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مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی مطرح کرد:

نقش تاثیرگذار جوانان در راهاندازی
 ۲فاز پاالیشگاه ستاره خلیجفارس

ایران از واردات کاتالیستهای آمریکایی بنزین خودکفا شد

صفحه14
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تحلیلی درباره سخنان اخیر مدیر عامل هلدینگ
پتروشیمی خلیج فارس در جمع کارکنان؛

آیا فقط اضافه کار کارکنان
هلدینگ خلیج فارس
شبهه دار است؟

صفحه16

بررسی دیدگاههای کارشناسان و تحلیلگران شاخص اوپکی؛
آیا عربستان میتواند نفت بسیار بیشتری تولید کند؟

قلمرو ناشناخته

حمایت از کاالی ایرانی

 3000تومان

م
امارات  5دره 

اوجشکوفاییصنعتگرانایرانیدرطراحی
و ساخت انواعکاتالیست بنزین یورو 4و5

صفحه14

نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

دانش نفت گزارش میدهد:

ادغام سه غول بزرگ پتروشیمی
فرآیندی الزم اما ناکافی
شرکت «مدیریت صادرات ملی» با رویکرد تمرکزگرایی در صادرات ،یگانه راه غلبه بر چالشهای فروش خارجی

صفحات 8 ،و9

دان�ش نف�ت :کارشناس�ان بازار نف�ت ب�اور دارند که عربس�تان

ب�ه س�ختی میتواند تولید روزان�ه نفت خود را یک میلیون بش�که دیگر
افزای�ش دهد.ب�ه گزارش خبرگ�زاری رویترز از لندن ،ملک س�لمان بن
عبدالعزیز ،پادش�اه س�عودی به دونالد ترامپ ،رئی�س جمهوری ایاالت
متحده آمریکا ،وعده داده اس�ت که عربس�تان میتواند در صورت لزوم،
تولی�د نفت خود را افزایش دهد و  ۲میلیون بش�که در روز ظرفیت مازاد
تولی�د دارد که میتواند برای کمک ب�ه افت قیمتها و جبران افت تولید
دیگر اعضای اوپک ،به بازار تزریق شود...

مشروح در صفحه15

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مطرح کرد:

درخواست از مجلس برای
بازنگری در نحوه اجرای اصل
 ۴۴در صنعت پتروشیمی

صفحه7

گزارش دانش نفت از بیستمین همایش «عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی» در مشهد؛

دکترکیانی :برايانقالبچهارمصنعتي
بايداسنادباالدستيتهيهوتدوينشود

صفحه11

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت اول

پرچم نفت ایران باالست

شنبه 16تیرماه  - 1397شماره 630

احمد مددی

پیامه��ای دونال��د ترامپ در حس��اب
توئیت��ری اش دنی��ا را به هم ریخته اس��ت،
گویی که در ایاالت متحده ش��ب میخوابند
و صبح تصمیمهای خلق الس��اعه میگیرند
و نظم اقتصادی دنیا را به س��خره میگیرند.
یکب��ار ترامپ خواب زده میش��ود و از وضع
تعرفه بر روی کاالهای اروپایی و چینی خبر
میده��د و روز دیگر اروپ��ا را تهدید میکند
و میگوی��د که تولید نف��ت باید افزایش پیدا کن��د و چنین و چنان.
یکبار دیگر از جایی دیگر از هیات حاکمه آمریکا ،تهدید میکنند که
آمریکا اجازه نخواهد داد ایران قطرهای نفت صادر کند و بار دیگر از
یک سوی دیگر این هیات حاکمه عجیب و غریب می گویند آمریکا
ب��ه دنبال کاهش صادرات نفت ایران اس��ت و تلویح ًا صادرات صفر
ای��ران را تأیید نمیکنند .در میان هم��ه این هیاهوها اما نکته دقیق
و مبرهن ،دش��منی ،خباثت و عدم صداق��ت آمریکاییها با ایران در
گفتار و رفتارهایش��ان اس��ت ،از همین روی هم هست که نخبگان
و صاحبنظ��ران ،متفق القول اعتقاد دارند ک��ه ایاالت متحدهای که
ترامپ رئیس جمهورش اس��ت ،به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و
ح��رف و قولش اعتباری ن��دارد کمااینکه پیش از این نیز با خروج از
برجام ،این بدعهدی را به همه جهانیان نشان داد.
اینک ایاالت متحده به صرافت افتاده و به متحد منطقهایاش
یعنی س��عودیها فش��ار آورده که باید  2میلیون بشکه به تولید نفت
اوپ��ک به تنهایی بیافزاید .هر چند عربس��تان در ابتدا افزایش تولید
 2میلی��ون بش��که را تکذیب و پس از آن تأیید کرد اما کیس��ت که
نداند س��عودیها توان افزایش  2میلیون بش��کهای نفت را در پیک
تولید نخواهند داش��ت و در بهترین حالت این احتمال وجود دارد که
تنه��ا  600هزار تا یک میلیون بش��که نفت اضافی به بازار -آن هم
با فش��ار بی حد و حص��ر بر میادین خود -تزری��ق کنند و بی تردید
تزریق  2میلیون بش��که نفت در روز به معنای اس��تفاده س��عودیها
از ذخای��ر اس��تراتژیک خود فقط در کوتاه م��دت خواهد بود .اما این
قمار بزرگ س��عودیها به چه قیمتی خواهد بود؟ سعودیها بر طبل
توخالی افزایش تولید نفت میکوبند تا هر طور که شده آمریکا را در
موضع صادرات صفر ای��ران نگه دارند چه اینکه به باور تحلیلگران،
عربس��تان میخواهد انتقام و جبران شکس��تهای فضاحت بار خود
در یم��ن و س��وریه را در می��دان نفت ایران بگی��رد .در این باره پیر
آندوران��د ،مدیریک صندوق س��رمایهگذاری بی��ن المللی میگوید:
«حدس میزنم س��عودیها میخواهند به ترامپ اطمینان دهند که
برخوردی بسیار س��ختگیرانه با ایران داشته باشد؛ توقف صادرات یا
حمله نظامی» .اما از س��وی دیگر ،هدف نهایی ترامپ از این فش��ار
بیحد و حصر به عربس��تان ،کاهش یا عدم تأثیرپذیری قیمت نفت
از تحری��م نفت��ی ایران و متعاقب آن عدم افزای��ش قیمت بنزین در
آمریکاس��ت ،موضوعی که شهروندان آمریکایی به هیچ روی تحمل
افزای��ش آن را ندارند و حتی ممکن اس��ت افزایش بنزین به کاهش
محبوبی��ت ترام��پ و یا عدم اقب��ال به وی مواجه ش��ود ،اما به باور
نگارن��ده ،ترامپ نمیتواند در یک ظ��رف زمانی و مکانی دو چیز را
ب��ا هم بخواهد ،یعنی ه��م تحریم ایران را و هم عدم افزایش قیمت
بنزین در آمریکا را.
اما پاس��خ محکم به درش��ت گویی های اخی��ر آمریکا را دکتر
روحانی ،رئیس جمهور کش��ورمان در س��فر اخیر خود به سوئیس و
اتری��ش داد آنجا که در تهدیدی نرم از جن��س نفت گفت« :امکان
ن��دارد نفت منطقه صادر و ایران از صادرات نفت محروم ش��ود ،اگر
شما میتوانید این کار را انجام دهید تا نتیجه آن را ببینید».
اما با همه اوصافی که ش��رح آن رفت ،بایس��تی تاکید کرد که
پرچم نفتی ایران باالس��ت .پرچمی که حتی در س��ختترین دوران
جنگ  8س��اله نیز باال بود و حتی ی��ک روز هم صادرات نفت ایران
متوقف نشد.

تک خبر

تهدید نفتی روحانی در سوئیس
دکتر روحانی :امکان ندارد نفت منطقه صادر و ایران از صادرات نفت محروم شود

دان�ش نف�ت :رئیس جمه�وری با بیان
اینک�ه آمریکاییه�ا مدع�ی ش�دهاند ک�ه
میخواهن�د به ط�ور کامل جلو ص�ادرات نفت
ای�ران را بگیرند ،گفت :ام�کان ندارد که نفت
ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر
ش�ود ،اگ�ر ش�ما میتوانید ای�ن کار را انجام
دهید تا نتیجه آن را ببینید.

دکت��ر حس��ن روحان��ی در صدر یک
هیئ��ت بلندپایه سیاس��ی و اقتص��ادی و به
دعوت رس��می رئیس جمهوری س��وئیس،
عصر دوشنبه ( ۱۱تیرماه) پس از مالقات با
رئیس جمهوری این کشور در دیدار ایرانیان
مقیم سوئیس ،گفت :رئیس جمهوری افزود:
آمریکاییها مدعی ش��دهاند که میخواهند
به ط��ور کامل جلو صادرات نف��ت ایران را
بگیرند .آنها معنی این حرف را نمیفهمند،
زی��را این اص ً
ال معنی ندارد ک��ه نفت ایران
صادر نش��ود و آن وقت نف��ت منطقه صادر
ش��ود .اگر ش��ما میتوانید این کار را انجام

دهید تا نتیجه آن را ببینید .روحانی با اشاره
به دستاوردهای به دست آمده در حدود پنج
س��ال گذش��ته در زمینه تولید بنزین ،گاز و
گازوئیل ،گسترش و بهبود خدمات بهداشتی
و درمانی به مردم ،گردش��گری ،ترانزیت و
فضای مجازی عنوان کرد :فش��ار بر روابط
بانکی و بیمهای و صادرات نفت ایران ،یعنی
فشار بر روی تداوم و توسعه این موفقیتها
و فش��ار و توطئهای که امروز طراحی شده
است ،فشار و توطئه علیه توسعه و رفاه ملت
ایران اس��ت .رئیس جمه��وری گفت :ملت
ایران هیچگاه در برابر فش��ار خارجی به زانو
در نیام��ده و در نخواهد آمد .مگر  ۳۰س��ال
پیش در این روزه��ا آمریکاییها هواپیمای
مسافربری ایران را سرنگون نکردند و مگر
در زمان جنگ به س��کوی نفتی ایران حمله
نکردند و مگر کش��تی معمولی لجس��تیک
ایران را تصرف نکردند .آیا توانستند با همه
این جنایات ملت ایران را تسلیم کنند؟

دانش نف�ت  ۲۱۷نف�ر از نمایندگان مجلس ش�ورای

اسالمی در بیانیهای از تالشهای وزیر نفت و مواضع وی در
یکصد و هفتاد و چهارمین نشست عادی سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) تشکر و قدردانی کردند.

گزافهگویی آمریکاییها در به صفر رساندن
فروش نفت ایران

در همی��ن حال ،دکتر حس��ن روحانی
عصر سهش��نبه ( ۱۲تیرماه) پس از امضای
سه س��ند همکاری بین ایران و سوئیس در
نشست خبری مشترک با آلن برسه ،رئیس

کنفدراس��یون س��وئیس گفت :ب��ه نظر من
س��خنان مقامهای آمریکای��ی مبنی بر این
ک��ه میخواهیم صادرات نفت ای��ران را به
صفر برسانیمیک گزافهگویی است که هیچ
وقت نمیتوانن��د آن را عملی کنند و تصور
اینکه همه نفت صادر کنند جز ایران ،غلط

دکت��ر روحانی در پاس��خ به پرس��ش
خبرن��گار رویت��رز درب��اره مس��ئله تهدی��د
آمریکاییه��ا راج��ع به اینک��ه میخواهند
صادرات نفت ای��ران را قطع بکنند ،واکنش
ش��ما چه خواهد بود .آیا ممکن است ایران
تنگه هرم��ز را ببندد و اگر چنین اس��ت در
چه ش��رایطی و پیشبینی ش��ما چیس��ت؟
گفت :به نظر من حرفی که برخی مقامهای
آمریکایی زدند که میخواهیم صادرات نفت
ای��ران را به صفر برس��انیمیک گزافهگویی
اس��ت ک��ه هیچ وقت ق��ادر نیس��تند آن را
عملی کنند .این کار کاخ س��فید غیرقانونی،
فرامرزی و لغو تم��ام تعهدات بینالمللی در
زمینه انرژی و تجارت اس��ت .تصور اینکه
هم��ه نفت ص��ادر کنند جز ای��ران ،غلط و
نابخردانه است.

مت��ن این بیانیه که روز چهارش��نبه ۱۳ ،تیرماه به
امضای  ۲۱۷نفر از نمایندگان مجلس رس��یده اس��ت و
در صحن علنی قرائت شد به شرح زیر است:به نام خدا
ما نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی از مواضع

و تالشه��ای مؤثر جناب آقای مهن��دس بیژن زنگنه،
وزیر نفت در اجالس اخیر اوپک که همراه با پیچیدگی
منحصربهفرد مواضع اعضا و تحت تأثیر سیاس��تهای
تحریمی آمریکا و فعالیت غیرشفاف دیگر تولیدکنندگان

غیرعض��و اوپ��ک انجام پذیرف��ت حمای��ت و قدردانی
میکنیم.ب��ار دیگ��ر حمایت خ��ود را از صنعت نفت در
مقاب��ل تحریمهای ی��ک جانبه آمری��کای جهان خوار
اعالم میکنیم.

توسعه زمینههای همکاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت
دان�ش نفت :با حضور مدیران ش�رکت
نف�ت مناط�ق مرک�زی ای�ران و پژوهش�گاه
صنعت نفت توس�عه زمینههای همکاری فنی،
مطالعاتی و پژوهش�ی مش�ترک مورد بررسی
قرار گرفت.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت
نف��ت مناط��ق مرک��زی ای��ران ،در ابتدای
این نشس��ت دکت��ر جعفر توفیق��ی ،رییس
پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت در توضیحاتی
مختصر به معرفی سوابق ،فعالیتها و برخی
از پروژهه��ای در دس��ت اقدام پژوهش��گاه
پرداخ��ت و پروژههای انجام ش��ده توس��ط
پژوهش��گاه و نتایج آنها توس��ط تیم همراه
ایش��ان ارائه ش��د .بر اس��اس این گزارش،
مهندس رامین حاتمی مدیرعامل ش��رکت
نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به سابقه
و خدمات  60س��اله پژوهشگاه صنعت نفت
در زمینه تأمین نیازه��ای علمی ،مطالعاتی
و پژوهش��ی صنعت نفت گفت :پژوهشگاه

صنع��ت نف��ت مهمترین مرک��ز مطالعاتی،
تحقیقاتی و پژوهش��ی کش��ور جهت تولید
دس��تاوردهای علم��ی ،فن��ی و کاربردی بر
اس��اس فناوریهای روز بوده و حلقه واسط
بین حوزه علم و صنعت نفت به شمار میآید

و خروج��ی آن باعث تولید و بومیس��ازی
فناوریهای مورد نیاز جهت صنعت نفت و
گاز کشور میش��ود .این گزارش میافزاید،
 12پ��روژه مطالعاتی ش��رکت نفت مناطق
مرکزی ایران که در مرحله بررسی تکمیلی

و انعق��اد ق��رارداد اس��ت ،ش��امل مطالع��ه
آزمایش��گاهی فرآیندهای ازدیاد برداش��ت
پای��ه آبی و پایه گازی در مخزن آس��ماری
و بنگس��تان میدان دان��ان ،طراحی ،تأمین
و ساخت دس��تگاه فرآورش سیار نفتخام،
طرح خوردگی ش��رکت بهرهب��رداری نفت
و گاز غرب ،مدلس��ازی س��ه بعدی حوضه
رسوبی و سیس��تمهای هیدروکربنی ناحیه
لرس��تان و ش��مال غرب افتادگی دزفول با
تاکید بر توس��عه میدانها و ازدیاد برداشت،
نمونهگی��ری از س��یاالت مخ��ازن نفتی و
مطالع��ه کام��ل خ��واص س��یاالت تمامی
میدانهای ش��رکت نف��ت مناطق مرکزی
ای��ران ،مطالع��ه و طراحی و ب��ه کارگیری
ژل پلیمری ،اس��تفاده از نان��وذرات در مواد
بازدارن��ده خوردگ��ی ،طراحی و مهندس��ی
س��یمان حفاری چاهها ،پاکس��ازی زیست
محیط��ی خاکهای آلوده چش��مهخوش و
نفتش��هر و مطالع��ه جامع زمینشناس��ی

مهندس رامین حاتمی مدیرعامل
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

پژوهشگاه صنعت نفت مهمترین مرکز

مطالعاتی ،تحقیقاتی و پژوهشی کشور
جهت تولید دستاوردهای علمی ،فنی
و کاربردی بر اساس فناوریهای

روز بوده و حلقه واسط بین حوزه
علم و صنعت نفت به شمار میآید و

خروجی آن باعث تولید و بومیسازی
فناوریهای مورد نیاز جهت صنعت
نفت و گاز کشور میشود

حوزه کپهداغ میش��ود .در پایان مقرر ش��د
ک��ه طرفین جهت انعقاد ق��رارداد و اجرای
پروژههای اولویتدار گفته ش��ده اهتمام و
برنامهریزی نمایند.

رئیس کمیسیون اصل :44

طرح تشکیل نهاد رگوالتوری صنعت نفت آماده اجرا شد

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از افزایش خیرهکننده

طرح تشکیل رگوالتوری در صنعت نفت تدوین و تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت

عرض�ه میعانات گازی به واحدهای پاالیش�ی داخلی خبر داد و گفت :به

س��عید خوش��رو با یادآوری این که خ��وراک واحدهای تولیدی
داخل��ی تاکنون از محل تولید میعانات گازی خانگیران و ایالم تأمین
ش��ده است ،تصریح کرد :شرکت ملی نفت ایران به منظور حمایت از
صنایع داخلی و جلوگیری از خامفروشی افزون بر تأمین میعانات گازی
از میدانهای فوق تصمیم گرفته اس��ت عرضه میعانات گازی پارس
جنوبی را ابتدا از مبدأ بندرعباس و س��پس با تکمیل زیرس��اختهای
مربوط از منطقه عس��لویه ازس��رگیرد .وی با بیان اینکه در یک ماه
گذش��ته  ۴۰هزار تن میعانات پارس جنوبی از مبدأ بندرعباس عرضه
ش��ده است ،تصریح کرد :برداش��ت این میعانات ازسوی پاالیشگران
کوچک داخلی از دیروز آغاز ش��ده اس��ت .خوش��رو ب��ا تاکید بر این
که عرضه میعان��ات گازی در صورت نیاز بازار قابل افزایش اس��ت،
تصری��ح کرد :با توجه به برنامهریزیهای انجام ش��ده ،زمان تحویل
محمولههای میعانات گازی به متقاضیان به گونهای تنظیم میش��ود
ک��ه واحدهای تولیدی نس��بت به تأمین چندماه��ه خوراک مطمئن
باشند .خوشرو با یادآوری اینکه شرکت ملی نفت ایران در سالهای
اخیر و به منظور تأمین خوراک مورد نیاز پاالیش��گران کوچک داخل
کشور نسبت به عرضه مستمر میعانات گازی از طریق بورس انرژی
اقدام کرده اس��ت ،افزود :با توجه ب��ه افزایش تقاضای داخلی و عدم
امکان تأمین آن از منابعی همچون میعانات گازی ایالم و خانگیران،
ش��رکت ملی نفت امکانات مورد نیاز ب��رای بارگیری زمینی میعانات
گازی پارس جنوبی را فراهم کرده است.

به صفر رساندن صادرات نفت ایران
گزافهگویی است

با حضور مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت توافق شد؛

افزایش خیرهکننده عرضه میعانات گازی به
واحدهای پاالیشی داخلی

منظور تس�هیل عرض�ه داخلی ،بارگی�ری میعانات گازی از بندر ش�هید

و نابخردانه است.

 ۲۱۷نفر از نمایندگان مجلس از مواضع وزارت نفت در نشست اوپک حمایت کردند

مدیرامور بینالملل شرکت ملی نفت ایران خبرداد:

رجایی از روز ۱۰تیرماه آغاز شده است.
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تحلیل
گفتمان

دان�ش نف�ت :رئی�س کمیس�یون اصل
 44قانون اساس�ی از تصویب طرح تش�کیل
رگوالت�وری در صنعت نفت خب�ر داد و گفت:
وزارت نف�ت ،ش�رکت مل�ی پتروش�یمی و
نهاده�ای ذی نفع پتروش�یمی در رگوالتوری
کرسی دارند ،اما حق رأی ندارند.

حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیس��یون
اص��ل  44قان��ون اساس��ی در گف��ت وگو
ب��ا خبرگزاری ف��ارس با اش��اره به اصالح
قان��ون اص��ل  44و ماده  59گف��ت :طرح
تش��کیل رگوالتوری در صنعت نفت تدوین
و تصویب ش��د و برای بررس��ی به شورای
نگهبان رفت .وی با اشاره به برطرف شدن
ایرادات این طرح در شورای نگهبان ،گفت:
در ح��ال حاضر این طرح آماده اجرا اس��ت.
فوالدگر خاطرنش��ان کرد :ب��ه موجب این
طرح وزارت نفت ،ش��رکت ملی پتروشیمی
و برخ��ی از ذی نفعان صنعت پتروش��یمی
مانن��د انجم��ن کارفرمای��ی در ای��ن نهاد
کرسی خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.
وی گف��ت :در واقع رگوالت��وری یک نهاد
ف��را دولتی و حاکمیتی اس��ت ک��ه بر روی
مجوزه��ا ،خوراک ،قیمت س��وخت و دیگر
موارد تاثیرگ��ذار در صنعت نف��ت میتواند

به موجب این طرح

وزارت نفت ،شرکت ملی
پتروشیمی و برخی از
ذی نفعان صنعت

پتروشیمی مانند انجمن

کارفرمایی در این نهاد
کرسی خواهند داشت
ولی حق رأی ندارند

اثرگ��ذار باش��د و آنها را مورد بررس��ی قرار
دهد .فوالدگر خاطرنش��ان کرد :یکی دیگر
از مواردی که این نهاد فرا دولتی در وزارت
نف��ت مورد بررس��ی ق��رار میده��د بحث
نوس��انات نرخ ارز و تعیین تکلیف واحدهای
پتروش��یمی و پاالیش��ی اس��ت که س��الها
اس��ت مجوز گرفتهاند اما هیچ گونه فعالیت
توس��عهای و عمرانی نداشتهاند .به گزارش

فارس ،رگوالت��وری در صنعت نفت جهان
نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و نبود این
نهاد در س��الهای اخیر منجر به مشکالت
س��وخت و خ��وراک واحدهای پتروش��یمی
وقیم��ت گ��ذاری در خوراک ای��ن واحدها
بود .نهاد رگوالت��ور عالوه بر تنظیم فرآیند
مجوز دادن به واحده��ای مرتبط با صنعت
نفت مثل پاالیش��گاهها و پتروش��یمیها و
تنظی��م روابط مربوط به خ��وراک و عرضه
محص��والت در ب��ازار جهان��ی و صادراتی،
ام��کان کمک به بخ��ش حاکمیتی صنعت

نفت و دولت را ب��رای تنظیم روابط مالی و
ارزی مربوط به پتروش��یمیها و تزریق ارز
آنها به بازار را هم خواهد داشت .با این حال
از این نکته بس��یار مهم نباید غافل شد که
ب��ر طبق قاعده ذینفع واح��د نهاد رگوالتور
به هیچ عن��وان نباید در اختیار ذینفعان این
صنع��ت به خصوص ذینفع��ان خصوصی و
خصولت��ی قرار بگیرد .قاعده ذینفع واحد که
در همه کش��ورهای توس��عه یافته جهان به
عنوان یک قاعده بدیهی در اداره امور کشور
محسوب میشود به صورت ساده یعنی هیچ

رگوالتورییک نهاد
فرادولتیوحاکمیتی
است که بر روی
مجوزها،خوراک،
قیمتسوختودیگر
مواردتاثیرگذاردر
صنعتنفتمیتواند
اثرگذار باشد و آنها را
مورد بررسی قرار دهد
ذینفعی حق ن��دارد درباره موضوعی که در
آن ذینف��ع اس��ت تصمیمگی��ری کند .این
قاعده در س��اختار بوروکراتی��ک و اداری و
قوانین ایران به هیچعنوان رعایت نمیشود.
نه��اد رگوالت��ور در دنیا هم��واره یک نهاد
کام ً
ال حاکمیتی و سیاستگذار اصلی صنعت
و تنظیم کننده رواب��ط بخشهای مختلف
صنایع محسوب میشود.

تحلیل
گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تاکید کرد:

ضرورت همراهی بخش خصوصی برای بهینهسازی مصرف
در حوزه صنعت نفت
دان�ش نف�ت :مدیرعام�ل

ش�رکت بهینهس�ازی مص�رف
س�وخت ،نقشآفرین�ی بخ�ش

شرکت بهینهسازی مصرف

خصوص�ی را از نق�اط مغفول مانده

سوخت ،برنامههای

در بهینهس�ازی مص�رف ان�رژی

ویژهای را برای

عن�وان کرد و گفت :عملکرد بخش

سیاستهایبهینهسازی
مصرف انرژی را داشته
باشد و از توانمندیهای

بهینهسازی مصرف در

خصوص�ی در این زمین�ه میتواند

حوزه صنعت نفت تدوین

بسیار مؤثر باشد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت
به نقل از ش��رکت بهینهس��ازی
مص��رف س��وخت ،محس��ن
دالوی��ز در نشس��ت مش��ترک با
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره انجمن
خدم��ات ان��رژی افزود :ش��رکت
بهینهس��ازی مصرف سوخت باید
نق��ش تنظیمگ��ر و تدوینکننده
سیاستهای بهینهسازی مصرف

شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت باید نقش
تنظیمگر و تدوینکننده

میکند که برای اجرای

بخش خصوصی در

این زمینه بیش از پیش
بهرهمند شود

آن ،به همراهی بخش
خصوصی نیاز دارد

ان��رژی را داش��ته باش��د و از
توانمندیه��ای بخش خصوصی
در ای��ن زمین��ه بی��ش از پی��ش
بهرهمن��د ش��ود .وی ادام��ه داد:

ش��رکت بهینهس��ازی مص��رف
س��وخت ،برنامههای وی��ژهای را
ب��رای بهینهس��ازی مص��رف در
حوزه صنعت نفت تدوین میکند
که ب��رای اجرای آن ،به همراهی

بخش خصوصی نیاز دارد .دالویز
در این نشست که طی آن ،نحوه
همکاری ش��رکت بهینهس��ازی
مصرف س��وخت با ش��رکتهای
خدمات انرژی بررسی شد ،اظهار

ک��رد :نقطه هدف بهینهس��ازی،
باید به جای مصرفکننده نهایی،
بر حوزه فرآورش و تبدیل انرژی
متمرکز شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

تولید نفت مازاد بر سقف تعیین شده اوپک به مجوز نیاز دارد
دان�ش نفت :مدیرعامل ش�رکت ملی نفت

ای�ران ،با بی�ان اینکه تولید نفت مازاد بر س�قف
تعیین ش�ده به مجوز اوپک نی�از دارد ،گفت :اگر
خلاف این تفس�یر نظری وج�ود دارد اوپک باید
نشست اضطراری تشکیل دهد.

عل��ی کاردر به اظهارات عربس��تان برای
افزایش تولید نفت بیش از س��قف تولید تعیین
شده در توافق اعضای اوپک اشاره کرد و گفت:
برخی کش��ورها بیش از سقف تعیین شده برای
آنها تولید نف��ت خود را کاهش دادند ،بنابراین

ه��م اکنون میتوانند همان مق��دار را دوباره به
ب��ازار برگردانند .وی با بی��ان اینکه تولید نفت
مازاد بر سقف تعیین ش��ده به مجوز اوپک نیاز
دارد ،افزود :تفسیر بیانیه اخیر اوپک به عربستان
اعالم شد و نماینده ایران در هیئت عامل اوپک
عن��وان کرده که اگر خالف این تفس��یر نظری
وجود دارد اوپک باید نشست اضطراری تشکیل
دهد .مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح
کرد :عربستان عنوان میکند که توانایی افزایش
تولید نفت را دارد ،اما در واقع بیش از  ۵۰۰هزار

بشکه نمیتواند افزایش تولید داشته باشد .کاردر
با اش��اره به مهلت کمتر از  ۳۰روزه توتال برای
گرفت��ن معافیت از آمری��کا و ادامه کار در ایران
گفت :مسئوالن فرانس��وی به وزیر خزانهداری
آمری��کا نامه نوش��تهاند که برای توتال اس��تثنا
دریافت کنند ،اما هنوز پاسخی دریافت نکردهاند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،تصریح کرد:
پس از این باید دید که آیا فرانس��ه از ش��رکت
توت��ال حمایت میکندیا خیر ،از این رو در زمان
امض��ای قرارداد همه ریس��کها در نظر گرفته

ش��ده و اگر دولت فرانس��ه ب��ه صراحت اعالم
کند که از توتال حمایت نمیکند این ش��رکت
میتواند ایرانرا ترک کند.

یادداشت
نیروگاههای خورشیدی راهحل معضل خاموشیها در ایران
سید محمد صادق زاده
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق کشور (ساتبا)

در زمینه تأمین برق و رفع معضل
خاموشیهای گسترده در سطح کشور
از طری��ق نیروگاهه��ای تجدیدپذی��ر،
نیروگاهه��ای خورش��یدی موردتوج��ه
هستند .خوشبختانه تولید برق از منابع
انرژی تجدیدپذیر عمدت ًا از نیروگاههای
خورشیدی و بادی بالغ بر  ۶۰۰مگاوات
اس��ت و امیدواریم این روند تداوم یابد
و تا پایان س��ال به  ۱۰۰۰مگاوات برسد .نرخ رشد انرژیهای
تجدیدپذیر در س��ال گذش��ته بیش از  ۴۰درصد بود اما امسال
تا بیش از  ۶۰درصد افزایش��یافته اس��ت؛ خوش��بختانه ایران
جزو کش��ورهایی اس��ت که نرخ رش��د انرژیهای تجدیدپذیر
در آن باال اس��ت و امیدواریم طی س��الهای آینده با این نرخ
رش��د باال ظرفیت قابل توجهی را تأمین کنیم .در همین حال،
 ۷۰درص��د تولید برق نیروگاهه��ای تجدید پذیر با وجود اینکه
سوخت مصرف نمیکنند در تابستان انجام میشود و همزمان
با بیشترین مصرف برق در کشور است ،ما در تابستان معمو ًال
بحران تأمین برق پبک داریم و ناچار میشویم خاموشیهایی را
اعمال کنیم ،درحالی که با توجه به افزایش چشمگیر تولید برق
از نیروگاههای تجدیدپذیر ،این نیروها میتوانند با این معضل در
کشور مقابله کنند .با افزایش رشد نیروگاههای تجدیدپذیر طی
چندسال آینده میتوانیم مشکل تأمین برق در تابستان را حل
کنیم ،بیش از  ۲۰هزار مگاوات برق در سیستمهای سرمایشی
کشور برای تأمین سرمایش کشور استفاده میشود و ما بایستی
 ۲۰هزارم��گاوات نیروگاه برای آن تأمی��ن کنیم .نیروگاههای
خورشیدی همزمان با طلوع آفتاب که سیستم سرمایشی وارد
مدار مصرف میگردد ،وارد مدار تولید میشوند و اگر ما به اندازه
 ۲۰هزارمگاوات نیروگاه خورش��یدی در کش��ور داشته باشیم،
میتوانیم بار سرمایشی در کشور را به صورت تضمینی تأمین
کنیم و دیگر بحران برق در تابستان نخواهیم داشت .در شرایط
فعلی کش��ورهدف گذاری شده اس��ت که  ۵درصد تأمین برق

مورد نیاز کش��ور از طریق انرژیهای تجدیدپذیر صورت گیرد،
اما باتوجه به اینکه هزینه تمام ش��ده این نیروگاهها به ش��دت
کاهش یافته به زودی تغییراتی در این سیاست صورت میگیرد
و امیدواری��م ش��اهد افزایش  ۱۰درصدی تأمی��ن برق از منابع
تجدیدپذیر در آینده باشیم .در زمینه تأمین خاموشیها از طریق
انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژیهای خورشیدی موردتوجه هستند
وخوش��بختانه طی دوسال گذشته رشد نیروگاههای خورشیدی
باال بوده و اکنون بیش از  ۲۵۰مگاوات نیروگاه خورش��یدی در
کش��ور وجود دارد و اگر با همین نرخ رش��د افزایش پیدا کند،
تأمین انرژی برای رفع خاموش��یها به خوبی انجام خواهد شد.
در خصوص اس��تفاده از انرژی بادی در کش��ور ،بایس��تی بیان
کرد :انرژیهای بادی به دلیل اینکه س��رمایه گذاری طوالنی
مدتتر و زیرساختهای بیشتری را نسبت به انرژی خورشیدی
نیازمند هس��تند ،به سختی توس��عه پیدا میکنند .نیروگاههای
خورش��یدی تا  ۶ماه به بهره برداری میرسند درحالی که برای
یکی نیروگاه بادی به  ۵س��ال مطالعه و مراحل راه اندازی نیاز
اس��ت .بر این اساس ،حدود دو سال اس��ت که رویکرد وزارت
نیرو در حوزه انرژیهای تجدید پذیر تغییرکرده و بخاطراینکه
تأمین بودجه برای دولت با محدودیت همراه بود ،رش��د خوبی
در این زمینه نداشتیم ،لذا بخش خصوصی وارد این حوزه شده
است ۱۰ .هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مؤثر توسط بخش
خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها صورت گرفته که مردم نقش
مهمی در آن داشتند .امروز  ۵۰۰شرکت و  ۳۰۰۰فرد حقیقی در
حوزه انرژیهای تجدید پذیر در ایران مش��غول هستند ،توسعه
انرژیهای تجدیدپذیرتوس��ط بخش خصوص از دوس��ال قبل
ش��کل گرفته اس��ت و به دنبال آن دهها گروه آموزشی در این
زمینه در ش��هرهای مختلف فعالی��ت میکنند که یک حرکت
مثبت مردمی محس��وب میش��ود .نیروگاه تجدید پذیر دارای
برکات زیادی در حوزه آب ،محیط زیس��ت ،پدافند غیرعامل و
توزیع ثروت و اش��تغال است و شاید به انرژیهای تجدیدپذیر
بیشتر بخاطر مزیتهای اجتماعی آن باید پرداخته شود نه صرف ًا
بخاطر تولید انرژی؛ امروز ایجاد اش��تغال یکی مشکالت اصلی
کش��ور محسوب میش��ود و نیروگاههای تجدیدپذیر میتوانند
برای صدها هزارنفر شغل ایجاد کنند.

تحلیل
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یادداشت

دالیل چهارگانه تحریمپذیری نفت ایران و راهکارها

صادق مردانی

کارشناس اقتصاد نفت

با خروج دونالد ترامپ از برجام و تعیین زمانبندی برای بازگش��ت تحریمها،
شمارش معکوس برای تحریم نفتی ایران آغاز شده است .تحریمهای سال  91نیز
در بخشهای مختلف مربوط به صادرات نفت خام اعمال شد .آنچه که پیشبینی
میش��ود این تحریمها مجدد نیز اعمال خواهد ش��د .تحریمهای نفتی س��ال 91
موجب کاهش بیش از یک میلیون بش��کهای صادرات نفت خام ش��د؛ بررس��ی
راههای تحریمپذیری نفت کشور در طراحی روشها برای بیتاثیرکردن تحریمها
بس��یار اهمیت دارد .به اعتقاد نگارنده ،عل��ت انتخاب نفت به عنوان نقطه تحریم
ایران آن اس��ت که آن کش��ور ،مث ً
ال کشور تحریم کننده متوجه شده که کشوری
را ک��ه میخواهد تحریم کند در این نقطه ،ضعف دارد .آمریکا فهمید که ایران در
حوزه نفت ضعف دارد؛ ریچارد نفیو طراح معماری نفتی ایران در وزارت خزانه داری
آمریکا است؛ نفیو و همکاران در جلسات متعددی نشستهاند به این فکر کردهاند که
چگونه میتوانند ایران را تحریم نفتی کرد .زمانی که آمریکا ،ایران را تحریم کرد،
نف��ت  70الی  80دالر بود و پیش از آن قیمت نفت ایران در جهان  100دالر بود
که موجب شده بود ایران به کشور جا افتادهای در زمینه نفتی تبدیل شود .اما این
مسئله نتوانست جایگزین نبود استراتژی و عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف
اقتصاد شودهمین مسئله موجب افزایش ضربهپذیری اقتصاد شده بود.
سوددهی همیشگی فروش نفت ،نشانه درک نادرست از تجارت است

اصلیترین دلیل تحریمپذیری نداش��تن فهم درس��ت از تجارت نفت است.
ش��اید بخش فروش اموربینالملل شرکت نفت ،فروش نفت و مسائل آن را درک
کنند اما بقیه نهادهای نظارتی و اجرایی کشور فهم درستی از فروش نفت ندارند.
متاسفانه در بین نفتیها چیزی به اسم ضرر وجود ندارد .در وزارت نفت در فروش
نفت همیش��ه بیان میکنند که باید سود کنیم .برخی کارشناسهای فروش نفت
میگویند که اگر در معامله نفتی  100میلیون سود کنید ،کسی نمیگوید آفرین و
هر چقد هم سود کنیدیکشاخه گل هم نمیدهند .کافی است ضرر کنید تا باالترین
نهادهای رس��می نظارتی پیگیر ش��وند که چرا در معامله ضرر کردید این درحالی
است که اصل تجارت بر سود و ضرر بنا شده است.
انحصار فروش نفت ،موجب تحریمپذیری نفت شده است

اصلیتری��ن دلی��ل تحریمپذیری و اثرگ��ذاری تحریم نفت فهم نادرس��ت
ش��کل گرفته از تجارت نفت است که موجب ش��ده تا انحصاری در فروش نفت
ب��ه وج��ود بیاید .فروش نفت در ای��ران به صورت انحص��اری در اختیار حاکمیت
اس��ت .حاکمیتیعنی تمام بخشهایی که در دولت ق��رار دارند مخصوص ًا اموربین
الملل شرکت ملی نفت ایران که مراحل صادرات نفت توسط این بخش از وزارت
نفت انجام میشود .خام فروشی ،دومین دلیل تحریمپذیرشدن نفت ایران است و
نزدیک به  30الی  40س��ال اس��ت که حدود نیمی از نفت تولیدی در کشور ما به
صورت خام فروخته میش��ود .به عنوان مثال عربستان در روز بیش از  10میلیون
بش��که تولید دارد که  4میلیون آن در داخل کش��ور پاالیش��و مصرف میکند4 .
میلیون آن به وس��یله پاالیش��گاههای خودش درخارج از کشور پاالیش میکند و
تنها حدود  2میلیون از این مقدار را به صورت خام به فروش میرساند .این رفتار
عربس��تان موجب شده تا ضربهپذیری اقتصاد این کش��ور در مقایسه با ایران که
 50درصد نفت آن به صورت خام صادر میشود ،افزایش پیدا کند .درباره محدود
ش��دن ارزی در فروش نفت نیز بایس��تی بیان کرد :محدود شدن به فروش با ارز
خارجی مخصوص ًا دالر ،س��ومین دلیلی است که موجب شده تا فروش و صادرات
نفت کشور ضربهپذیر شود .اولین بند در سایت بازرگانی امور بین الملل وزارت این
است« :فروش نفت ایران به ارز دالر است ،مگر اینکه ما به شما بگوییم که ازچه
ارزی میخواهیم استفاده کنیم» این موضوع در قرارداد ذکر میشود .دلیل استفاده
از دالر ،این است که این ارز کمترین نوسان را در میان ارزهای جهان دارد .اما این
مسئله برای کشوری درست است که با آمریکا مشکل نداشته باشد.
اقتصاد کشور وابسته به فروش نفت است

درباره وابستگی اقتصاد کشور به فروش و صادرات نفت بایستی گفت :اقتصاد
وابسته به نفت دلیل دیگری است که موجب تحریمپذیری صادرات نفت میشود.
من موضوع وابس��تگی اقتصاد به خود نفت را اص ً
ال قبول ندارم .اقتصاد ما وابسته
به درآمدهای ارزی خارجی و فروش نفت خام است .اقتصاد نباید از نفت جداشود.
نفت فرزند اقتصاد اس��ت مگر میش��ود نفت را از اقتصاد جدا کرد .مشکل دولتی
بودن ،فروش نفت خام به ارزهای خارجی ،وابس��تگی اقتصاد و نبود فهم درس��ت
در تجارت ،این چهاردلیل موجب شد که امریکا فهمید میتواند ما را تحریم کند.
البته چون تحریمهای نفتی ایران موجب فش��ار بر اقتصاد برخی کشورها میشد،
آمریکا نمیتواند در کشورهای ثالث نفوذ مستقیم بکند به همین خاطر بر ابزارهای
سازوکار فروش نفت مثل بیمه نفتکشها و امثال آن اثر میگذارد.
معایب مکانیسم فروش نفت تا زمانی که تحریمنشدیم دیده نشد

درباره آسیبشناس��ی مس��یر فروش نفت ایران نیز بایس��تی گفت :اینیک
مس��یر کام ً
ال خطی است .امور بین الملل مذاکره میکرد ،تمام که میشد نفت را
میفروخ��ت و با بخش خارجی معاونت ارزی بانک مرکزی هماهنگ بود که چه
ارزهای��ی را دریافت کند .مرحله بعد وص��ول درآمدها بود .مالک ارز خارجی بانک
مرکزی اس��ت ،در کش��ورهای دیگر اینطور نیست و بانک مرکزی تسلطی ندارد،
کارش حفظ ارزش اس��ت .در روشهای فروش نفت ی��ک متغیر را هیچوقت در
نظر نگرفتند و آن هم تأثیر ریسکهای سیاسی بود .این تاثیرهارا هیچوقت نگاه
نکردیم تا تحریم ش��دیمیک مکانیزم زمانی معایبش دیده میشود که به مشکل
بخورند .معایب مکانیسم فروش نفت ایران ،تا روزی که تحریم شدیم ،دیده نشده
بود .بس��یاری از شرکتها پیش از تحریم تقاضای فروش نفت خام داشتند که با
آن مقابله میشد.
تحریم ناپذیری نفت ،تصور نادرست مدیران نفت

پیش از وضع تحریمها مدیران عالی بانک مرکزی کشور میگفتند که امکان
ن��دارد بانک مرکزی تحریم ش��ود و هیچ جای دنیا هم تحریم نش��ده چون یک
نهاد مردمی اس��ت .از طرف دیگر مدیران نفتی مثل آقای قمصری میگفتند که
نفت ایرانتحریم پذیر نیست .همچنین پیشاز تحریمها معایبی که در فروش نفت
دیده میش��د را گوش��زد میکردند اما متاسفانه از طرف مدیران عالی کشور پیش
از تحریمها دیده نش��د .پس از وضع تحریمها معایب فروش نفت مش��خص شد
و همه کاس��ه چه کنم به دس��ت گرفتند .ولی امریکا از ابزارهایی استفاده کرد که
بانک مرکزی ایران تحریم ش��د .آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم نکرد بلکه
آن را وارد فضای تحریمی کرد به طوری که اگر شرکتی با آن معامله میشد وارد
لیست تحریم میشدند.

