویژه
صنعت معظم نفت طبیعی و عادی اس��ت و نباید اجازه دهیم که این اختالفات خدای نکرده رنگ دیگری به
خود بگیرد .بر این اس��اس ،هنر مردان بزرگ در همس��و کردن و همگرایی عقاید متضاد و نگاههای متفاوت و
ساختن دروازهها و فرصتهای طالیی از آنهاست .به اعتقاد نگارنده ،شیخ الوزرای نفت که همواره نگاه ژرف
و درایت خویش را در س��خت ترین ش��رایط به منصه ظهور رسانده اینبار نیز نخواهد گذاشت تا صحنه صنعت
نفت از خدمات مدیری خدوم ،دلسوز و با تجربه همچون مهندس هدایت ا ...خادمیخالی شود.

دان�ش نف�ت :بخ�ش اقتص�ادی وزارت
ام�ور خارجه تالش دارد ت�ا زمینههای همکاری و
س�رمایه گذاریهای مش�ترک میان ایران و دیگر
کش�ورها در ح�وزه انرژی هرچه بیش�تر افزایش
یابد.

مرضی��ه افخم س��خنگوی وزارت امور
خارجه روز چهارش��نبه چهارم ش��هریورماه در
نشس��ت خبری خود با خبرنگاران و در پاسخ
به ش��انا ،به تالش��های گس��ترده وزارت امور
خارج��ه برای تقویت حوزه دیپلماس��ی انرژی
اش��اره کرد و گف��ت :هرچند تعامل س��ازنده
ای��ران با کش��ورهای جهان بخش��ی مربوط
به حوزههای سیاس��ی اس��ت اما نقش عوام��ل اقتصادی نیز هم
اکنون در همکاریهای مش��ترک بیش��تر نمایان ش��ده است.وی
اف��زود :وزارت امور خارجه در ح��وزه اقتصادی و همچنین تقویت

سرمایه گذاریهای مشترک در بخش انرژی
بس��یار پر تحرک بوده و بخ��ش اقتصادی
ای��ن وزارتخانه تالش��های گس��ترده ای با
نمایندگان سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها
برای تقویت سرمایه گذاریهای مشترک در
حوزه انرژی انجام داده اس��ت.افخم تصریح
کرد :روس��ای ادارات وزارت امور خارجه در
س��مینارهای مختلف با ش��رکای اقتصادی
دیگر کش��ورها در تماس هس��تند تا آنها را
شناسایی کرده تا در بخش انرژی و ارتقای
ظرفی��ت همکاریها بتوانیم با این کش��ورها
همکاری کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :تقویت همکاریها در حوزه انرژی با کشورهای جهان
در وزارت خارجه با جدیت و تمرکز دنبال میش��ود که امیدواریم
بتوانیم هرچه بیشتر این تعامالت را افزایش دهیم.

جلوگیری از واسطه گری در فروش نفت توسط دولت تدبیر و امید
دان�ش نفت :تمرکز ب�ر صادرات نفت خام در ش�رکت ملی

نف�ت و ش�فاف س�ازی در معامالت ف�روش نفت خ�ام و میعانات
گازی و همچنی�ن جلوگی�ری از واس�طه گ�ری از جمل�ه مهمترین
دستاوردهای دولت یازدهم در صنعت نفت کشور بشمار میرود.

براساس گزارش عملکرد وزارت نفت دولت تدبیر و امید،
میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور از شهریورماه
سال  ١٣٩٢تا پایان سال  ١٣٩٣با پیشرفت  ١٤درصدی مواجه
بوده است.برمبنای این گزارش ،افزایش متوسط صادرات نفت
خام و میعانات گازی کش��ور از  ١٢٠٠هزار بش��که در روز در
 ٥ماهه نخس��ت س��ال  ١٣٩٢ی��ه  ١٣٦٤هزار بش��که در روز
در س��ال  ١٣٩٣رسیده است.تش��کیل هیئت پنج نفره فروش
نفت مصوب س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی برای اخذ تصمیم در
خص��وص موارد فروش نفت ،انج��ام اقدامهای الزم به منظور
ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی و گازی با اصالح چارچوب
قراردادهای کنونی صنعت نفت ،توافق با هیئت امنای صندوق
توسعه ملی برای اعطای تسهیالت مالی و اعتباری به طرحها

و پروژههای اولویتدار توسعهای نفت و گاز به ارزش  ٦میلیارد
دالر از جلم��ه اقدامه��ای دولت تدبیر و امی��د در بخش تولید
و ص��ادرات نف��ت خام و میعانات گازی محس��وب میش��ود.
تفاه��م با بانکهای تج��اری عامل دولت��ی و خصوصی جهت
کارگزاری اعتبارات و تس��هیالت مال��ی ،پیگیری اخذ گواهی
مسدودی منابع ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران
ب��ه ارزش  ٤میلیارد دالر برای کم��ک به تامین اعتبار طرحها
و پروژههای توس��عه نفت و گاز ،پیگی��ری عرضه نفت خام و
فرآوردههای نفتی در بازار بورس انرژی کش��ور و فعال کردن
بازارهای مرتبط نظیر بازار س��لف ،برنامه ریزی برای توس��عه
بندر جاسک به عنوان پایانه جدید صادراتی نفت (احداث پایانه
نفتی در جاس��ک ،خط انتقال نفت از خوزس��تان به جاسک)،
مطالبات مقدماتی ،تفصیلی و طراحی بهینه سازی و جایگزینی
سیس��تم اندازه گیری پایانه نفتی خارگ و همچنین جایگزینی
تجهیزات کمک ناوبری و ارتقا سیستمها در این پایانه از دیگر
اقدامهای دولت یازدهم در این بخش بشمار میرود.