صنعت پتروشیمی ایران از سایه تهدید تحریم تا فرصت جنگ تجاری

نیست و قطع ًا مسیر صادراتی سختتر خواهد شد.
در صورتی که محصوالت پتروش��یمی کش��ور به
صورت  FOBفروخته شود؛ با توجه به تحریمهای
کشتی رانی و حمل نقل ،هزینه  freightمحمولهها
که بر عهده خریدار میباشد؛ افزایش خواهد یافت.
در کنار این موارد میبایس��ت محموله پتروشیمی
ابتدا به کش��وری ثالث مانن��د امارات متحده عربی
ارس��ال و از آنجا به س��مت بازار هدف صادر گردد
که همین امر نیز قیمت تمام ش��ده را برای خریدار
افزایش خواهد داد؛ لذا میبایس��ت هزینه  FOBبه
نحوی در ش��رایط جدید تعیین گردد که همچنان
برای خریدار اش��تیاق آور باش��د .از طرفی دیگر به
اعتقاد برخی کارشناسان حتی با تعرفه  ۲۵درصدی
باز هم تولیدات پتروش��یمی آمری��کا این قابلیت را
دارد که با تولیدات منطقه خاورمیانه رقابت کند به
همین دلیل ممکن اس��ت تصور اینکه تمام واردات
چین از آمریکا به یکباره متوقف شود نگاهی بسیار
خوشبینانه باشد.

جواد قیصریان فرد

رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم
دانش نف�ت :دونالد ترامپ
رئی�س جمه�ور آمریکا ب�ه بهانه
اینکه توافق برجام به زعم ایشان
نتوانس�ته اس�ت آنطور که باید از
منافع ملی ایاالت متحده حمایت
کند در روز هشتم می اعالم کرد نه تنها به توافق برجام
بهعنوان یک س�ند قطعی بینالمللی پایبند نیس�ت و از
برجام خارج میشود بلکه تحریمهای یکجانبهای را در
فاصل�ه  ۳تا  ۶ماه برای تهران در نظر خواهد گرفت که
ای�ن تحریمها که به گفته وی ش�دیدترین تحریم طی
 4سال گذش�ته علیه ایران است بخشهای حساسی از
اقتصاد ایران همانند صنای�ع نظامی ،صنعت بانکداری،
صنعت بیم�ه ،صنعت نفت ،صنعت پتروش�یمی ،صنعت
کشتیرانی و حمل و نقل و صنعت خودروسازی و ساخت
قطعات را نش�انه گرفته اس�ت .پتروش�یمی ب�ه عنوان
یکی از س�ودآورترین صنایع کشور همانطور که اشاره
شد یکی از حوزههای اس�تراتژیک مدنظر ترامپ برای
سیاس�تهای تحریمی کاخ سفید اس�ت که البته نقطه
تقابل آمریکا و اروپا نیز هس�ت ،چراکه یکی از مواردی
که در گفتوگوی وزیر امور خارجه کش�ورمان با وزرای
خارجه کش�ورهای آلمان ،انگلیس و فرانسه مطرح شد
و در نهایت مورد توافق قرار گرفت تداوم فروش نفت،
گاز و محصوالت پتروشیمی بود .به همین بهانه در ادامه
نگاهی به تاریخچه تحریم صنعت پتروش�یمی خواهیم
داش�ت و اثرات آن ب�ر صنعت مذکور و اقتصاد کش�ور
بررسی خواهد شد.

اولین تحریم صادرات محصوالت پتروشیمی در
تاریخ  ۱۹خرداد ماه سال  ۸۹مربوط به قطعنامه ۱۹۲۹
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل میباش��د که به دنبال
آن در  ۳۰آبان س��ال  ۹۰توس��ط رئیس حمهور وقت
آمریکا تش��دید و رسم ًا قانون منع ارائه کاال ،خدمات،
فناوری و یا حمایت از ایران که باعث گسترش تولید
صنایع پتروش��یمی میش��ود را امضا کرد .اما موضوع
تحریمهای پتروش��یمی به اینجا ختم نشد و در تاریخ
 ۴فروردی��ن ماه س��ال  ۹۱منع ف��روش تجهیزات و
تکنولوژی به ایران توس��ط اتحادیه اروپا تشدید و در
 ۸م��رداد س��ال  ۹۱تحریم نهاده��ای مالی و فردی
مرتبط با خرید محصوالت پتروش��یمی به آن اضافه
ش��د .همچنین تحریمهای پتروشیمی در تاریخهای
 ۳۰آذر س��ال  ۹۱و  ۱۳خرداد سال  ۹۲تشدید شد تا
جایی ک��ه صادرات محصوالت پتروش��یمی و نقل و
انتقاالت مالی را با دش��واری مواجه کرد .بطوری که
حتی در  ۳۱می س��ال  ۲۰۱۳نام هش��ت پتروشیمی
ایران��ی (بن��در امام ،ب��و علی س��ینا ،مبی��ن ،نوری،
پارس ،ش��هید تندگویان ،ش��ازند و تبریز) به لیس��ت
ای��ن تحریمها افزوده ش��د .اعم��ال تحریمها مذکور
جایگاه پتروش��یمی ایران نس��بت صنعت پتروشیمی
جهان ،توسعه طرحهای جدید ،تولید ،صادرات ،حمل
محصوالت پتروش��یمی و درآمدهای این صنعت را از
محل صادرات به ش��دت تحت تأثیر قرار داد .مطابق
ترجمه وزارت امور خارجه ایران از متن توافقنامه ژنو،
یکی ازم��واردی که طرف غربی به عن��وان امتیاز به
ایران داده اس��ت این اس��ت که تحریمه��ای آمریکا
و اروپ��ا در ارتباط با صادرات پتروش��یمی ایران و نیز
تحریمهای مربوط به خدمات مرتبط با این صادرات،
به حالت تعلی��ق درآید .رفع تحریمه��ا در پی توافق
برجام ،همانند صنعت نفت ،تاحدودی باعث توس��عه
طرحهای جدید در این صنعت پتروش��یمی ،افزایش
تولید ،صادرات ،افزایش س��رمایهگذاریهای خارجی
و ورود تکنولوژیهای جدید را به همراه داش��ت و به
بازس��ازی این صنعت و ورود مجدد به عرصه رقابت
در سطح جهانی کمک نمود.
شکل  ۱افزایش وزنی صادرات محصوالت پایه
پتروش��یمی بعد از اجرای توافق ژنو در س��ال ۱۳۹۲
و تواف��ق برجام در س��ال  ،۱۳۹۴نش��ان میدهد ،که
این افزایش صادرات ،رشد بیشتری نسبت به افزایش
کل تولید داش��ته و صرف ًا ناش��ی از آن نبوده است .و
همچنی��ن نش��ان دهنده کاه��ش ارزش محصوالت
پتروش��یمی به طور پیوس��ته صادراتی از سال ۱۳۹۰
است که دلیل عمده آن کاهش قیمت نفت میباشد.
شکل  -1تغییرات وزن و ارزش

صادرات پتروشیمی ایران

ه��ر چن��د ب��ه اعتق��اد برخ��ی صاحبنظران
تحریم آمری��کا تأثیر چندانی بر ب��ازار محصوالت
پتروش��یمی ایران ندارد و معتقدند او ً
ال تحریمهای
جدید هیچ ش��باهتی به تحریمهای گذش��ته ندارد،
چراکه او ً
ال تنها کش��وری که ایران را تحریم کرده
آمریکا اس��ت و همچن��ان س��یگنالهای مثبت از
س��مت اروپا به گوش میرس��د .ثانی�� ًا عدم تحریم
ایران از س��مت ش��ورای امنیت باع��ث میگردد تا
تحریمهای مذکور را برای ایران الزام آور نباش��ند.
ام��ا به اعتقاد بس��یاری از تحلیلگران خروج ترامپ
از توافق برجام س��بب بروز مشکالت از کانالهای
مختلفی از جمله بازگش��ت تحریمه��ای صادرات
محصوالت پتروش��یمی ،تحریمهای مالی و بانکی
ب��رای تراکنشهای مربوط با صادرات ،تحریمهای
کش��تیرانی و بیمه حمل و نقل ،تحریمهای دانش
فنی و کاتالیس��ت ،تحریم فاینان��س و تأمین مالی
و س��رمایه گذاری بر صنعت پتروش��یمی در نتیجه
کاهش رش��د اقتصادی کش��ور خواهد ش��د .از این
رو برای مواجهه ب��ا تحریمهای پیش روی صنعت
پتروش��یمی ،الزم اس��ت تا عالوه بر تأمین سرمایه
مورد نیاز جهت توس��عه و اج��رای طرحهای بزرگ
صنعت پتروشیمی به خصوص در مناطق ماهشهر،
عس��لویه و مکران و کس��ب جای��گاه اول تولید در
منطقه ،رفع نیاز به فناوریهای خارجی ،کاتالیست
های خارجی ،خدمات بیمهای و کشتیرانی خارجی،
ب��ازار هدف محصوالت پتروش��یمی نی��ز متنوعتر
گردد .ای��ن تنوع به دو صورت تنوع بخش��یدن به
محصوالت و تنوع بخش��یدن ب��ه مقاصد صادراتی
قابل اجرا میباشد .متنوع نمودن محصوالت جز با
افزایش سطح فناوری و دانش فنی در پتروشیمیها
و توس��عه صنایع پایین دس��تی امکان پذیر نخواهد
بود .یکی از راهکارهایی دیگری که میتوان برای
گریز از تحریمها در پیش گرفت ،تنوع بخشیدن به
کشورهای هدف و مقاصد صادراتی است که الزمه
آن توس��عه روابط تجاری با کش��ورهای واردکننده
همانند کش��ورهای آسیای شمال ش��رقی (چین)،
ش��به قاره هند (هند) ،آفریقا بخصوص کشورهای
همسایه میباشد زیرا که هم میتوانند بازار بزرگی
برای صادرات در اختیار ایران بگذارند و هم نیاز به
حمل و نقل دریایی از بی��ن خواهد رفت .همانطور
که در ش��کل  2که نشان دهنده سبد صادراتی ۱۰
محصول اصلی پتروش��یمی ایران در س��ال ۱۳۹۶
میباشد مشخص است.
بازار چین

بیش از  55درصد وزنی از صادرات محصوالت
پایه پتروش��یمی ایران و به ارزش تقریبی  ۵.۵میلیارد
دالر ب��ه چین صادر میش��ود .این کش��ور به عنوان
دومین اقتصاد جهان ،مشتری همیشگی محصوالت
پای��ه پتروش��یمی م��ا در کن��ار نفت خ��ام و یکی از
مهمترین ش��رکای ایران در بازار محصوالت پلیمری
و ش��یمیایی در جنگ تجاری با ای��االت متحده قرار
دارد و به شدت به ایران وابسته است.
شکل  -2سبد صادراتی  10محصول اصلی

پتروشیمی ایران در سال 1396

بازار اروپا

پیش از س��ال  ۲۰۱۵و امضای قرارداد موسوم
به برج��ام ،مطابق جدول  1چین حج��م انبوهی از
متانول و پلی اتیلن را در کنار نفت خام از ایران وارد
کرده است که البته تفاوتی که میان نفت خام و این
محصوالت پایه پتروشیمی وجود دارد.
در س��ال  ۲۰۱۷حدود  ۳۱میلیون تن واردات
نف��ت خام از ط��رف چین صورت گرفته اس��ت که
س��همی حدود  ۷.۵درصدی از واردات نفت خام این
کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث
به دلیل وجود رقبایی همانند عربستان و روسیه که
حاضر به افزایش میزان فروش خود میباشند؛ مسیر

ایران قبل از تحریم سالهای  ۹۰و  ۹۱تقریب ًا
 ۲ت��ا  ۲ /۵میلیارد دالر محصوالت پتروش��یمی به
اروپا صادر میکرد اما این مساله با شروع تحریمها
به مشکل برخورد و تقریب ًا متوقف شد .بعد از امضای
برجام صادرات ایران به کش��ورهای اروپایی از س��ر
گرفته ش��د و از طرف دیگر واردات تکنولوژی مورد
نیاز و کاتالیس��ت به کشور در ش��رایطی که نقل و
انتق��االت بانکی نیز بهطور عادی به پیش میرفت،
تسهیل شد .حال با تحریم مجدد ایران این نگرانی
وجود دارد که نکند بازار خرید محصوالت به شرایط
ابتدای دهه  ۹۰برس��د از طرفی تالش کش��ورهای

جدول  1میزان واردات کشور چین از نفت محصوالت پایه پتروشیمی (میلیون تن)

میزان واردات کشور چین از نفت محصوالت پایه پتروشیمی (میلیون تن)


سال
محصول

2014

حجم

2016

2015

سهم از کل
واردات ()%

حجم

سهم از کل
واردات ()%

2017

سهم از کل
سهم از کل
حجم
حجم
واردات ()%
واردات ()%

نفت خام 27/46

8/9

26/6

7/9

31/3

8/2

31/15

7/4

متانل

1/31

37/2

2/42

43/7

2/68

30/5

2/52

31

پلی اتیلن

1/57

17/2

1/67

17

1/88

18/9

1/97

16/7

دش��واری پیش روی چین برای قط��ع و یا کاهش
واردات نف��ت خام ایران ،وجود نخواهد داش��ت .در
کنار وجود صادرکنن��دگان جایگزین دیگر ،در حال
حاضر ظرفیت تولید پاالیش��گاههای چین بیشتر از
میزان تقاضای فرآوردههای نفتی این کشور است و
این نیز نقطه قوتی برای چین است که در برابر قطع
واردات نف��ت خام ایران و همچنین نبود فروش��نده
دیگر ،ضربه چندانی به صنعتش وارد نمیگردد.
ام��ا در خص��وص محص��والت پتروش��یمی
مس��یر به نحو دیگری است .جنگ تجاری آمریکا
و چین بر س�ر تعرفهه�ای اقتص�ادی ،در صورت

موفقیت میتواند به نفع ایران تمام گردد .تش�دید
درگیریه�ای تجاری بین آمری�کا و چین احتما ً
ال
این کش�ور آس�یایی را وادار به تالف�ی میکند
و چی�ن تعرف�ه واردات محص�والت پتروش�یمی

آمریکا را ت�ا  ۲۵درصد افزای�ش خواهد داد که

این موضوع باعث میش�ود خری�داران چینی به

دنب�ال جایگزینهای ارزانتر باش�ند .بر اس��اس
ای��ن گزارش ،بهعن��وان مثال پلیاتیل��ن و پروپان
مای��ع ج��زو  ۱۰۶کاالی هدفی هس��تند که چین
تعرف��ه واردات آنه��ا را از آمری��کا افزایش میدهد
و کش��ورهای خاورمیان��ه ک��ه غن��ی از ان��رژی و
محصوالت پتروش��یمی هس��تند بهترین جایگزین
برای این محصوالت محس��وب میش��وند .میزان
واردات چی��ن س��االنه  ۷ /۱۲میلیون تن پلیاتیلن
به عنوان پرکاربردترین ماده پلیمری اس��ت که از
این می��زان تا قبل از جنگ اقتص��ادی ،تنها ۶۰۰
هزار تن پلی اتیلن از س��وی ای��االت متحده وارد
میک��رد و اگر بح��ث افزایش تعرفهه��ا اقتصادی
نبود ،خرید پلیاتیلن از آمریکا ظرف دو سال آینده
پتانس��یل سه برابر ش��دن و حدودا ً  2میلیون تن را
داش��ت .اما با وضعیت کنونی ،قطع ًا ایاالت متحده
این بازار را بدست نخواهد آورد و نقش کشورهای
منطق��ه خاورمیان��ه نظیر ایران به ش��کل ویژهای
نمایان خواهد ش��د .در سال  ،۲۰۱۷ایران حدود ۲
میلی��ون تن پلی اتیلن و  ۲.۵میلیون تن متانول به
چین صادر کرده اس��ت که به ترتیب س��هم حدود
 ۱۷و  31درصدی از واردات کل این کش��ور را در
بر گرفته اس��ت و حداقل تا سال  ۲۰۲۲جایگزینی
برای آن نیست .باید توجه داشت صرف باال بودن
میزان واردات چین در محصوالت پایه پتروشیمی
به معن��ای مصونیت این محصوالت پتروش��یمی

اروپای��ی به منظ��ور محافظت از حیثی��ت اقتصادی
و سیاس��ی خ��ود در مقاب��ل آمری��کا در کنار جنگ
قریب الوقوع تجاری و تعرفهای بین آمریکا و اروپا،
ش��انس و امی��د حضور در بازار اروپ��ا را برای ایران
دوچندان میسازد.
با توجه به مذاک��رات صورت گرفته بین دکتر
ظریف و س��ه کش��ور بزرگ اروپای��ی در چند هفته
گذش��ته انتظار م��یرود بعد از تحریمه��ای آمریکا
اختالل جدی در مسیر صنعت پتروشیمی کشورمان
ایجاد نشود و اروپا با ارائه اعتبارات صادراتی و سایر
خدم��ات مالی و بیمهای ضم��ن حفظ تداوم فعالیت
شرکتهای تولید کننده کشور ،صادرات محصوالت
پتروش��یمی را تس��هیل کن��د .اگر چ��ه در روزهای
اخی��ر اخبار نگران کنندهای از عقب نش��ینی برخی
ش��رکتهای حمل و نقل یا بیمهای از ایران شنیده
میش��ود.به این ترتیب باید گفت :ش��رایط فعلی به
مراتب نس��بت به سالهای گذش��ته که ایران دچار
تحریمه��ای هم��ه جانبه ب��ود بهتر اس��ت .در این
رابطه  ICISدر گزارش��ی اخیراً نوشته واردات چین
از محصوالت پتروش��یمی ایران ش��رایطی را برای
دور زدن س��ریعتر تحریمهای آمریکا فراهم خواهد
ک��رد و ایران به طور خ��اص از این جنگ تعرفهای
اقتص��ادی بین دوکش��ور س��ود خواهد ب��رد ،چون
میتواند عالوه بر محصوالت متنوع دیگر ،مث ً
ال گاز
پروپان را نیز پایینتر از قیمتهای قراردادی منطقه
به چین بفروشد.
بهط��ور کلی باید گفت :تحریم اعمال ش��ده
امریکا ب��ر صنعت پتروش��یمی ایران ش��امل چهار
بخش اصلی صادرات محصوالت ،خدمات مرتبط با
صادرات محصوالت پتروشیمی ،تکنولوژی و دانش
فنی و در نهایت فاینانسهای مرتبط با ایجاد صنایع
پتروش��یمی خواهد ش��د و البته آمریکا در هیچ یک
از ای��ن حوزهها با ایران فعالیت مش��ترکی ندارد اما
نگرانی اصلی از بعد تحریم ش��رکتهای اروپایی و
آسیایی اس��ت .به عقیده فعاالن صنعت پتروشیمی
در این شرایط باید به هر قیمتی که هست بازارهای
جدید را به روی محصوالت ایرانی گش��ود و صنعت
پتروشیمی به دلیل س��طح باالی تولید محصوالت
و تولی��د متنوع و قیم��ت پایین توانای��ی حضور در
بازارهای مهم��ی را در نقاط مختل��ف دنیا دارد .به
شرط آنکه با قوانین و سختگیریهای داخلی راه را
به روی تولیدکنندگان نبندد.

گزارش

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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نگاهی به مراحل ساخت بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا؛

ستاره خلیجفارس ،ماه مجلس شد

فاطمه شعبانی

دان�ش نف�ت :س�تاره خلیجفارس ک�ه ابرهای
بیتدبی�ری س�الها مانع درخش�ش آن در آس�مان
صنعت نفت ایران بود ،با تدبیر و امید ،راه درخشیدن
را به س�رعت پیمود و اینک حاصل این درخش�ش با
خودکفای�ی در تولید بنزین تماش�ایی و غرورآفرین
اس�ت .آنان که عزم خود را برای تابش این س�تاره
جزم کردند ،ازیاد خوش مردم نخواهند رفت.

قدر نخست؛ از رؤیا تا واقعیت

ایده س��اخت یک پاالیشگاه بزرگ میعانات
گازی در جنوب کشور زمانی شکل گرفت که پس
از فازه��اییک��ی ۲ ،و  ۳پارسجنوبی ،فازهای ۴
و  ۵نیز در نوبت افتتاح قرار گرفتند .س��ال ،۱۳۸۳
زمانی که هر دو فاز پ��ارس جنوبی ،روزانه حدود
 ۵۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی و  ۷۵تا  ۸۰هزار
بشکه در روز میعانات گازی تولید میکردند ،نبود
پاالیشگاهی مناس��ب برای این حجم از میعانات
گازی به چش��م میآم��د .بهویژه آنک��ه میعانات
گازی مانند نفت نیس��ت که تولید آن را در مواقع
لزوم ،بتوان کاهش داد ،زیرا کاهش تولید میعانات
گازی ب��ا کاهش تولی��د گاز همراه اس��ت و این
موضوع برای کش��وری که نه تنها مصرفکننده
ب��زرگ گاز طبیع��ی اس��ت ،بلک��ه گام در عرصه
تج��ارت جهانی گاز نه��اده ،قابل پذی��رش نبود.
فازهای پ��ارس جنوبی همچن��ان قابل تعریف و
اجرا بودند ،بنابراین ایده ساخت پاالیشگاه میعانات
گازی ب��ه عنوان یکی از طرحه��ای زیرمجموعه
شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت تعریف شد.
از س��وی دیگر ،نگاهی به بخش انرژی کشور در
 ۴۰سال اخیر نش��ان میدهد تولید داخلی بنزین
تنها در سالهای نخست پیروزی انقالب اسالمی
پاس��خگوی نیاز کشور بود ،اما از ابتدای دهه ،۶۰
میزان مصرف از تولید سبقت گرفت و این موضوع
به آغاز واردات بنزین انجامید .این روند با گذشت
س��الها همچنان ادامه داش��ت تا جایی که سال
 ،۸۵منحنی مص��رف بنزین از  ۷۳میلیون لیتر در
روز گذشت .تولید میعانات گازی و مصرف باالی
بنزین عواملی بودند که نیاز به س��اخت پاالیشگاه
میعان��ات گازی را پررنگت��ر میکردند .ش��رکت
نفت س��تاره خلیج فارس تأسیس شد .دوم بهمن
س��ال  ،۸۵خبری با این تیتر منتش��ر شد که نوید
س��اخت پاالیش��گاه میعانات گازی بندرعباس از
سوی شرکت نفت س��تاره خلیج فارس را میداد.
مقرر شد که این طرح با مشارکت شرکت «استار
پترو گاز اندونزی» ،شرکت سرمایهگذاری صندوق
بازنشس��تگی صنعت نفت و شرکت ملی پاالیش
و پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی ای��ران ،به صورت
س��هامی خاص تأس��یس و اجرای ط��رح احداث
پاالیشگاه میعانات گازی نیز به این شرکت واگذار
شد .پاالیشگاهی که هرچند شرکت تازه تأسیس
«نفت س��تاره خلیج فارس» طرح ساخت آن را به
عهده گرف��ت ،اما طراحی بنیادی آن را ش��رکت
طراحی و ساختمان نفت و شرکت ایآیال ()EIL
هند به پایان رسانده بودند.
قدر دوم؛ تقسیم سهام پاالیشگاه

حاال برای هر کاری پول الزم است چه رسد
به س��اخت پاالیش��گاه ،آن هم در مساحت ۷۰۰
هکتار زمین! نخستین گام برای تأمین منابع مالی،
تقسیم سهام پاالیش��گاه بود .دو حساب اعتباری
الس��ی بزرگ باز شد و س��هام آن میان شرکت
اس��تار پتروگاز اندونزی ،شرکت س��رمایهگذاری
صندوق بازنشس��تگی صنعت نفت ،ش��رکت ملی
پاالی��ش و پخ��ش فرآوردهه��ای نفت��ی ایران و
شرکت نفت ستاره خلیج فارس تقسیم شد .پس از
مدتی ،سرمایهگذار اندونزیایی  ۳۵درصد از سهام
خود را به س��ازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد و
تنها  ۱۵درصد این سهام را برای خود نگه داشت.
در کن��ار همه این کارها ،واگ��ذاری این پروژه به
بخش خصوصی نیز فراموش نش��د .شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با  ۱۰شرکت
مهندسی مشاور ایرانی و حدود  ۲۴پیمانکار داخلی
قرارداد امضا کرد؛ قراردادی که برای گام نخست
اج��را ۳۰۰ ،میلیون دالر صرفهجویی اقتصادی در
بر داشت .با حمایتهای بانک مرکزی و مجموعه
وزارت نفت ،اعتبارات این پروژه تأمین شد و مبلغ
 ۵۰۰میلیون دالر از حساب ذخیره ارزی به حساب
س��اخت س��تاره خلیجفارس واریز ش��د .سرانجام
قرارداد اجرایی س��اخت این پاالیشگاه به صورت
ییپیسی (طراحی ،تدارکات و اجرا) در اردیبهشت

سال  ۸۶و با س��رمایهگذارییکی میلیارد و ۷۰۰
هزار یورویی امضا و عملیات مهندسی اجرای طرح
ساخت پاالیش��گاه میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰
هزار بش��که در روز و با هدف پاالیش  ۳۶۰هزار
بشکه میعانات گازی ،تولید بنزین ،سوخت جت و
دیگر فرآوردههای باارزش مطابق با استانداردهای
روز اروپا ،با ایجاد س��ه ردیف پاالیشی هر یک به
ظرفیت  ۱۲۰هزار بش��که در روز آغاز ش��د .مقرر
ش��د خوراک مورد نیاز این پاالیشگاه از طریقیک
خ��ط لول��ه ب��ه ط��ول بی��ش از  ۴۸۵کیلومتر از
پاالیشگاههای گازی عسلویه تأمین شود.
قدر سوم؛ تأمین منابع مالی

دو سال گذش��ت؛ ستاره اما همچنان کمسو
روزگار میگذراند .مقامها و مس��ئوالن بر اهمیت
بنزینس��ازی تاکی��د میکردند ،حت��ی وزیر نفت
وقت ،س��اخت پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس را
دنب��ال میکرد ،اما همچن��ان کار به کندی پیش
میرفت .دهم خرداد  ،۸۸ش��رکت نیکو و صندوق
ذخیره ارزی ۵۰۰ ،میلیون دالر در اختیار ش��رکت
توسعه صنایع پاالیش نفت ایران گذاشتند تا شاید
چرخ احداث س��تاره بچرخد .با رایزنیهای وزارت
نفت و مجلس ش��ورای اسالمی ،مبلغی از بودجه
س��ال  ۸۸به طور مستقیم برای ساخت پاالیشگاه
کنار گذاش��ته شد .از س��ال  ۸۸تا سال  ،۹۰در هر
قدم بخش��ی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث
پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس تأمین میشد .یک
بار بیش از یک میلیارد دالر از س��وی وزارت نفت
برای ساخت این پاالیش��گاه اختصاص داده شد،
چرا که س��هامداران این پاالیشگاه نتوانستند پول
مورد نیاز پروژه را ب��ه موقع تأمین کنند ،بنابراین
سرمایه شرکت به هزار و  ۵۰میلیارد تومان رسید.
بر اس��اس برنامهریزیهای انجام شده ۷۰ ،درصد
از  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیونیورو س��رمایه مورد نیاز
برای س��اخت پاالیشگاه ستاره خلیجفارس باید از
طریق فاینانس (جذب منابع مالی خارجی) تأمین
اعتبار میشد که بخشی از آن توسط شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و بخش��ی نیز
از سوی ش��رکت نیکو به صورت فاینانس تأمین
اعتبار ش��د ،اما دیگر سهامداران برای جذب منابع
مالی خارجی هیچ اقدامی نکردند .اردیبهشت ماه
س��ال  ،۹۰ش��رکت نیکو افزون ب��ر  ۲۰۰میلیون
دالری ک��ه در س��ال  ۸۹به س��تاره خلیجفارس
اختصاص داده بود ۶۰۰ ،میلیون دالر دیگر را نیز
برای س��اخت این پاالیشگاه هزینه کرد .قرار بود
س��تاره ،ایران را از واردات بنزی��ن بینیاز کند ،به
حفظ محیطزیس��ت کمک کند ،اشتغالزایی کند،
س��وخت کشور را با اس��تانداردهای اروپا همگون
کند ،اما همه اینها نیازمندمدیریت صحیح ،تأمین
مناب��ع مالی و بهرهمندی از پیمانکاران متخصص
بود .بیتردی��د ارزش افزوده پاالیش��گاه میعانات
گازی نیز از پاالیش��گاههای نفتی بیش��تر بود .با
وج��ود این هم��ه مزیت ،چرا کار با ش��تاب پیش
نمیرفت؟!
قدر چهارم؛ ایران رایش سوم نیست

رایش س��وم با فرماندهی آدول��ف هیتلر از
بازیگران اصلی جنگ جهانی دوم بود .جنگی که
سرنوشت آن با تحریم سوخت و بنزین تانکهای
متحدین و بدون اس��تفاده مان��دن ادوات جنگی
آلمان و کش��ورهای متحدش تعیین شد تا جایی
که تپانچه خودکش��ی به دس��ت گرفتند و مغلوب
میدان شدند .ژنرال مانتوفل ،فرمانده قوای آلمان
در بلژیک مدتها پس از پایان جنگ جهانی دوم،
گفت« :یک عامل سبب شکست ما در جبهه غرب
شد .حضور در نبرد «رن» که ستون فقرات آلمان
را شکست ،از سویی تانکهای ما سوخت خود را
در نبردی بیحاصل از دست دادند و از سوی دیگر

ما زبدهترین نیروهای تهاجمی خود را به کش��تن
دادی��م» .نگاهی بر این مقط��ع از تاریخ ،موقعیت
حساس ایران در زمان تحریمها را نشان میدهد.
دیگر نمیشد چنین نسخهای را برای کشوری که
خود ذخایر انرژی بسیار دارد ،تجویز کرد و منتظر
تس��لیم او ماند .مهر ماه سال  ،۸۸کنگره آمریکا با
 ۸۰رأی موافق و  ۱۷رأی مخالف طرح ممنوعیت
صادرات س��وخت به ایران را به دفتر باراک اوباما،
رئیس جمهوری وقت آمریکا فرستاد که بر اساس
آن هر ش��رکت خارجی که بی��ش از یک میلیون
دالر بنزینیا سایر فرآوردههای نفتی پاالیش شده
را ب��ه ایران صادر میکرد ،ب��ا تحریمهای آمریکا
روبهرو میش��د و ش��رکتهای غیرآمریکایی که
بی��ش از یک میلیون دالر به ای��ران فرآوردههای
نفتی میفروختند ،از فهرس��ت فروش��ندگان نفت
ب��ه وزارت انرژی آمریکا حذف میش��دند .در این
میان ،وزارت نفت ایران نیز برای شرکتهایی که
ب��ه تعهدهای خود در قبال ایران عمل نمیکردند
اع�لام کرد تا در صورت متوقف س��اختن تحویل
فرآوردههای سوختی به ایران ،وزارت نفت نیز در
اقدامی متقابل آنها را از فهرس��ت تامینکنندگان
بنزین خود خارج میکند .تهدیدی که آگاهان بازار
انرژی معن��ی آن را خوب میدانس��تند ،اما ایران
بای��د خود را برای هرگونه پیشآمد س��خت آماده
میکرد .طرحهای بنزینس��ازی پاالیش��گاههای
ایران همچنان مشغول کار بودند که در این میان
باز هم نگاهها بر ستاره خلیجفارس معطوف شد تا
ایران ثابت کند سیاستمداران آمریکایی نمیتوانند
ب��ا بهانه ک��ردن بنزین مورد نیاز ایران ،سیاس��ت
چماق و هویج* را در پیش گیرند.
قدر پنجم؛ خانواده پاالیشگاه و فرزندانش

س��اخت یک پاالیش��گاه میعانات گازی به
تنهایی کافی نب��ود .تاسیس��ات و تجهیزاتی نیاز
بود تا خوراک الزم را به این پاالیش��گاه برس��اند
و محصوالت تولیدی را نیز از پاالیش��گاه منتقل
کند ،بنابراین ،بزرگترین خط لوله انتقال میعانات
گازی ای��ران ب��ه ط��ول  ۴۰۰کیلومتر با دس��تور
وزیرنفت وق��ت و با ظرفیت ذخیرهس��ازی حدود
یک میلیون و  ۴۰۰هزار بش��که راهاندازی ش��د،
در صورتی که این خط احداث نمیش��د ،به اجبار
فازهای  ۹و  ۱۰پارس جنوبی تعطیل میش��د که
در این حالت ،ناخواس��ته با بحران گازی در کشور
روبهرو میشدیم .در آذرماه سال  ،۹۴مدیر منطقه
 ۶عملیات انتقال گاز از راهاندازی و تزریق گاز فاز
نخس��ت خط لوله  ۳۰اینچ غ��رب بندرعباس خبر
داد .خطی که از خط هفتم سراسری منشعب شد و
وظیفه انتقال گاز به صنایع عمده و راهبردی غرب
اس��تان هرمزگان را بر عهده داشت .دیگر خطوط
انتق��ال فرآورده و گاز نیز تا امروز برای تأمین نیاز
و ارس��ال محصول پاالیشگاه با موفقیت احداث و
راهاندازی شدهاند.
قدر ششم؛ ستاره در انتظار تدبیر و امید

 ۱۲مرداد  ۱۳۹۲دولت یازدهم آغاز شد۲۴ .
مرداد  ۱۳۹۲بیژن زنگنه ،وزیر نفت ش��د و پروژه
به گل نشسته ستاره خلیجفارس را تحویل گرفت.
ح��اال همه نگاهها ب��ه دوره وزارت او بود تا ببینند
این کالف س��ردرگم را چگونه از هم باز میکند.
زنگنه در س��یزدهم مرداد ماه همان سال ،برنامه
پیش��نهادی خود ب��رای اداره صنعت نف��ت را در
چهار فصل منتشر کرد که در فصل دوم یا همان
برنامه کوت��اه مدت ،از تالش ب��رای فعال کردن
و به نتیجه رس��اندن مرحله به مرحله پاالیش��گاه
ستاره خلیجفارس سخن گفت .هنوز بهرهبرداری
از فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به دلیل
کمبود منابع مالی ،محقق نش��ده ب��ود ،به همین
دلی��ل دولت یازدهم و به تب��ع آن بیژن زنگنه به

حتی تجهی��زات پیچیده را هم مهندس��ان ایرانی
نص��ب کردند ک��ه اینها خود ب��رگ زرین دیگری
در دفتر س��وابق کار متخصصان و سرمایهگذاران
کشورمان به شمار میآمد..
قدریازدهم؛ نمره قبولی

عنوان وزیر نفت ،بر شتاببخش��ی بر اجرای این
طرح ،تاکید ویژه داشتند ،بنابراین بررسی ،پیگیری
و تعیین تکلیف پروژه پاالیش��گاه میعانات گازی
ستاره خلیج فارس به عنوان اولویتدارترین طرح
پاالیش��ی کش��ور و مهمترین اقدام وزارت نفت و
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش در صدر اقدامات
 ۱۰۰روزه دولت یازدهم قرار گرفت .از نگاه زنگنه،
راس��تگویی و بیان واقعیتهای کشور برای مردم
و مسئوالن ،نخس��تین راه برای اصالح امور بود.
او با چنین دیدگاه��ی ،انتقادهایی صریح از تأخیر
اج��رای پروژهه��ای نفتی در هفتههای نخس��ت
تصدی وزارت نفت داش��ت .هفت س��ال پیش از
آن ،در زمان آغاز س��اخت نخس��تین پاالیش��گاه
میعانات گازی ،هیچ کسی تصور نمیکرد ساخت
این پاالیش��گاه تا این اندازه ب��ه طول بینجامد و
س��رانجام زنگنه ،عهدهدار تکمیل و راهاندازی آن
شود .وی در بازدیدی که هفتم اسفند ماه سال ۹۲
از پاالیش��گاه در حال س��اخت ستاره خلیج فارس
داشت از روند پیشرفت پروژه در سالهای پیش از
آن ،ابراز نارضایتی کرد و آن را نش��اندهنده یک
اغتش��اش مدیریتی دانس��ت که میتوان از آن به
عنوان موردی خاص برای تدریس اس��تفاده کرد.
زنگنه معتقد بود درصد پیش��رفت پروژه با میزان
هزینهها متناسب نیس��ت و درصد پیشرفت آن تا
سال  ۹۲را مایه شرمس��اری دانست ،اما به مردم
اطمینان خاطر داد که زمان زیادی نخواهد کشید
که ایران نه تنها واردات بنزین را قطع کند ،بلکه با
وارد ش��دن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،حتی به
صادرکننده بنزین بدل شود.
قدر هفتم؛ افزایش سهم بخش خصوصی

در شهریور ماه سال  ،۹۳شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ،تصمیم گرفت تا سهم
خ��ود را با اس��تفاده نکردن از حق تقدم ناش��ی از
افزایش س��رمایه شرکت نفت س��تاره خلیجفارس
در پاالیش��گاه به زیر  ۲۰درصد کاهش دهد تا در
مقابل با افزایش س��هم بخش خصوصی در پروژه
پاالیشی ستاره خلیج فارس ،امکان دریافت وام از
صندوق توسعه ملی فراهم و اعتبار اخذ شده صرف
راهاندازی فاز نخس��ت پروژه شود .بر این اساس،
سهم ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران به  ۱۸درصد ،ش��رکت سرمایهگذاری
صن��دوق بازنشس��تگی کارکنان صنع��ت نفت به
 ۳۴درصد و سهم شرکت س��رمایهگذاری نفت و
گاز و پتروش��یمی به  ۴۹درصد رس��ید .همکاری
بخش دولت��ی و بخش خصوصی ،روند س��اخت
پاالیشگاه را شتاب بخش��ید .اسحاق جهانگیری،
مع��اون اول رئیس جمهوری ،در بازدید بهمن ماه
 ۹۳از بزرگترین پروژه بنزینسازی کشور ،اعالم
کرد که پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ،کشور را
از واردات بنزی��ن بینیاز میکن��د ،بنابراین دولت
یازدهم برای رفع موانع س��اخت پاالیشگاه ستاره
خلیج ف��ارس به عن��وان بزرگترین پاالیش��گاه
تولیدکننده بنزین نگاه ویژهای دارد.
قدر هشتم؛ مشعل فروزان