خبر
یادداشت



نسخه ای برای روزهای ناخوش فوتبال نفت

محسن اقایی

تی��م فوتبال نفت تهران در آس��یا هم باخت تا ن��وار ناکامی های
فوتبال با ریش��ه نفت ادامه داشته باشد .به این ترتیب با شکست یک بر
صفر نفت در برابر االهلی امارات در ورزشگاه آزادی تهران امید های نفت
برای صعود به جمع  4تیم آسیا کمرنگ شد ،هر چند امیدواریم که نفتیها
نتیجه را در امارات عوض کرده و به نیمه نهایی جام قهرمانان آسیا صعود
کنند .نگارنده در یادداش��ت گذش��ته خود درباره مشکالت مدیریتی این
باشگاه به تفصیل سخن گفت و گفت که«:وجود کشمکش و بحران در
تیم فوتبال ریشه دار نفت تهران و وجود و ظهور اختالف شدید بین مدیر عامل و رییس هیات مدیره
باشگاه تا تهدید سرمربی به کناره گیری قطعا به نتایج این تیم ضربه های شدیدی وارد خواهد کرد».
پی��ش از ای��ن بروز این اختالفات تاثیر منفی اش را در نتایج تیم در لیگ برتر ایران گذاش��ته بود تا
جاییکه نفتی ها از چهار بازی اخیر خود فقط  3امتیاز دشت کرده بودند و اینک در قعر جدول رده بندی
جا خوش کرده اند .البته چالش های مدیریتی این تیم از فصل قبل آغاز شد و اکنون این چالش ها و
اختالفات تا جایی پیش رفته که نفت تهران دیگر نشانی از آن تیم با نشاط و جنگنده فصل قبل ندارد.
در همین حال سخنان مدیر عامل باشگاه نفت پس از باخت در آسیا در نوع خود جالب است .او بدون
اشاره به اختالفات موجود در شاکله نفت به قیمت سه بازیکن االهلی اشاره کرده و در اظهاراتی عامه
پسند گفته« :قیمت سه بازیک ن آنها  100میلیارد بود و هزینه زیادی را صرف کرده بودند و واقعیت
فوتبال همین اس��ت!! ».وی در ادامه تلویحا حضور نفت در جمع هش��ت تیم آسیا را کافی دانسته و
گفته که «قرار گرفتن در جمع  8تیم برتر آسیا نیز برای این تیم نتیجه مطلوبی محسوب میشود!»
حال روی سخن ما با رییس برکنار شده امور ورزش نفت و مدیر عامل فعلی باشگاه نفت است؛ بر
طبق شواهد و اخبار دریافتی ،قیمت  3بازیکن جذب شده تیم نفت در فصل جاری شامل سید جالل
حسینی ،نانگ و کارلوس سانتوز بالغ بر  3میلیارد تومان بوده که پرداخت این مبالغ در تاریخ باشگاه
نفت بی سابقه است .در ثانی قیاس باشگاههای عربی با باشگاههای ما به هیچ وجه صحیح نیست
و به نوعی فرافکنی است .این در حالی است که در گذشته نه چندان دور تیم فوتبال نفت تهران با
مدیریت در س��ایه محمد علیپور ستارگانی چون :یعقوب کریمی ،علیرضا بیرانوند ،مرتضی پور علی
گنجی ،امید عالیشاه ،وحید امیری و خیلی های دیگر را با مبالغ بسیار نازل جذب تیم نفت نمود که در
حال حاضر برخی از این بازیکنان به عضویت تیم ملی نیز درآمده اند .در همین حال گفته می شود
که چند بازیکن نفت با سفارش سرمربی و تایید مدیر عامل پیش پرداخت های فصل جاری خویش
را دریافت کرده اند و این در حالی اس��ت که مابقی بازیکنان عالوه بر اینکه هیچ دریافتی از فصل
جاری نداشته اند که  30درصد از فصل قبل هم از باشگاه طلب دارند! شنیده شده که بروز و ظهور
همین چالش نیز سبب شده که اختالف شدیدی بین بازیکنان قدیمی و جدید این تیم به وجود بیاید.
ب��ه هر تقدیر ،همانگونه که پیش بینی کردیم ،روزهای نا آرام تیم فوتبال نفت در لیگ قهرمانان
آسیا هم کار دستش داد و این تیم را در آستانه خذفی تلخ از این جام معتبر قرار داده است .حال روی
س��خن ما با وزیر محترم نفت و مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران است؛ شاید کوتاه کردن
دستهای نابلد در غیر از ساختار مدیریت و همزمان تغییر و تحول در مدیریت باشگاه و ایجاد تحولی
از جنس روحیه و انگیزه و ورود ژنرال های ورزشی و دلسوختگان و مدیران در سایه دیروز همچون؛
محمد علیپور مدیر توانا و کاریزماتیک ،دکتر کاظمی آشتیانی و دکتر علی نژاد بتواند در اردوگاه پر
چالش و نا امید نفتی ها امید را جاری سازد.