دول��ت یازدهم ،نه تنها میخواس��ت افتخار
خودکفایی در تأمین بنزین را به نام خود ثبت کند،
بلک��ه در پی آن بود که افزایش کیفیت و ظرفیت
این فرآورده راهبردی را نیز از جمله دستاوردهای
خ��ود رقم زن��د تا ای��ران را وارد باش��گاه جهانی
صادرکنن��دگان بنزی��ن کند .کاره��ا خوب پیش
میرفت .پس از اجرایی شدن برجام در دیماه ۹۴
و رف��ع تحریم از خرید تجهیزات با تکنولوژی باال
برای این پروژه ،سرعت کار بازهم باالتر رفت۲۲.
اسفند  ،۱۳۹۴روز مهمی در تاریخ صنعت پاالیش
کشور بود؛ روزی که از آغاز عملیات فرآیند تقطیر و
تصفیه بنزین در بزرگترین و نخستین پاالیشگاه

میعانات گازی کش��ور حکایت داش��ت .زنگنه به
بندرعباس رفت و مش��عل پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس را روشن کرد .وزیر نفت ،ترکیب سهامداران
شامل تاپیکو ،صندوق بازنشستگی صنعت نفت و
بان��ک ملت به عنوان بانک عامل را نش��انه عزم
دولت برای پایان بخش��یدن به این پروژه عنوان
کرد .اس��حاق جهانگیری و بیژن زنگنه ،بار دیگر
در  ۲۷ش��هریور س��ال  ،۹۵با ه��دف بهرهبرداری
رسمی از واحد تقطیر فاز نخست پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به بندرعباس رفتند و وعده دادند که
روند پیشرفت طرح را به صورت هفتگی با حضور
سهامداران پیگیری کنند.
قدر نهم؛ بورس انرژی

 ۳هزار میلیارد ریال اوراق سلف بنزین اکتان
 ۹۰پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس در دومین روز
از شهریور س��ال  ،۹۵تنها در عرض چند ثانیه در
ب��ورس انرژی فروخته ش��د .ای��ن اوراق نوعی از
ابزارهای تأمین مالی اسالمی به شمار میروند که
براساس آن ،پس از انتشار اوراق سلف ،خریداران
این اوراق میتوانند در سررسیدها اقدام به دریافت
محص��ول کنند یا ای��ن که مع��ادل ارزش آن را
دریاف��ت کنند .پس از عرضه اوراق س��لف بنزین
اکتان  ۹۰پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ،تعداد
ی��ک میلیون و  ۴۰۰هزار و  ۵۹۲س��هم با قیمت
پایه  ۲میلیون و  ۱۴۱هزار و  ۹۵۰ریال به فروش
رف��ت .در هفتههای اخیر نیز ،نخس��تین محموله
گاز مایع پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس با حجم ۲
هزار ت��ن در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس
ان��رژی ایران عرضه و ب��ا قیمت  ۵۸۵دالر در هر
تن معامله شد.
قدر دهم؛ از برجام تا ستاره

حس��ن روحانی ،رئیسجمهوری ایران معتقد
است اگر برجام نبود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
هرگز راهاندازی نمیش��د .وی این جمله را زمانی
گفت که برای افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
در هوای مطبوع اردیبهشت ماه  ،۹۶وارد جمع مردم
خونگرم جنوب شد .به گفته وی ،برجام موجب شد
تا نه تنه��ا تجهیزات مورد نیاز پاالیش��گاه که در
کش��ورهای دیگر توقیف شده بود ،خریداری شود،
بلکه همه تجهیزات به ایران آمده و نصب ش��وند.
دکتر روحانی در مراسم پردهبرداری از یادمان افتتاح
فاز نخست این پاالیشگاه ،بهرهبرداری از این پروژه
و خودکفایی در تولید بنزین را س��بب افتخار ملت
ایران دانس��ت .این موضوع در جمالت زنگنه نیز
هویدا بود .راه توسعه کشور روشن است .این جمله
را زنگنه گفت ،در حالی که اطمینان داشت وزارت
نفت هیچ نیازی به افتتاحهای نمایشی ندارد ،زیرا
از تم��ام ت��وان متخصصان خود به��ره گرفته و از
منابع مالی به صورت قطره چکانی اس��تفاده کرده
تا پول ،درس��ت و بجا و با تمرک��ز بر اولویتها به
مصرف برس��د تا طرح نسبت به گذشته ،پیشرفت
بهتری داش��ته باش��د .تحریمها هزین��ه هنگفتی
برای س��اخت پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به
ای��ران تحمیل کرده بودند؛ پروژهای که قرار بود با
 ۲میلی��ارد و  ۶۰۰میلیون ی��ورو در  ۴۸ماه تکمیل
ش��ود بیش از  ۱۰سال طول کشید و یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون یورو گرانتر تمام شد .در صورتی که
برجام اجرا نمیش��د و تحریمها ادامه پیدا میکرد،
هم هزینه پروژه افزایش مییافت و هم پاالیشگاه
به اتمام نمیرس��ید ،گرچه هرگ��ز نمیتوان نقش
سرمایهگذاران و متخصصان ایرانی در ساخت پروژه
را نادیده انگاشت ۷۰ .درصد از طراحی پروژه توسط
مهندسان ایرانی انجام شد و در این میان  ۳۰۰هزار
نقش��ه برای طراحی پاالیش��گاه رد و بدل شد۶۰ .
درصد از تجهیزات پاالیش��گاه ایرانی است و ۱۰۰
درصد ساخت آن را شرکتهای ایرانی انجام دادند،

از دهم اردیبهشت تا بیستوسوم خرداد سال
 ،۹۶مهلتی بود تا ستاره خلیجفارس خود را نشان
دهد .سرانجام نخس��تین محموله بنزین تولیدی
پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیجفارس به
میزان  ۲۱میلی��ون لیت��ر ،روز  ۲۲خردادماه ،وارد
انبار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
بندرعباس ش��د .البت��ه این به معنای نخس��تین
موفقی��ت س��تاره خلیج ف��ارس نبود .نخس��تین
محموله نفتای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس حدود
 ۲۸۰هزار بش��که ،در س��وم بهمن  ،۹۵به یکی از
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد .دومین
محموله نفتا نیز در  ۲۷بهمن همان سال ،با حجم
حدود  ۲۸۰هزار بش��که به مقصد ژاپن صادر شد.
در میان آن روزها و همزمان با دهه مبارک فجر،
پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس شاهد روشن شدن
نخس��تین کوره بنزینسازی خود بود .این سرعت
عمل تحقق وعدههای وزارت نفت دولت یازدهم
در قی��اس با دولتهای پی��ش از آن ،بیانگر عزم
راسخ این دولت در وفای به عهد بود .کمتر از یک
س��ال بعد ،در آذرماه س��ال  ،۹۶نخستین محموله
بنزینیورو  ۵پاالیشگاه ستارهخلیجفارس به میزان
 ۱۷میلیون لیتر ،به انبار ش��هیدرجایی بندرعباس
تحویل داده ش��د .محمولههای بنزینیورو  ،۵یکی
پس از دیگری ،ارسال میش��دند .تا دی ماه ،۹۶
یک میلی��ارد و  ۵۰۰میلیون لیت��ر بنزین با اکتان
 ۸۷در ای��ن پاالیش��گاه تولید و به ش��رکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی تحویل داده ش��د .دی،
با ه��وای س��ردش ،روزهای گرمی برای س��تاره
خلیجفارس داشت .در این ماه ۲۶۰ ،میلیونیورو در
قالب اعطای وام برای تکمیل فازهای پاالیشگاه
از س��وی صن��دوق توس��عه ملی مصوب ش��د .تا
آن زمان ،یک س��وم از ظرفیت تولید پاالیش��گاه
میعانات گازی ستاره خلیجفارس محقق شده بود
و مابقی آن نیز تا پایان س��ال  ۹۷به بهرهبرداری
خواهد رسید.
قدر دوازدهم؛ انتظار

تبدیل ش��دن از یک مصرفکننده بیرویه
و واردکنن��ده بزرگ بنزین ،به کش��ور صادرکننده
این سوخت ارزش��مند ،ادعایی بود که جامه عمل
پوشیدن آن ،عزمی جزم میخواست .با لنگ لنگان
رفتن و سوس��و زدن میان ابهاماتی از مش��کالت
مال��ی و پیمان��کاران و سس��تیها ،کار ب��ه جایی
نمیرسید .کسیباید دست همت به زانو میگرفت
و یا علی میگفت .مشکالت مالی همیشه هستند.
پیمانکاران کارنابلد هم بیشتر .تحریم هم که شده
حرف تکراری طرحها .اینکه کسی راه بلد باشد و
فانوس به دست از میان تاریکی این بیشهزار شلوغ
به سالمت عبور کند ،شرط است .این فانوس چند
سالی است در دستان زنگنه و مردان صنعت نفت
قرار گرفته تا ش��عار تبدیل تحری��م به فرصت را
محقق کنند ،آنچنان که تاکنون نیز نشان دادهاند
بیتدبی��ر س��خن نمیگویند و بیپش��توانه وعده
نمیدهند .ایران در انتظار راهاندازی فاز دوم ستاره
خلیج فارس اس��ت .هم س��تارهاش بایدبدرخشد،
هم خلیجفارس را زن��ده نگه دارد .ما مردم نیز بد
نیست ،اگر دلی به حال این همه تالش بسوزانیم
و با دقت بیشتری از این فرآورده ارزشمند استفاده
کنیم .هیچ قایقی با پارو زدن یک طرفه به ساحل
آرامش نمیرسد.
پینوشت:

* از زم��ان باس��تان ،س��تارگان بر اس��اس
درخشندگی ظاهری ،تقس��یم میشدهاند .به این
تقسیمبندی در نجوم ،قدر گفته میشود.
* واژه «رایش» در زبان آلمانی برخالف واژه
«امپراتوری» ،بیانگریک حکومت سلطنتی نیست
و بیش��تر به معناییکی اتحادیهیا مجموعهای از
چند سرزمین متحد است.
* چم��اق و هویج (به انگلیس��یCarrot :
 )and stickدر اصطالح به سیاست ارائه تشویق
ب��رای رفتار خوب و ارائه تنبیه برای رفتار بد گفته
میشود .راهبرد هویج و چماق در مذاکراتی بهکار
میرود که یک طرف ،خواستار اقدامهایی از طرف
مقابل اس��ت و مجازاتی را ب��رای طرف مقابل در
صورت انجام نشدن درخواست مطرح میکند.
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ط�ول خط�وط مخابراتی فیبر نوری صنعت گاز امس�ال به  ۴هزار

کیلومتر میرسد و تا پنج سال آینده  ۱۴هزار کیلومتر افزایش مییابد.

به گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملی گاز ،سید محمد
س��راجی ،مدیر مخابرات و تلهمتری ش��رکت انتقال گاز با بیان این
که اس��تفاده از فناوریهای نو ارتباطی ،سبب تقویت زیرساختهای
مخابرات��ی اس��ت ،گفت :واح��د ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،پل
ارتباطی با دیگر واحدهای عملیاتی اس��ت و نقش اساس��ی در انجام
پروژهها و عملیات تعمیراتی در سطح شرکت ایفا میکند .وی درباره
سند چشمانداز مخابرات شرکت انتقال گاز توضیح داد :امسال طول
خط��وط مخابرات��ی فیبر نوری از  ۱۸۰۰کیلومتر ب��ه بیش از  ۴هزار
کیلومتر افزایش مییابد و این افزایش در  ۵س��ال آینده به  ۱۴هزار
کیلومتر خواهد رسید که در پی آن ،رشد نقاط دسترسی شرکتهای
گاز اس��تانیبه ش��بکه فیب��ر نوری ،افزای��ش طول ش��بکه ارتباطات
زیرس��اخت ،توس��عه و بهروزرسانی ش��بکه بیس��یم  VHFمناطق
عملیات انتقال گاز و ش��رکتهای گاز اس��تانی را خواهیم داشت .به
گفته سراجی ،افزایش ظرفیتهای مخابراتی تهران  -عسلویه ،طرح
جامع ارتباطات ویدئوکنفرانس ش��رکت ملی گاز ایران ،طرح امنیت
و پش��تیبان دادهها ،سرویس��یکپارچه ارتباطی انتقال گاز و ...از دیگر
پروژههای در دست اجرای شرکت انتقال گاز ایران است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

فناوری کنتور هوشمند سبب مدیریت دقیق
مصرف گاز میشود

پ�روژه کنتورخوانی هوش�مند با اس�تفاده از امکانات زیرس�اخت

مخابراتی کشور و با بهرهگیری از مفهوم ( IOTاینترنت اشیا) که مطابق
آخرین تکنولوژی ارسال و دریافت اطالعات در دنیا مطرح شده ،انجام
خواهد شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ،سعید مؤمنی،
مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز درباره نصب و اجرای کنتورهای
هوش��مند در کش��ور گفت :یک کارگروه تخصص��ی با هدف تدوین
چارچ��وب ،الزام��ات و انتظارات طرح پایلوت کنتورخوانی هوش��مند
تش��کیل ش��ده تا با در نظر گرفتن س��ه نکته ،این ط��رح را اجرایی
کند .وی افزود :به این س��ه نکته باید ازسوی پیمانکاران توجه شود؛
نخست آنکه شرکت ملی گاز ایران مالک کنتور است ،نکته بعدی،
بهرهبرداری ش��رکت از زیرس��اختهای عمومی مخابراتی کش��ور
بدون داش��تن مالکیت (از طرف شرکت گاز) است تا با مفهوم IOT
همخوانی داش��ته باش��د و نکته نهایی IT،اس��ت که باید در مالکیت
شرکت ملی گاز ایران باشد.
مدیر گازرس��انی شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه کارگروه بر
اساس سیاس��تهای ذکر ش��ده ،چارچوب الزامات و انتظارات طرح
پایلوت کنتورخوانی هوش��مند را تهیه کرده اس��ت ،تصریح کرد :این
طرح در س��ال  ۹۵از طریق سایت ش��رکت ملی گاز به طور رسمی
اعالم شد و بر اس��اس همین چارچوب ،شرایط برای اعالم آمادگی
و ورود ش��رکتها برای اجرای طرح پایلوت کنتورخوانی هوش��مند
مهیا ش��د .به گفته مؤمنی ،تا امروز ۲۴ ،ش��رکت برای اجرای طرح
پایل��وت اعالم آمادگی کردند که همه این ش��رکتها ،داخلی و تنها
یک ش��رکت ،خارجی اس��ت و تعدادی از آنها به صورت کنسرسیوم
ب��رای ارائه تمام بخشها و تعدادی نیز بهصورت تکش��رکتی ورود
کردهان��د .وی اظهار کرد :در این مدت ،ش��ش نوع کنتور هوش��مند
داخل��ی و خارج��ی از طرف تعدادی از ش��رکتها برای تس��ت ارائه
ش��د و تنها یک کنتور از آزمایشگاه ش��رکت ملی گاز ایران تأییدیه
گرفته است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد:

توجه مؤکد بر مدیریت کربن و کاهش انتشار
گازهای گلخانهای

معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی:

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

گاز اهرم راهبردی ایران برای گسترش احداث و تزریق گاز خط انتقال گاز
ششم سراسری پایان یافت
نفوذ در صحنه بینالمللی است
دانش نفت :مع�اون وزیر نفت

دانش نفت :مع�اون وزیر نفت

در ام�ور بینالملل گف�ت :ایران باید

در امور گاز از راهاندازی  ۱۰۰کیلومتر

گاز م�ازاد بر نی�از داخلی خ�ود را به

باقیمان�ده خط لوله انتقال گاز شش�م

اروپ�ا و دیگر کش�ورها ص�ادر کند و

سراس�ری خب�ر داد و گف�ت :اکن�ون

از گاز ب�ه عنوان ی�ک اهرم راهبردی

 ۱۰۰درصد خط لوله ششم سراسری

برای گس�ترش نفوذ خ�ود در جهان

ب�ه بهرهبرداری رس�یده و تزریق گاز

بهرهمند شود.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت به
نقل از شرکت ملی گاز ،امیرحسین
زمانینیا درب��اره صادرات گاز ایران
گفت :در صادرات گاز باید به دنبال
منافع و س��ودمندیهای راهبردی
باش��یم ،یعنی اگر می��زان تولید گاز
ما بیش��تر از مصرف داخلی اس��ت،
بهط��ور قطع باید این گاز را به اروپا
و دیگر کش��ورها ص��ادر کنیم .وی
نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه
در صنعت نفت و گاز کشور دانست
و ب��ا بی��ان خاطراتی از س��الهای
کاری در وزارت ام��ور خارج��ه و
صنعت نف��ت و گاز ،اظهار کرد :ما
بای��د بتوانیم در س��طح جهانی کار
کنیم ،زیرا از کشوری مثل ایران با
 ۱۰۰س��ال سابقه نفتی و دارا بودن

شده است.

در صادرات گاز باید
به دنبال منافع و
سودمندیهای راهبردی
باشیم ،یعنی اگر میزان
تولید گاز ما بیشتر از

مصرف داخلی است،
بهطور قطع باید این گاز
را به اروپا و دیگر کشورها
صادر کنیم

بزرگترین ذخایر گازی دنیا ،انتظار
م��یرود دس��تاوردهای راهب��ردی

بسیاری داشته باش��د .معاون وزیر
نف��ت در امور بینالمل��ل ادامه داد:
ایران با توجه به موقعیتی که اکنون
در جهان دارد و به عنوان نخستین
دارنده ذخایر گازی شناخته میشود،
میتوان��د از گاز به عنوان یک اهرم
راهبردی بهرهب��رداری کند و نفوذ
خود را گس��ترش ده��د .زمانینیا با
بیان این که روس��یه اقتصاد انرژی
خ��ود را ب��ا ف��روش گاز ب��ه اروپا،
تضمی��ن کرده اس��ت ،گف��ت :گاز
میتواند ضامن مناف��ع بلندمدت و
عامل بسط نفوذ راهبردی ما در این
زمینه باشد.

مهن��دس حمیدرض��ا عراقی،
درباره پای��ان صددرصدی عملیات
احداث خط لوله شش��م سراس��ری
انتقال گاز گفت :تا پایان س��ال ۹۶
بخش زیادی از خط ششم سراسری
انتق��ال گاز راهان��دازی و تزریق گاز
ش��د ،اما احداث حدود  ۱۰۰کیلومتر
از ای��ن خ��ط باقی مانده ب��ود .وی
افزود :احداث  ۱۰۰کیلومتر باقیمانده
نیز اکنون به پایان رسیده است ،این
خط تأثیر بس��یار مهمی در صادرات
گاز به ع��راق و تأمین پایدار گاز در
کریدور غ��رب کش��ور دارد .معاون
وزیر نف��ت در امور گاز ،درباره زمان
افتتاح رس��می خط ششم سراسری
انتق��ال گاز گفت :گزارش جامعی از
س��اخت و تزریق گاز به این خط در

اختیار رئیسجمهوری قرار میگیرد
تا زمان افتتاح رسمی با نظر و حضور
ایشان انجام شود .وی تصریح کرد:
پارس��ال با ه��دف تضمین صادرات
گاز به عراق ،بخش��ی از خط ششم
سراسری حدفاصل ایالم تا کرمانشاه
را تقوی��ت و تزری��ق گاز کردیم ،اما
س��اخت  ۱۰۰درصدی خ��ط انجام
نش��ده ب��ود که در س��ه م��اه اخیر،
س��اخت  ۱۰۰کیلومت��ر باقیمانده از
این خط نیز پایانیافت .عراقی تاکید
ک��رد :صادرات گاز ب��ه بغداد از خط

لوله انتقال گاز ششم انجام میشود
و ش��رایط ص��ادرات گاز به بصره از
خط شش��م نیز فراهم ش��ده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز درباره
افتتاح ایس��تگاههای تقویت فش��ار
روی خط شش��م سراس��ری اظهار
کرد :الزم نیس��ت بالفاصله پس از
اح��داث خط ،ایس��تگاههای تقویت
فشار نیز س��اخته و راهاندازی شوند،
بلکه با گذشت چند سال و برحسب
نیاز ،ایستگاههای تقویت فشار جدید
روی خط احداث میشوند.

در آستانه روز جهانی بدون پالستیک انجام شد؛

حذف پالستیک و جایگزینی کیسههای پارچهای در مجتمع مسکونی گاز شهید مهاجر سرخس
دان�ش نف�ت :رئی�س محی�ط زیس�ت
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت:
با هدف حفظ محیط زیس�ت و به منظور حذف

امروزه ساالنه  500میلیارد
کیسه پالستیکی در جهان
مصرف میشود و 305
میلیون تن از آن در سال

تدریجی پالس�تیک از چرخ�ه طبیعت ،از این
پس کیسههای پارچهای در اختیار خریداران
سبز اندیش قرار خواهد گرفت.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومی ش��رکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نژاد ،ایرج اجاللی با بیان مطلب فوق افزود:
طرح جایگزین��ی کیس��ههای پارچهای در
آس��تانه روز جهانی بدون پالس��تیک انجام
پذیرف��ت .وی با بیان اینکه امروزه س��االنه
 500میلیارد کیس��ه پالس��تیکی در جهان
مصرف میش��ود و  305میلی��ون تن از آن
در س��ال دور انداخته میشود اظهارداشت:
آماره��ا در ای��ران حاک��ی از تولید س��االنه
 177هزار تن پالس��تیک است که این رقم
معادل  500تن در هر روز اس��ت .این مقام

دور انداخته میشود و

آمارها در ایران حاکی
از تولید ساالنه  177هزار
تن پالستیک است که این

مس��ئول با بیان اینکه در ساخت کیسههای
پالس��تیکی از م��وادی اس��تفاده میش��ود
که اغلب س��می بوده و در حی��ن تجزیه و
حتی س��وزاندن باعث انتشار گازهای سمی
خطرن��اک در محیط میش��ود تصریح کرد:

این کیس��هها ب��ا ورود به زنجی��ره غذایی
طبیع��ت ،موج��ب خفگی و مرگ س��االنه
تعداد زیادی از حیوانات میش��وند .اجاللی
تاکید کرد :در راس��تای افزای��ش توجهات
به مخاطرات روزافزون مصرف پالس��تیک،

رقم معادل  500تن در هر
روز است

بخش محیط زیس��ت س��ازمان ملل متحد،
ش��عار روز جهانی محیط زیست را در سال

 « 2018غلب��ه ب��ر آلودگ��ی پالس��تیک»
انتخ��اب نموده و س��االنه روز  21تیرماه از
س��وی فعاالن زیس��ت محیطی ب��ه عنوان
روز بدون پالستیک در دنیا نامگذاری شده
است .رئیس محیط زیست شرکت پاالیش
گاز شهید هاشمی نژاد خاطر نشان کرد :این
مجتمع گازی به عنوان حامی محیط زیست
در راستای توسعه مجدانه چشم انداز زیست
محیطی خود و به منظور حذف پالس��تیک
( )Zero plasticاز چرخ��ه فعالی��ت خ��ود،
اقدام به توزیع کیسههای پارچهای به جای
پالستیکی در فروش��گاه شهرک مسکونی
ش��هید مهاجر نموده است .وی ادامه داد :از
عموم خریداران محترم درخواس��ت گردیده
تا به هن��گام خرید ،کیس��های پارچهای را
به همراه داش��ته و از درخواست پالستیک
جه��ت حم��ل اجن��اس خری��داری ش��ده
خودداری نمایند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بر توجه مؤکد بر

مدیریت کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای تاکید کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش
گاز ش��هید هاش��می نژاد ،تورج همتی در نشس��ت ب��ا مدیرعامل و
مدیران ارش��د پاالیشگاه گاز خانگیران گفت :سوابق زیست محیطی
این پاالیش��گاه و اهتمام متولیان در راس��تای بهبود مس��تمر دراین
حوزه مثبت ارزیابی میش��ود .وی همچنین به سیاست وزارت نفت
در مباحث مرتبط با حوزه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست با ساختار
مشخص اش��اره و تصریح کرد :عزم و اراده آن وزارتخانه در توسعه
مباحث زیست محیطی بس��یار جدی است .این مقام مسئول ضمن
تاکید بر اهمیت اس��تفاده از س��وخت پاک در کاه��ش آلودگیهای
محیط زیس��ت ،ابراز امیدواری کرد :با نگاه ویژه به استاندارد سازی
در بخشهای مختلف هوا ،پس��ماند و فاضالب ،از واحدهای موفق
در تولی��د و خدمات الگو برداری ش��ود .همت��ی در ادامه به ضرورت
افزای��ش راندمان واحدهای بازیافت گوگرد و نصب سیس��تم پایش
آنالین به استفاده از ظرفیتهای متقابل در موضوع مدیریت کربن و
کاهش انتشار گازهای گلخانهای اشاره و اضافه کرد :برای دستیابی
ب��ه اهداف زیس��ت محیطی و رفع چالشهای متع��دد موجود دراین
حوزه ،باید عالوه براصالح کامل سیستمها از ظرفیتهای اجتماعی،
فرهنگ��ی ،صنعت ،خدمات و فعاالن انجمنهای مردم نهاد در حوزه
محیط زیس��ت بهره مند ش��د .همچنین در این نشست مدیر عامل
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت :تالش این مجموعه بر
نگاهی پایدار و در تعامل با جامعه و نیازمندیهای زیس��ت محیطی
منطقه اس��ت که دراین راس��تا ،تمامی فعالیتها هماهنگ با آمایش
س��رزمین و درراس��تای مقاصد جامعه هدف بوده اس��ت .سید مجید
منبت��ی همچنین ضمن اش��اره به دس��تاوردهای زیس��ت محیطی
پاالیش��گاه طی سالهای گذش��ته از تعامالت مؤثر با حفاظت محیط
زیست شهرستان سرخس خبر داد و افزود :غالب سرمایه گذاریهای
پاالیش��گاه منش��أ زیس��ت محیطی دارد و این مجموعه در پاسخ به
انجام مس��ئولیت اجتماعی خود از س��وی س��ازمان حفاظت محیط
زیس��ت کش��ور موفق به دریافت لوح تقدیر صنعت س��بز و تندیس
گردیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان:

 ۳۵۰کیلومتر به شبکه گازرسانی زاهدان افزوده میشود

دان�ش نف�ت :گازرس�انی ب�ه بخشه�ای خانگی،

با هدف تحقق استراتژیهای فرهنگی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد؛

دارالقرآن کریم مجتمع مسکونی گاز شهید مهاجر پذیرای تشنگان کالم وحی
دانش نف�ت :طی مراس�می با

تجاری ،صنعتی و نیروگاهی اس�تان سیستانوبلوچس�تان

حض�ور مدیرعامل ،کارکنان و قاریان

از مهمترین اولویتهای دولت و شرکت ملی گاز است که

ش�رکت پاالیش گاز ش�هید هاشمی

در این زمینه ۳۵۰ ،کیلومتر به طول شبکه گازرسانی شهر

نژاد ،دارالقرآن این مجتمع گازی در

زاهدان افزوده میشود.

به گ��زارش دانش نف��ت به نقل از ش��رکت ملی
گاز ،محمدحس��ن طهران��ی ،از همکاری ش��رکت ملی
گاز و جهاد دانش��گاهی اس��تان سیس��تان و بلوچستان
با هدف توانمندس��ازی هزار نیروی انس��انی خبر داد و
گفت :ش��رکت گاز استان سیس��تان و بلوچستان ۵۳۵
نف��ر از ای��ن تع��داد را در فاز یک و در قالب  ۱۲رش��ته
توانمند س��اخته اس��ت .وی افزود :این  ۱۲رشته شامل
تکنیس��ین بهرهبرداری و نگهداری ایستگاههای تقلیل
فشار گاز ،تعمیرات شبکه (فوالدی و پلیاتیلن) ،امدادگر
و گازبان ،نقش��هکش ،لولهک��ش گاز خانگی ،تجاری و
صنعتی ،جوش��کار و نصاب خطوط فوالدی ،جوش��کار
و نص��اب خطوط پلیاتیلن ،کنتورخ��وان و توزیعقبوض
مش��ترکان است .مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان
و بلوچس��تان ،درب��اره اجرای فاز دوم ط��رح آموزش به
نیروهای بومی استان سیستان و بلوچستان ،توضیح داد:
ف��از دوم این طرح نیز در  ۱۲رش��ته دیگر مانند نماینده
 ،HSEنقش��هبرداری ایزومتری��ک ،انواع بازرس��یهای
فنی ،کارشناس��ی نظام مهندس��ی ،ایمن��ی عمومی گاز
و وس��ایل گازس��وز و  ،...در حال انجام اس��ت .طهرانی
درباره مهمترین اقدامات انجام ش��ده از س��وی شرکت
گاز اس��تان سیستان و بلوچس��تان اظهار کرد :عملیات
اجرای��ی  ۳۵۰کیلومت��ر ش��بکه تغذیه و توزی��ع گاز در
ش��هر زاهدان آغاز شده اس��ت ،همچنین گازرسانی به

ش�هرک گاز ش�هید مهاجر سرخس
افتتاح شد.

نی��روگاه زاهدان ،افتتاح پروژه گازرس��انی ب��ه نیروگاه
چابهار به روش س��یانجی ،توسعه ش��بکه گازرسانی
ایرانشهر و اش��تراکپذیری در این شهر ،تکمیل شبکه
گازرس��انی بمپور و گازدار کردن این شهر ،از مهمترین
دس��تاوردهای این ش��رکت در یک س��ال اخیر هستند.
به گزارش شانا ،توس��عه و گازرسانی به مناطق محروم
به ویژه ش��هرهای جنوب و جنوبش��رقی کشور مانند
استان سیستان و بلوچستان از جمله اولویتهای دولت
دوازدهم و ش��رکت ملی گاز است .گازرسانی به نیروگاه
زاهدان ،گازرس��انی به نی��روگاه چابهار ،گازرس��انی به
بخشهای خانگی در ش��هرها و روستاهای این استان،
ایجاد اش��تغال برای نیروهای بومی و آموزش حرفهای
برای آنان ،احداث خطوط انتقال گاز با انش��عاب از خط
هفتم سراسری ،احداث و گازرسانی به نیروگاه و صنایع
چابهار و مکران از مهمتری��ن اقدامها برای تحقق این
هدف دولت هستند .بر اساس ابالغیه دولت ،منابع مالی
مورد نیاز برای گازرس��انی به ای��ن مناطق از محل بند
«ق» تبصره دو قانون بودجه سال  ۹۳تأمین میشود.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت به
نق��ل از رواب��ط عموم��ی ش��رکت
پاالیش گاز ش��هید هاش��می نژاد،
در این مراس��م ام��ام جمعه موقت
شهرستان س��رخس طی سخنانی
گفت :ق��رآن کتاب زندگی ،آموزش
و ش��فای دردهای بش��ریت است.
حج��ت االس�لام ش��ریعتی
اظهارداش��ت :ام��روزه خیل��ی از
بیماریه��ای جس��مانی و روان��ی و
حوادث تلخ ریشه در حوادث روحی
دارد و اگ��ر از ق��رآن جداش��ویم از
یک داروی ش��فابخش جداشدهایم.
وی با بیان اینکه امروز شبکههای
اجتماع��ی باع��ث س��رگرمی آحاد
جامعه شده اس��ت اذعان کرد :این
شبکههای اجتماعی به لحاظ انتشار
تصاویر مبتذل مطلوب نیس��ت و بر
نوجوان��ان و جوانان تاثیراتی را دارد
که برای روح و جس��م آنها مخرب
اس��ت .امام جماعت ش��هرک گاز
ش��هید مهاجر ادامه داد :علی رغم

تبلیغات مسموم دش��منان برای به
انحراف کش��یدن جوان��ان از کالم
وحی ،خوشبختانه ش��اهد استقبال
قاری��ان و حافظ��ان کالم وح��ی
هس��تیم و ای��ن موضوع س��تودنی
اس��ت .حجت االس�لام ش��ریعتی
بیان ک��رد :خانوادهه��ای کارکنان
عالقمند هس��تند فرزندانش��ان در
کالسه��ای قرآنی حضور داش��ته
باش��ند تا نوجوانان آنه��ا در جامعه
سالم پرورش یابند و بهترین زمینه
در این راه انس با قرآن اس��ت .وی
خاطر نشان س��اخت :اگر بخواهیم
آواز و طنی��ن دل نش��ین کالم
وحی در منازل وجود داش��ته باشد
باید به س��ه مؤلفه ق��رآن آموزی،
یادگی��ری مفاهیم قرآنی و عمل به

نسخههای ش��فابخش قرآن توجه
کنیم .همچنین مس��ئول دارالقرآن
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نژاد در این خصوص گفت :با هدف
گسترش فعالیتهای قرآنی و توجه
کمیته فرهنگی به مسائل آموزشی
خانوادهه��ا ،ای��ن دارالق��رآن در
فضایی به مس��احت  160مترمربع
و ش��ش کالس با اعتباری بالغ بر
 600میلیون ریال در ش��هرک گاز
ش��هیدمهاجر افتتاح ش��د .حس��ن
مردان��ی اضاف��ه کرد :ب��ا توجه به
اس��تقبال دخت��ران و همس��ران
کارکن��ان ظرفیت دارالقرآن تکمیل
و کالسهای آموزش��ی پس��ران و
کارکنان به مرکز آموزش و مسجد
شهرک منتقل گردید.

پتروشیمی

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مطرح کرد:

درخواست از مجلس برای بازنگری در نحوه اجرای اصل  ۴۴در صنعت پتروشیمی
دان�ش نف�ت :مع�اون وزی�ر نف�ت در ام�ور

پتروش�یمی گف�ت :از مجل�س ش�ورای اسلامی
درخواس�ت داریم درب�اره اجرای اص�ل  ۴۴قانون

در مذاکره با وزارت نفت مشکل
مشکل خوراک واحدهای
پتروشیمی را برطرف م 
یکنیم،
اما یکی از مشکالت ما مربوط
به اجرای اصل  ۴۴است .برای
نمونه مجتمعهای پتروشیمی
کنار پاالیشگاهها احداث شدند
تا خوراک دریافت کنند ،اما در
خصوص 
یسازی باید مجموعه با هم
واگذار میشد و سیاستگذاری
متمرکز میماند

اساسی در صنعت پتروشیمی بازنگری کند.

به گ��زارش دانش نفت به نقل از ش��رکت
مل��ی صنایع پتروش��یمی ،دکتر رضا ن��وروززاده،
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی،
روز چهارش��نبه ۱۳ ،تیرماه در س��یامین نشست
مدیرانعام��ل صنعت پتروش��یمی گفت :با وجود
این که ایران نخستین دارنده منابع گاز دنیاست،
اما تنها هشت درصد از گاز در صنعت پتروشیمی
استفاده میشود که سه درصد از آن نیز به عنوان
سوخت استفاده میشود و با همین مقدر دریافت
گاز  ۲۴میلی��ارد دالر ارزش ایجاد میکنیم .وی
با اش��اره به مشکل خوراک واحدهای پتروشیمی
گفت :در مذاکره با وزارت نفت مشکل را برطرف
میکنی��م ،اما یکی از مش��کالت م��ا مربوط به
اجرای اصل  ۴۴اس��ت .برای نمونه مجتمعهای
پتروش��یمی کنار پاالیش��گاهها احداث ش��دند تا
خوراک دریافت کنند ،اما در خصوصیسازی باید
مجموعه با هم واگذار میش��د و سیاستگذاری

متمرک��ز میمان��د .مع��اون وزیر نف��ت در امور
پتروش��یمی خطاب به مسعود پزش��کیان ،نایب
رئیس مجلس شورای اس�لامی که مهمان این
جلس��ه بود ،گفت :از ش��ما درخواس��ت داریم در
اجرای اصل  ۴۴بازنگری کنید .نوروز زاده گفت:
معتقد نیستیم باید رقیب بخشخصوصی شویم،

ام��ا این صنعت ب��ه رگوالت��وری قدرتمند برای
سیاستگذاری متمرکز نیاز دارد.
منابع و سرمایههای سرگردان باید به صنعت
پتروشیمی تزریق شود

در همین حال ،نایب رئیس مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینکه پتروش��یمی ،نفت و گاز
بزرگترین مزیت نس��بی کش��ور اس��ت ،گفت:
منابع و س��رمایههای س��رگردان باید به صنعت

پتروش��یمی تزریق ش��وند .مس��عود پزشکیان در
اجالس مدی��ران عام��ل صنعت پتروش��یمی با
بی��ان اینکه ایران در صنایع نف��ت و گاز ،ذخایر
اس��تثنایی و مزیت باالیی دارد ،گفت :ش��اید اگر
همان مقدار که به صنعت هستهای توجه داشتیم
ب��ه صنایع ،نفت ،گاز و پتروش��یمی توجه ش��ود،
میت��وان قدرت بیش��تری در منطق��ه و دنیا پیدا
ک��رد .وی با تاکید بر اینکه باید روی مزیتهای

کش��ور تمرکز کرد ،افزود :ایران در شرایط فعلی
در جن��گ اقتصادی قرار دارد که از جنگ نظامی
سختتر اس��ت ،بنابراین در این جنگ باید تمام
نیروها در کنار یکدیگر ق��رار گیرند .نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه صنعت
پتروش��یمی باید از ظرفیت دانش��گاهی استفاده
کند ،تشریح کرد :پتروشیمیها باید برای افزایش
کیفیت ،کارایی و اثربخش��ی از بخش دانشگاهی
اس��تفاده کنند و بازیگران مختلف را بیشتر درگیر
فعالیتها کنند .پزشکیان عنوان کرد :هیچ راهی
جز س��رمایهگذاری در مزیتهای کش��ور وجود
ندارد ،بهترین مزیتها منابعی بوده که در کشور
وجود دارد و باید اس��تفاده کرد ،ایران روی ذخایر
طالی س��یاه قرار گرفته اس��ت و تنها باید بیدار
ش��ده و متوجه ش��ود که چگونه میتوان از این
ذخایر اس��تفاده کرد .نایب رئیس مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینکه پتروش��یمی ،نفت و گاز
بزرگترین مزیت نس��بی کش��ور است به شرط
اینکه به ص��ورت خام به فروش نرس��د ،گفت:
هرچ��ه این مواد ب��ه کاالی نهایی تبدیل ش��ود
ارزش افزوده بیش��تری برای کشور خلق میکند.

دکتر نوروززاده :معتقد
نیستیم باید رقیب

بخشخصوصی شویم ،اما
این صنعت به رگوالتوری
قدرتمند برای
سیاستگذاری متمرکز
نیاز دارد

وی به نقدینگی س��رگردان در جامعه اشاره کرد
و افزود :باید ب��ه گونهای برنامهریزی کرد که به
روشهای مختلف یا حتی تش��کیل کنسرسیوم،
دالرها و ریالهای سرگردان را به سمت صنعت
پتروشیمی س��وق داد و به جای صادرات نفت و
گاز خام ،کاالی نهایی در کشور تولید کرد.

بهانههای پتروشیمیها برای تزریق نکردن تزریق ارز  4200تومانی به نیما
دان�ش نف�ت :اخی�را ً کارفرمایان پتروش�یمی با اش�اره

بوده است.

ب�ه زی�ان ده ب�ودن تندگوی�ان و ش�یراز ،میگین�د تزریق ارز
پتروش�یمیها ب�ه قیمت  4200تومانی تبعات�ی دارد که دولت
باید به پتروش�یمیها کمک کند .در حالی که وضعیت نامناسب
این پتروشیمیها ارتباطی به سیاستهای دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،احمد
مهدوی ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی
اخیراً در گفتگو با فارس با اش��اره به برگزاری جلس��ه اخیر
ب��ا معاون اول رئیس جمهور و ب��ا تاکید بر اینکه تزریق ارز
صادراتی پتروش��یمیها به قیمت  4200تومانی تبعاتی دارد
ک��ه دولت باید به پتروش��یمیها کمک کند ،گفت« :در این
جلسه بیش��تر در خصوص تزریق ارز  4200تومانی بحث و
گفت وگو ش��د .در این جلسه رس��م ًا گفته شد شرکتهای
پتروش��یمی نیازهای مختلف صنعت��ی و تجهیزاتی دارند و
نمیتوانن��د  100درص��د ارز خود را وارد س��امانه نیما کنند
و ب��رای خری��د تجهیزات دوب��اره ارز دریاف��ت کنند .نکته
دیگری که در این جلس��ه مطرح شد زیان دیدن بسیاری از
مجتمعهای پتروش��یمی بود که به اطالع معاون اول رئیس
جمهور رس��اندیم .پتروش��یمی تندگویان ماهانه  35میلیارد
توم��ان زی��ان میدهد و به همین دلیل تصمیم گرفته ش��د
تا کارگروهی تش��کیل ش��ود و به مش��کالت پتروشیمیها
رس��یدگی شود که البته تشکیل کارگروه منع قانونی ندارد و
اولین جلسه آن بعد از ماه رمضان برگزار میشود» .مهدوی
ب��ا اش��اره وضعیت بد پتروش��یمیهای خ��وراک گاز گفت:
«درباره پتروشیمی شیراز نیز پیش بینی میشود امسال 250
میلی��ارد تومان زیان دهد ک��ه علتهای آن باید مورد توجه
قرار گیرد» .درباره ادعاهای مطرح ش��ده توسط دبیر انجمن
صنف��ی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی درباره می��زان نیاز
پتروش��یمیها به ارز برای خری��د تجهیزات و زیان ده بودن
پتروشیمی خوراک مایع تندگویان و پتروشیمی خوراک گاز
شیراز ،نکات زیر مطرح است:
 -1با بررس��ی صورتهای مالی برخ��ی از واحدهای
پتروش��یمی تنها بخش اندک��ی از بهای تمام ش��ده درآمد
عملیات��ی بابت خری��د تجهیزات صنعتی و اق�لام مورد نیاز
واردات��ی هزینه میش��ود .به طور مثال پتروش��یمی مارون
در س��ال  1396تنها  216میلیارد توم��ان از  3هزار میلیارد
تومان بهای تمام ش��ده ،با فرض وارداتی بودن صرف خرید
تجهی��زات صنعت��ی ،خرید لوازم یدکی کرده اس��ت .جدول
ذیل میزان بهای تمام ش��ده درآم��د عملیاتی ،هزینه خرید
تجهیزات صنعتی و نسبت خرید تجهیزات به کل بهای تمام
شده درآمد (به درصد) برخی از واحدهای پتروشیمی در سال
 1396و  1395را نشان میدهد.
همانط��ور ک��ه در جدول ذیل مش��اهده میش��ود ،در
ص��ورت وارداتی بودن کل هزین��ه خرید تجهیزات ،کمتر از
 8درصد از هزینههای کل برخی از واحدهای پتروش��یمی را
در برمیگ��رد که این رقم در مقابل بهای تمام ش��ده درآمد

ناچیز است و نیاز به ارز جهت واردات برخی تجهیزات بسیار
کم است.
 -2عل��ل مختلف��ی در زی��ان ده ب��ودن پتروش��یمی
تندگویان نق��ش دارد .پتروش��یمی تندگویانیک واحد میان
مجتمع��ی اس��ت و خوراک خ��ود را از پتروش��یمی مارون،
ن��وری و فناوران دریاف��ت میکند و یکی از مس��ائل مهم
این واحد مش��کل در تأمین خوراک از واحدهای پتروشیمی
م��ارون ،ن��وری و فناوران اس��ت زی��را واحده��ای نامبرده
عالقه بیش��تری به صادرات محصوالت خ��ود دارند .جالب
اینجاس��ت که تمام واحدهای پتروش��یمی نامبرده در قالب
یک هلدین��گ فعالیت میکنن��د و میتوانند جهت کاهش
هزینههای پتروش��یمی تندگویان ،تخفی��ف خوراک دهند.
مساله بعدی پتروشیمی تندگویان مشکالت در فرایند تولید
این واحد اس��ت که نیاز به بهینه س��ازی عملک��رد تولید و
ص��رف هزینه دارد .پتروش��یمی تندگویانیک��ی از واحدهای
پتروش��یمی هلدینگ خلیج فارس اس��ت ک��ه این هلدینگ
بخ��ش زیادی از واحدهای پتروش��یمی کش��ور را در اختیار
دارد و از لح��اظ اقتصادی در ش��رایط مطلوب��ی قرار دارد و
میتوان��د به راحتی مش��کالت فنی پتروش��یمی تندگویان
را ح��ل نماید ام��ا در حالی که ای��ن هلدینگ بخش زیادی
از س��رمایه خود را در س��اخت پروژههای پتروش��یمی تولید

منبع :سایت کدال /اعداد به میلیون ریال

هزینه بابت نسبت هزینه خرید اقالم وارداتی
نام واحد سال مالی بهای تمام شده
خرید تجهیزات به بهای کل تمام شده ()%

نام مصارف

فناوران

1396

5.715.961

465.873

8

قطعات و لوازم یدکی ،کاتالیست و مواد شیمیایی

خراسان

1396

2.778.071

228.328

8.2

مواد شیمیایی ،هزینههای صادراتی

مارون

1396

30.541.820

2.164.272

7

لوازمیدکی ،کاتالیست

جم

1395

12.031.943 32.044.963

6.3

لوازمیدکی

نوری

1395

0.09

کاتالیست

64.044.448

59.999

کننده اوره ،آمونیاک و متانول هزینه کرده اس��ت که تنها به
دلیل خوراک ارزان و بازار صادراتی مطلوب سرمایه گذاری
نموده اس��ت .این در حالی است که پتروش��یمی تندگویان
تنها تولید کننده پلی اتیلن ترفتاالت کش��ور است و خوراک
بسیاری از شرکتهای پایین دستی کشور را تأمین مینماید
و ج��ا دارد این هلدینگ بخش��ی از درآمدهای هنگفت خود
را ص��رف بهبود فرایندتولید پتروش��یمی تندگویان نماید .از
طرفی بس��یاری پتروشیمیهای هلدینگ خلیج فارس مانند
پتروش��یمی پارس ،آریاساس��ول ،بندر امام خمینی ره ،اروند
دارای باالترین حاش��یه سود هس��تند و مطمئن ًا پتروشیمی
تندگویان نیز با اصالح موارد عنوان ش��ده میتواند ش��رایط
اقتص��ادی مطلوبی را به دس��ت آورد .با توجه به آنچه گفته
شد ،مشکالت پتروشیمی تندگویان ارتباطی به سیاستهای
دولت ندارد که انتظار داشته باشیم دولت تبعات آن را بپذیرد.
 -3ادعای وضعی��ت بد پتروش��یمیهای خوراک گاز
صحیح نیس��ت و نباید به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب
پتروشیمی شیراز که  55س��ال از قدمت آن میگذرد ،گفته
شود وضعیت اقتصادی پتروشیمیهای خوراک گاز بد است
زیرا واحدهای پتروشیمی متعددی خوراک گاز متان دریافت
میکنند و مانند پتروش��یمی شیراز محصول اوره و آمونیاک
تولید میکنند و از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار هستند
مانند واحدهای پردیس و خراس��ان و امث��ال آنها .میتوان
با مقایس��ه صورتهای مالی پتروشیمی شیراز و پتروشیمی
خراسان که هر دو محصول مشترک و با ظرفیتهای مشابه
فعالیت میکنند علت اصلی زیان ده بودن پتروشیمی شیراز
را روش��ن نمود .همانطور که در صورته��ای مالی این دو
پتروشیمی مشاهده میشود ،با توجه به اینکه سود ناخالص
پتروش��یمی شیراز بیش از پتروش��یمی خراسان است اما به
دلی��ل هزینههای فروش ،اداری و مالی باالی پتروش��یمی
نامبرده در نهایت س��ود خالص پتروشیمی شیراز منفی شده
و سود خالص پتروشیمی خراسان حدود  257میلیارد تومان

البته همانطور که درص��ورت مالی مندرج در گزارش
نیز نش��ان داده ش��ده ،علت افزایش هزینههای پتروشیمی
ش��یراز در هزینههای حقوق دستمزد و سایر مزایای پرسنل
است که حدود  4.5برابر پتروشیمی خراسان است و این در
حالی است که هر دو پتروشیمی از لحاظ ظرفیت و از لحاظ
تعداد نیروی پرسنل تقریب ًا برابر هستند.

از س��وی دیگر ،همانطور که در صورت مالی نش��ان
داده ش��ده است ،علت بعدی کاهش سود خالص پتروشیمی
شیراز هزینههای تسعیر ارز تس��هیالت فاینانس و بانکی و
هزینههای بانکی که ش��امل بازپرداخت تسهیالت دریافتی
میباش��د که رقم باالیی در مقایس��ه دیگر هزینههای این
پتروش��یمی میباش��د که البته این هزینهها در هر سال در
ح��ال افزایش نیز میباش��د .حال باید مدیران پتروش��یمی
نامب��رده ،علت دریاف��ت چنین فاینانس��ی را اع�لام نماید
زیرا این پتروش��یمی ب��ا دریافت این فاینان��س نیز زیان ده
میباش��د .از آنجایی که سهم باالی مالکیت این پتروشیمی
در اختیار گروه گس��ترش نفت و گاز پارسیان است ،میتوان
به این نتیجه رس��ید که گروه گسترش نفت گاز پارسیان از
محل درآمد این پتروش��یمی در این س��الها توانسته است
پتروشیمیهای دیگر اوره آمونیاک مانند پتروشیمی پردیس
 1و  2رو به بهره برداری رس��اند و وقت آن رسیده است که
گروه مذکور جهت کاهش مصرف گاز طبیعی کشور و زیان
هر ساله پتروشیمی شیراز به فکر تعطیلی این واحد باشد .در
مجموع ،ادعاهای مهدوی درباره مشکالت گسترده صنعت
پتروش��یمی کشور صحیح نیست و این موارد صرف ًا با هدف
اخذ امتیازهای بیشتر از دولت در ازای الزام پتروشیمیها به
تزری��ق ارز صادراتی با قیمت  4200تومان به س��امانه نیما
بیان شده است .متاسفانه این سیاست منفعت طلبانه انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم کارآمد بود و همان
روز انتش��ار این مصاحبه ،دولت با درخواست پتروشیمیها با
محاس��به قیمت خوراک آنها با ارز  3800تومانی (کاالهای
اساس��ی) به ج��ای ارز مرجع ( 4200توم��ان) موافقت کرد
بدون آنکه این پتروشیمیها عم ً
ال الزام خاصی به تزریق ارز
صادراتی با قیمت  4200تومان به سامانه نیما داشته باشند.
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اخبار نفتخیز

پیشرفت  ۸۰درصدی پارک موزه صنعت نفت
مسجدسلیمان
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گزارش

دانش نفت گزا

ادغام سه غول بزرگ پتروشیم

شرکت «مدیریت صادرات ملی» با رویکرد تمرکزگرایی د

مدیرعامل ش�رکت بهرهبرداری نفتوگاز مسجدس�لیمان گفت:
عملی�ات اجرایی پارک موزه این شهرس�تان با پیش�رفت فیزیکی ۸۰
درص�د در دس�ت اجراس�ت و پیشبین�ی میش�ود این طرح ت�ا پایان
شهریور ماه امسال به بهرهبرداری برسد.

قباد ناصری به مش��خصات فنی این طرح اش��اره کرد و گفت:
این پروژه ش��امل چند س��اختمان با کاربریهای مختلف اس��ت که
در ابت��دای ورودی محوطه موزه ،س��اختمان اداری -رفاهی ش��امل
(اتاقه��ای اداری ،نمازخان��ه ،س��رویسهای بهداش��تی ،اطالعات
و قس��مت امانات) قرار دارد ،س��پس س��اختمان آمفی تئاتر ش��امل
س��الن برگزاری مناسبتها ،س��اختمان نمایش اش��یا (شامل مسیر
بازدیدکنندگان ،کانترها و ویترینهای اس��تقرار اشیای موزهای) و در
انتها نیز ساختمان موتورخانه ش��امل سیستم سرمایشی -گرمایشی
و توزیع برق س��اختمانها در نظر گرفته ش��ده است .وی همچنین
یادآور ش��د :محوطهس��ازی اطراف س��اختمانها نی��ز در این پروژه
طراحی و اجرا ش��ده که ش��امل تس��طیح محوطه ،احداث حوضچه
آبنم��ا و ایجاد فضای س��بز و کاش��ت درختان ،چمن و گل اس��ت.
مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری نفتوگاز مسجدس��لیمان اعتبار این
ط��رح را  ۶۷میلی��ارد ریال اعالم کرد و در ادامه با اش��اره به احداث
پارک موزه کارخانه برق تمبی که بخشی از پارک موزه صنعت نفت
مسجدسلیمان است ،گفت :احداث پارک موزه کارخانه برق تمبی که
نخس��تین کارخانه تولید برق کشور در شهر مسجدسلیمان است ،به
عنوان زادگاه نفت خاورمیانهحائز اهمیت بوده و بازس��ازی و توسعه
فضای پیرامون آن برای بازدید گردش��گران و اس��تفاده شهروندان
مسجدس��لیمانی و تأثیر آن بر توس��عه و رونق صنعت گردشگری و
توریس��م در منطقه الزم و ضروری است ،بنابراین پروژه یادشده در
دو فاز تعریف ش��ده که هماکنون این طرح نیز با پیش��رفت فیزیکی
 ۸۰درصد در دست اجراست .وی درباره مشخصات فنی پارک موزه
کارخانه برق تمبییادآورش��د :فاز اول این طرح مربوط به پاکسازی
از نخالهها ،فضاسازی و آمادهسازی حاشیه رودخانه در مسیر ورودی
به محوطه کارخانه بوده که ش��امل تس��طیح و رگالژ بستر ،عملیات
خاکریزی به صورت الیه الیه همراه با تراکم الزم و تحکیم بس��تر
رودخانه اس��ت .ناصری در ادامه یادآورشد :فاز دوم این پروژه شامل
توس��عه فضای ورودی به کارخانه برق ،اجرای پدهای بتنی نمایش
اش��یای موزهای صنعت نفت ،احداث فضای سبز به مساحت تقریبی
 ۴هکت��ار ،بهس��ازی و محوطهس��ازی محوطه روب��هروی کارخانه
برق ،احداث پارکینگ و فضاهای تفریحی ،زمین اس��کیت ،سکوی
نشیمن خانوادگی ،س��رویسهای بهداشتی ،نمازخانه ،اتاق حراست،
پیادهروس��ازی و آس��فالت محوطه ،احداث پیادهرو سنگی در حاشیه
رودخانه ،اجرای کفپوش بتنی ،اجرای روش��نایی و نصب دکلها و
پایههای مربوطه ،اجرای لولهکش��ی آبوفاضالب ،نصب پمپهای
آب و  ...میش��ود .وی اعتبار اجرای ای��ن بخش از پروژه را هم ۳۴
میلیارد ریال اعالم کرد و یادآور ش��د که این طرح تا پایان مرداد ماه
امسال افتتاح شود.
در شرایط بحران آب این روزها اجرایی شد؛

بهرهبرداری از  ۲پروژه انتقال آب در مناطق
نفتخیز جنوب

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
دانش نفت :چندی پیش و در تحلیلی جامع
نوش�تیم که م�وازی کاری در بازرگان�ی و فروش

اصل نخستی که در این

ارزان فروشی و تخریب برند پتروشیمی ایران در

ادغامها باید مورد توجه

م�وازی کاری پایان یابد .این موضوع از زمانی که

قرار گیرد ،تمرکز بر

محص�والت پتروش�یمی ،حاصل�ی ج�ز دامپینگ،
بازارهای جهانی نداش�ته اس�ت و الزم است این
مرضیه شاهدایی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروش�یمی انتخاب شد به طور جدیتری
م�ورد پیگی�ری قرار گرفت .پیش�نهاد مش�خص
دان�ش نفت ،ایجاد ش�رکت «مدیری�ت صادرات
ملی» با رویکرد تمرکزگرایی از طریق ایجاد بازوی

خلی�ج فارس و هلدینگ غدیر را میتوان گامی در
راس�تای بازگشت به مدیریت یکپارچه در صنعت
پتروش�یمی و پایان تمام مش�کالتی دانس�ت که
ظرف س�الهای اخیر ،صنعت پتروشیمی در حوزه
بازرگانی و صادرات محصوالت پتروش�یمی با آن
دس�ت به گریبان بوده و نتیج�ه مثبتی هم در پی
نداشته است.

پس از آنکه پیشنهاد دانش نفت منتشر شد،
خبر رس��ید که هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی
تأمین وابس��ته به شستا با سرمایهگذاری صنایع

پتروشیمی در شرایط
فعلی ،بیش از آنکه

مالکیت شرکتها باشد،
حوزه بازاریابی و

صادرات محصوالت
پتروشیمی و فقدان تمرکز
در آن حوزه است

شرکتها در این شرکت بین بخشی بود ،چراکه
هم��ه می دانیم روند انتقال س��هام در هلدینگ
های بزرگ پتروش��یمی و همچنین نفت و گاز،
فرآیندی زمان بر و دارای پیچیدگیهای فراوان
اس��ت .درحالیکه میتوان بدون طی کردن این
فرآین��د ،تمرکزگرایی در ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی را در مرحله نهایی فرایندهای تولید و
عرضه محصوالت پتروشیمی مورد توجه قرار داد

و آن را از مجرای مشخصی انجام داد.
اما اگر عزم جدی برای ادغام  ۳هلدینگ
پتروش��یمی وج��ود دارد ،این ادغام ب��رای رفع
چالشهای این صنعت که حاصل پراکندگی در
آن است ،اگرچه الزم اما ناکافی به نظر میرسد.
فرآیند ادغام مجتمعهای پتروشیمی و شرکتهای
فعال در این ح��وزه ،از مرحله تولید تا صادرات،
زمانی میتواند مفید به فایده باش��د که به طور
کامل انجام ش��ود و هیچ ش��رکتی از آن منفک
نش��ود .این امر هم برای تولید و هم بویژه برای

تشکیل کارگروه بررسی راهکارهای رفع موانع ب
دانش نف�ت :در ایامی که سیاس�تهای
ضدایرانی ترام�پ برای تحریمه�ای ثانویه و
خروج آمریکا از برجام ،صنعت پتروشیمی ایران
را هم نش�انه رفته اس�ت ،مدیر سرمایهگذاری
ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی ،اخبار خوشی
از ای�ن ح�وزه دارد .براس�اس توضیح�ات او،
وزارت نف�ت از ماهه�ا قب�ل «کارگروه بررس�ی
راهکاره�ای رف�ع موانع برجام و نق�ل و انتقال
بانکی» را تش�کیل داده و تمهی�دات الزم را در
این زمینه اتخاذ کرده اس�ت .حس�ین علیمراد
میگوی�د :اکن�ون روابط ای�ران با کش�ورهای
مختلف اروپایی و آس�یایی بر اس�اس سیاست
ب�رد  -برد ،روند جدید و خ�اص خود را تجربه

سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
جزئی�ات برنامهریزی در حوزه س�رمایهگذاری
برای ماههای آینده ،آمده است.

آق�ای علیم�راد ،ابتدا به موضوع تأثیر خروج


ایاالت متحده از برجام بپردازیم .فضای مذاکره
با اروپاییها و تفاهمنامه چگونه است؟

بهرهبرداری رسید.

پتروشیمی و سرمایه گذاری غدیر ادغام میشوند
تا با ادغام این مجموعهها ،ش��رکت پتروشیمی
ایران راه اندازی شود .این خبر را مدیرعامل شستا
اعالم کرد و فرآیند ادغام را نیز این گونه ش��رح
داد که ابتدا شستا اقدام به فروش سهام تاپیکو به
هلدینگ خلیجفارس میکند و سپس با افزایش
سرمایه و سلب حق تقدم هلدینگ خلیج فارس،
شس��تا س��هامدار مالکیتی هلدینگ پتروشیمی

واقعیت آن است که
مشکل اصلی صنعت

راهبردهای جدید سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیم

همس�و و س�ریع بگذارد .در گفتوگ�و با مدیر

پ��روژه احداث خط لوله  ۱۶اینچ انتقال آب از جایزان به امیدیه
بهط��ول  ۲۳کیلومتر با هزینهای معادل  ۱۵۰میلیارد ریال ازس��وی
ش��رکت آغاجاری اجرا و آیین افتتاح این پروژه صبح روز چهارشنبه،
 ۱۳تیرماه با حضور مدیرعامل ،مدیران و رؤس��ای ادارات ش��رکت،
فرماندار و مس��ئوالن شهرس��تان امیدیه برگزار ش��د .در این آیین،
مدیرعامل ش��رکت نفتوگاز آغاجاری ،با تشکر از تالشهای انجام
ش��ده در اجرای این پروژه و همراهی همه مس��ئوالن و تبریک به
مردم شهرس��تان امیدیه و همکاران ش��رکت و خانواده آنان ،احداث
 ۲۳کیلومت��ر خط انتق��ال آب از جایزان به امیدیه ب��رای تأمین آب
مورد نیاز منازل و مناطق ش��رکتی و شهرستان امیدیه را گام مهمی
در خدمترس��انی و تحقق مس��ئولیتهای اجتماع��ی توصیف کرد
و گف��ت :اجرای این پروژه در ش��رایط خشکس��الی و بحران آب در
کمتر از یک س��ال با بس��یج امکانات داخلی ش��رکت آغاجاری و با
صرفهجویی بسیار خوب ،حکایت از عزم جهادی نیروهای خدوم این
شرکت دارد .سید مهران رفیعی ،فرماندار شهرستان امیدیه نیز گفت:
اجرای اینپروژه خدمت بزرگی ازس��وی شرکت آغاجاری است که با
تأمین آب مورد نیاز شهرس��تان ،دغدغه کمبود آب در این ش��رایط
بحرانی و خشکسالی برطرف شده و مناطق و منازل شرکت و عموم
همشهریان از این نعمت خدادادی بهرهمند شدهاند.

ادغامهاست

پتروش�یمی ایران ب�ود .ادغام تاپیک�و و هلدینگ

کش�ور ،بر راهبرد دیگر کش�ورها اثر مستقیم،

امیدی�ه و  ۲۳کیلومت�ر خ�ط لول�ه انتق�ال آب جای�زان ب�ه امیدی�ه ب�ه

اصل دوم جامعیت این

تجاری بین المللی و بازگشت روزهای خوب برند

میکند و اینگونه نیس�ت که راهبرد منفی یک

پروژه خط لوله انتقال آب به منازل و مناطق ش�رکت و شهرستان

روی حوزه صادرات و

خلیج فارس خواهد ش��د .هلدینگ خلیج فارس
هم مالکیت  ۴۹درصدی سهام پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس و همچنین مدیریت پتروشیمیهای
فن آوران ،غدیر ،نفت پاس��ارگاد ،نفت ایرانول و
آبادان را به دس��ت خواهد آورد .ساتا نیز در ازای
دریافت مطالبات س��ود مجامع خود از س��رمایه
گذاری غدیر اقدام به انتقال س��هام ش��رکتهای
پتروشیمی و پاالیش��ی تحت مدیریت مستقیم
و غیر مس��تقیم این مجموعه به شرکت سرمایه
گذاری ساتا با نام اختصاری شستان خواهد کرد.
آنچه در این فرآیند ذکر ش��د ،اگرچه گام
اولیه برای تمرکزگرایی در صنعت پتروش��یمی
محسوب میش��ود ،اما به نظر نمیرسد چندان
کافی و کارآمد باش��د .بخش��ی از این رویکرد،
حاصل بده بستانهای شرکتی و هلدینگی است
و کمتر ش��اهد وجود شاخصههای مهم ادغامی
جامع در این حوزه هس��تیم .آنچه در پیش��نهاد
دان��ش نفت ذکر ش��ده بود به طور مش��خص
تمرکز در کلی��ه فرآیندهای بازرگانی و صادرات
محصوالت پتروش��یمی را مورد توجه قرار داده
ب��ود .در پیش��نهاد تأس��یس ش��رکت مدیریت
صادرات ملی ،بیش از آنکه به مالکیت شرکتهای
فعال در حوزه پتروش��یمی توجه شود ،به تمرکز
در ص��ادرات پتروش��یمی و لحاظ کردن س��هم

ای��ن موض��وع طبیع��ی اس��ت ک��ه
شرکتهای خارجی ،بهخصوص شرکتهای
ب��زرگ و بنام اروپایی که در دوره پس��ابرجام،
تفاهمنامههایی با مجموعه صنعت پتروشیمی
ایران منعقد کردند ،به دلیل منافع مش��ترکی
که با ش��رکتهای آمریکایی دارند ،با احتیاط
بیشتری به مذاکرات خود ادامه دهند و گاه نیز
با تعلیق مراودات رس��می خود ،منتظر روشن
شدن شرایط جدید ناش��ی از خروج آمریکا از
برجام باشند تا ادامه فعالیتها و همکاریهای
خود ب��ا ایران را تنظی��م و برنامهریزی کنند،
بنابراین ب��رای ادامه همکاری ش��رکتهای
خارج��ی و بررس��ی روند مذاکرات ش��رکت
مل��ی صنایع پتروش��یمی با س��رمایهگذاران
خارجی ،بای��د منتظر نتیجه مذاک��رات گروه
مذاکرهکننده به رهب��ری وزارت امورخارجه با
اتحادیه اروپا در مورد مس��ئله برجام باشیم و
ببینیم در پایان مهلتی که ایران تعیین کرده،
چه اتفاق��ی در عرصه بینالمللی رخ میدهد.
امیدواریم این نتیج��ه هم به نفع ایران و هم
به نفع طرفهای اروپایی و آس��یایی باش��د.
نکته مهم این است که درخواست همکاری با

شرکتهای اروپایی ،فقط از سوی ما به عنوان
متولی صنعت پتروشیمی مطرح نیست ،بلکه
شرکتهای اروپایی بنام نیز تمایل زیادی به
ادام��ه همکاریها دارند .به عنوان مثال هفته
گذشته ،یکی از شرکتهای بنام اروپایی ،متن
توافقنامهای را که پیشتر نهایی کرده بودیم،
امض��ا کرد و با اصرار به مالقات با بنده ،آن را
حضوری تحویل داد و درخواست داشت آن را
نشانه مهمی از تقاضای ادامه همکاری با ایران
بدانی��م و به مذاکرهکنندگان ب��ا اتحادیه اروپا
نیز این پیغام را منتقل کنیم تا بلکه راهکاری
مناسب ،تدوین و نهایی شود .البته در این میان
الزم میدان��م این نکته را ذکر کنم که جذب
س��رمایهگذاری خارجی ،ب��ه عوامل خارجی
و داخلی بس��تگی دارد که برآیند این عوامل،
موجب حضور یا عدم حضور پایدار سرمایهگذار
خارجی خواهد بود .ب��ه عنوان مثال میتوانم
به موضوعات  Complianceش��امل رعایت
قوانین بینالمللی بانک��ی و غیربانکیKYC،
(یا شناخت کامل مش��تریان) ،روش پرداخت
ام��ن ( )Secure Paymentمطاب��ق قوانین
بینالمللی و مقررات پولش��ویییا همان مسئله
 FATFکه هم اکنون در کش��ور مطرح است،
اشاره کنم .البته جهتگیریهای اخیر داخلی
از جمله تصمیم اخیر دولت مبنی بر تکنرخی
اعالم کردن ارز را راهبردی صحیح و مناسب
میدانم که س��بب ایجاد ثبات اقتصاد کالن
کش��ور و محیط کسبوکار و در نتیجه حذف
یکی از ریس��کهای مهم جذب سرمایهگذار
خارجی در کش��ور خواهد ش��د و در تصمیم
همکاری شرکتهای بینالمللی با ایران تأثیر
مثبت خواهد داشت.

تفاهمنامههای امضا شده چه روندی را طی


میکند؟

اطالع دارید که طی دو س��ال گذش��ته
و با توجه به گش��ایشهای حاصل از اجرای
برجام ،چند تفاهمنامه همکاری بین ش��رکت
ملی صنایع پتروش��یمییا هلدینگهای بزرگ
پتروش��یمی از ی��ک ط��رف و ش��رکتهای
اروپایی و آس��یایی از ط��رف دیگر به منظور
بررس��ی همکاری دو جانب��ه و امکان حضور
این شرکتها در صنعت پتروشیمی ایران در
حوزههای سرمایهگذاری ،تأمین مالی و تأمین
تکنولوژی امضا و مبادله شد .در حال حاضر با

توجه به خروج آمریکا از برجام ،این شرکتها
روند فعالیتهای خ��ود را در ایران کند و گاه
تعلی��ق کردهان��د و منتظر اق��دام دولتهای
اروپایی برای حفظ برجام و ایجاد شرایط جدید
هستند ،البته شرکتهای چینی در این زمینه
مالحظ��ات کمتری دارند و در خصوص ادامه
روند هم��کاری ،ابراز تمایل کردهاند .اما توجه
دارید که جذب سرمایهگذاری خارجی ،تابعی از
شرایط بینالملل و تعامالت بین ایران با سایر
کشورهاست .بسیاری از شرکتهای اروپایی و
آسیایی در حال مذاکره برای سرمایهگذاری و
انتقال فناوری به شرکتهای پتروشیمی ایران
بودند و در این مس��یر ،تحوالت سیاسی هم
تاثیرگ��ذاری خود را داش��ته و دارد ،اما باید به
این نکته توجه کرد که فضا به طور کلی تغییر
کرده و پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام،
روابط ایران با کش��ورهای مختلف اروپایی و
آسیایی بر اساس سیاست برد-برد روند جدید و
خاص خود را تجربه میکند و این گونه نیست
که راهبرد منفی یک کشور ،روی راهبرد دیگر
کش��ورها اثر مستقیم ،همسو و سریع بگذارد.
دوباره تاکید میکنم که شرکتهای خارجی،
بهخصوص ش��رکتهای آس��یایی با در نظر
داشتن شرایط و مزیتهای صنعت پتروشیمی
ایران ،با وجود تمام تبلیغات منفی فعلی پس
از خروج ایاالت متحده از برجام ،عقبنشینی
نکردهاند.
با توجه به رویکرد ضد ایرانی ترامپ ،بسته


دوم تحریمی مشمول صنعت پتروشیمی ایران

هم خواهد شد .در این زمینه چه ارزیابی دارید؟

خوش��بختانه ب��ا درای��ت وزارت نف��ت
از ح��دود  ۶ماه قب��ل ،کارگروه��ی با عنوان
«کارگروه بررسی راهکارهای رفع موانع برجام
و نقل و انتقال بانکی» ایجاد ش��د .پس از آن
شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم مشابه این
کارگروه را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایجاد کرد و س��عی ش��د با دریافت تجارب و
راهکارهای شرکتها و هلدینگهای بزرگ
در زمینه رفع موانع و عبور از تحریمها ضمن
انتق��ال تجربیات و راهکاره��ا به کل صنعت
پتروش��یمی ،نوعی همافزایی و وحدت رویه
مؤث��ر در این بخش ایجاد و نیز صنعت ،آماده
رویارویی با هرگونه تحدید از جمله تحریمهای
ثانویه شود.

چه راهکارهایی مدنظر است؟


نکت��ه اساس��ی ،اس��تفاده از امکانات و
موقعیتهایی است که ما در دوران پسابرجام
ب��ه آن کمتر پرداختیم .ب��رای نمونه در درجه
نخست استفاده از توان داخلی و درهم آمیختن
تمایل شرکتهای اروپایی کوچک و متوسط
برای همکاری با بخش صنعت داخلی و بعد،
استفاده از توان ش��رکتهای چینی و روسی
اس��ت .ما در دوران پس��اتحریم ،تمام تمرکز
خود را روی شرکتهای اروپایی ،بهخصوص
ش��رکتهای ب��زرگ و صاحبن��ام در صنعت
پتروشیمی که طبع ًا سرمایهگذاریهای قابل
توجه در آمریکا داشتند ،گذاشتیم .البته این ذکر
راهکار ب��رای آینده نزدیک ،به نتیجه مذاکره
ب��ا اروپاییها و همچنین به نظ��ر دولتمردان
کشورمان بستگی دارد.
پیشبینی شما چیست؟


ما در دوران تحریم -اش��اره من به ۱۰
سال تحریم سخت و ناجوانمردانه قبل از برجام
است -با تکیه بر توان داخلی ،طرحهایمان را
ساختیم و متوقف نشدیم و راهاندازی پروژهها
متوقف نشد و همواره راهکاری پیدا میکردیم.
در مجم��وع ه��دف تحریمهایی را که ش��ما
اش��اره میکنید ،بیش��تر اقتص��ادی و به طور
دقیقتر بانکی میدان��م و فکر میکنم آنقدر
که در فرآینده��ای بانکی و انتقال پولی تأثیر
میگذارد ،بر فرآیند سازندگی و اجرای ما تأثیر
نخواهد گذاشت .اگر بگوییم ما باید همچون
گذش��ته تهدیدهای��ی را که تص��ور میکنیم
از نوع تحریمهای تکنولوژیکی و فنیاس��ت،
به فرصتی برای رش��د توان داخلی با تدوین
استراتژی مناسب تبدیل کنیم ،بیراه نگفتهایم.
خوشبختانه االن برای بخش اقتصاد و بانک،
بانک مرکزی س��ازوکار مناسبی را پیشبینی
ک��رده و در رفت وآمدهای آقای ظریف ،تمام
ن��کات منفی و مثبت دیده خواهد ش��د تا در
صورتی که این تحریمها فعال شوند ،بتوانیم از
راهکارهای مناسب بانکی استفاده کنیم.
با توجه به راهکار جایگزینی چین و روسیه،


آیا مذاکرات جدیدی با این کش�ورها آغاز ش�ده

است؟

در آخری��ن س��فر رئیسجمهوری چین
ب��ه ای��ران ،توافقنام��های برای هم��کاری و
سرمایهگذاری بخشخصوصی چین به امضا

رسید که در پی آن یک اتحادیه بزرگ بخش
خصوصی نفت و پتروش��یمی چینی بهتازگی
تفاهمنامه همکاری برای تسریع سرمایهگذاری
بخش خصوص��ی چین را با مع��اون وزیر در
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رساند
تا پس از بررسیهای اولیه با هدایت و کمک
شرکت ملی صنایع پتروشیمی موقعیتهای
مناس��ب و مح��ل مناس��ب س��رمایهگذاری
اس��تخراج و سرانجام سرمایهگذاران چینی به
ما معرفی شوند که مورد استقبال قرار گرفت
و انش��اءاهلل در آینده نزدی��ک ،بازخورد آن را
خواهیم دید .همچنینیک شرکت چینی ،تمایل
زیادی به س��رمایهگذاری در یک��ی از جزایر
کش��ورمان دارد که آن را هم با جدیت دنبال
میکنیم .یک هیئت بلندپایه و کارشناسان آنها
از این ش��رکت بهزودی به ایران خواهند آمد
تا بتوانیم مس��ائل اولیه و زیربنایی را با دیگر
ارگانه��ای مربوط در کش��ور نهایی و زمینه
اجرایی ش��دن طرح مورد نظر آن ش��رکت را
فراهم کنیم.

با این حساب از همین حاال روسها و چینیها


به تکاپو افتادهاند؟

این تکاپ��و و ارتباط پیشتر هم بهویژه
ب��ا چینیه��ا وج��ود داش��ت و میدانید که
کش��ور چین ،یکی از بازاره��ای اصلی هدف
محصوالت صادراتی پتروش��یمی ماست ،اما
موضوع ج��ذب س��رمایهگذاری و گاه انتقال
فناوری شرکتهای چینی و روسی در دستور
کار جدی ما قرار گرفته اس��ت .اکنون جدیت
آنها برای ما ثابت شده است .من با حدود ،۴۰
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می ،فرآیندی الزم اما ناکافی

در صادرات ،یگانه راه غلبه بر چالشهای فروش خارجی
با توجه به اینکه صادرات
محصوالت پتروشیمی
ایران ،مهمترین حوزه

درآمدزایی ارزی کشور
در حوزه صادرات غیرنفتی
محسوب میشود ،فقدان

تمرکزگرایی زیانهای
فراوانی در بازارهای
بین المللی برای کشورمان
در پی داشته است

صادرات ضرورتی انکارناپذیر است .در حالیکه در
خبری که توسط شستا اعالم شده این جامعیت
دیده نمیشود و همچنان بخشی از پتروشیمیها
همچ��ون هلدینگ پارس��یان و برخ��ی دیگر از
هلدینگ ها و مجتمعهای پتروش��یمی را در بر
نمیگیرد.
واقعی��ت آن اس��ت ک��ه مش��کل اصلی
صنعت پتروش��یمی در ش��رایط فعل��ی ،بیش از
آنکه مالکیت ش��رکتها باش��د ،ح��وزه بازاریابی
و ص��ادرات محص��والت پتروش��یمی و فقدان

اما نکت��ه دیگری که ذکر آن ض��روری به نظر
میرس��د ،این است که قرار نیس��ت اگر زمانی
تصمیم اشتباهی حتی با هدف صحیحی اتخاذ
شده ،خود را موظف به پافشاری بر روی اجرای
آن تصمیم بدانیم .بای��د بپذیریم که خصوصی
س��ازی در صنعت پتروش��یمی به ش��یوهای که
در دهه  ۱۳۸۰خورش��یدی انجام ش��د ،روش��ی
اش��تباه بود که جز ضرر برای یکی از مهمترین
و درآمدزاترین صنایع کش��ور یعنی پتروشیمی،
حاصلی نداش��ت .اکنون زمان آن فرا رس�یده
که با بررس�ی تمام زوایای این روند خصوصی

س�ازی و اعتراف به اشتباهات صورت گرفته در
آن ،روش�ی دیگر در پی بگیریم و دوباره مسیر

حرکت خود در دس�تیابی به بازارهای جهانی
محصوالت پتروش�یمی را با صادراتی متمرکز و

تمرکز در آن حوزه اس��ت ک��ه با توجه به اینکه
صادرات محصوالت پتروشیمی ایران ،مهمترین
حوزه درآمدزایی ارزی کش��ور در حوزه صادرات
غیرنفتی محسوب میشود ،زیانهای فراوانی در
بازارهای بین المللی برای کشورمان در پی داشته
است .بنابراین اصل نخستی که در این ادغامها
باید م��ورد توجه قرار گی��رد ،تمرکز روی حوزه
صادرات و اصل دوم جامعیت این ادغامهاست.

فاقد دامپینگ و بازارش�کنی و ارزان فروشی و

موازی کاری ،هموار کنیم .آنچه در مورد ادغام
هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین وابسته
به شس��تا با سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و
س��رمایه گذاری غدیر اخیراً اعالم ش��د ،اگرچه
گام مثبت��ی ب��رای جلوگی��ری از پراکندگی در
صنع��ت پتروش��یمی ارزیابی میش��ود اما قطع ًا
کافی نیس��ت و باید با جامعی��ت و آینده نگری
بیش��تری این تصمیمات به مرحله اجرا برس��د.

ب��ه ب��اور نگارنده ،اکن��ون تنها راه ب��رای بقای
صنعت پتروش��یمی ای��ران در بازارهای جهانی
و در ادامه رش��د برند پتروش��یمی ایران در دنیا،
یکپارچگی در بازرگانی و صادرات پتروش��یمی
اس��ت .بهترین راه��کار ،م��دل تمرکزگرایی یا
تک صدای��ی از طری��ق ایجاد ب��ازوی تجاری
بین المللی و تأس��یس ش��رکتی تح��ت عنوان
«ش��رکت مدیریت ص��ادرات ملی» اس��ت .با
تأسیس «شرکت مدیریت صادرات ملی» ،ضمن
تحکیم هم صدایی و تمرکز در بخش بازرگانی
و فروش ،اس��تقالل ش��رکتهای فع��ال صنعت
پتروش��یمی کش��ور هم حفظ خواهد شد و این
همگرایی ،موجب کاهش هزینهها در بازارهای
جهانی ،پرهیز از رقابت کاذب ،تسهیل مبادالت
مال��ی و رفع تنگناهای موج��ود و کاهش نقش
واسطهها و سهولت برنامه ریزیهای بلندمدت
بر مبنای نیاز واقعی بازار و مدیریت تولید خواهد
شد.در شرایط کنونی ،هم در منطقه خلیج فارس
و هم در آسیا و آفریقا و هم در آمریکای شمالی،
سرمایه گذاری گستردهای برای افزایش ظرفیت
تولید صنعت پتروشیمی صورت گرفته تا رقابت
را فش��ردهتر از قبل کند و آن کشورهایی در این
رقاب��ت بازنده خواهند بود که راهکارهای رقابت
در چنین بازار فش��ردهای را به خوبی شناس��ایی

اکنون تنها راه
برای بقای صنعت
پتروشیمی ایران در
بازارهای جهانی و
در ادامه رشد برند
پتروشیمی ایران در
دنیا ،یکپارچگی در
بازرگانی و صادرات
پتروشیمی است
نکنند و بر مسیرهای طی شده و پرهزینه و کم
ثمر تاکید داشته باش��ند .بر این اساس ،در بازار
امروز پتروش��یمی دنیا که بیش از پیش رقابتی
شده ،حمایت از بخش فروش و تقویت آن ،یک
نیاز حیاتی ،نه فقط برای صنعت پتروشیمی ،بلکه
برای اقتصاد ایران است که هنوز محصوالت و
تولیدات پتروش��یمی ،بخش مهمی از صادرات
غیرنفتی آن را تشکیل میدهند.

ضرورت اداره غیرسیاسی بازار نفت

می تشریح شد؛ روابط با اروپا و آسیا؛ تداوم سیاست برد -برد

برجام و نقل و انتقال بانکی در صنعت پتروشیمی

 ۵۰س��رمایهگذار چینی مذاکره داشتم .از بین
آنها  ۳ ،۲سرمایهگذار جدی هستند که آنها را
دنبال میکنیم.
درب�اره بیم�ه کش�تیها و حملونق�ل چ�ه


تمهیداتی دارید؟

این را هم در دوران تحریم قبل از برجام
تجربه کردیم و با همکاری و اتکا به توانمندی
و امکانات خودمان و استفاده درست و حساب
شده از سازوکارهای جدید بینالمللی ،راهبرد
مناسبی را پیشبینی میکنیم.
ب�ا خ�روج اروپاییه�ا نگران�ی از بابت روند


تکمیل پروژهها وجود ندارد؟

در ارتب��اط با بخ��ش فن��ی ،اجرایی و
تکنولوژیکی که توضی��ح دادم و برای بخش
تأمی��ن مالی نیز به عنوان مث��ال ما صندوق
پروژه را یک راهکار مناس��ب میدانیم ،از این
رو اگر بتوانیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی را
به شکل مستقیمیا غیرمستقیم در این پروژهها
مشارکت دهیم ،میتوانیم با سازوکار مناسب،
ابت��دا صندوق پروژههای ریالی و بعد صندوق
پروژههای ارزی را ایجاد کنیم تا ضمن استفاده
بهینه از س��رمایههای سرگردان که گاهی به
س��مت طال یا دالر یا مس��کن میرود ،آنها
را به س��مت پیش��رفت طرحهای پتروشیمی
هدایت کنی��م .در این صورت میتوانیم برای
پروژههای اولویتدار ،سرمایه جذب کنیم.
ای�ن صن�دوق چه رون�دی را طی میکند و در


ص�ورت عقبنش�ینی ش�رکتهای صاحبنام از

ای�ران ،چه راهکاره�ای دیگری غیر از صندوق،

برای جذب سرمایه پیشبینی کردهاید؟

گامه��ای اولی��ه آن در جلس��ه مدیران
اجرای��ی طرحه��ا ،از یک ماه پیش برداش��ته
شده است .در آینده نزدیک و با حمایت و نظر
س��یدرضا نوروززاده ،معاون وزیر و مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی درصدد هستیم
کارگروه تأمین مالی را در شرکت ملی صنایع
پتروش��یمی ایجاد کنیم که فعالیتها با توجه
ب��ه تغیی��رات محی��ط بینالملل منس��جم و
سازمانیافته باشد .نخس��تین دستور کار این
کارگروه ،ایجاد صندوق پروژه خواهد بود.
افزون بر آن ،بر کسی پوشیده نیست که
با توجه به محدودیت توان مالی سرمایهگذاران
بخش خصوصی ،مجری طرحهای پتروشیمی
و همچنی��ن محدودی��ت منابع مال��ی داخل
کش��ور ،توسعه صنعت پتروش��یمی با میزان
سرمایهگذاری مورد نیاز و مطابق با برنامههای
اعالم شده ،بدون حضور سرمایهگذار خارجی
و تأمین مالی از طریق منابع بینالمللی تقریب ًا
ممکن نیست ،بنابراین باید عالوه بر پیشبینی
راهکارهایی از جمله ایجاد سازوکارهای الزم
و قانونی برای هدایت نقدینگی داخل کش��ور
به س��مت صنعت پتروش��یمی از جمله ایجاد
صندوقهای ریالی و ارزی پروژه با مشارکت
مس��تقیمیا غیرمستقیم ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی (مث ً
ال از طریق مشارکت هلدینگ
خلیج فارس) ،مذاکره با ش��رکتهای کوچک
و متوسط اروپایی ( )SMEو حوزه کشورهای
مس��تقل همسود ( ،)CISروس��یه و چین (که
تأثیرپذیری کمتری از اقدامهای آمریکا دارند)
را نیز ادامه داد و نیاز مالی طرحهای پتروشیمی
را تأمین کرد .در همین زمینهیادآوری دو نکته
را الزم میدانم ،نخس��ت تأثیرگذاری ش��دید
شرایط سیاسی بر محیط فعالیت تأمین مالی
و جذب سرمایهگذاری خارجی و دیگر این که
تأمین مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
فرآیندی زمانبر است .از این رو این مدیریت
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،راهبرد تأمین
مالی را در س��ه مرحله زمانی بنا به متقضیات
پیشبینی کرده بود و آن را در دوره پسابرجام
و حال که ایاالت متحده آمریکا از توافق خارج
شده ،دنبال خواهد کرد که این مراحل عبارتند
از:
 .۱تأمین منابع مالی کوتاه مدت،
 .۲تأمین مناب��ع مالی کوتاه مدت قابل

تبدیل و تمدید به میان مدت،
 .۳تفکر و س��اختار س��ازی تأمین مالی
بلند مدت.
ب��ا توجه ب��ه ابزارهایی که وج��ود دارد
و ش��رایط بینالمللی ،نظر من این اس��ت که
امکان ورود بالدرنگ به تأمین مالی میانمدت
و بلندمدت در ش��رایط خروج آمریکا از برجام
میسر نمیش��ود ،ضمن اینکه از توافقنامه و
ه��راس بانکهای پیش��رو ( )Primeاروپایی
و آس��یایی از OFAC (Office of Foreign
 )Asset Controlیا بعضی ایالتهای آمریکا
آگاهی��م .به عب��ارت دیگر میدانی��م که این
بانکها ب��ه لحاظ جریمهای که در گذش��ته
شدهاند و این حجم جریمه هم قابل مالحظه
اس��ت ،از دیده ش��دن در کنار ای��ران اجتناب
میکنند و محافظه کارتر میشوند.
با لحاظ کردن این نکات به نظر میرسد
که موضوع تأمین مال��ی کوتاهمدت را دنبال
خواهیم کرد و از س��وی دیگر ،به دلیل امکان
اخذ پوشش بیمهای راحتتر برای سازندگان و
فروشندگان ( )SMEبه جای خریداران از آنها
استفاده کنیم.

بهتازگ�ی اخب�اری مبنی بر مذاک�ره با کازاله


س�وئیس هم منتش�ر شده اس�ت .شرکتهای

دیگری هم در مذاکرات جدید وجود دارند؟

قبل و پس از برجام با کازاله س��وییس
چن��د جلس��ه داش��تیم .تمایل زی��ادی برای
همکاری با ایران داش��تند .در دوران تحریم،
کازال��ه از ش��رکتهایی بود ک��ه همکاری با
ایران را قطع نکرد .در همان چارچوب ،دوباره
تمایل همکاری با ایران را دارد .کازاله اگرچه از
شرکتهای کوچک است ،اما صاحب فناوری
است و ما باید این گونه شرکتها را شناسایی
و جایگزی��ن ش��رکتهای اروپایی بنامی که
احتما ًال در شرایط حاضر عقبنشینی خواهند
کرد ،کنیم.
می�زان س�رمایه م�ورد نیاز ب�رای طرحهای


پتروشیمی چقدر است؟

هماکن��ون حدود  ۶۳طرح پتروش��یمی
داری��م که ب��ا مالکیت بخ��ش خصوصی در
حال اجراس��ت .این طرحها برای تکمیل و به
بهرهبرداری رسیدن ،به مبلغی حدود  ۳۵میلیارد
دالر نیاز دارند .ب��ا توجه به خوراکهای قابل
دسترس و به منظور توسعه صنعت پتروشیمی

درخواس��ت نخریدن نفت ایران از س��وی
ترام��پ و تحت فش��ار ق��راردادن ش��رکتهای
اروپایی در شرایطی که نیجریه و لیبی در بحران
به سر میبرند ،تولید نفت ونزوئال کاهش یافته و
مصرف داخلی عربستان به دلیل فصل تابستان با
افزای��ش همراه خواهد بود ،در واقع یک خودزنی
اس��ت که س��بب افزایش ش��دید قیمت نفت در
بازارهای جهانی میش��ود .دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا که از سلس��له توئیتهای خود پیش از نشس��ت عادی ۱۷۴
اوپک و ترغیب برخی اعضای این سازمان به افزایش تولید نتیجهای نگرفت،
در تازهترین توئیت خود در نخستین روز هفته گذشته اعالم کرد «من با ملک
س��لمان درباره نیاز به افزایش تولید نفت خام در پی ش��رایط ناپایدار در ایران
و ونزوئال صحبت کردهام و او با این پیش��نهاد موافقت کرده است که احتمال
میرود رقم این افزایش  ۲میلیون بشکه در روز باشد ».این درخواست که مورد
اجابت از سوی ملک سلمان قرار گرفت این پرسش را به ذهن میآورد که آیا
عربس��تان توانایی افزایش این مقدار تولید را دارد یا خیر؟در سوابق تولید نفت
عربس��تان هیچگاه رقم  ۱۱میلیون بش��که در روز ثبت نشده است .عربستان
برای این که نشان دهد مقدار تولید نفت این کشور  ۱۲میلیون بشکه در روز
است از میزان ذخایرش که طبق آخرین آمار حدود  ۲۴۰میلیون بشکه است،
استفاده میکند که این کار مسبوق به سابقه است و عربستان پیش از این در
زمان اش��غال کویت از سوی عراق و همچنین برکناری صدام در عراق آن را
انجام داده است .طبق گزارش جودی ،حجم ذخیرهسازی نفت خام عربستان
در پایان س��ال  ۲۰۱۵برابر با  ۳۲۵میلیون بش��که بوده است که این روند در
سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷معکوس شد و بخشی از عرضه نفت خام این کشور
در این سالها که معادل  ۱۰میلیون و  ۴۶۰و  ۹میلیون و  ۹۵۴هزار بشکه در
روز بوده از محل ذخیرهسازی نفت خام تأمین شده است ،به طوری که حجم
ذخیرهس��ازی نفت خام این کش��ور با  ۸۰میلیون بشکه کاهش در سالهای
 ۲۰۱۶و  ،۲۰۱۷در پایان س��ال  ۲۰۱۷به  ۲۴۵میلیون بشکه رسیده است که
اگر این میزان در طول س��ال سرشکن ش��ود معادل  ۶۷۰هزار بشکه در روز
تولید نفت خام خواهد بود و در صورتی که بخواهد ماهانه یک میلیون به تولید
نفت بیفزاید این میزان ذخایر ،برای هش��ت ماه کفاف خواهد داد .از آنجا که
ذخیرهسازیها از مهمترین ضربهگیرها در بازار نفت به شمار میآیند این بدان
معناس��ت که این روش افزایش از سوی عربس��تان پایدار نیست و بازار نفت
را نیز با ریس��ک روبهرو خواهد کرد .روش دیگر افزایش تولید نفت عربستان
استفاده از ظرفیت مازاد تولید این کشور است .در این روش ،عربستان میتواند
میزان تولیدش را به تدریج به  ۱۱میلیون بش��که در روز برساند که این بدان
معناست که ظرفیت مازاد این کشور کاهش خواهد یافت.

و با توجه به مزیتهای این صنعت ،حدود ۳۸
طرح جدید پتروشیمی تعریف و مجوزهای آن
صادر شده است که برای اجرای این طرحها،
به مبلغی بالغ بر  ۴۸میلی��ارد دالر نیاز خواهد
بود .ممکن است برای شما سؤال پیش آید که
این حجم س��رمایه الزم ،چگونه جذب خواهد
ش��د؟ درخص��وص تأمین مالی ای��ن طرحها
الزم میدان��م ک��ه کمی به عق��ب برگردم و
خاطرنش��ان کنم در گذش��ته که  NPCخود
مجری طرحهای توس��عهای پتروشیمی بود،
منابع مالی کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
و حتی محصوالت با برند شرکت ملی صنایع
پتروش��یمی ،پتش��وانه تأمین مالی به حساب
میآم��د و مورد قبول بانکها ،موسس��ههای
مالی و اعتب��اری و بیمههای اعتباری خارجی
ب��ود .از این رو ب��رای دریافت مناب��ع مالی از
بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری و بیمههای
اعتباری خارجی ،دیگر نیازی به ضمانت بانک
مرک��زی و وزارت اقتصاد ،ب��ه عنوان گارانتی
دولتی نبود و بازپرداخت تسهیالت دریافتی نیز
از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تضمین
و انجام میش��د .مطلع هستید که بازپرداخت
تس��هیالت در حال انج��ام اس��ت و بتازگی
بازپرداخت  ۶فقره تسهیالت دریافتی از بانک
همکاریهای بینالمللی ژاپن ( )JBICپایانیافته
است .امیدوارم با پیشبینی سازوکاری مناسب،
دوب��اره با متحد کردن صنایع پتروش��یمی در
کشور ،بتوانیم از این اهرم قدرت استفاده کنیم
تا باز شاهد توسعه پتروشیمی و اوج آن باشیم.
پس از برجام نیز تأمین مالی کوتاهمدت ۶۵۰
میلیونیوروی��ی به صورت تأمی��ن مالییوزانس
براساس ضمانت ش��رکتی در هلدینگ خلیج
فارس با همکاری و پشتیبانی این مدیریت به
نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی از
بانک ژاپنی دریافت ش��د و به مصرف رسید.
برنام��ه ما قبل از خروج آمری��کا از برجام و در
حال حاضر ،ادامه راه و اخذ اعتبار تأمین مالی
کوتاهمدت و س��پس میانمدت بوده و هست
که با توجه به ش��رایط به وج��ود آمده فعلی،
س��رعتمان کاهش یافته و پس از مش��خص
شدن نتایج مذاکرات ،دوباره و با در نظر داشتن
این هدف ،برنامهریزی الزم را خواهیم کرد.
ب�رای انتق�ال فناوریه�ای روز دنی�ا چ�ه


برنامهای دارید؟

در ح��وزه فناوری پتروش��یمی نیز الزم
اس��ت ضمن حمایت از ش��رکتهای داخلی،
مثل ش��رکت پژوهش و فناوری پتروش��یمی
و همچنین توانمندیهای داخل کشور برای
تولید فناوری بومی مورد نیاز و بومیس��ازی
فناوریهای نوین ،با شرکتهای خارجی که
در ح��ال حاضر تأمینکننده فناوری مورد نیاز
هس��تند نیز موضوع همکاریهای دو جانبه
برای خلق فناوری مشارکتی و بومی پیگیری
شود .معتقدم که بدون تردید و با اجرایی شدن
هر قرارداد همکاری تکنولوژیکی و فنی خارجی
جدید ،جذب سرمایهگذاریهای حتی کوچک
بینالمللی جدید و استفاده از فناوریهای نوین،
(البته با همکاری نزدیک شرکتهای توانمند
ایرانی مثل شرکت پژوهش و فناوری) مسیر
توسعه صنعت پتروشیمی هموارتر میشود و
وابس��تگی متقابلی بین اقتصاد جهان و ایران
به وجود میآید و در نهایت رشد فناوری برای
کش��ور به ارمغان خواهد آمد .در این راه و در
صورت حتی عقبنش��ینی کامل شرکتهای
صاحبن��ام در عرصه فناوری پتروش��یمی ،در
مذاکرات اخیر با طرفهای اروپایی ،استفاده از
سازوکارهای جدید برای همکاری شرکتهای
کوچک و متوسط خارجی ( )SMEکه پیشتر
به آنها اش��اره ک��ردم ،تأمی��ن مالی و کمک
س��رمایهگذاران خارجی ،بانکها و مؤسسات
مالی به گونهای طرحریزی میشودکه کشور
بتوان��د با بهرهگی��ری و تلفیق ت��وان داخلی،
بهتری��ن به��ره را از ای��ن همکاریه��ا ببرد.
در مجم��وع ب��ا توجه به مذاکرات پیش��ین و
بازخوردی که از شرکتهای خارجی داشتهام،
بس��یار به نتایج راهب��رد جدیدمان خوشبین
هستم.
آی�ا از توت�ال پی�ام انص�راف از هم�کاری با


پتروش�یمی به ش�کل قطعی و مستقیم دریافت

کردهاید؟

من به عن��وان یکی از اعضای کارگروه
مذاک��ره کننده مس��تقیم ب��ا عالیترین مقام
پتروشیمی توتال ،هیچ پیام مستقیمی مبنی بر
عقبنشینی کامل یا انصراف دریافت نکردهام.
به گمان من ،آنها منتظر هس��تند تا شرایط
و رون��د مذاکرات ما ب��ا اروپاییها را ارزیابی و
سپس راهبرد خود را تنظیم کنند.
منبع :هفتهنامه مشعل

«حمله به پایانههای نفتی رأس النوف و الس��یدر در روزهای گذش��ته،
س��بب ش��د تولید نفت لیبی به  ۳۱۵هزار بش��که در روز کاه��ش یابد» .این
خب��ر و خبرهای مش��ابه آن در  ۲روز گذش��ته از س��وی خبرگ��زاری رویترز
مخابره ش��ده است تا نشان دهد بازار نفت در ش��رایطی قرار گرفته است که
تواناییح��ذف نفت ایران را نخواهد داش��ت و اصرار بر این موضوع از س��وی
ترامپ و اطمینانبخش��ی از سوی عربستان و روسیه که واقعیتها را درست
منعکس نمیکنند س��بب میشود دود آن به چشم هر دو طرف تولیدکننده و
مصرفکننده برود .بر این اس��اس ،درخواس��ت عدم خرید نفت ایران از سوی
ترامپ و تحت فش��ار قراردادن ش��رکتهای اروپایی در شرایطی که نیجریه
و لیبی در بحران به س��ر میبرند ،تولید نف��ت ونزوئال به دلیل تحریم آمریکا
کاهش یافته و مصرف داخلی عربس��تان به دلیل فصل تابس��تان با افزایش
همراه خواهد بود در واقع یک خودزنی اس��ت که س��بب افزایش شدید قیمت
نفت در بازارهای جهانی خواهد شد و در نهایت مصرفکننده آمریکایی باید به
دلیل روحیه یکجانبهگرایی آقای ترامپ آن را در جایگاه سوخت و برای بنزین
پرداخت کند .بازار نفت باید به صورت غیرسیاس��ی اداره ش��ود و نباید از نفت
بهعنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کرد ،این مهم بارها
و بارها از سوی وزیر نفت ایران عنوان شده است ،زیرا اصرار بر این موضوع به
نفع بازار در بلندمدت نخواهد بود .آمریکا به درس��تی این موضوع را که حذف
نفت ایران در این شرایط به صالح نیست ،میداند و قطع ًا میخواهد امتیازاتی
را از مشتریان نفت ایران برای دادن مجوز دریافت کند.
افزایش فروش اسلحه؛ هدف آمریکا در خاورمیانه

رئیس جمهوری آمریکا که حمله به اوپک را در دس��تور کار روزانه خود
قرار داده اس��ت ،پ��س از چند توئیت در مصاحبهای ب��ه فاکسنیوز میگوید:
«اوپک دس��ت از دس��تکاری قیمتها بردارد ،ما در حال حمایت از بسیاری از
کش��ورهای عضو این سازمان هستیم ».یا عنوان میکند« :آنها (عربستان و
متحدانش) باید حذف نفت ایران را از بازار جبران کنند .دش��من آنها کیست؟
ایران .ایران دش��من بزرگ آنهاس��ت و آنها باید این کار را انجام دهند» .وی
چنان از موضع قدرت س��خن میراند که گویی عربستان مستعمره این کشور
اس��ت و ملک س��لمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربس��تان باید بله قربان گوی
او باش��د .درباره این رفت��ار تحکمی ترامپ و این که آمری��کا چه حمایتی از
کشورهای عضو این س��ازمان کرده است ،بایستی گفت :حمایت از آنها را بر
سرشان میگذارد .این نگاه برای ملت عربستان که دشمنی در منطقه نمیبیند
تحقیرآمیز اس��ت .در واکنش به این جمله که «ایران دشمن بزرگ در منطقه
اس��ت» هم بایس��تی گفت :مگر مردمان این منطقه دوستیهای بلندمدت و
همس��ایگی هزار ساله ایرانیان را ندیدند که آمریکا هم اکنون از آن به عنوان
تهدیدیاد میکند؟! هدف آمریکا از حمالت این چنینی افزایش فروش اسلحه
در منطقه خاورمیانه است و در چنین شرایطی بدشان هم نمیآید قیمت نفت
باال برود و بتوانند راحتتر پول تس��لیحات فروخته شده را دریافت کنند .این
کارها پایدار نیس��ت و نخواهد بود .کشورهای مصرفکننده اصلی دنیا به این
دیدگاهها تمکین نخواهند کرد.
ظرفیت روسیه بیش از  ۲۰۰هزار بشکه نیست

روس��یه بهعنوان یکی از کشورهای غیرعضو اوپک که پای توافق نامه
 ۲۰۱۶کاهش  ۶۰۰هزار بش��کهای تولید  ۱۰کش��ور غیراوپک را امضا کرده
اس��ت در ماههای اخیر بر ش��یپور افزایش تولید نفت دمیده است .این سؤال
درباره این کش��ور نیز همانند عربس��تان مطرح میش��ود که آیا روسیه چنین
ظرفیتی را دارد؟ روسیه ثابت کرده که توان بیشتر از افزایش تولید  ۱۰۰تا ۱۵۰
هزار بشکه در روز را ندارد و بنابراین ورود روسیه به این بحث وقتی  ۸۵۰هزار
بشکه نفت لیبی از بازار حذف شده است توجیه تجاری ندارد .این کشور در ماه
م��ه  ۲۰۱۸به میزان  ۹۵درصد پایبند به کاهش تولید در بیانیه همکاری بوده
اس��ت و بهطور میانگین از ابتدای سال  ۲۰۱۷تا پایان ماه مه ،سطح پایبندی
این کش��ور  ۹۳درصد گزارش شده اس��ت .آنچه هماکنون مهم است این که
صادرات  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه نفت ایران ،تحت فشار ترامپ به اروپا و
مشتریان نفتی ایران قرار گرفته است.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت

مهندس محسن دهانزاده خبرداد:

انجام  2اصالحيه عملیاتی با هدف کاهش
گاز سوزی در شرکت نفت و گاز کارون
در راس�تای بهبود شرایط

تولی�د،

کاه�ش گازس�وزی

و صیان�ت از محی�ط زیس�ت
 2اصالحيه اساس�ي عملیاتی در
ش�رکت بهره برداری نفت و گاز
کارون انجام شد .

به گزارش روابط عمومی
نفت و گاز کارون ،مدیر عامل
ش��رکت نف��ت و گاز کارون با
اع�لام خبر فوق اظهار داش��ت :اصالحیه های یاد ش��ده با هدف
جلوگیری از س��وزانده شدن گاز ،بهبود شرايط فرآورشي و صیانت
از محیط زیست در خرداد ماه سال جاری در کارخانه گاز مایع 600
این ش��رکت صورت گرفته اس��ت.مهندس محسن دهانزاده گفت:
یکی از اقدامات مهم صورت گرفته طرح اصالحی مس��یر کنارگذر
گاز اصلی کارخانه گاز مایع  600بود که تا قبل از این اقدام و بدلیل
نحوه طراحی اولیه در هنگام نصب صفحات مس��دودکننده در آغاز
تعمیرات اساس��ی و در هنگام برداشت این صفحات حجمی حدود
 1/8میلیارد فوت مکعب از گاز س��وزانده می شد که عالوه بر هدر
رفت منابع ،آلودگی محیط زیس��ت اطراف کالن شهر اهواز را نیز
بدنبال داشت  ،که با استفاده از حدود  90متر لوله و اتصاالت 24
این��چ و دو عدد ش��یر  24اینچ و  36اینچ ای��ن اصالحیه به مرحله
اج��را درآم��د و جلوگیری از هدر رف��ت گاز و آلودگی هوا را بدنبال
دارد.وی افزود :یکی دیگر از مش��کالتی که واحد عملیات کارخانه
گاز و گاز مای��ع  600با آن مواجه بود ،عدم وجود مس��یر کنارگذر
شیر هیدرولیکی گاز خروجی کارخانه بطرف واحدهای پایین دست
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز بود که در هنگام عدم عملکرد مناسب
ش��یر مذکور ،به ناچار کل گاز به س��مت مش��عل هدایت می شد
.برای رفع این مش��کل و در راستای حفظ محیط زیست و حفاظت
از سرمایههای ملی ،طرح اصالحیه مسیر کنار گذر شیر خروجی گاز
س��بک نیز در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد.مهندس
دهانزاده با اش��اره به این مطلب که هر دو طرح اصالحی توس��ط
واحد عملیات گاز و گاز مایع ش��رکت نفت و گاز کارون پیش��نهاد
و ب��ا همکاری مهندس��ی گاز و گاز مایع مناط��ق نفتخیز جنوب و
اداره بازرس��ی فن��ی و خوردگی فلزات کارن دس��تورالعمل اجرایی
آن تهیه ش��ده و توس��ط تعمیرات خطوط لوله کارون انجام گردید،
اظهار داش��ت :ای��ن دو طرح مهم اصالحی با ه��دف کاهش گاز
س��وزی و صیانت از محیط زیس��ت در خرداد سال جاری و در ماه
مبارک رمضان و گرمای طاقت فرس��ای جنوب و همزمان با انجام
تعمیرات اساس��ی کارخانه گاز مایع  600صورت گرفته اس��ت ،که
تالش های کارشناسان مدیریت عملیات این شرکت در انجام این
اصالحیه ها قابل تقدیر است.شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون
ب��زرگ ترین ش��رکت بهره بردار تابع مناطق نفتخیز جنوب اس��ت
که مس��ئوليت راهبري و توليد صيانتي نف��ت ،گاز و مايعات گازي
را ب��ا تولید روزانه بیش از یک میلیون و  30هزار بش��که نفت خام
برعهدهدارد ،همچنین این ش��رکت با تولید روزانه  60هزار بشکه
گاز مای��ع ( )NGLو  650میلیون فوت مکعب گاز س��بک ،یکی از
تامین کننده های اصلی خوراك ش��رکت های پتروشيمي مارون و
بندر امام ،محسوب می شود.
در میزگرد مشترک  IIESو  KEEIاعالم شد؛

همکاری ایران و کره جنوبی برای الگوسازی
در بهرهوری انرژی

میزگرد مش�ترک موسس�ه مطالع�ات بینالمللی ان�رژی ( )IIESو

موسس�ه مطالع�ات اقتصاد ان�رژی کرهجنوبی ( )KEEIب�ا محور برنامه
عملیاتی و سیاستهای انرژی  ۲کشور برگزار شد.

محمدمتقی ،معاون پژوهش��ی موسس��ه مطالع��ات بینالمللی
ان��رژی در جریان برگزاری میزگرد تخصصی با حضور کارشناس��ان
ارش��د موسسه مطالعات انرژی و موسس��ه اقتصاد انرژی کرهجنوبی
به خبرنگار ش��انا گفت :این میزگرد ،سومین کارگاه مشترک موسسه
مطالع��ات بین الملل��ی انرژی و موسس��ه مطالعات اقتص��اد انرژی
کرهجنوبی اس��ت .این موسسه رتبه نخست در آس��یا و دوازدهمین
مجموع��ه جهان در حوزه مطالعات ان��رژی را دارد و تمرکز آن روی
مطالع��ات راهبردی در ح��وزه اقتصاد انرژی و سیاس��تگذاریهای
کالن انرژی برای دولت کره اس��ت .وی افزود :این نشس��ت در دو
بخش تنظیم شد ،بخش نخست مربوط به بهرهوری و کارایی انرژی
و اقدامه��ای اجرای��ی حوزه ملی دولتها بود ک��ه برنامه عملیاتی و
سیاس��تهای ان��رژی کره در ح��وزه ملی در آن ارائه ش��د و دومین
مطل��ب از موسس��ه مطالعات بی��ن المللی ان��رژی در بخش عرضه
انرژی در کش��ور بود ،زیرا موسس��ه مطالعات بی��ن المللی انرژی در
حال الگوس��ازی این بخش است .متقی گفت :در این میزگردیکی از
اعضای تیم موسسه مطالعات اقتصاد انرژی کره درباره سیاستهای
ان��رژی در حوزه پاییندس��تی مصرف ان��رژی و بخشهای مختلف
تقاضای انرژی و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر با انرژی فس��یلی
صحب��ت کرد .وی همچنینیادآور ش��د ک��ه در این میزگ��رد درباره
توانمندی و ش��رایط موجود کش��ور در حوزه گاز گزارش��ی ارائه شد
و تصریح ش��د ک��ه در افق همکاریها برای مش��تریان گاز از جمله
ک��ره چه فرصتها و ظرفیتهایی وجود دارد و نمایندگان موسس��ه
مطالعات اقتص��اد انرژی کرهجنوبی هم درب��اره ظرفیت مصرف در
ح��وزه گاز طبیعی توضیح��ات و گزارشهایی ارائ��ه کردند .معاون
پژوهش��ی موسس��ه مطالعات بینالمللی انرژی با اعالم این که این
نشس��تها در قالب تفاهمنامه مش��ترک با موسسه مطالعات اقتصاد
انرژی کرهجنوبی ادامه مییابد ،گفت :در این نشس��تها بیش��تر به
دنبال همفک��ری و همکاری در حوزه مطالع��ات راهبردی در حوزه
ان��رژی هس��تیم .در عین حال ظرفیت هر دو ط��رف به هم معرفی
میش��ود و نتای��ج را به طرفهای دولت��ی و خصوصی فعال صنعت
نف��ت که در ارتباط با موسس��ه مطالعات بینالمللی انرژی هس��تند،
بازتاب میدهیم.
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بهداشت و
درمان

با حضور مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

بخش آندوسکوپي درمانگاه آزادي نفت راهاندازي شد

دانش نفت :بخش آندوس�کوپي درمانگاه سلامت
خانواده آزادي ،با حضوردکتر حبيب اله س�ميع ،مديرعامل
س�ازمان بهداش�ت و درم�ان صنع�ت نف�ت و دکت�ر علي
به�زادي رييس بهداش�ت ودرمان صنعت نف�ت تهران و
تع�دادي از روس�ا و مديران کارکنان س�ازمان بهداش�ت
ودرمان نفت راهاندازي شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان بهداشت
و درم��ان صنع��ت نفت ،دکتر س��ميع ب��ا حضور در
درمانگاه آزادي بخش آندوس��کوپي را با اجرا بر روي
يکي از بيماران ،افتتاح کرد.
مديرعامل س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نفت با تقدي��ر از فعاليتهاي صورت گرفته در تجهيز
درمان��گاه گف��ت :با اجراي ط��رح تجهي��ز درمانگاه
س�لامت خانواده آزادي ،در آين��ده اي نزديک تعداد
مراجعين به بيمارستان مرکزي نفت  50درصد کاهش
مييابد.
دکترس��ميع ب��ا تاکي��د بر نصب س��ه دس��تگاه
اندوسکوپي در درمانگاه آزادي گفت :اين سه دستگاه
جديدترين و پيشرفتهترين دس��تگاههاي آندوسکوپي
درسطح کشور است و داراي آخرين فناوري روز است.
وي اف��زود :تا قبل از پايان س��ال  97همه برنامههاي
تجهي��ز درمان��گاه خان��واده آزادي به تدري��ج اجرايي
ميش��ود تا از تماميظرفي��ت اين درمانگاه اس��تفاده
ش��ود .مديرعامل سازمان با اشاره به اس��تفاده از نرم
افزار « جي آي اس» که مراجعين ش��اغل وبازنشسته

را جانمايي ميکند گفت :براساس اطالعات استخراج
ش��ده از اين نرم افزار ،نزدي��ک به يک دوم از خانواده
نف��ت کارکنان و بازنشس��تگان نفت درغ��رب تهران
س��اکن هس��تند.دکتر س��ميع يادآورش��د :با توجه به
قرارگيري بيمارستان مرکزي نفت در منطقه تجاري و
محدوده طرح ترافيک ،تردد بيماران به اين بيمارستان
با مشکالتي همراه اس��ت از اين رو تالش ميشود با

تجهيز درمانگاه آزادي و توسعه تخصصهاي سرپايي
خدم��ات فول و تخصصي س��رپايي ب��راي همکاران
فراهم ش��ود و بيماران همه خدم��ات تخصي را بتواند
ازدرمانگاه آزادي بگيرند و فقط براي اعمال جراحي و
بستري به بيمارستان مراجعه کنند.مديرعامل سازمان
بهداش��ت و درمان نفت ب��ا بيان اينکه س��ونوگرافي،
تصويرب��رداري ،ش��يميدرماني س��رپايي و بخ��ش

تخصصي دياليز ازديگر بخشهايي است که به زودي
در درمانگاه خانواده آزادي راهاندازي ميش��وند افزود:
براي تامين دستگاه تراکم استخوان نيزمناقصه انجام
شده اس��ت ودرآينده نزديک ،اين دستگاه خريداري و
نصب ميش��ود و برنامههاي تشخيص ودرمان پوکي
اس��تخوان اين درمان��گاه نيز اجرايي ميش��ود تا حد
امکان مراجعان از خدمات بيمارستان مرکزي نفت بي
نياز ش��وند.وي با اشاره به اهميت دسترسي اين مرکز
درمان��ي پيش بيني ک��رد :با تجهيز درمان��گاه آزادي،
روزانه هزار تا ه��زار و پانصد نفر به اين مرکز مراجعه
ميکنند.مديرعام��ل س��ازمان بهداش��ت ودرمان نفت
خاطر نشان کرد :درخريد تجهيزات مورد نيازدرمانگاه
خانواده آزادي ورژن باال و جديد بودن دس��تگاهها مد
نظر اس��ت و بعضا همين امر موجب ميش��ود نسبت
تجهي��زات اي��ن مرکز درماني نس��بت ب��ه تجهيزات
بيمارس��تان مرکزي نفت پيش��رفته تر باشد .درمانگاه
سالمت خانواده آزادي درغرب تهران فضايي درحدود
ده هزارمترمربع مس��احت دارد و حدود  22هزار نفراز
جمعي��ت کارکنان صنعت نفت را تحت پوش��ش دارد؛
ازاي��ن رو ارائه خدم��ات تخصصي و س��رپايي دراين
درمانگاه ازاهميت ويژه اي برخورداراست.
دندانپزش��کي ،فيزيوتراپ��ي ،داخل��ي ،قل��ب و
آندوس��کوپي از جمل��ه خدم��ات جديدي هس��تند که
ازابتداي امس��ال دردرمانگاه س�لامت خانواده آزادي
ارائه شدهاند.

راهاندازی بیمارستان جدید امیدیه ،نویدبخش امنیت خاطر و آسایش مردم
سازمان در سال  96معرفی شد.
ال��ف) انج��ام معاین��ات دوره ای
کارکنان قراردادموقت
ب) برنامه تجمیع خدمات س�لامت
کار در مرکز س�لامت کار که شامل بینایی
س��نجی و شنوایی س��نجی و نمونه گیری
آزمایشگاه است.
ج) هماهنگی و ش��رکت در جلسات
ایمنی مدیریت ش��رکت بهره برداری نفت
و گاز آغاجاری
هـ) شناس��ایی و پیگیری بیماریهای
شغلی کارکنان

دانش نفت« :بهرهبرداری از بیمارستان
جدید در امیدی�ه افزایش رضایتمندی مردم
منطق�ه ،امنیت خاط�ر و آرام�ش و همچنین
بهب�ود خدمات درمانی ک�ه اولویت و دغدغه
خاط�ر ماس�ت را ب�ه ارمغ�ان آورده اس�ت؛
ب�ه طوری که م�ا برای برخ�ی تخصصها با
پزشکان متخصص قرارداد امضا کردهایم».

این بخش��ی از صحبته��ای رئیس
بهداش��ت و درمان صنع��ت نفت آغاجاری
اس��ت .صنعت نفت ایران از بدو تاس��یس
و آغ��از فعالیته��ای خ��ود در مناط��ق
مختلف کش��ور همواره دغدغهی سالمت،
خدمات درمانی و آرام��ش خاطر کارکنان
و خانوادهه��ای آنان و ش��هروندان خویش
را داش��ته اس��ت و در ای��ن زمینه تالش و
کوش��شهای فراوان��ی انجام داده اس��ت.
پیشینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در
صنعت نفت مناطق آغاجاری و امیدیه واقع
در اس��تان خوزس��تان به زمان کشف نفت
و آغ��از بهرهبرداری از تاسیس��ات نفتی در
این منطقه بر میگردد .ساکنان شهرستان
امیدی��ه افزون ب��ر بومیان منطقه ،بیش��تر
مهاجرانی هس��تند که پیش از سال 1317
در پی کشف نفت ،به این منطقه مهاجرت
کردند و در آنجا ماندگار شدهاند .منطقهی
آغاجاری با چند میلیارد بشکه ذخیره نفتی،
یک��ی از بزرگترین مناط��ق نفتخیز دنیا به
ش��مار میآید« .بهرهبرداری از بیمارستان
جدید در امیدیه افزایش رضایتمندی مردم
منطق��ه ،امنیت خاطر و آرامش و همچنین
بهبود خدمات درمانی که اولویت و دغدغه
خاطر ماس��ت را به ارمغان آورده است؛ به
طوری ک��ه ما برای برخ��ی تخصصها با
پزشکان متخصص قرارداد امضا کردهایم».
این بخشی از صحبتهای رئیس بهداشت
و درمان صنعت نفت آغاجاری اس��ت.دکتر
ناص��ر مظف��ری در گفتوگو ب��ا خبرنگار
پایگاه اطالعرسانی روابط عمومی سازمان
و بهداش��ت و درمان صنعت نفت با اشاره
به اهمیت حضور بهداشت و درمان صنعت
نفت به عنوان بازو و پش��تیبان در منطقه،
گفت :این مرکز بهداشتی و درمانی نقشی
بیبدیل در آرامش روحی و روانی کارکنان
در س��الهای طوالنی تولی��د نفت در این
منطقه ایفا کرده است .دکتر مظفری ادامه
داد :منطق��ه آغاجاری باتوج��ه به تولید و
صادرات نف��ت و گاز جای��گاه ویژه ای در
اقتصاد کش��ور دارد و این امر ،بار سنگین
مسئولیت بهداش��ت و درمان را دو چندان
ک��رده ،لذا اس��تمرار رضایتمن��دی و ارتقاء
س�لامت مس��تلزم به حمایت و پشتیبانی
مدیران ارشد سازمان در تامین اعتبارمالی
و ج��ذب پزش��ک از روش های مختلف از

سالمت خانواده:

جمله س��همیه وزارت بهداشت ،استفاده از
پزشکان رسمی ش��اغل در تهران یا دیگر
مراک��ز پربرخوردار می ش��ود.وی در ادامه
ب��ا بیان این که با تالش��های بی ش��ائبه
مسئوالن سازمان در چند سال اخیر تکمیل
و راه اندازی بیمارستان در شهریورماه سال
 96محقق ش��د ،اظهار داش��ت :شعف و
اطمینان خاطری در بین مجموعه کارکنان
و خان��واده ه��ای صنعت نف��ت و بومیان
منطق��ه و حتی مدیران نف��ت با راه اندازی
این بیمارستان به وجود آمده است.
بهرهبرداری از دستگاه سیتیاسکن
بیمارستان امیدیه

دکتر مظفری با اعالم این که دستگاه
س��ی تی اس��کن دیجیتال نص��ب و آماده
بهرهبرداری میش��ود ،گفت :مراحل خرید
دستگاه س��ی تی اسکن دردس��تورکارمی
باشدوخوش��بختانه با هم��کاری و حمایت
ستاد س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نفت ،دس��تگاههای ماموگراف��ی دیجیتال،
رادیول��وژی دیجیت��ال و تجهی��زات جدید
آزمایشگاهی جدیددر بیمارستان راهاندازی
شده اس��ت.وی تصریح کرد :بهرهبرداری
از بیمارس��تان جدی��د در امیدی��ه افزایش
رضایتمندی کارکنان منطقه ،امنیت خاطر
و آرامش و همچنین بهبود خدمات درمانی
که اولوی��ت و دغدغه خاطر ماس��ت را به
ارمغان آورده است.رئیس بهداشت و درمان
صنعت نف��ت آغاجاری گفت :بیمارس��تان
 64تختخواب��ی امیدی��ه دارای بخ��ش
های بس��تری سی س��ی یو ،مردان ،زنان
(داخل��ی وجراحی) زایم��ان ،دیالیز ،اتاق
عم��ل واحدهای پاراکلینیک آزمایش��گاه،
رادیول��وژی ،فیزیوتراپی ،بینایی س��نجی،
شنوایی سنجی وگفتاردرمانی می باشد .وی
افزود :کلینیک های تخصصی نیز ش��امل
کلینیک قلب ،داخلی ،اطفال ،زنان وزایمان،
جراحی ،گ��وش و حلق وبین��ی ،ارولوژی،
نورولوژی ،ارتوپدی وفوق تخصصی غدد،

نفرول��وژی ،گ��وارش و ریه اس��ت .دکتر
مظفری با اش��اره به اهمیت توجه به ارتقاء
بهداشت روان کارکنان و خانواده های آنان
عنوان کرد :در واحد روانشناس��ی و مشاوره
خانواده یک روانپزشک و یک روانشناس با
چند کارشناس ارش��د خدمات مورد نظر را
به بیم��اران و خانوادههای کارکنان صنعت
نفت ارائه میدهد.
رئی��س بهداش��ت و درم��ان صنعت
نف��ت آغاجاری تصریح کرد :در راس��تای
اس��تراتژی جدید س��ازمان در ایجاد تحول
و اعتم��اد در ارائه خدمات درمانی در چهار
محور دندانپزش��کی ،سالمت کار ،سالمت
خانواده و مش��اوره روانشناس��ی قدم های
موثری برداشته شد که به اختصار شامل:
دندانپزشکی :غربالگری ،پیشگیری،
تمرکز زدائی ،س��اماندهی بی��ن واحدهای
س�لامت خان��واده و س�لامت کار ،ایجاد
یک یونیت دندانپزش��کی در مرکز سالمت
کار مو در آینده نزدیک در مرکز س�لامت
خانواده راه اندازی خواهد شد.
سلامت کار :تمام نیروهای ش��اغل
در شرکت های نفت و گاز منطقه در سال
گذشته مورد معاینات دوره ای قرار گرفتند
و این مرکز بعنوان مرکز سالمت کار نمونه

الف) تکمیل پزشکان مورد نیاز واحد
ب) بررسی کلی پرونده های موجود
در مرکز خان��واده در جهت تعیین جمعیت
تحت پوش��ش درمانی واقع��ی (نیروهای
شاغل ،انتقالی ،بازنشسته و فوتی )
ج) برنام��ه ری��زی در جه��ت ارجاع
بیم��اران ب��ه کلینیک ه��ای تخصصی و
بالعکس
مرکز مشاوره خانواده:

الف) ایجاد بس��تر فضای مناسب در
جهت س��هولت دسترسی و مراجعه خانواده
ها به مرکز مذکور
ب) تکمیل تیم تخصصی مش��اوره
خانواده در مرکز مذکور
ج) تهیه تجهیزات م��ورد نیاز مرکز
مشاوره
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری گفت :در مناطق عملیاتی ش��ش
مرکزدرمانی مس��تقر می باشد که بصورت
 24ساعته توس��ط پزشک و پزشکیار اداره
می ش��ود وع�لاوه برآن درآین��ده نزدیک
 2مرک��ز دیگر ب��ه این مراک��ز اضافه می
ش��ود ،بهداش��ت و درمان با تمام امکانات
و با داش��تن نیروهای کارآمد آمادگی خود
را در زم��ان حوادث با حضور فعال نش��ان
داده است.

وی در پایان یادآور ش��د :خوشبختانه
با ش��رایط موجود ش��اهد افزای��ش میزان
رضایتمندی در بی��ن جمعیت طبی منطقه
هس��تیم ،اما هدف و دغدغه همیش��گی ما
ارائ��ه خدم��ات با کیفیت و جذب پزش��ک
متخصص بیشتر است.
بیمارستان امیدیه در خدمت شهروندان
غیرنفتی امیدیه

رئی��س بهداش��ت و درم��ان صنعت
نفت آغاجاری ادام��ه داد :در این مرکز به
مردم بومی منطقه هم خدمات پزش��کی از
جمله خدمات بستری و اورژانس و خدمات
سرپایی و کلینیکهای تخصصی براساس
تعرفه بیمارستان دولتي ارائه میشود
اهمیت رفاه کارکنان الویت است

رئیس خدمات پش��تیبانی بهداش��ت
و درم��ان صنع��ت نفت آغاج��اری با بیان
اینکه  30درصد از جمعیت کل این منطقه
ش��رکتی هس��تند گفتند :هدف بهداشت و
درمان ارائه خدمات مطلوب ورفع نیازهای
بهداشتی و درمانی کارکنان شریف صنعت
نفت در منطقه است.
عبدالرض��ا ش��ریفات ب��ا اش��اره به
اهمیت رفاه و آس��ایش کارکنان بهداشت
و درم��ان و تاثیرغی��ر قابل ان��کار آن در
نح��وه ارائ��ه خدم��ات گف��ت :توجه به
آس��ایش ،رف��اه و امنی��ت خاط��ر ،ایجاد
محیط ورزشی _تفریحی مناسب ،حفظ
و پیش��رفت کاری و کاهش آس��یبهای
اجتماعی از جمل��ه برنامههای این مرکز
برای کارکنان به ش��مار آید.وی تصریح
کرد :بهداش��ت و درم��ان صنعت نفت با
 400نف��ر نیرو ش��اغل توانس��ته در کنار
ش��رکتهای نف��ت وگازمنطق��ه گام های
موثری در حوزه خدمات رسانی در منطقه
برداش��ته و خوش��بختانه از اقبال عمومی
باالیی برخوردار اس��ت .رئی��س خدمات
پش��تیبانی بهداش��ت و درم��ان صنع��ت
نف��ت آغاجاری ادام��ه داد :ب��ا توجه به
محرومیت های منطقه و شرایط نامساعد
ج��وی در صدد هس��تیم ب��ا برنامهریزی
گستردهای محیط کاری سالم و پویایی را
ایجاد کنیم و امیدواریم با همکاری س��تاد
س��ازمان بتوانیم شرایطی را برای استفاده
از امکانات رفاهی کارکنان فراهم کنیم.
ش��ریفات خاطر نش��ان کرد :با همکاری
ش��رکت نف��ت و گاز آغاج��اری خدمات
ورزش��ی به کارکنان بهداش��ت و درمان
ارائ��ه می ش��ود و البته بعنوان پش��تیبان
حوزه سالمت در تمامی مسابقات ورزشی
وس��ایرنیازها ازجمل��ه انج��ام مانوره��ا،
تعمیرات اساسی کارخانه ها و فرودگاه در
منطقه حضور داریم.
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گزارش دانش نفت از بیستمین همایش «عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی» در مشهد؛

دکترکیانی :برايانقالبچهارمصنعتيبايداسنادباالدستيتهيهوتدوينشود
دان�ش نف�ت :بيس�تمين هماي�ش

«عرص�ه يادگي�ري مدي�ران منابع انس�اني»
ب�ا موض�وع « توليد مل�ي با کيفيت دس�تاورد
دلبس�تگي و بالندگي س�رمايههاي انس�اني»
با حض�ور مقامات اس�تاني و مديران ارش�د،
سياس�تگذاران ،متخصص�ان و کارشناس�ان
منابع انساني سراسر کشور 13 ،تيردر سالن
اجتماعات هتل پرديس�ان مشهد مقدس آغاز
به کار کرد.

دکت��ر ابوالفض��ل کيان��ي بختياري،
مديرعامل س��ازمان مديري��ت صنعتي طي
س��خناني در بيس��تمين هماي��ش «عرصه
يادگي��ري مدي��ران منابع انس��اني» اظهار
داش��ت :پديده انقالب صنعتي چهارم براي
نخستين بار در سال  2011در آلمان بعنوان
يک پارادايم و مفهوم جديد در سياستهاي
اقتصادي آلم��ان بر مبناي راهبرد توس��عه
فناوريهاي نوين مطرح شد.
وي افزود :جهان در آستانه يک نقطه
عط��ف انقالب فناورانه ق��رار دارد ،انقالبي
که ش��يوه زندگي و کار را به شکل اساسي
دگرگ��ون خواهد کرد .اين دگرگوني از نظر
اندازه ،دامنه وپيچيدگي از آنچه تاکنون رخ

کشورهاي جهان
در زمينه انقالب
صنعتي چهارم
سياستگذار 
يهاي
مختلفي دارند و
درزمينه استراتژي،
سنجش ميزان آمادگي
و سرمايهگذاري بسيار
فعال هستند

داده است متفاوت است.
دکت��ر کياني ب��ا برش��مردن اهميت
و توضي��ح برخ��ي از فناوريه��اي انقالب
صنعت��ي چه��ارم يادآور ش��د :کش��ورهاي
جه��ان در زمين��ه انقالب صنعت��ي چهارم
سياستگذاريهاي مختلفي دارند و درزمينه
اس��تراتژي ،س��نجش مي��زان آمادگ��ي و
سرمايهگذاري بسيار فعال هستند.
وي برخي از ويژگيهاي دانشگاههاي
هوش��مند در عصر انق�لاب صنعتي چهارم
را افزاي��ش ارتب��اط بين تم��ام طرفهاي
درگي��ر در زنجي��ره ارزش آم��وزش عالي،
ارائه مدارک بينرش��تهاي ،چند رشتهاي و
فرا رش��تهاي ،ترکيبي مناسبي از مدلهاي

س��رويس يادگيري ترکيبي ،ظهور اينترنت
هم��ه چيزه��ا و ادغام فعاليته��اي روتين
آموزش��ي به نرم افزار در سيس��تم سازماني
جامع برشمرد.مدير عامل سازمان مديريت
صنعت��ي مهارتها و شايس��تگيهاي منابع
انس��اني در انقالب صنعتي چه��ارم را حل
مس��ائل پيچيده ،تفکر انتق��ادي ،خالقيت،
مديريت نيروي انس��اني ،تعامل با ديگران،
ه��وش هيجاني ،ق��درت تصمي��م گيري،
خدم��ات محوري ،مذاک��ره و علوم و فنون
شناختي عنوان کرد.
مديرعامل س��ازمان مديريت صنعتي
با تاکيد بر ل��زوم آمادگي براي دوره چهارم
انقالب صنعتي بيان کرد :در حوزه حاکميتي
بايد اس��ناد باالدستي در اين خصوص تهيه
ش��ود .در اين دوره ضروري اس��ت مديران
در س��طح جهاني پرورش يابن��د .مديريت
شبکههاي اجتماعي نيز اهميت زيادي دارد.
دکتر کياني بختي��اري براي مديريت
موث��ر مناب��ع انس��اني در ش��رايط پيچيده
راهکارهايي ارائه کرد از جمله:ايجاد ارزش
افزوده همکاري موث��ر و علميبا واحدهاي
صف ،تخصصي شدن منابع انساني ،ايفاي
نقش عامل تغيير و اصالح فرايندها و بهبود
ظرفيت س��ازماني ،ض��رورت برنامه ريزي
پوي��ا و غيرخطي در بخشه��اي عملياتي
تولي��د و خدم��ات ،ضرورت همس��ويي و
جهت گي��ري با موجهاي توس��عه صنعتي،
ض��رورت ايفاي نقش مس��وليت اجتماعي،
ضرورت توس��عه ش��بکههاي کاري ،جمع
س��پاري و گ��ردش مغزه��ا ،ايف��اي نقش
تس��هيلگري و ش��تابدهندگي همس��و ب��ا
برنامهه��اي توس��عه و راهبرده��اي کالن
کش��ور متبوع ،تفوي��ض اختي��ار و اعطاي
مسوليت به منابع انساني با هدف بالندگي و
جانشين پروري ،سازماندهي مجدد سازمان
کمک به تغيي��ر به موقع اس��تراتژي براي
جلوگيري از افول س��ازماني با ايجاد چرخه
دوم زندگي س��ازماني ،ضرورت ادغام شدن
واحدهاي سازماني و يا با سازمانهاي ديگر،
برنامهريزي مديريت منابع انساني جهت کار
با نيروهاي چند مليت��ي در هنگام و کمک
به مديران صف براي پيش��برد استراتژي از
راه ارتقاي قابليتها و شايستگيهاي منابع
انساني در تراز جهاني را عنوان کرد.
احم��د بذل��ي ،ريي��س بيس��تمين
هماي��ش «عرصه يادگيري مدي��ران منابع
انس��اني « ،با بيان اينکه س��ازمان مديريت
صنعتي در راس��تاي وظيف��ه اصلي خود که
توس��عه ظرفيت مديريت در کش��ور اس��ت
اين هماي��ش را با هدف انتق��ال تجربيات
کاربردي برگزار ميکن��د ،گفت :اميدواريم
بيس��تمين همايش عرصه يادگيري مديران
منابع انساني زمينه ساز ارتقا نظامهاي منابع

انساني در سازمانهاي کشور شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود
از ارائه  11تجربه از  30تجربه ارس��الي به
بيستمين همايش «عرصه يادگيري مديران
منابع انس��اني ،خبر داد که نتيجه آن 2640
نفر س��اعت يادگيري مديران و کارشناسان
منابع انساني خواهد بود.
احمد بذل��ي با ارائه نتايج يک تحقيق
بين المللي يادآور شد که رهبري ضعيف در
سازمانها باعث عدم دلبستگي کارکنان به
سازمان ميشود.
وي اف��زود :دلبس��تگي و بالندگ��ي
س��رمايههاي انس��اني نياز به سازمانهاي
کارآفرين دارد که با خالقيت ،تعهد و رقابت
پذيري کسب و کار خود را ارتقا ميدهند.
دکتر نسرين جزني ،دبير علميهمايش
بيستمين همايش «عرصه يادگيري مديران
منابع انس��اني « طي سخناني اظهار داشت:
اي��ده يادگيري مادام العم��ر در دهه 1990
بار ديگر توس��ط س��ازمانهاي بين المللي
با داليل مختلف از جمله تاکيد بر س��رمايه
انساني توس��ط دولتهاي غربي صنعتي و
صنعت مورد اقبال قرار گرفت.
وي اف��زود :يادگيري م��ادام العمر به
عنوان « فرآيند نظام مند كس��ب ،تجديد،
ارتق��اء و تکمي��ل دان��ش ،مهارته��ا و
نگرشهايي است که زندگي در شرايط در
حال تغيير كنوني ضروري است .يادگيري
م��ادام العمر فرآيند آم��وزش فرد از دوران
کودکي تا دوران سالمندي است .چرخه اي
است که در آن يادگيرنده ،يادگيري پيشين
خود را به محيط جديد يادگيري تعميم داده
و سبب ارتقا يادگيري ميشود.
وي ويژگ��ي يادگي��ري را به دس��ت
آوردن ،پ��ردازش و تلفي��ق دان��ش و
مهارتهاي جديد و نيز جستجو و استفاده
از رهنمود اس��تفاده از يادگيري پيش��ين و
تجارب زندگي به منظور اس��تفاده و تعميم
دان��ش؛ يادگي��ري مه��ارت در زمينههاي
مختلف :در خانه ،در محل کار ،در آموزش

و تحصيل؛ داش��تن انگي��زه و اعتماد براي
شايستگي دانس��ت.در ادامه همايش ،يکي
از کارشناس��ان گزارش��ي از آموزهه��اي
مديريت اس��تعداد و تجارب عملي ارزيابي
بل��وغ مديريت اس��تعداد در ش��رکتها و
صنايع ايراني( ۳۰صنعت) برگرفته از مدل
بلوغ ش��رکت ديلويت به همراه مقايسه اي
از  ۱۰تجربه عملي دنيا را ارايه داد.
دومين روز بيستمين همايش عرصه
يادگيري مديران منابع انساني

در همی��ن حال ،بيس��تمين همايش
«عرص��ه يادگيري مديران منابع انس��اني
« با حضور مديران ارش��د ،سياستگذاران،
متخصصان و کارشناس��ان منابع انس��اني
سراس��ر کش��ور 14 ،تي��ر م��اه در س��الن
اجتماعات هتل پرديس��ان مشهد مقدس با
سخنرانيهاي تخصصي به کار خود ادامه
داد.س��خنرانيهاي تخصصي از ش��رکت
ف��والد مبارکه ب��ا موضوع نظ��ام مديريت
عملک��رد کارکنان با رويک��رد مربي گري،
ازش��رکت ايران خودرو خراسان با موضوع
تدوين و اس��تقرار نظ��ام پيش��نهادات در
س��ازمان تولي��دي ،از ش��رکت همکاران
سيس��تم با موض��وع انگيزش ب��دون پول
در کارکنان دانش��ي ،از ش��رکت ايساکو با
موضوع طرح تطبيق شايستگيهاي حرفه
اي و رفتاري مشاغل و کارکنان ارائه شد.
از ديگر س��خنرانيهاي علميدومين
روز اين همايش ،ميتوان به ارائه ش��رکت
ماليبل س��ايپا با موضوع « تجزيه و تحليل
س��بک يادگيري کارکنان ش��رکت ماليبل
س��ايپا بر اس��اس مدل کلب و تاثير آن در
بکارگي��ري موثر ابزاره��اي مديريت منابع
انس��اني و جايگاه ش��غلي کارکن��ان « بود
ک��ه در آن ب��ه اهميت س��رعت و ظرفيت
يادگيري در جذب س��رمايههاي انس��اني
تاکيد شده بود ،اشاره کرد.
همچني��ن ي��ک س��خنراني ديگ��ر
ب��ا عن��وان مديري��ت پاي��داري اش��تياق
ش��غلي س��رمايههاي انس��اني ،در دومين

روزبيستمين همايش عرصه يادگيري ارائه
ش��د .در اين ارائه مولفههاي اشتياق شغلي
ش��امل داش��تن انرژي حرفه اي ،رضايت
دروني ،تحرک و ش��ور و ش��وق ،پويايي و
خالقيت ،پذيرش مسئوليت و پاسخگويي
عنوان شد.
مراسم اختتاميه اين همايش همراه با
جمع بندي مطالب ارائه شده ،پايان بخش
اين هماي��ش دو روزه بود .دکت ر ابوالفضل
کيان��ي بختي��اري مديرعام��ل س��ازمان
مديري��ت صنعت��ي در اي��ن جم��ع بندي
اظهار داش��ت :در اي��ن دو روز  13ارائه با
سبکهاي مختلف و نوآوريهاي مبتکرانه
در انتقال مفاهيم منابع انس��اني در س��طح
بنگاهي و سازماني اتفاق افتاد .بحث التزام
و مش��ي مديريت ارشد سازمان و بنگاه در
حمايت ازاستراتژي مديريت منابع انساني
از مهمترين اين موارد بود.
وي درب��اره اهميت توجي��ه مديران
ارش��د در زمينه برنامههاي توس��عه منابع
انس��اني خاطرنش��ان ک��رد که ب��ا توجيه
مديران ارش��د تمامياين برنامهها اجرايي

در حوزه حاکميتي بايد
اسناد باالدستي در اين
خصوص تهيه شود .در

اين دوره ضروري است

مديران در سطح جهاني
پرورش يابند .مديريت

شبکههاي اجتماعي نيز
اهميت زيادي دارد

ميشود .استراتژي به کف کارگاه نميرود
مگر با پذيرفتن مدير ارشد.
دکترکياني بختي��اري در جمع بندي
مباحث بيستمين همايش عرصه يادگيري،
ضمن اشاره به مدلهاي شايستگي افزود:
بايد ي�ک مدل جام�ع فراگي�ر و تلفيقي

طراحي کنيم که اخيرا س�ازمان مديريت
صنعتي ضم�ن تش�کيل کان�ون ارزيابي
شايستگي مديران ،يک گواهينامه معتبر از

مراجع رسمينيز دريافت کرده است.
وي به مديران منابع انس��اني حاضر
در همايش مذکورتوصيه کرد که در فرايند
جايزه تعالي س��ازماني و جايزه تعالي منابع
انساني بنگاهها و سازمانهاي متبوعشان،
حضور فعال داشته باشند.

در پاسخ به دغدغههای دولت برای رفع مشکل بیکاری در کشور؛

«مرکز کاریابی و توسعه اشتغال دانش آموختگان کشور» در سازمان مدیریت صنعتی راه اندازی شد
دان�ش نفت :ام�روزه یک�ی از معضالت
اساس�ی کش�ور باال بودن نرخ بیکاری به ویژه
در میان جوانان دانشآموخته دانشگاهی است.

مدیر عامل سازمان مدیریت
صنعتی :هدف از راه اندازی این
مرکز یاری رساندن به دولت برای
حل مشکل بیکاری دانشآموختگان

س�ازمان مدیریت صنعتی ب�ا درک اهمیت این
مس�اله و ضرورت تحقق مس�ئولیت اجتماعی
ای�ن س�ازمان و در راس�تای پاس�خگویی ب�ه
دغدغهه�ای دول�ت اق�دام ب�ه ایج�اد «مرکز

است و این مرکز در راستای
کمک به کاهش نرخ بیکاری
دانشآموختگان دانشگاهی در
رشتههای وابسته به مدیریت ایجاد

کاریاب�ی و توس�عه اش�تغال دانشآموختگان
کشور» نموده است.

مدیر عامل س��ازمان مدیریت صنعتی
ه��دف از راه ان��دازی ای��ن مرک��ز را ی��اری
رس��اندن به دولت برای حل مشکل بیکاری
دانشآموختگان دانس��ت و گفت :این مرکز
در راس��تای کمک به کاهش ن��رخ بیکاری
دانشآموختگان دانش��گاهی در رش��تههای
وابس��ته به مدیریت ایجاد ش��ده اس��ت و به
عن��وان اهرمی ب��رای توس��عه مهارتهای
شغلی مورد نیاز و استخدام فارغ التحصیالن
دانشگاهی به ش��مار میرود .دکتر ابوالفضل
کیان��ی بختی��اری در ادامه تصری��ح کرد :از
آنجایی ک��ه دانشآموختگان دانش��گاهی از
مهارتهای الزم برای انجام وظایف محوله
در فضای کسب و کار برخوردار نیستند ،همین

امر موجب ش��ده که ش��رکتها و بنگاههای
اقتصادی تمایلی به جذب آنها نداشته باشند،
از این رو ،طراحی دورههای آموزشی حرفهای
با هدف ارتق��اء مهارتهای الزم به تفکیک
هر ی��ک از مش��اغل موج��ود در حوزههای
مدیریت را در دس��تور کار سازمان قرار دادیم.
ب��ه گفته دکتر کیانی بختی��اری ،این دورهها
تحت عنوان «دورههای آمادگی استخدام» به
مخاطبین ارائه میشود و مراجعه کنندگان این
دورهها را دانشآموختگانی تشکیل میدهند
که از سازمان مدیریت صنعتی ،دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالی کشور فارغ التحصیل
و عمدت ًا در رش��تههای وابس��ته به مدیریت
تحصیل کردهاند و درصدد استخدام به عنوان
کارشناس در شرکتها و بنگاههای اقتصادی
هس��تند .وی در ادامه اظهار نمود :با توجه به
عضویت بیش از  5هزار نفر مدیر صنعتی در
خانه مدیران ،همچنین تعامل عمیق سازمان
با تعداد زیادی از بنگاههای بزرگ کشور که به
مدد جمع آوری اطالعات در مرکز رتبهبندی
ش��رکتهای برتر ( )100-IMIو مرکز تعالی
شرکتهای وابسته به این سازمان ،به وجود

شده است و به عنوان اهرمی برای
توسعه مهارتهای شغلی مورد
نیاز و استخدام فارغ التحصیالن
دانشگاهی به شمار میرود

آمده است ،س��ازمان مدیریت صنعتی از این
فرصت اس��تفاده کرده و بان��ک اطالعاتی از
ش��رکتهایی که متقاضی استخدام هستند
را ایج��اد خواه��د کرد .مدیر عامل س��ازمان
مدیریت صنعت��ی ادامه داد :ع�لاوه بر این،
تعام��ل با مدی��ران ش��رکتهای فوقالذکر،
شرکای تجاری و مؤسسات کاریابی« ،امکان

برگ��زاری دورههای کارآموزی و اس��تخدام»
متقاضیانی که دورههای «آمادگی استخدام»
ای��ن مرک��ز را گذراندهاند را در ش��رکتهای
مذک��ور به وج��ود خواه��د آورد .دکتر کیانی
بختیاری با اش��اره به اینکه افراد حائز شرایط
جویای کار که دورههای آموزش��ی «آمادگی
اس��تخدام» و فرآین��د تش��خیص صالحیت
حرفهای را طی میکنند ،توسط این مرکز به
شرکتها جهت اس��تخدام معرفی میشوند،
گف��ت :در این فرایند ،مرکز تا س��ه ماه پس
از ش��روع اشتغال فرد معرفی شده به شرکت
ارتب��اط خود را با ش��رکت حف��ظ میکند تا
بازخورد الزم را از ش��رکت و فرد معرفی شده
دریافت کند .گفتنی اس��ت؛ کمک به توسعه
ظرفیت مدیریت در کشور ،افزایش برنامههای
مناسب آموزشی و کمک به مدیران برای رفع
کمبودهای اجرایی طرحها از طریق مش��اوره
و تحقی��ق در مقولههای مدیری��ت از جمله
اهداف اصلی س��ازمان مدیری��ت صنعتی به
ش��مار میرود که ایجاد ای��ن مرکز ،میتواند
تکمیل کننده اهداف س��ازمان در راس��تای
بکارگیری دانش فارغ التحصیالن دانشگاهی
در بنگاههای اقتصادی باشد.

روز مل��ی صنع��ت و معدن امس��ال
فرصت جدیتری برای پرداختن به عرصه
تولید داخلی است چراکه شعار سال حمایت
از کاالی ایرانی و تولید داخلی است و این
نامگذاری باعث اهتمام و همافزایی بیشتر
همه دس��تگاهها در راستای تحقق بیش از
پیش حمایت از کاال و تولید ایرانی ش��ده
اس��ت که جای بسی خوشحالی است .تالش برای تحقق هرچه
بهینه شعار ابالغی مقام معظم رهبری که در آن همه بخشهای
جامعه مخاطب و مس��وول هس��تند ،بیتردید در ش��رایط خاص
بین المللی فعلی میتواند بخش اساس��ی از مس��یر اس��تراتژیک
برونرف��ت از مش��کالت ناش��ی از تحریمه��ای غیرعادالنه و
غیراخالقی آمریکا باش��د .آنچه در این نوش��تار بدان میپردازیم
مرور برخ��ی مصداقهای حمایت پایدار از تولید و کاالی داخلی
است .بهطور طبیعی کارهای متفاوت و متنوعی در طیف اقدامات
حمایتی از کاالها و تولید داخلی تعریف و برای بس��یاری از آنها
نیز برنامهریزی و اقدام الزم شروع شده است .به عقیده نگارنده
اما «توانمندسازی» واحدهای تولیدییکی از راهکارهای پایدار
و بنیادی از حمایت تولید داخلی قلمداد میشود .در این میان هر
آنچه بنگاههای تولیدی را در ابعاد گوناگون «توانمند» میس��ازد
در واقع حمایت ریشهای از تولید داخل محسوب میشود .اگرچه
«توانمندس��ازی» را میتوان در قالبهای گوناگون تفسیر کرد.
یکی از ش��یوههای توانمندس��ازی بنگاهه��ای داخلی کمک به
نوسازی این صنایع است ،نوس��ازی صنایع چه در سختافزارها
و ابزارهای تولید و چه در فرآیندهای نوین تولید بس��یار ضروری
اس��ت .در این برهه حس��اس سازمانهای توس��عهای در مسیر
توانمندسازی واحدهایی صنعتی نقش کلیدیتر از همیشه دارند.
ایدرو بهعنوان قدیمیترین س��ازمان توس��عهای کشور عزم خود
را در مس��یر توانمندس��ازی واحدهای تولیدی داخلی جزم کرده
اس��ت .کیفیتافزایی محصوالت از طریق انتق��ال تکنولوژیها
و فناوریه��ای بهتر یک��ی دیگر از راهکاره��ای جدی حمایت
از تولید داخلی اس��ت .از دیگر س��و راهاندازی واحدهای صنعتی
دارای دان��ش فنی باال و صنایع نوینیکی از ش��یوههای اساس��ی
حمایت سازمانهای توسعهای از تولید داخلی است .هرچه سهم
صنایع نوی��ن  Hig-Techدر عرصه تولی��د داخلی افزایش یابد
مانایی و استمرار تولید داخلی در آینده را تضمین میکند که خود
این موضوع یکی از گونههای توانمندس��ازی و حمایت مس��تمر
محس��وب میش��ود .رقابتپذیر و صادراتگرا شدن محصوالت
داخلی تالی محتوم تجهیز آنها به فناوریهای نوین و نویدبخش
حمایت آیندهنگرانه از کاالی داخلی اس��ت .ایدرو در این راس��تا
نیز از طریق راهاندازی واحدهای��ی چون بیو ایمپلنت ،بیو اتانول
و ...گامه��ای پش��تیبانی از تولید داخلی رقابتپذیر را برداش��ته
است .احداث واحدهای صنعتی سرمایهگذاری مشترک با بخش
خصوصی در طرحهای مختلف صنعتی که از سوی سازمانهای
توس��عهای بهویژه ایدرو و در راستای اس��ناد باالدستی و قوانین
مرتب��ط (م��واد  ۳و  ۸۶قان��ون اجرای سایس��تهای اصل )۴۴
تعریف ش��ده اس��ت گونه دیگری از حمایتهای پایدار از تولید
و کاالی داخلی اس��ت چراکه در بس��یاری از م��وارد احداث این
واحدهای تولیدی به تنهایی و از طریق شرکای بخش خصوصی
دچار آفت زمانبری در مراحل تکمیل س��رمایهگذاری و ...خواهد
ش��د .لذا سرعت بخش��یدن به اجرای طرحهای تولید داخلی که
از طریق دوش��ادوش قرار گرفتن ایدرودر کنار بخش خصوصی
اتفاق میافتد ،ش��یوه غیر مس��تقیم اما حیات��ی حمایت از تولید
داخلی اس��ت .بهرهجویی از دانش فنی روز آمد جهانی و تالش
برای تعریف فرآیند انتقال فناوری در تمامی سرمایهگذاریهای
مشترک ایدرو با شرکای خارجی ( )Joint Venturesمدل جدی
دیگری برای توانمندسازی در عرصه تولید داخلی است .ایدرو در
تمامی همکاریهای بینالمللی صنعتی خود همواره معتقد است
انتق��ال دانش فنی ط��رف خارجی باید یک��ی از بندهای کلیدی
این همکاریها باش��د .بهعنوان نمونه در همکاریهای ایدرو با
شرکای خارجی برای تأمین واگنهای قطار شهری تا  ۵۵درصد
بومیس��ازی و انتقال فناوری مدنظر اس��ت ،چراکه انتقال دانش
فنی و فناوری پیش��رفته جهانی و بومیس��ازی آن نقطه عطف
توانمندس��ازی بخش داخلی هر صنع��ت و عم ً
ال حمایت از توان
تولید داخلی محس��وب میشود .اشتغالزایی بهعنوان گام موازی
حمایت از کاالی ایرانی و توجه به تولید داخلی و توسعه متوازن،
همچنین رویکردی مهم در مسیر حمایت اساسی از کاال و تولید
داخلی قلمداد میش��ود .س��ازمانهای توسعهای از جمله ایدرو با
توجه به اختیار قانونی تعریف شده (تبصره  ۳ماده  ۳قانون اجرای
سیاس��تهای اصل  )۴۴در مناطق کمتر توس��عهیافته و محروم
مجاز به راه اندازی واحدها و طرحهای صنعتی با سرمایهگذاری
 ۱۰۰درصدی از سوی خود نیز هستند .احداث واحدهای تولیدی
و صنعتی در کشور از جمله در مناطق محروم بر اساس مطالعات
امکان س��نجی دقی��ق و روزآمد منطبق با آمای��ش چندبعدی و
مزی��ت مح��ور در نهایت منج��ر ب��ه افزایش تولی��د و حمایت
بنیادی از کاالی داخلی و اش��تغالزایی پایدار خواهد ش��د .ایدرو
در این راس��تا نیز با اختصاص حجمی مع��ادل  ۴۵درصد از کل
س��رمایه گذاریهای در دس��ت اجرای خ��ود در مناطق محروم
کشور در یک برنامه زمانی معین در سیزده منطقه محروم رقمی
حدود  ۵۱۰۰نفر اش��تغال مس��تقیم را ایجاد خواه��د کرد .کوتاه
س��خن آنکه حمایت از تولی��د داخل��ی و کاالی ایرانی در قالب
اقدامات حمایتگرانه اساسی و پایدار از جمله سرمایهگذاری و...
در دس��ت اجرا اس��ت که میتوان فصل مشترک همه آنها را در
سازمانهای توس��عهای تالش برای «توانمندسازی» ،واحدهای
صنعت��ی و افزایش کیفیت تولید برش��مرد ،راه��کاری جدی که
وجهه همت این س��ازمان در سال تولید ملی و نیز سالهای آتی
قرار دارد.

Oil
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Part 20

Nonsense: US Threats against
Iran Oil Exports—Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani
described US›s threat to stop Iran›s oil
exports as «nonsense.»
Addressing a joint presser with his Swiss
counterpart Alain Berset on Tuesday in
Bern, Dr. Rouhani said: “They will never
be able to carry out this threat.According
to Mehr News Agency, the president›s
remarks came in response to Brian
Hook, US State Department’s director
of policy planning, who threatened at a
briefing to increase pressure on Iran «by
reducing to zero its revenue on crude-oil
sales.”“As we have reiterated earlier,
as long as our interests are secured in
abiding by the nuclear agreement and we
are assured that we can reap advantages from the agreement, we will keep
honoring the deal,” asserted the Iranian
president.Mr. Rouhani also recounted
the areas discussed in talks with Swiss
president and underlined that the two
countries are determined to expand
relations in science, technology, and
culture.Rouhani then touched upon other
area of talks with his Swiss counterpart,
including immigration, refugees, and
human rights; «everybody knows that
Iran has been shouldering the burden of
immigration for decades and today more
than three million refugees are living in
Iran,» he said.“All the refugees living
in Iran are enjoying the same benefits
as Iranian citizens indiscriminately and
their children are getting free education
at public schools and they are using the
same subsidized energy and food supplies,” he highlighted.“We also stressed

that the actions by some governments
in the world that separate mothers
from their children and have created
a religious apartheid in visa issuance
and immigration are unacceptable,” he
added.Referring to intensive, cordial negotiations between the senior officials of
Iran and Switzerland on various issues,
President Rouhani said, “we had cordial
negotiations ranging from bilateral and
international political and economic issues to football.”“We attach great weight
to our relations with the friend country
of Switzerland, which is known by the
Iranians as a country with rich culture
and vast scientific advancement,” Mr.
Rouhani underlined.“We have decided
to develop our financial, banking and
business cooperation, as well as investment, tourism and science and culture
and I am confident that the two countries

are determined to overcome the possible hurdles that may hinder business
relations,” he added.The President also
referred to the Joint Comprehensive
Plan of Action (JCPOA) and added, “the
two countries believe that the JCPOA
is a great political achievement that was
struck after long, intensive negotiations
and the survival of this agreement is
beneficial for Iran›s relations with other
countries, as well as global peace and
security.”Mr. Rouhani also said, “in
these negotiations, I emphasized that the
blind sanctions against a great nation
is the biggest violation of human rights
in today›s world. We also discussed the
issues on global and Middle East peace
and security, and that Iran has played a
very important role in fighting terrorism
in the region.”»We are willing to discuss
regional issues and the crises that exist in

the region with Switzerland, especially
about humanitarian aid and saving people who are under pressure, including in
Yemen,” the Iranian president continued.
He also appreciated the warm hospitality
of the Swiss government and people and
wished success for the country›s football
team in 2018 World Cup.President of
the Swiss Confederation also referred to
the draft of a roadmap for development
of cooperation in different economic,
financial, scientific and technical fields,
as well as immigration, saying, “since
Monday, we have discussed different
issues including the nuclear deal and the
consequences of US› withdrawal from
it.”He went on to add, “Switzerland
believes that the nuclear deal was a great
success and an important victory for
international diplomacy and is committed to its implementation. The agreement
has been signed by several countries and
is endorsed by United Nations Security
Council Resolution 2231, and it is very
important for the parties to cooperate in
maintaining this agreement.»Referring
to the state of the nuclear deal after US›
withdrawal, he said, “today, we have
deepened and continued our discussions
on financial and economic issues, and we
are very keen on scientific and research
fields and welcome an Iranian scientific
delegation in Switzerland.”“Switzerland
is committed not only to multilateralism,
but also to international law, along with
continued dialogue and negotiations, and
it will continue its efforts to help engage
in dialogue and exchange.”

World Market Cannot Ignore Iran›s Oil: Analysts
Donald Trump›s call on other countries
to stop buying crude oil from Iran and
putting European companies under pressure would be a kind of self-harm for
the US leading to dramatic price hikes
in the oil market, given Nigeria and
Libya being crisis-stricken, Venezuela›s
crude oil output having plunged and
Saudi Arabia›s domestic consumption
spike in summer, Iran›s OPEC Governor
says.US President Donald Trump, after
a series of failed tweets before the 174th
general meeting of the Organization
of the Petroleum Exporting Countries
(OPEC) to persuade some members
to ramp up their production, said in
his latest tweet earlier this week: “Just
spoke to King Salman of Saudi Arabia
and explained to him that, because of
the turmoil &disfunction in Iran and
Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to
2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!”
Now the question is whether Riyadh
is capable of such a boost at all.
A senior energy analyst told Shana
that Saudi Arabia has no record of oil
production beyond 11 million barrels
per day. Rather, the country taps its oil
inventories, which hold 240 mb of crude
based on the latest figures, to bring its
claimed output to 12 mbd whenever
necessary, as this has been the case
on several occasions in the past. The
kingdom resorted to such a strategy
during the Iraqi occupation of Kuwait,
or following the fall of Iraqi monarch
Saddam› Hussein.
As the expert added, according to the
Joint Organisations Data Initiative
(JODI), Saudi Arabia›s crude oil storage
by the end of 2015 was 325 million
barrels, which reversed in 2016 and
2017, and part of its crude supply of
10.460 million and 9.954 million barrels

per day was met by dipping into its oil
inventories. The Kingdom›s crude oil
storage volume dropped by 80 million
barrels in 2016 and 2017 to reach 245
million barrels by the end of 2017. This
amount would be tantamount to production of 670,000 b/d of oil for Saudi
Arabia whose storage capacity would
not allow for more than 8 months of 1
mb/m of increase for the country.
Since inventories function as the best
buffers in the oil market, this means that
it would not be a sustainable strategy for
Saudi Arabia to tap its inventories, thus
putting the oil market at risk, noted the
analyst.He said another way for Saudi
Arabian to ramp up its oil production
was to resort to the spare production capacity it claims it has it its disposal. «By
this method, Saudi Arabia could gradually increase its production to 11 million
barrels per day, which means that its
surplus capacity will be reduced.»
Non-Political Administration of Oil
Market Necessary
«The attacks on the RasLanuf and Sidra
oil terminals led Libyan oil production
to drop to 315,000 bpd.» Such events
which were covered by Reuters in the
past few days show that the oil market
is in a situation where it will not be able
to eliminate Iran›s oil. Insisting on this
issue by Trump and the reassurances of
Saudi Arabia and Russia which do not
accurately reflect the facts, would harm
both consumers and producers in the
market.
Hossein KazempourArdebili, Iran›s
OPEC Governor, spoke with Shana
about the ramifications of the removal
of Iran›s oil from the market under these
circumstances.
«Donald Trump›s call on other countries
to stop buying crude oil from Iran and
putting European companies under
pressure with Nigeria and Libya be-

One hundred years old

ing crisis-stricken, Venezuela›s crude
oil output having plunged and Saudi
Arabia›s consumption increasing due to
summer, would be a kind of self-harm
for the US as it would lead to dramatic
price hikes in the oil market. As a result,
American consumers would have to pay
the price of Trump›s unilateralism at gas
stations,» he said.Mr. Ardebili stressed
that the oil market should be run in a
non-political manner and that oil should
not be used as a tool to achieve political
goals. «This fact has been repeatedly
underscored by the Iranian Minister of
Petroleum because it would harm the
market in the long-run.»Iran›s OPEC
Governor further stated that the US is
fully aware of the ramification of the removal of Iran›s oil from the market and
would definitely be seeking concessions
from Iran›s customers to allow them to
buy oil from the country.
Boosting Arms Sales: US Plan for the
Middle East
It seems that blasting OPEC for purportedly manipulating the prices has become
a daily routine for US President who,
after a series of interview with Foxnews,
called on OPEC to «stop manipulating
the prices,» because US is supporting
some member countries. He has also
called on Saudi Arabia to make up for
removal of Iran›s oil in the market.
“Don’t forget the one negative to the
Iran deal is that you lose a lot of oil, and
they got to make up for it. And who is
their big enemy? Iran. OK. You think
of it. Iran is their big enemy, so they
are going to have to do it,” Trump said.
He spoke with such a tone as if Saudi
Arabia is an American colony and King
Salman is merely an American stooge.
Another energy expert spoke about the
issue with Shana, saying, «It is not clear
to me what support US is talking about
which allows it to address Saudi Arabia

like that. What threat could there have
been for Saudi Arabia that United States
rubs it in on the Kingdom for saving
them from? This is humiliating for the
Saudi nation, which does not see any
foes in the region.»Reacting to Trump›s
statement that «Iran is Saudis› big
enemy», the analysts said: «Have the
region›s people forgotten about longterm friendships and the thousand-yearold neighborhood of Iranians, which
the United States now describes as a
threat? By such derogative rhetoric, the
US seeks bolstering its arms sales in the
Middle East. Under such circumstances
they would not hate it if oil prices
increased so they would more easily get
their money for selling arms to regional
countries.»«Such measures are not and
will not be lasting. The main consuming
countries in the world will not accede to
such views, he added.
Russia Capacity to Boost Oil Output no
more than 200,000 b/d
Russia, as one of the 10 non-OPEC
countries that signed the 2016 agreement on to reduce 600,000 barrels/day
of their crude oil production, in recent
months, has been beating the drum of
bolstering its oil supplies. One would
ask whether it had any capacity to do so
or not?An energy analyst says Russia
has proven not to have the capacity to
increase its production more than 100 to
150,000 barrels per day which would be
insignificant when considering Libya›s
850,000 b/d drop in oil supplies. Russia
displayed 95% compliance with the
OPEC output cut plan in May 2018 and
has registered an average of 93% conformity to the deal since January 2017.
As the analyst emphasized, what›s
important now is that Iran›s export of
2,800,000 barrels of oil has become
subjects to Trump pressure on Europe
and Iran›s oil customers.

If the protection of a few miles of drilling operations in Masjed Sulayman was thumbnail with
the same 20 Indian riders that Lieutenant Wilson
commanded them, this time the issue would
be to protect the 240-kilometer pipeline and
its margins, which would undoubtedly be with
this Indian cavalry number It was not possible.
The security of the facilities and equipment for
drilling and the production and export of oil in
the form of the provisions of the Darcy contract
was referred to and entrusted to the Iranian
government. But the British government was
not interested in this. Because when the Iranian
government takes over the security of oil facilities, the influence of the British influence will
diminish, and the British government did not
have Iran to provide the necessary security for the
facility. Perhaps it was because of these two interpretations that even before the discovery of oil,
they required their troops to secure the equipment
for drilling. Although the same British effort to
send the Armed Forces to provide security within
the Reynolds operation is a clear sign of hundreds
of signs of British invasion of Iran under various
pretexts, but from the perspective of analyzing
historical events, these events must be appropriate to the circumstances. The same queue was
investigated. Consequently, with the advice
and advice of the British Ambassador to Tehran,
the British and Iranian oil ministries will be
required to ensure the security of its vast field of
operations in the future, not the Iranian government, which was selected from its two powerful
neighboring states in Khuzestan.

Translator: Mojgan valadkhani

News
MPs Endorse Petroleum
Ministry Policies at OPEC

A group of 217 members of the Iranian parliament signed a statement endorsing the policies
adopted by the petroleum ministry in OPEC.
Through the statement, the lawmakers seconded the Iranian Ministry of Petroleum›s
oil policies as well as Minister of Petroleum
BijanZangeneh›s efforts at the 174th Meeting
of the Organization of the Petroleum Exporting
Countries (OPEC).The document was rehearsed
during the parliament›s Wednesday session.
At the organization›s 174th general meeting,
OPEC members decided to stick to the group›s
output cut plan which was decided upon back in
November 2016.

No Plans for Petrol
Exports: Official

A senior Iranian energy official said by launching
new gasoline production units the country was
seeking self-sufficiency and stockpiling petrol
rather than having any plans to export the strategic item.Speaking during a televised interview,
National Iranian Oil Refining & Distribution
Company (NIORDC) CEO AlirezaSadighabadi
said: «By oversupplying petrol we are focused at
stockpiling the strategic item and have no plans
for exports so far.»The official said Iran was
planning to bring its petrol production capacity
to 100 ml/d from currently 90 ml/d.Last week,
Iran launched the second phase of Bandar Abbas
Gas Condensate Refinery-aka Persian Gulf Star
Refinery, adding 12 ml/d to the country›s petrol
production capacity. The facility it currently supplying 24 ml/d in two phases and its third and last
phase will become operational by March 2019.
Mr. Sadighabadi said Iran›s Euro-4 petrol production capacity was planned to reach 54 ml/d by the
end of the current calendar year.The official, who
is also deputy petroleum minister for distribution and refining of petroleum products, further
said that phase III of the refinery would add 12
ml/d of Euro-5 petrol to the country›s capacity.
He also warned that motor vehicles needed to be
upgraded with Euro-4 and 5 engines, otherwise
their pollution would not differ when using quality petrol.
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دکتر کرباسیان اعالم کرد:

یادداشت

واردات مواد معدنی با قابلیت
تولید داخل در لیست ممنوع شدهها

دان�ش نفت :رئیس هی�ات عامل
ایمیدرو اعالم کرد :طبق مصوبه دولت،
واردات م�واد معدن�ی با قابلی�ت تولید
داخ�ل ،در لیس�ت ممنوع ش�دهها قرار
گرفته است.

به گ��زارش دانش نف��ت ،دکتر
مهدی کرباس��یان با بیان این مطلب
اظهار داشت :موارد اس��تثنایی که در
گروه اقالم واسطهای ،نیازهای حیاتی
یا ج��زو نیازهای معدنی و ش��یمیایی
نظی��ر الکترودهای گرافیتی هس��تند

در گروه ی��ک واردات قرار میگیرند.
س��ایر اقالم معدنی نی��ز در گروه دوم
قرار میگیرند .وی افزود :دالر ۴۲۰۰
تومانی ب��رای واردات مواد معدنی در
نظر گرفته ش��ده اس��ت و اگ��ر موارد
اس��تثنایی ه��م در قراردادها باش��د،
دالر  ۴۲۰۰تومانی برای وارداتش��ان
اختص��اص مییاب��د .اگر نیاز باش��د
وزارت صنعت ،معدن و تجارت لیست
واردات را اص�لاح خواهد کرد .رئیس
هی��ات عام��ل ایمیدرو درب��اره اینکه

با توجه به سیاس��تهای جدید ارزی
مبنی بر واری��ز ارز حاصل از صادرات
مواد معدن��ی به س��امانه «نیما» ،چه
تأثیراتی روی ص��ادرات و درآمدهای
صادراتی مواد معدنی خواهد گذاشت؟
گف��ت :دولت برای کنت��رل نرخ ارز و
افزایش بیحساب و کتاب آن ،موظف
ب��ود تصمیمات اضط��راری بگیرد که
ای��ن کار را هم کرد .وی ادامه داد :اما
باید بپذیریم که ارز حاصل از صادرات
باید به نوعی به ش��بکه برگردد و این

تمرکز بر موضوع فرآوری در کارگروه احیای
معادن کوچک مقیاس

دکتر مهدی کرباسیان

رئیس هیات عامل ایمیدرو

نیز با حال��ت اجباری و دس��توری به
ص��ورت کامل ،عملی نیس��ت .از این
رو ،صادرکنندهه��ا باید ق��درت مانور
داش��ته باشند .کرباس��یان خاطرنشان
کرد :خوشبختانه طی روزهای گذشته،
بان��ک مرک��زی و سیاس��تگذاران

اقتص��ادی به این نتیجه رس��یدند که
س��امانهای را برای صادرکنندگان در
نظر بگیرند تا آنها نیز بتوانند میزانی
از ارز حاص��ل از صادرات خود را برای
واردات ماش��ین آالت و م��واد اولی��ه
اختصاص دهند.

در چهارمین میزگرد تخصصی ایمیدرو مطرح شد:

اجتناب از توسعه بنگاههای خردمقیاس و تشکیل بنگاههای بزرگمقیاس
تهیه و تنظیم :احسان احمدی
دان�ش نفت :ب�ا خ�روج آمری�کا از برجام و
ش�رایط اقتصادی جدید در کش�ور؛ چه ش�رایطی
در حوزه معدن و صنای�ع معدنی ایران رقم خواهد
خورد و در این ش�رایط چه راهکاره�ای را باید در
ش�مار برنامهها قرار داد؟ این س�والی است که در
چهارمی�ن میزگرد ایمیدرو به بحث گذاش�ته ش�د
و امی�ر صباغ مدی�ر اقتصادی و توس�عه س�رمایه
گذاری ایمیدرو ،بهرام ش�کوری رئیس کمیسیون
معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و حمید
آذرمن�د کارش�ناس کالن اقتص�ادی به آن پاس�خ
دادند.

آذرمند اعتق��اد دارد؛ در این ش��رایط الزم
است از توس��عه بنگاههای خردمقیاس در بخش
مع��ادن و صنایع معدنی کش��ور اجتناب کرده و
مشوقها و تدابیری برای تجمیع و ادغام صنایع
معدنی و تشکیل بنگاههای بزرگمقیاس طراحی
و اج��را کرد .صب��اغ ،از چین به عنوان ش��ریک
ایران در دوران تحریمیاد میکند و میگوید؛ اگر
مش��کالت بانکی در مسیر حوزه معدن و صنایع
معدنی نباشد و عالوه بر چین ،هند و چند کشور
بزرگ اروپایی همراه ما باش��ند؛ چه بس��ا شرایط
ایده آل تر نیز خواهد ش��د .شکوری تاکید دارد؛
آثار مس��تقیم و جانبی تحریمه��ا زمانی اقتصاد

ای��ران را فلج میکن��د که نیروه��ای اقتصادی
داخل��ی ت��وان مقابله ب��ا جریانه��ای بازدارنده
خارجی را نداشته باشند.
اهم دیدگاههای مطرح ش��ده در میزگرد به
شرح ذیل است؛
* در ش��رایط جدید اقتصادی ایران؛ نقش
کش��ورهای اروپایی که اعالم کردند کانالهای
بانکی را باز خواهند گذاش��ت بس��یار مهم است.
یعنی اگر مش��کالت بانکی وجود نداش��ته باشد؛
چالشی نخواهیم داشت.

* اروپاییه��ا بع��د از برج��ام پ��روژه قابل
توجهی فاینانس نکردند اما چینیها کنار ما بودند
و همکاری آنها صنایع آلومینیوم ،فوالد و مس
را چه در تأمین تجهیزات و چه در فاینانس چین
در حال اجرا است.
* اگر هند که در اجالس شانگهای اعالم
آمادگی کرد ک��ه کنار ما خواهد ماند و همچنین
چین و چند کش��ور بزرگ اروپایی ما را همراهی
کنند دچار چالش نخواهیم شد.
* ایران خودرو مدتها است از ورق داخلی

اس��تفاده میکند و س��ایپا هم سخت گیریهای
خود را کمتر کند تا با تمرکز بر روی تولید داخل؛
زنجیره را تقویت کند.
* آثار مس��تقیم و جانب��ی تحریمها زمانی
اقتص��اد ای��ران را فل��ج میکن��د ک��ه نیروهای
اقتص��ادی داخل��ی ت��وان مقابله ب��ا جریانهای
بازدارنده خارجی را نداشته باشند.
* تحریمه��ای خارج��ی ،فعالی��ت معادن
و صنایع معدنی کش��ور را از س��ه حوزه «تأمین
مالی»« ،انتقال فن��اوری و واردات تجهیزات» و
«صادرات محصول» تحت تأثیر قرار خواهد داد.
* تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تش��کیل
بنگاههای بزرگمقیاس ضروری است.
* در ح��ال حاض��ر روسها اب��راز عالقه
کردهاند ک��ه همکاریهای الزم را ب��ا ایران در
حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشند.
* با توجه به ش��رایط کنون��ی ،باید فضای
بی��ن الملل��ی را همراه کنی��م .تحریمها موضوع
جدیدی نیس��ت و حت��ی تحریمه��ای قبلی نیز
سختتر از دوران فعلی است.
* در شرایط فعلی ،نوسانات نرخ ارز در امر
توس��عه اثر منفی دارد چراکه بخشی از تجهیزات
م��ورد نیاز داخل از طریق کانالهای بانکی با ارز
 4200تومانی قابل خرید نیست.

برای سطوح کارگری ،کارشناسی و باالتر برگزار میشود؛

آغاز دورههای آموزش «ایمنی کار» معادن بخش خصوصی

دانش نفت :سرپرس�ت مدیریت
آم�وزش ،پژوه�ش و فن�اوری ایمی�درو
از آغ�از اج�رای دورهه�ای آم�وزش
«ایمن�یکار» برای کارگران و «مهارتی و
تخصصی» برای س�طوح کارشناس�ی و
باالتر معادن بخش خصوصی خبر داد.

غالمرض��ا مالطاهری ب��ا بیان
ای��ن مطلب اظهار داش��ت :ایمیدرو در
چارچـ��وب برنامه ملی توانمندس��ازی
منابع انس��انی ش��اغـل در مع��ادن و
صنای��ع معدن��ی بخشخصوصـی این
برنامه را آغاز کرده اس��ت .وی با بیان
اینکه ای��ن دوره آموزش��ی از دی ماه
گذشته در  31اس��تان آغاز شده ،ادامه
داد :این دوره طی برنامه مش��ترکی با
س��ازمانهای نظام مهندس��ی معدن
ایران و آموزش فنی و حرفهای کش��ور
و همچنین با همکاری س��ازمانهای
صنع��ت ،معدن و تجارت و خانه معدن
ای��ران ،انجام میش��ود ک��ه هدف آن

ارتقای سطح آموزش و توسعه یادگیری
و مهارتهای ایمنی کار برای س��طوح
کارشناس��ی و باالتر و کارگران معادن
بخ��ش خصوصی کش��ور اس��ت .وی
ادامه داد :دورههای سطوح کارشناسی
و باالتر در محل سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت اس��تانها یا در محل
مع��ادن برگ��زار میش��ود ک��ه طی 6
ماه نخس��ت این ق��رارداد ،در مجموع
 100عن��وان دوره آموزش��ی مهارتی و
تخصصی برای  2793نفر از ش��اغالن
مع��ادن بخشخصوصی برگزار ش��ده
اس��ت .سرپرس��ت مدیری��ت آموزش،
پژوهش و فناوری ایمیدرو خاطرنشان
کرد :طی دو س��ال گذش��ته عالوه بر
برگزاری  10دوره آموزشی ویژه معادن
زیرزمینی زغال س��نگ ،سازمانهای
نظام مهندس��ی معدن ایران در س��ال
ج��اری ،متعهد ب��ه اج��رای  25دوره
آموزش��ی تخصصی با موضوع ایمنی

در مع��ادن زیرزمینی زغالس��نگ در
 5استان ش��امل گلس��تان ،مازندران،
خراس��انجنوبی ،س��منان و کرمان در
محل معادن شده که تاکنون  340نفر
س��اعت آموزش برگزار شده است .وی
ادامه داد :طی س��ال گذش��ته ،ایمیدرو
با همکاری س��ازمان آم��وزش فنی و
حرفهای کش��ور و با نظارت س��ازمان
نظام مهندسی معدن ایران 2300 ،نفر
از کارگ��ران مع��ادن بخش خصوصی
در دوره آموزش��ی «ایمنیکار» شرکت
کردن��د .مالطاهری با اش��اره به دیگر
برنامهه��ای مدیریت آموزش ،پژوهش
و فناروری ایمیدرو گف��ت :بازنگری و
به روز رس��انی بانک اطالعاتی موجود
مرب��وط به معادن بخ��ش خصوصی و
نیز افتت��اح مرکز تخصص��ی و کارگاه
آموزش��ی تراش س��نگهای قیمتی و
نیمه قیمتی اس��تان خراس��ان جنوبی
شهرس��تان فردوس (ب��ا تأمین هزینه

دس�تیابی به ذخایر جدید و افزایش ذخایر معدنی
کشور را از دستاوردهای برنامه اکتشافی ایمیدرو
عنوان کرد.

به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از روابط
عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و
صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو) ،علی اصغر زاده
تحقق اهداف توس��عهای ای��ران در حوزههایی
همچ��ون فوالد ،مس ،آلومینی��وم ،روی ،طال و
زغالسنگ را مس��تلزم انجام اکتش��افات جدید

فاصله گرفتن از خام فروشی

افزایش تولید زنجیره معدن طی س��الهای  ۹۲تا  ،۹۶نش��ان دهنده فاصله گرفتن از خام فروشی
اس��ت ،همچنین در س��ال گذشته ،حدود  700هزار تن آهن اسفنجی صادر شد که  3مرحله پس از خام
فروشی است و امسال با راه اندازی واحدهای فوالد سازی ،آهن اسفنجی تولیدی در داخل مصرف خواهد
شد .در سال گذشته 23 ،طرح با سرمایه گذاری بیش از  2.3میلیارد دالر پروژه افتتاح شد.
 426دوره آموزش

طی سال  ۴۲۶ ،۹۶دوره با حمایت ایمیدرو و بخش خصوصی ،با  ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری
برگزار شد ،در حوزه کارگری  ۲۸۰۰نفر و کارشناسی  ۵۷۰۰نفر آموزش دیدند .در سال  ۹۷نیز  ۵۰۵دوره
برای  ۷۸۰۰نفر در حوزه کارگری و کارشناسی برگزار میشود.
بهره برداری از  23طرح بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته

این سازمان سال گذشته با مشارکت بخش خصوصی 23 ،طرح در بخش معدن و صنایع معدنی به
ارزش بیش از  2.3میلیارد دالر به بهره برداری رساند .مجموع اشتغال مستقیم این طرحها چهار هزار و
 850نفر بود .از بین این طرحها ،سه واحد احیای مستقیم فوالدهای استانی با دانش فنی ایرانی «پرد»
( )PEREDافتتاح ش��دند .همچنین  10میلیون تن ظرفیت تولید گندله و  2.5میلیون تن ظرفیت تولید
کنسانتره سنگ آهن در مجتمع معدنی سنگان به بهره برداری رسید .در همین حال ،پارسال تولید فوالد
خام ،محصوالت فوالدی ،سنگ آهن ،زغال سنگ و آلومینا با رشد همراه شد .سال گذشته شرکتهای
فوالدساز کشور  21میلیون و  884هزارتن فوالد خام تولید کردند .این رقم در سال  ،95معادل  18میلیون
و  466هزار تن بود که حاکی از رشد  19درصدی است .در  12ماهه پارسال 19 ،میلیون و  776هزار تن
انواع محصوالت فوالدی (کالف ،تیرآهن ،ورق عریض ،میلگرد ،ورق گرم ،ورق سرد ،ورق پوشش دار
و غیره) در کشور تولید شد .میزان تولید این محصوالت در سال  95به  18میلیون و  151هزار تن رسید
که نشان دهنده افزایش  9درصدی است .پارسال همچنین  161هزار تن مس 337 ،هزار تن آلومینیوم و
 240هزار تن آلومینا تولید شد .پارسال حدود  74.1میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید شد که نسبت
به سال پیش از آن ،از رشد بیش از  14درصدی برخوردار است .پیش بینی میشود این رقم برای امسال
به  75میلیون تن برسد .در سال گذشته حدود یک میلیون و  500هزار تن کنسانتره زغال سنگ تولید
شد و پیش بینی میشود امسال این روند با اندکی رشد به یک میلیون و  600هزار تن برسد .راه اندازی
زغال ش��ویی  300هزار تنی س��وادکوه و  400هزار تنی طبس سبب رشد ظرفیت تولید شد .در سال 97
قرار است طرح جامع زغال سنگ کشور توسط ایمیدرو رو نمایی شود.
ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران طی سال گذشته به بیش از  10.7میلیارد دالر رسید،
این رقم 22 ،درصد از کل صادرات کش��ور را شامل میشد ،در حالی که سالهای گذشته این سهم 16
درصد بود .در این میان برای نخس��تین بار ،صادرات فوالد ایران با  39درصد رشد به رقم  9.48میلیون
تن در سال  96رسید .در همین مدت ،رشد  300درصدی صادرات آهن اسفنجی و  10.4درصدی سیمان
محقق ش��ده اس��ت .در این مدت  713هزار تن آهن اسفنجی صادر شد که نسبت به آمار سال گذشته
( 172هزار تن) ،حاکی از افزایش  315درصدی صادرات این محصول است .بدین ترتیب ،کل صادرات
زنجیره فوالد از  9میلیون و  208هزار تن نیز عبور کرد.

تجهیز کارگاه مبلغ  1890میلیون ریال)
از جمله این برنامههاس��ت .وی افزود:
افتت��اح کارگاههای رش��تههای معدن
دانشکده فنی و حرفهای امام علی (ع)
طب��س (با تأمین هزین��ه  900میلیون
ری��ال برای تجهی��ز کارگاه) ،برگزاری
 60دوره آموزش ایمنیرانندگی تدافعی
ویژه معادن بخش خصوصی ،برگزاری
جلسات هماندیش��ی و همافزایی برای

هماهنگ��ی برنامهه��ای آموزش��ی در
ته��ران و مراکز اس��تانها ،بازنگری و
بروز رس��انی بان��ک اطالعاتی موجود
مربوط ب��ه معادن بخ��ش خصوصی،
ارزیابی و اثربخشی دورههای آموزشی
اجرا ش��ده و همچنین عارض��ه یابی،
طراح��ی و تدوین دورههای آموزش��ی
براساس نیاز واقعی معدن کاران از دیگر
برنامههای مدیریتیادشده است.

کشف ذخایر جدید معدنی؛ سنگ آهن ،زغالسنگ ،بوکسیت ،طال و عناصر نادر

دان�ش نف�ت :مدی�ر اکتش�اف ایمی�درو،

نتایج مثبت توسعه معادن کوچک

نتایج توسعه  3معدن کوچک مثبت بوده است .نخلک جزو واحدهای بالتکلیف بود اما با اقدامات
توس��عهای انجام ش��ده ،اکنون یکصد نفر در آن کار میکنند .در منطقه خورو بیابانک نیز با فعال شدن
کارخانه پتاس 600 ،نفر به کار مشغول شدهاند .تولید کارخانه طالی موته نیز با کاهش ذخایر معدن به
حدود  ۲۳۰کیلوگرم رسیده بود که با فعال سازی معادن منطقه در فاصله  100تا  200کیلومتری و خرید
خاک آن ،تولید این کارخانه با رش��د بیش از دو برابری به  ۶۰۰کیلوگرم رس��ید .کار بزرگی در اکتشاف
معادن کشور با اجرای برنامه اکتشاف  ۲۵۰هزار کیلومتر مربعی صورت گرفت که نتایج آن سالهای آینده
مشخص میش��ود ،طبق بررسیهای انجام شده در این برنامه ،معادن بزرگ روباز پیش بینی نمیشود
و از این رو باید با کمک بخش خصوصی به س��مت اکتش��اف معادن عمیق رویم .وی افزود :در معدن
سنگان 500 ،میلیون تن به ذخایر سنگ آهن افزوده شد و با احداث واحدهای کنسانتره و گندله ،در حال
حاضر حدود  ۴هزار نفر به طور مستقیم و حدود  ۱۵هزار نفر به طور غیر مستقیم به کار مشغول شدهاند.

صادرات  10.7میلیارد دالری

مدیر اکتشاف ایمیدرو به مناسبت روز ملی صنعت و معدن از کشف ذخایر جدید معدنی خبر داد:
دانس��ت و اف��زود :نتایج اولیه برنامه اکتش��افی
ایمیدرو نش��ان میدهد میزان ذخایر  8نوع ماده
معدنی ش��امل طال ،زغالس��نگ حرارتی و کک
ش��و ،س��نگ آهن ،آنتیموان ،عناصرنادر خاکی،
باریت و بوکس��یت افزایش��یافته است .در حالی
که تا پی��ش از برنامه اکتش��اف ،ذخایر عناصر
نادرخاک��ی در ایران نامش��خص بود اما تاکنون
 65ه��زار تن از این نوع عناصر کش��ف ش��ده
اس��ت .وی در خصوص نتای��ج حاصل از برنامه
اکتشاف یادآور شد :در نتیجه انجام فعالیتهای

در کارگ��روه احیا ،فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچ��ک مقیاس ،باید
بر موضوع فرآوری تمرکز ش��ود .ش��رکت تهیه و تولید برای مش��ارکت بخش
خصوص��ی جهت احداث واحدهای فرآوری فراخ��وان برگزار کند یا اینکه خود
برای این کار بودجه اختصاص دهد .از حدود  ۱۰هزار معدن موجود کشور ،حدود
 ۴هزار معدن غیر فعالاند که نیاز به احیا و فعال س��ازی دارند ،در بهمن س��ال
گذشته با بخش خصوصی تفاهم نامهای امضا شد که در آن توافق کردیم ۵۰۰
مع��دن کوچک را فعال کنیم .طرح مذکور با بودجه  1200میلیارد تومانی طرح
اشتغال روستایی که در اختیار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
قرار میگیرد ،میتواند سبب اشتغال زایی مناسب در نقاط محروم و افزایش تولید محصوالت معدنی شود
و به عنوان یک کار ملی ،نباید در بروکراسی قرار گیرد.

اکتش��افی ذخایر معدنی کش��ور در سنگ آهن
 500میلیون تن ،زغال کک ش��و  345میلیون
تن ،زغال حرارتی  220میلیون تن ،باریت 103
میلیون تن ،بوکس��یت  21میلیون تن ،طال 42
تن و آنتیموان  30هزار تن افزایش��یافت .مدیر
اکتش��اف ایمیدرو تصریح ک��رد :از بهار 1393
با هدایت ایمیدرو ،برنامه وس��یعی برای اجرای
طرحه��ای جدید اکتش��افی آغاز ش��ده و هدف
آن بررس��ی پتانس��یلهای معدنی در  250هزار
کیلومتر مربع از مساحت ایران است که حاصل

آن شناس��ایی بیش از  400محدوده معدنی در
 36پهنه اکتشافیاس��ت .وی در ادامه گفت :طی
سال گذش��ته کل حفاریهای انجام شده 119
هزار متر بود که در مقایس��ه با مجموع حفاری
سال ماقبل 105( ،هزار متر) رشد نشان میدهد.
اصغ��ر زاده اع�لام ک��رد :مجم��وع هزینههای
اکتش��افی ایمیدرو و شرکتهای تابعه و وابسته
در س��ال  1396به بیش از  1146میلیارد ریال
رس��ید این در حالی است که در سال  1395در
این بخش  1080میلیارد ریال هزینه شد.

ذخایر جدید اکتشاف

تا پیش از دولت یازدهم ،یکی از مسائلی که حوزه معدن و صنایع معدنی کشور را با تهدید رو برو
میکرد ،کاهش ذخایر کشف شده معادن بود ،برنامه اکتشاف از دولت یازدهم و با هماهنگی و تفاهمنامه
ای بین وزارت صنعت معدن و تجارت ،ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران شروع
شد که اجرای آن را ایمیدرو برعهده دارد .برنامه ریزی برای اکتشاف  250هزار کیلومتر مربع از پهنههای
کش��ور در اولویت قرار گرفت و این برنامه به طور جدی از بهار  93آغاز ش��د .طبق آمارها ،این میزان
وس��عت اکتشاف ،تقریب ًا  2.5برابر اکتش��افات  80سال گذشته بوده است .در سال  95فاز شناسایی 100
درصد پهنهها به پایان رسید و در برخی از این پهنهها ،فاز پی جویی و اکتشافات عمومی نیز پیشرفتهای
مناسبی داشته است ،به طوری که  400محدوده امیدبخش معدنی در  21استان کشور مشخص شد و
تا پایان س��ال گذشته ،نخستین دس��تاوردهای برنامه اکتشاف اعالم شد که حاکی از رشد ذخایر عناصر
ارزشمند معدنی در کشور است .تا این مدت ،حدود  500میلیون تن سنگ آهن 345 ،میلیون تن زغال
کک شو 220 ،میلیون تن زغال حرارتی 103 ،میلیون تن باریت 21 ،میلیون تن بوکسیت 30 ،هزار تن
آنتیموان 65 ،هزار تن عناصر نادر خاکی و  42تن طال افزایش��یافته است .مجموع هزینههای اکتشافی
س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران و ش��رکتهای تابعه و وابسته در سال  96به
بیش از  1146میلیارد ریال رسید ،در حالی که در سال  95در این بخش  1080میلیارد ریال هزینه شد.
افزایش ظرفیتهای تولید

استراتژیهایی که بر مبنای طرح جامع فوالد اجرایی شده ،زنجیره فوالد را به سمت توازن هدایت
کرده است ،با این حال تحقق هدف ظرفیت سازی  55میلیون تن فوالد ،به  160میلیون تن سنگ آهن
نیاز دارد .عالوه بر شرکتهای خصوصی و بزرگ همچون چادرملو ،گل گهر و سنگ آهن مرکزی که در
این مسیر حرکت میکنند و دستاوردهای قابل مالحظهای داشتهاند ،ایمیدرو با مشارکت گرفتن از بخش
خصوصی ،طرحهای فرآوری سنگ آهن را فعال کرد که نمونه شاخص آن ،افتتاح پروژههای جدید در
مجتمع سنگ آهن سنگان است .سنگان برنامه ظرفیت سازی  20میلیون تنی کنسانتره و گندله سنگ
آهن را در دست اجرا دارد .در چهار سال دولت یازدهم ،رشد  47درصدی ظرفیتها در تولید فوالد خام،
 65درصدی آهن اسفنجی 119 ،درصدی گندله و  80درصدی کنسانتره سنگ آهن ایجاد شده است.
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یادداشت

نقش ویژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
خودکفایی و خوداتکایی بنزین اما ...
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محسن آقایی

پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره خلیج
ف��ارس این ظرفی��ت و پتانس��یل را دارد که
ایران را در فرآورده استراتژیک بنزین خودکفا
و ی��ا حتی خوداتکا کند ،البته به ش��رطی که
غول افسار گسیخته مصرف بنزین مهار شود.
این پاالیش��گاه به تنهایی ق��ادر خواهد بود
که روزانه  36میلیون لیتر تا پایان زمس��تان
امس��ال تولید نماید .بر این اساس اس��ت که افزایش مصرف بنزین
در ای��ران بهدنبال افزایش میزان تولید این ف��رآورده نفتی میدود و
حتی گاهی از آن پیش��ی میگیرد .به همین دلیل اس��ت که با وجود
اینک��ه آمار و ارق��ام از افزایش تولید بیس��ابقه بنزین در داخل خبر
میدهند اما هنوز هم بخش��ی از نی��از جامعه از طریق واردات تأمین
میش��ود .اما پیشبینیها درمورد روند رش��د مصرف بنزین در سال
گذش��ته اش��تباه از آب درآمد و درحالی که رش��د مص��رف بنزین در
س��ال  ،۱۳۹۶شش درصد پیش بینی میش��د ،شاهد افزایش هشت
درصدی مصرف بنزین در این س��ال بودیم .ب��ه طور کلی بازخوانی
پرونده مصرف بنزین در ایران چیزی جز نقش دود شدن این فرآورده
را در باکهای ماش��ین نشان نمیدهد .بر این اساس متوسط میزان
مصرف بنزین در سال  ۱۳۹۰نسبت به سال  ۵.۹۳ ،۱۳۸۹درصد ،در
سال  ۱۳۹۱نسبت به سال  ۷.۸۵ ،۱۳۹۰درصد ،در سال  ۱۳۹۲نسبت
به س��ال  ۱.۷۴ ،۱۳۹۱درصد ،در س��ال  ۱۳۹۳نسبت به سال ،۱۳۹۲
دو درصد ،در سال  ۱۳۹۴نسبت
به س��ال  ۵.۲۸ ،۱۳۹۳درصد و
زنگنه در حاشیه مراسم امضای متوس��ط مصرف بنزی��ن در ماه
قرارداد توسعه و بهر هبرداری
فروردین  ۱۳۹۷نسبت به مدت
میادین نفتی سپهر و جفیر بین
مش��ابه س��ال قبل از آن ۱۱.۳
شرکتهای ملی نفت ایران
درصد رشد داش��ته و پیشبینی
و گسترش انرژی پاسارگاد با
بیان اینکه ایران در نیمه دوم
شده اس��ت که امسال  ۹درصد
سال  ۱۳۹۷در تولید بنزین
رش��د مصرف داش��ته باش��یم.
خودکفا میشود ،در جمع
این در حالی اس��ت که واردات
خبرنگاران گفت :به علت تولید
خودرو نیاز به بنزین افزایش
بنزین در س��ال  ۱۳۹۶با رشدی
مییابد بنابراین به نظر من،
که داش��ته روزانه  ۱۲.۶میلیون
راهحل ما در خودکفایی بنزین
در کارخانههای
لیتر بود .البت��ه واردات بنزین تا
خودروسازی است
دیماه بیش از س��ه درصد رشد
داشته که از زمانی که پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس وارد مدار شد
واردات بنزی��ن بیش از  ۷۴درصد در دی ،بهمن و اس��فندماه کاهش
داشت و پیش بینی شد واردات بنزین در سال  ۱۳۹۷کاهش یابد .بر
این اس��اس در آخرین روز فروردین ماه س��ال جاری بود که موسوی
خواه ،مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به ایسنا گفت:
میزان تولید بنزین در کش��ور نزدیک به  ۸۰میلیون لیتر اس��ت که با
به مدار آمدن فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به  ۸۴میلیون
لیتر میرس��د .وی درمورد میزان واردات بنزین به کشور نیز توضیح
داد :طب��ق آخرین آماردرحال حاض��ر روزی هفت میلیون لیتر بنزین
به کش��ور وارد میشود .البته پیش بینی شده در سه ماه نخست سال
میانگی��ن واردات بنزی��ن روزانه  ۹میلیون لیتر باش��د .میزان واردات
بنزین در در س��ه ماهه دوم س��ال کمتر خواهد ش��د و ممکن است
به  ۴.۵میلیون برس��د و در نهایت واردات بنزین در س��ه ماهه س��وم
س��ال قطع خواهد ش��د .چندی بعد علیرضا صادق آبادی ،مدیرعامل
ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآوردههای نفت��ی درمورد وضعیت
تولی��د بنزینیورو  ۴در پاالیش��گاههای اراک ،تبریز ،اصفهان و آبادان
توضیح داد :به طور کلی از این پاالیش��گاهها  ۳۲میلیون لیتر در روز
بنزینیورو  ۴تولید میش��ود و متوسط عملکرد روزانه  ۲۸میلیون لیتر
اس��ت .میزان تولید بنزینیورو  ۴در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۱۱
میلیون لیتر در روز اس��ت .مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش
فراوردهه��ای نفت��ی درمورد مجم��وع تولید بنزین در کش��ور گفت:
متوس��ط تولید بنزین در سه ماهه نخست س��ال  ۶۰میلیون لیتر بود
که در س��ه ماهه آخر به  ۷۸میلیون لیتر رسید .از این میزان تولید در
س��تاره خلیج فارس  ۹میلیون لیتر افزاش داشته و  ۹میلیونلیتر دیگر
در پاالیش��گاههای بندرعب��اس ،آبادان ،اراک و تبریز بوده اس��ت .با
اینکه چرخه تولید بنزین در پاالیش��گاههای کشور تندتر شده اما باز
هم روند افزایش مصرف بنزین اجازه خودکفایی در بنزین را نمیدهد
و مش��خص نیست برنده این ماراتن چه کسی خواهد بود .موضوعی
که بیژن زنگنه ،وزیر نفت هم بارها به آن اش��اره کرده اس��ت .زنگنه
در حاش��یه مراسم امضای قرارداد توسعه و بهرهبرداری میادین نفتی
س��پهر و جفیر بین ش��رکتهای ملی نفت ایران و گس��ترش انرژی
پاسارگاد با بیان اینکه ایران در نیمه دوم سال  ۱۳۹۷در تولید بنزین
خودکفا میش��ود ،در جمع خبرنگاران گفت :به علت تولید خودرو نیاز
به بنزین افزایش مییابد بنابراین به نظر من ،راهحل ما در خودکفایی
بنزین در کارخانههای خودروس��ازی است .طبق آخرین آمار ،مصرف
بنزی��ن از ابت��دا تا انتهای خردادماه در س��ال جاری نس��بت به مدت
مش��ابه سال گذشته  ۱۱.۲درصد رش��د داشته است .متوسط مصرف
بنزین در خردادماه س��ال جاری  ۸۳میلیون و  ۶۰۰هزار لیتر بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل که  ۷۵میلیون و  ۲۰۰هزار لیتر بوده
است ۱۱.۲ ،درصد رشد داشته است .میانگین مصرف بنزین از ابتدای
س��ال تا آخر خردادماه س��ال  ۸۵ ،۹۷میلی��ون و  ۱۰۰هزار لیتر بوده
که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته که  ۷۷میلیون و  ۴۰۰هزار
لیتر بوده ۱۰ ،درصد رش��د داشته است .بر این اساس میزان مصرف
بنزین در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری  ۸۴میلی��ون و  ۷۰۰هزار لیتر
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که  ۷۸میلیون و  ۲۰۰هزار
لیتر بوده ۸.۲ ،درصد رش��د داشته اس��ت .پاالیشگاهها ،کارخانههای
خودروسازی و مردم سه ضلع مثلث تأمین و مصرف بنزین را تشکیل
میدهند .در ش��رایطی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و ممکن
اس��ت ممنوعی��ت واردات نیازهای مردم ش��رایط را س��ختتر کند،
مدیریت تولید و فروش خودرو و فرهنگ سازی مصرف بنزین در حد
نیازضروری باید در کنار تالش پاالیش��گاهها برای تولید بنزین قرار
بگیرد تا از ضربه پذیری کشور از این ناحیه جلوگیری شود.

پاالیش و
پخش

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی مطرح کرد:

نقش تاثیرگذار جوانان در راهاندازی  ۲فاز پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
مهندس صادق آبادی :نیروهای ستاره خلیجفارس جزو جوانترینهای صنعت پاالیش ایران هستند

دانش نف�ت :مدیرعامل جوان ش�رکت
مل�ی پاالیش و پخ�ش فرآوردهه�ای نفتی با
اشاره به نقش تاثیرگذار جوانان در راهاندازی
 ۲فاز پاالیش�گاه س�تاره خلیجف�ارس گفت:
ده�ه هفتادیها با چالشه�ای بزرگی روبهرو
بودند ،اما توانس�تند تجهیزات�ی را در کارگاه
پاالیشگاه طراحی و راهاندازی کنند که تأمین
آن از خارج کشور ،بهرهبرداری از ستاره خلیج
فارس را حدود  ۲سال به تأخیر میانداخت.

مهندس علیرض��ا صادقآبادی درباره
حض��ور جوان��ان در پیش��برد راهان��دازی
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس
گفت :اطمین��ان دارم نیروهای پاالیش��گاه
س��تاره خلیجف��ارس در زم��ره جوانتری��ن
نیروه��ای صنع��ت پاالی��ش هس��تند .این
جوانان با چالشهای بس��یار بزرگی روبهرو
ش��دند ،اما از آنجا که میدان تجربه در کنار
ی��ک اتاق فکر خ��وب در اختیارش��ان قرار
گرفت ،رشد بسیار خوبی داشتند .وی افزود:
دو تا از س��ازندگان اساسی ،تجهیزات را به
ما ندادند ،یا در راهاندازی تجهیزات شرکت
نکردند .ش��اید باورنکردنی باشد ،اما یکی از
این تجهیزات در مدت س��ه هفته در کارگاه
پاالیش��گاه س��تاره خلیجفارس ساخته شد.
به گفت��ه صادقآبادی ،س��اخت این تجهیز
که یکی از تجهیزات بس��یار اساس��ی واحد
سیس��یآر و اکتانای��زر اس��ت ،با ریس��ک
بس��یار زی��اد انجام ش��د ،زیرا اگر سیس��تم
کنترل تجهیزات دوار این پروژه که ازسوی
کارکن��ان پاالیش��گاه س��تاره خلیجف��ارس

طراحی ش��ده جواب نمیداد ،ماش��ین دوار
بیاستفاده باقی میماند .مدیرعامل شرکت
مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی
تاکی��د ک��رد :در صورت بیاس��تفاده ماندن
ماش��ین دوار ،س��فارش و خری��د دوباره آن
بینیک تا دو س��ال طول میکش��ید ،این در
حالی بود که به راهاندازی پاالیش��گاه ستاره
خلیجفارس برای افزای��ش تولید بنزین نیاز
ب��ود .وی تصریح کرد :پاالیش��گاه س��تاره
خلیجفارس در ش��رایطی راهاندازی شد که
ممکن بود ب��ا وجود افزایش مصرف بنزین،
واردات این فرآورده با مش��کل روبهرو شود.
مع��اون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش،
میزان تولید  ۲فاز نخس��ت پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس را  ۲۴میلیون لیتر در روز اعالم
ک��رد و ادام��ه داد :اکن��ون از ظرفیت مازاد
این  ۲فاز اس��تفاده و روزانه  ۲۶میلیون لیتر
بنزین تولید میکنی��م .صادقآبادی با بیان
اینکه بسیاری از کارکنان پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس متولدین س��الهای  ۶۷تا  ۷۴یا
همان دهه هفتادیها هس��تند ،اظهار کرد:
حتی در گروه تش��کیل ش��ده برای طراحی
سیس��تم کنت��رل ماش��ینهای دوار ،درصد
باالی��ی از کارکنان جوان��ان متولد دهه ۷۰
بودند و موفقیت ساخت این تجهیز ،براساس
تجرب��ه جوان��ان حاص��ل ش��د .مدیرعامل
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش اظهار کرد:
اکنون در راهاندازی ،پیشراهاندازی و تثبیت
تولید پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ،ظرفیت
بسیار باالیی به وجود آمده که قابل استفاده

برای بخشهای دیگر صنعت نفت است.

ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور به ۱۰۰
میلیون لیتر میرسد

در همی��ن حال ،مع��اون وزیر نفت در
امور پاالی��ش و پخش گفت :ظرفیت تولید
بنزین کشور تا پایان پاییز  ۹۷روزانه به ۱۰۰
میلیون لیتر میرس��د .علیرضا صادقآبادی
اعالم کرد :واحد تقطیر فاز س��وم پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس مهرماه امسال راهاندازی
میش��ود .وی اف��زود :تولید روزان��ه بنزین
یورو  ۴کش��ور امسال به  ۵۴میلیون لیتر در
روز خواهد رس��ید .مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردهه��ای نفتی ایران
تصریح کرد :با راهاندازی فاز س��وم س��تاره
خلیج فارس ،روزان��ه  ۱۲میلیون لیتر دیگر
به حجم بنزین یورو  ۵تولیدی ایران افزوده
خواهد ش��د و تالش بر این است که روزانه

 ۸۰میلی��ون لیتر بنزینی��ورو  ۵تولید کنیم و
به هدف ظرفی��ت تولید روزانه  ۱۰۰میلیون
لیت��ر نزدیک ش��ویم .صادق آب��ادی گفت:
مصرفکنندگان بنزی��ن باید بدانند چنانچه
خ��ودروی آنه��ا از اس��تاندارد ی��ورو  ۴و ۵
برخوردار نباشد در صورت استفاده از بنزین
ع��ادی یا یورو  ۴و  ۵می��زان آالیندگی آنها
تفاوتی ندارد و عملکرد موتور خودرو تغییری
نمیکند .وی افزود :پاالیش��گاه ستاره خلیج
فارس به تأمین و رفع نیازهای پتروش��یمی
داخلی هم کمک شایانی میکند ،به گونهای
که اگر ستاره خلیج فارس راهاندازی نمیشد
پ��س از اعمال تحریمه��ای احتمالی جدید
ب��ر ایران ،ف��روش  ۲۴۰ه��زار میلیون لیتر
میعانات گازی پارس جنوبی کار دش��واری
میش��د ،از این رو آثار جانبی این پاالیشگاه
بسیار بیشتر از تولید روزانه بنزین آن است.

بسیاری از کارکنان
پاالیشگاه ستاره خلی 
جفارس
متولدین سالهای  ۶۷تا
 ۷۴یا همان دهه هفتادیها
هستند ،حتی در گروه
تشکیل شده برای طراحی
سیستم کنترل ماشینهای
دوار ،درصد باالیی از
کارکنان جوانان متولد دهه
 ۷۰بودند و موفقیت ساخت
این تجهیز ،براساس تجربه
جوانان حاصل شد

مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی ای��ران گف��ت :هدف
م��ا از تولید م��ازاد بنزین مصرفی کش��ور،
ذخیرهس��ازی راهبردی برای کش��ور است
و ب��رای صادرات برنام��های نداریم .صادق
آبادی به س��هم  ۷۴درص��دی نیروی کار و
مهندس��ی ایرانی و تولید ایرانی در س��اخت
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس اشاره کرد و
ادام��ه داد ۲۶ :درصد از این پروژه محصول
کار مهندس��ی و خرید خارجی و راهاندازی
ای��ن پاالیش��گاه ه��م  ۱۰۰درص��د ایرانی
و بوم��ی ب��ود .وی گف��ت :ارزش تولیدات
فرآوردههای نفتی پاالیش��گاه ستاره خلیج
فارس حدود  ۲۴میلیون دالر است.

همزمان با افتتاح فاز دوم پاالیشگاه خلیجفارس؛ ایران از واردات کاتالیستهای آمریکایی بنزین خودکفا شد

اوج شکوفایی صنعتگران ایرانی در طراحی و ساخت انواع کاتالیست بنزین یورو  4و 5
دان�ش نفت :همزم�ان با به�ره برداری
از فاز دوم پاالیش�گاه س�تاره خلی�ج فارس و
افزایش ظرفیت تولید بنزین ،برای نخس�تین
ب�ار در تاریخ صنعت نفت ،س�ازندگان ایرانی
به دانش فنی طراحی و ساخت کاتالیستهای
تولید بنزی نیورو  4و  5دست یافتند.

به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس ،فاز
دوم س��تاره خلیج فارس بهعنوان بزرگترین
پاالیشگاه میعانات گازی جهان افتتاح شد که
بهره برداری از دومین فاز این پاالیش��گاه در
کنار افزای��ش  12میلیون لیتری تولید بنزین
با اس��تاندارد یورو پنج یک دس��تاورد مهم و
استراتژیک دیگر هم برای صنعت نفت ایران
به ارمغان آورد .همزم��ان با خروج آمریکا از
برجام و به دنبال آن بدعهدی ش��رکتهای
اروپایی و آس��یایی نس��بت به انجام تعهدات
ق��راردادی خ��ود در قبال صنع��ت نفت ،در
دوره قبلی تحریمها تأمین کاتالیس��ت تولید
انواع محصوالت نفتی و پتروش��یمی به ویژه
فرآورده استراتژیک نفتی بنزین همواره یکی
از پاشنه آش��یلهای صنعت نفت و پاالیش
کشور بود.
بر ای��ن اس��اس در دوره تحریمهایی
ک��ه در حدفاصل س��الهای  1388تا 1392
ش��دت گرفت ،ع��دم پایبندی ش��رکتهای
اروپایی و آمریکایی همچون بازل ،اکسنس،
 ،UOP، BASFم��رک و امثال آن نس��بت
ب��ه قراردادهای ف��روش انواع کاتالیس��ت و
م��واد افزودن��ی مجتمعهای پتروش��یمی و
پاالیش��گاههای نفت نگرانیه��ا را به دلیل
کاه��ش و یا توقف تولید محصوالت نفتی و
پتروش��یمی ایجاد میکرد .با این وجود ،پس
از برجام تمامی شرکتهای اروپایی ،آسیایی
و آمریکایی که به نوع��ی در دوره تحریمها
فروش انواع کاتالیست و مواد شیمیایی را به
پاالیش��گاهها و پتروشیمیهای ایران ممنوع
کرده بودند ب��رای امضای قراردادهای جدید
ف��روش اع�لام آمادگ��ی کردن��د .در دوران
پس��ابرجام ،با فعال شدن شرکتهای دانش
بنیان ،س��ازندگان و صنعتگرانی ایرانی زمینه
انتقال دانش و س��اخت انواع کاتالیستهای
پرمصرف و کلیدی در صنایع نفت ،پاالیش و
پتروشیمی ایران فراهم شد و حاال در آستانه
بازگش��ت دوب��اره تحریمها ای��ران به جمع
معدود کش��ورهای س��ازنده انواع کاتالیست

تولید بنزین با استاندارد یورو  4و  5در جهان
تبدیل ش��ده است .اوج شکوفایی صنعتگران
ایرانی در طراحی و س��اخت انواع کاتالیست
به بهره برداری از فاز دوم پاالیش��گاه ستاره
خلیج فارس باز میگردد که برای نخس��تین
بار از کاتالیس��ت تمام ایران��ی در واحدهای
مختلف فرآین��دی این پاالیش��گاه میعانات
گازی همچون سی سی آر و ایزومریزاسیون
استفاده شده است .با تولید کاتالیست ایرانی
در واحدهای بنزین س��ازی پاالیشگاه ستاره
خلیج ف��ارس عم ً
ال ش��رکت  UOPآمریکا
ک��ه تأمین کننده انحصاری این کاتالیس��ت
ب��وده نق��ره داغ ش��ده و حتی بنا ب��ر اعالم
س��ازندگان داخل��ی ،سیاس��ت دامپین��گ و
ارزان فروش��ی کاتالیست در صنعت پاالیش
نفت ایران به دلی��ل زمین زدن تولید داخلی
هم شکس��ت خورده اس��ت .چنانکه اعضای
انجمن س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت
ایران امسال در حاش��یه برگزاری نمایشگاه
نفت تهران با اشاره به خودکفایی در طراحی
و س��اخت ان��واع کاتالیس��تهای پرمصرف
صنای��ع پاالیش نف��ت و پتروش��یمی ،گفته
بودند :تاکنون کاتالیس��تهای ساخت داخل
در واحدهای فرآیندی ،بنزینسازی و تولیدی
پاالیشگاههای نفت تهران ،اصفهان ،الوان،
پتروشیمی بوعلی ،نوری و بندرامام تست و با
موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.
سناریوی تحریم بنزین از روی میز آمریکا
خارج شد

همزمان با بهره برداری از
فاز دوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس و افزایش

ظرفیت تولید بنزین ،برای
نخستین بار در تاریخ صنعت
نفت ،سازندگان ایرانی
به دانش فنی طراحی و

ساخت کاتالیستهای تولید
بنزین یورو  4و 5
دست یافتند

همزمان با خروج آمریکا از
برجام و به دنبال آن بدعهدی
شرکتهای اروپایی و آسیایی
نسبت به انجام تعهدات
قراردادی خود در قبال صنعت

نفت ،در دوره قبلی تحریمها
تأمین کاتالیست تولید انواع
محصوالت نفتی و پتروشیمی به

ویژه فرآورده استراتژیک نفتی
بنزین همواره یکی از پاشنه
آشیلهای صنعت نفت و پاالیش
کشور بود

س��ناریوی تحریم بنزین ایران همواره
کلیدواژه مش��ترک روس��ای جمهور آمریکا
در طول ادوار گذش��ته بوده ام��ا با طراحی و
س��اخت کاتالیست های بنزین سازی در گام
اول و س��پس راه اندازی دو فاز پاالیش��گاه
ستاره خلیج فارس در گام دوم و بهره برداری
از س��ومین فاز این پاالیش��گاه میعاناتگازی
تا پای��ان امس��ال در گام س��وم س��ناریوی
تهدیدآمیز تحریم بنزین ایران برای همیشه
از می��ز روس��ای جمهور آمریکا خارج ش��ده
اس��ت .حدود  6سال از دوران سخت تحریم
کاتالیس��تی صنعت نفت میگذرد و با وجود
خط و نش��انهای رئیس جمه��ور آمریکا و
سپس خروج این کشور از برجام ،اگر کماکان
برای تأمین برخی از تجهیزات نگرانی داریم
اما تأمین «کاتالیس��ت» دیگر پاش��نه آشیل
توس��عه و تولید در صنعت نفت ،گاز ،پاالیشو
پتروش��یمی ایران نیست .در ش��رایط فعلی
صنعت نف��ت ایران دیگر نگران آن نیس��ت
که ش��رکت ب��ازل ،فروش کاتالیس��تهای
زیگلرناتا و کوکاتالیست بهمنظور از سرویس

خارج کردن برخی از واحدهای پتروشیمیایی
تولیدکنن��ده پلیاتیلن به ای��ران را به حالت
تعلیق درآورد و در یک جمله دوران «نگرانی»
برای تأمین کاتالیس��ت در صنعت نفت تمام
شده است .حدود سه س��ال قبل اولین اقدام
برای طراحی و تولید کاتالیس��تهای ایرانی
در مجتمع بنزینس��ازی ( )CCRپاالیشگاه
نفت اصفهان به نتیجه رسید و بعد از تحریم
کاتالیستی ش��رکت آمریکایی آن هم درست
در روزهایی که توافق برجام شکل گرفته بود،
نخس��تین کاتالیس��ت ایرانی در واحد CCR
منجر به تولید بنزین با اس��تاندارد یورو چهار
ش��د ،بنزینی که حتی اس��تانداردهای آن از
حیث تولید م��واد آروماتیکی و بنزن کاملتر
از کاتالیس��ت «اورجینال» UOPآمریکا بود.
بعد از واحد  CCRپاالیشگاه اصفهان ،نوبت
به واحدهای آروماتیکی همچون پتروشیمی
بوعلی س��ینا ،بندرامام و نوری رس��ید و پس
از آن کاتالیس��تهای ایران��ی در واحدهای
اکسیداس��یون اتیلن مجتمعهای پتروشیمی
یکی پ��س از دیگری جایگزی��ن نمونههای

فرانس��وی ،آلمان��ی و آمریکای��ی ش��د .ب��ا
راهاندازی فاز دوم توس��عه پاالیش��گاه ستاره
خلیج فارس و برافراش��تن پرچم خودکفایی
از واردات بنزین اما پش��ت پرده این موفقیت
تاریخی در طراحی و تولید اولین کاتالیس��ت
بنزینیورو  5در تاریخ صنعت نفت اس��ت که
با توقف خرید کاتالیس��ت از ش��رکت طرف
قرارداد آمریکای��ی ،محموله جدید ایرانی در
این مگاپروژه مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد.
هم اکنون یک ش��رکت ایرانی با شکس��تن
انحصار اروپای��ی و آمریکاییه��ا ،عالوه بر
طراحی و تولید کاتالیستهای ایرانی ،دست
به یک ابتکار تاریخیزده است .این مجموعه
عالوه بر تولید کاتالیس��تهای پایه آلومینا و
زئولیت و خالصسازی فلزات گرانبها شامل
پالتین ،پاالدیوم ،رودی��وم ،ایریدیوم ،نقره و
طال ،اقدام به طراحی و تولید کاتالیستهایی
با فل��زات ارزان قیمتتر کرده که این ابتکار
ع�لاوه ب��ر حفظ کیفی��ت هزین��ه تولید در
واحده��ای فرآیندی صنعت نفت کش��ور را
کاه��ش میدهد .انقالب فعلی کاتالیس��تی
در صنع��ت نف��ت صرف ًا ب��ر مبن��ای تولید
متمرکز نش��ده و برای نخس��تین بار امکان
بازیافت کاتالیس��تهای مستهلک با فلزات
گرانبها در داخل کش��ور فراهم شده تا طرح
غارت کاتالیس��تهای صنعت نفت توس��ط
شرکتهای خارجی برای خروج کاتالیستها
به بهانه بازیافت هم برای همیش��ه شکست
بخورد.

بین الملل

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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دکتر سعید میرترابی

کارشناس مسائل انرژی

بررسی دیدگاههای کارشناسان و تحلیلگران شاخص اوپکی؛ آیا عربستان میتواند نفت بسیار بیشتری تولید کند؟

قلمرو ناشناخته

دانش نفت :کارشناس�ان ب�ازار نفت
باور دارند که عربس�تان به سختی میتواند
تولید روزانه نفت خود را یک میلیون بشکه
دیگر افزایش دهد.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز
از لن��دن ،ملک س��لمان ب��ن عبدالعزیز،
پادشاه س��عودی به دونالد ترامپ ،رئیس
جمه��وری ایاالت متح��ده آمریکا ،وعده
داده اس��ت ک��ه عربس��تان میتوان��د در
صورت لزوم ،تولی��د نفت خود را افزایش
ده��د و  ۲میلیون بش��که در روز ظرفیت
م��ازاد تولید دارد که میتواند برای کمک
به افت قیمتها و جبران افت تولید دیگر
اعضای اوپک ،به بازار تزریق شود .ترامپ
در حساب کاربری توئیتر خود اعالم کرد
که عربس��تان با افزای��ش تولید روزانه دو
میلیون بشکهای نفت خود موافقت کرده
است ،اما پس از آن کاخ سفید در بیانیهای،
اظهارنظ��ر ترامپ را تا ح��دی تعدیل کرد.
در ه��ر صورت ،ب��ه گفت��ه تحلیلگرانی که
جه��ش قیمت نفت به دلی��ل کمبود عرضه
را پیشبینی میکنند ،عربس��تان به سختی
میتوان��د تولید روزانه نفت خ��ود را با یک
میلیون بشکه افزایش به  ۱۱میلیون بشکه
در روز برس��اند و حتی این کار نیز دش��وار
خواه��د ب��ود .در ادام��ه ،اظهارنظ��ر برخی
تحلیلگران شاخص اوپک نقل میشود.
پی��ر آندوران��د ،مدیری��ک صن��دوق
س��رمایهگذاری گف��ت :ح��دس میزن��م

پیر آندوراند ،مدیریک
صندوق سرمایهگذاری:
حدس میزنم
سعودیها میخواهند
به ترامپ اطمینان دهند

که برخوردی بسیار
سختگیرانه با ایران
داشته باشد؛ توقف
صادرات یا حمله نظامی

س��عودیها میخواهند ب��ه ترامپ اطمینان
دهند که برخوردی بس��یار س��ختگیرانه با
ایران داش��ته باشد؛ توقف صادرات یا حمله
نظام��ی .وی افزود :جال��ب خواهد بود که
س��عودیها واقع ًا چه کار میتوانند بکنند و
چق��در میتوانند آن را ادام��ه دهند؛ به نظر
میرس��د که تغییر نظام ،اولویت نخس��ت
برای سعودیهاس��ت .آمریتا سن ،تحلیلگر
ارشد مؤسس��ه انرژی اس��پکتس گفت :ما
در قلمرو ناش��ناختهای قرار خواهیم گرفت؛
اگرچه عربس��تان در تئوری این ظرفیت را
دارد ،فعال کردن این ظرفیت تولید به زمان
و پول نیاز دارد و احتمال میرودیک س��ال

آمریتا سن ،تحلیلگر ارشد
مؤسسه انرژی اسپکتس:

ما در قلمرو ناشناختهای
قرار خواهیم گرفت؛ اگرچه
عربستان در تئوری این
ظرفیت را دارد ،فعال
کردن این ظرفیت تولید
به زمان و پول نیاز دارد و

به طول بینجامد.گری رأس ،رئیس پژوهش
جهانی نف��ت در مؤسس��ه اساندپیگلوبال
(پالتس) ،گفت :عربستانیها ظرفیت مازاد
تولید  ۲میلیون بشکه در روز را ندارند ،زیرا
معن��ای آن رس��اندن تولید ب��ه  ۱۲میلیون
بشکه در روز است؛ آنها احتما ًال میتوانند
حداکثر  ۱۱میلیون بشکه در روز تولید کنند
و حتی آن هم س��اختار نفت��ی آنها را تحت
فشار قرار میدهد .وی همچنین اعالم کرد
ب��دون افزایش تولید نفت عربس��تان ،افت
احتمالی تولید نفت ایران و اختالل در تولید
نفت ونزوئال و لیبی میتواند موجب کاهش
 ۲میلی��ون بش��که از عرض��ه روزان��ه نفت
جهان تا پایان س��ال جاری میالدی ش��ود.
اوله هانسن ،رئیس بخش پژوهش کاال در
بانک ساکسو گفت :باور ندارم که عربستان

میتواند تولید خود را به  ۱۲میلیون بش��که
در روز برساند ،اما آنها میتوانند با برداشت
از ذخیرهس��ازی نف��ت خ��ود ،ص��ادرات را
افزای��ش دهند .وی اف��زود :با این حال این
مسئله تنش در خاورمیانه را افزایش میدهد
و با توجه به تسلط ایران بر تنگه هرمز ،این
خطر وجود دارد که ش��رایط به حدی وخیم
ش��ود که افزایش  ۲میلیون بشکهای تولید
کافی نباشد .جیوانی استونوو ،تحلیلگر کاال
در بانک یوب��یاس ،گفت :اگرچه اظهارنظر
رئی��س جمهوری آمریکا در خصوص انتظار
او از عربس��تان برای افزایش تولید بس��یار
صری��ح اس��ت ،بیانی��ه خبرگزاری رس��می
عربس��تان (اسپیای) مبهمت��ر بود و هیچ
اش��ارهای به میزان افزایش تولید نشده بود.
وی افزود :بیانیه عربس��تان در ظاهر نشان

احتمال میرودیک سال به
طول بینجامد.

میده��د که این کش��ور آمادگ��ی افزایش
تولی��د را دارد ،اما پیش از آن منتظر تحقق
اختالله��ای بیش��تر در بازار نفت اس��ت.
این کارش��ناس گفت :افزای��ش  ۲میلیون
بش��کهای تولی��د نفت عربس��تان ،ظرفیت
مازاد عرضه این کش��ور را ب��ه طور کامل
از میان میبرد .اس��تونوو گفت :در ماههای
آیندهقیمتها در واکنش به دو رویکرد ،به
احتمال زیاد پرنوس��انتر میشوند :رویکرد
نخست ،نگرانی درباره عرضه مازاد است و
دوم ،نگرانیهای مربوط به کاهش ظرفیت
تولید مازاد و تش��دید محدودیت عرضه در
بازار نفت.

تهدیدهای ترامپ بانک آمریکایی را به افزایش برآورد قیمت نفت وا داشت
دان�ش نفت :بان�ک آمریکای�ی مورگن اس�تنلی ،در
واکنش به تالش رئیس جمهوری آمریکا برای تحریم نفت
ایران ،پیشبینی خود را از میانگین قیمت نفت در نیمه دوم
سال جاری میالدی به  ۸۵دالر برای هر بشکه افزایش داد.

به گزارش ش��بکه خب��ری سیانبیس��ی ،بانک
مورگ��ن اس��تنلی پیشبینی کرد که در نیمه دوم س��ال
 ۲۰۱۸میالدی قیمت نفت بیش از برآوردهای پیش��ین
ای��ن بانک خواهد بود ،زیرا دول��ت دونالد ترامپ ،رئیس

جمهوری آمریکا ،قصد دارد تا ماه نوامبر امس��ال جلوی
صادرات نفت ای��ران را بگیرد .این بانک پیشبینی کرد
که افزون ب��ر تأثیر منفی تحریم نف��ت ایران بر عرضه
نفت در بازارهای جهان��ی ،تولید نفت لیبی و آنگوال نیز
بیش از برآوردهای پیش��ین کاهش خواهد یافت و سبب
میش��ود بازار نفت در نیمه دوم س��ال جاری میالدی با
 ۶۰۰هزار بشکه در روز کمبود نفت روبهرو باشد .با توجه
به مسائل یاد ش��ده ،مورگن استنلی اعالم کرد میانگین

قیمت ش��اخص نفت خام برنت در نیمه دوم سال جاری
میالدی  ۸۵دالر خواهد بود که هفت دالر و  ۵۰س��نت
بیش از پیشبینی قبلی این بانک اس��ت .بنابر اعالم این
بانک ،به احتمال زیاد در نیمه دوم س��ال جاری میالدی
ب��ه طور میانگین روزانه  ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار بش��که
نفت تولید خواهد کرد .ای��ن بانک همچنین انتظار دارد
روس��یه ،امارات و کویت تولید خود را افزایش دهند ،اما
اعالم کرد این افزایش ب��رای متوازن کردن بازار کافی

نخواهد بود .مارتی��ن راتس ،رئیس بخش پژوهش نفت
و گاز اروپا در بانک مورگن اس��تنلی گفت :این اتفاق در
شرایطی روی میدهد که سطح ذخیرهسازی نفت بهطور
خیرهکنندهای کاهش یافته اس��ت؛ ظرفیت عرضه مازاد
نیز پی��ش از این اندک بود و اکنون باز هم کمتر خواهد
ش��د .وی افزود :تقاضای نف��ت همچنان باال باقی مانده
است و در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸میالدی ،افزایش فصلی
خواهد داشت.

ای��ران ب��ا ص��ادرات روزانه  2.5میلیون بش��که ،س��همی پنج
درص��دی از این ب��ازار دارد و حذف این میزان نف��ت از بازار ،قیمت
را ب��ه باالی  100دالر در هر بش��که خواهد رس��اند .تحلیل آماری
بازار نف��ت از این حکایت دارد که تبعات کوتاه مدت ،حذف ایران از
این بازار را غیرممکن میکن��د .تحلیل اقتصاد محور بازار نفت ،این
بازار را با نگاهی خوش��بینانه تحلی��ل میکند و بر این تاکید دارد که
کاهش عرضه نفت ،مشوق سرمایهگذاری است و این سرمایهگذاری
افزای��ش تدریجی تولید را به دنبال دارد؛ اما حتی بر پایه این تحلیل
هم ش��کی نیس��ت که حذف نف��ت ایران و کاه��ش عرضه پیش از
تش��ویق به س��رمایهگذاری افزایش چند برابری قیم��ت را به دنبال
خواهد داش��ت .حذف نفت ایران از ب��ازار میتواند قیمت نفت را به
باالی  100دالر در هر بشکه برساند چون عالوه بر موضوع کمیت،
ایرانیک��ی از صادرکنندگان قدیم��ی و مهم نفت در یک منطقه مهم
اس��ت و ه��ر اقدامی علیه صادرات ایران ،برای ب��ازار نفت بار روانی
به دنبال خواهد داش��ت .در خوش��بینانهترین حال��ت ،حذف ایران از
بازار نفت جدا از مس��ائل فنی و جایگزینی تولید و پاالیش ،افزایش
چش��مگیری در قیمتها به دنبال خواهد داش��ت که در کوتاه مدت
و در بازه زمانی دو تا س��ه س��اله قابل جبران نخواهد بود .ش��رایط
بینالمللی کنون��ی هم امکان حذف ایران از بازار نفت را ندارد چون
در دوره قب��ل که براس��اس قطعنامههای س��ازمان ملل یک اجماع
جهانی علیه ایران ش��کل گرفته بود؛ ص��ادرات نفت ایران بینیک تا
 1.5میلیون بشکه در روز کاهش داشت و به طور کامل حذف نشد؛
ام��روز اجماعی علیه ایران در جهان وجود ندارد .رفتار وارد کنندگان
و خریداران نفت ایران هم این را نشان نمیدهد؛ به عنوان مثال در
نظر گرفتن رویکرد حذفی توسط کشورهای آسیایی همچون چین و
هند و ترکیه به عنوان یکی دیگر از خریداران عمده نفت ایران مورد
تردید اس��ت و به نظر میرس��د این کش��ورها به هیچ وجه در مسیر
قطع واردات از ایران حرکت نخواهند کرد .اگر ایده اروپا بر پایبندی
ایران به برجام باش��د قطع ًا نباید واردات نفت از ایران را کم کند چه
رس��د به اینکه بخواهد آن را حذف کند .در اثبات اینکه حذف ایران
از بازار نفت امکانپذیر نیست به دادههای آماری باید استناد کرد به
طوری که در حال حاضر کل تولید و مصرف نفت در جهان به همراه
میعانات گازی روزانه به  95میلیون بش��که میرس��د؛ از این میزان
 45میلیون بش��که در بازارهای بینالمللی مبادله میش��ود که ایران
با  2.5میلیون بش��که سهمی پنج درصدی را به خود اختصاص داده
است 40 .درصد از نفت مبادله شده از خلیج فارس تأمین میشود و
س��هم پنج درصدی ایران از مبادالت نفتی جهان قابل توجه اس��ت،
بنابراین حذف آن به راحتی ممکن نیست .اخباری که از تالش برای
ایفای نقش عربس��تان در س��ناریوی حذف ایران از بازار نفت مطرح
میشود نیز چندان صحیح نیس��ت چون عربستان در بهترین حالت
میتواندیک میلیون بش��که در روز به تولید خود اضافه کند؛ البته در
این افزایش تولید بحث زیرس��اختهای پاالیشگاهی و پایدار ماندن
تولید هم مطرح میش��ود که این موضوع را قابل تردیدکرده اس��ت،
بنابراین طرح حذف نفت ایران از بازار بینالمللی بیشتر به یک بلوف
ش��بیه است و به نظر میرس��د قصد ترامپ از طرح آن اعمال فشار
روانی بر ایران برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات باشد.
بانک آمریکایی مریل لینچ اعالم کرد:

تحریم ایران قیمت نفت را
به باالی  ۹۰دالر میرساند

تحلیل روزنامه وال استریت ژورنال:

افزایش تولید نفت در خاورمیانه برای تأمین نیاز جهان کافی نیست

دانش نفت :افزایش تولید نفت از س�وی کش�ورهای
حاش�یه خلیج فارس تحت فش�ار رئیس جمه�وری آمریکا،
ممکن است برای مهار جهش قیمت نفت به دلیل اختالل در
عرضه ،کافی نباشد.

به گزارش روزنامه وال اس��تریت ژورنال ،درخواست
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،از عربس��تان برای
افزای��ش تولید نفت ،نگرانی آمریکا را درباره تغییر ناگهانی
بخش نف��ت از مازاد عرض��ه به کمبود عرض��ه ،در مرکز
توجهها قرار داده است ،اما افزایش تولید نفت در خاورمیانه
ممکن اس��ت برای مهار جهش قیمت نف��ت که دامنگیر
مصرفکنندگان شده است ،کافی نباشد .اختالل در عرضه
تولیدکنندگان عمده نفت همچون کانادا و ونزوئال ،در کنار
تقاضای باالی نفت در نتیجه رش��د اقتصاد جهانی ،سبب
شده اس��ت بازارهای جهانی سریعتر از پیشبینی بسیاری
از کارشناسان ،با محدودیت عرضه روبهرو شوند .همچنین
در این هفته ،در پی حمله شورش��یان به تأسیس��ات نفتی
لیبی ،ش��رکت دولتی نفت این کشور اعالم کرد نمیتوانند
ب��ه تعهدات خ��ود برای تحوی��ل نف��ت در  ۲پایانه بزرگ
نفتی این کش��ور ،عمل کنند .در چند روز گذش��ته قیمت
نفت افزایش��یافته و قیمت ش��اخص نفت خام برنت به ۸۰
دالر نزدیک شده اس��ت .این مسئله به رشد قیمت بنزین
در آمریکا درس��ت چند ماه پیش از انتخابات میاندورهای،
کمک کرده اس��ت .برآورد نرمافزار گسبادی نشان میدهد
قیمت نفت در تعطیالت روز اس��تقالل در آمریکا ،به حدود
 ۲دالر و  ۹۰س��نت میرسد که باالترین رقم در آن زمان
از س��ال  ۲۰۱۴میالدی تا کنون خواهد بود .ترامپ در چند
بیانیه در رس��انههای اجتماعی ،اوپک را مقصر دانسته و به

تازگی اعالم کرد که از پادشاه سعودی خواسته است تولید
نفت عربستان افزایشیابد .اما به گفته کارشناسان ،حتی اگر
اوپک از درخواست ترامپ برای افزایش تولید نفت پیروی
کند ،ممکن اس��ت برای جبران س��ریع اختالل عرضه ،به
ویژه اختالل عرضه ناشی از تحریمهای ضدایرانی آمریکا،
ظرفیت مازاد کافی وجود نداش��ته باشد .آلن والد ،تحلیلگر
مؤسسه مشاوره ترنسورسال ،با اشاره به همزمانی اختاللها
در عرضه نفت و رشد تقاضا ،گفت :ما اکنون پیشنمایشی
از واکنش بازار نفت به حذف نفت ایران از بازارها را مشاهده
میکنیم .تابس��تان پارسال ،پس از سه سال عرضه بیش از
ح��د نفت در پی جهش تولید نفت آمریکا ،تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان نفت در حال بررسی دوران ارزانی نفت در
آین��ده بودند .در آغاز س��ال  ۲۰۱۶میالدی ،قیمت نفت به
کمتر از  ۳۰دالر برای هر بشکه رسید و تنها کاهش شدید
عرضه نفت از سوی اوپک و متحدانش توانست جلوی افت
قیمت را بگیرد .اکنون قیمتها به س��طحی افزایشیافتهاند
که به گفته کارشناس��ان ،میتواند به اقتصاد جهان آسیب
برس��اند .افزایش قیمتها ،پول را از جیب مصرفکنندگان
خارج میکند و جلوی افزایش خرج کردن پول را میگیرد
هزینههای انرژی را برای کسبوکارها ،باال میبرد .برخی
اقتصاددانان یک قاعده سرانگشتی درباره آمریکا دارند :هر
یک سنت کاهش در قیمت بنزین ،بیش از یک میلیارد دالر
در سال در دست مصرفکنندگان قرار میدهد .با این همه،
صنعت نفت اکنون به چنان بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا
تبدیل شده است که برخی کارشناسان باور دارند که قیمت
باالی نفت در نهایت به رش��د تولی��د ناخالص داخلی این
کش��ور کمک میکند .سیاستمداران عضو حزب دموکرات
آمریکا ت�لاش کردهاند از این مس��ئله ،بهرهبرداری کنند.
چاک ش��ومر ،رهبر اقلیت مجلس سنا در آمریکا ،این هفته
گفت :ما متنظر افزایش شدید تولید نفت عربستان هستیم
که واقع ًا قیمتها را در جایگاههای س��وخت کاهش دهد تا
مصرف کنندگان بتوانند آن را حس کنند .در کاخ سفید نیز
مش��اوران باور دارند که درخواست رئیس جمهور آمریکا از

عربس��تان از این جهت مفید بود که س��عودیها به ترامپ
اطمینان خاطر دادند .به گفته مش��اوران ترامپ ،یک معیار
برای ارزش درخواست ترامپ ،این است که موجب واکنش
تهاجمی ایران ش��د که ب��اور دارد دخالت رئیس جمهوری
آمری��کا در تولید جهانی نفت ،تهدی��دی برای منافع ایران
است .ایران این هفته عربستان را به پیروی از خواستههای
آمریکا متهم کرد .آمریکا تنها کش��وری نیست که از رشد
قیمت نفت ش��کایت دارد .تصمیم اخیر اوپک برای تجدید
نظر در محدودیت تولید و صدور مجوز افزایش تولید روزانه
 ۶۰۰هزار بش��که ،پس از آن اتخاذ شد که مشتریان عمده
همچون هند و چین از این س��ازمان خواستند که شیرهای
نفت را باز کند .ترامپ در رس��انههای اجتماعی اعالم کرد:
من از عربستان میخواهم تولید نفت را افزایش دهد ،شاید
حدود  ۲میلیون بش��که .کارشناس��ان اندکی باور دارند که
این رقم امکانپذیر باشد و ظرفیت اضافی کلی الزم برای
جبران اختاللهای کنونی در بازار نفت وجود داش��ته باشد.
بحران اقتصادی و سیاسی در ونزوئال نیز تولید این کشور را
مختل کرده و به افت تولید جهانی نفت کمک کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد این بحران یک میلیون
بش��که در روز از عرضه جهانی نفت را در  ۲س��ال گش��ته
کاهش داده اس��ت و میتواند در سال آینده میالدی ۵۵۰
هزار بش��که دیگر را از بازارها خارج کند .اختالف در لیبی
درباره حقوق مربوط به بازاریابی نفت نیز ظرفیت صادرات
این کش��ور را مختل کرده است و با تعطیلی  ۲پایانه نفتی
دیگر در این کش��ور ،اکنون چهار پایانه عمده صادراتی این
کشور تعطیل هستند و تولید روزانه نفت این کشور که پیش
از اینیک میلیون بشکه بود ،اکنون  ۸۵۰هزار بشکه کاهش
یافته اس��ت .حتی در آمریکا نیز که اکن��ون تولید نفت به
رقم بیس��ابقه  ۱۱میلیون بشکه در روز نزدیک شده است،
محدودیت ظرفیت انتقال خطوط لوله نفت ،برخی شرکتها
را به تعطیلی دکلها وادار کرده است .در کانادا نیز استمرار
تعطیلی برخی تأسیسات مهم نفتی ،ظرفیت تولید نفت این
کش��ور را حدود  ۳۵۰هزار بشکه در روز کاهش داده است.

آژان��س بینالمللی انرژی اعالم ک��رد تولیدکنندگان نفت
در خاورمیان��ه ،برای جبران افت تولی��د نفت ایران و دیگر
کش��ورها ،میتوانند به سرعت تولید خود را یک میلیون و
 ۱۰۰هزار بشکه در روز افزایش دهند و عربستان میتواند
نیمی از این افزایش تولید ،یعنی حدود  ۵۳۰هزار بشکه در
روز را برعه��ده بگیرد و بقیه این میزان ،از س��وی امارات،
کوی��ت و عراق تأمین خواهد ش��د .افزون بر آن ،روس��یه
میتوان��د در ماههای آینده تولید نفت خ��ود را حدود ۳۰۰
هزار بش��که در روز افزایش دهد .با این همه ،وارن پترسن،
کارش��ناس بانک آی ان جی ،اعالم کرد اختالل در تولید
نفت لیبی ،ایران ،ونزوئال به این معناست که افزایش تولید
کشورهای دارای ظرفیت مازاد ،به احتمال زیاد بیشتر خواهد
بود .بر خالف دورههای پیش��ین رشد قیمت نفت ،افزایش
تولید نفت آمریکا که در یک دهه گذشته  ۲برابر شده است،
به این معناس��ت که بخش عم��دهای از اقتصاد آمریکا در
جایگاهی است که از رشد قیمت نفت سود میبرد .اما حتی
برخ��ی از تولیدکنندگان نفت نی��ز نمیخواهند قیمت نفت
بیش از حد افزایشیابد ،زیرا در کنار نگرانیهای دیگر ،از این
میترسند که این مسئله به اقتصاد جهانی و تقاضای نفت
آسیب برساند .اگرچه برخی شرکتهای نفتی آمریکایی از
قیمت نفت حدود  ۶۵تا  ۷۵دالر اس��تقبال کردهاند ،برخی
تولیدکنندگان اعالم کردهاند احتمال رش��د بیشتر قیمتها
ممکن است مثبت نباشد .دیوید آرینگتون ،مدیریک شرکت
مس��تقل نفتی در جنوب آمریکا ،گفت :م��ن الزام ًا خواهان
قیمت باالتر نفت نیس��تم؛ مسئله اصلی ما ،نیروی انسانی
اس��ت و در دفاتر ،میدانهای نفتی ،فروشگاهها و حتی در
انبارها ،به نیروی انسانی نیاز داریم و اگر قیمتها باال بروند،
این مسئله پیچیدهتر میشود .افزایش قیمت نفت در مناطق
نفت��ی آمریکا میتوان��د موجب افزایش هزین��ه خدمات و
دستمزدها شود .آرینگتون اعالم کرد از تالش ترامپ برای
متعادل کردن قیمتها ،اس��تقبال میکند .وی گفت :آقای
ترامپ میخواهد مش��تریان ،بنزی��ن ارزانی در جایگاههای
سوخت دریافت کنند؛ من با این خواسته موافق هستم.

دانش نف�ت :بانک آمریکایی
مریل لینچ اعالم ک�رد تحریمهای
ضدایرانی آمری�کا میتوانند قیمت
نف�ت را به زودی به باالی  ۹۰دالر
برسانند.

ما به سوی شرایطی حرکت
میکنیم که اختالل در

عرضه نفت در همه جای دنیا
مشهود است و البته ترامپ
در تالش برای منزوی
کردن ایران و وادار کردن

ب��ه گزارش ش��بکه س��یان
ب��ی س��ی ،هوت��ن یزه��اری،
م
تحدان
آمریکا به توقف
کارش��ناس آمریکایی مریل لینچ
خرید نفت از ایران ،بسیار
اع�لام کرد ک��ه ت�لاش دونالد
فعال بوده است
ترامپ ،رئی��س جمهوری آمریکا،
ب��رای اختالل در ص��ادرات نفت
ای��ران میتواند ب��ه زودی قیمت
نفت را به باالی  ۹۰دالر برای هر بشکه برساند .افت فراتر از انتظار
ذخیرهس��ازی نف��ت در آمریکا ،اختالل در تولید نف��ت کانادا ،نگرانی
درباره صادرات نفت لیبی در کنار تالش ترامپ برای تحریم صادرات
نفت ایران ،س��بب شدند قیمت نفت خام در هفته گذشته به باالترین
حد در چند س��ال اخیر نزدیک ش��ود .یزهاری گف��ت :فضای کنونی
قیمت نفت بسیار جذاب است و دیدگاه مؤسسه ما این است که قیمت
نفت تا پایان س��ه ماهه دوم سال آینده میالدی به  ۹۰دالر میرسد.
وی افزود :ما به سوی شرایطی حرکت میکنیم که اختالل در عرضه
نفت در همه جای دنیا مش��هود اس��ت و البته ترامپ در تالش برای
منزوی کردن ایران و وادار کردن متحدان آمریکا به توقف خرید نفت
از ایران ،بس��یار فعال بوده اس��ت .از سوی دیگر ،کارشناسان مؤسسه
انرژی اس��پکتس اعالم کردند :عربس��تان درب��اره توقف عرضه نفت
ایران و جهش محتمل قیمت نفت ،واقع ًا نگران اس��ت و ش��اید حتی
وحشتزده است ،موضوعی که نمیتواند به طور علنی اعالم کند.

احمد مددي طائمه()madadi.ahmad1@gmail.com
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آیا فقط اضافه کار کارکنان هلدینگ خلیجفارس شبهه دار است؟

ناصر فریادشیران در گفتگو با دانشنفت:

نفت مسجدسلیمان چیست؟

تلفن88965531-88982228:

فاكس88965408 :

تحلیلی درباره سخنان اخیر مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس در جمع کارکنان؛

نگاه

تفاوت تیم فوتبال نفت تهران با پارسجنوبی و

واحد سوم
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دان�ش نف�ت :مدیرعام�ل هلدین�گ
خلی�ج فارس در بخش�ی از صحبتهای اخیر
خ�ود با کارکنان ب�ه موضوع اضاف�ه کار آنان

صحبتهای مدیرعامل هلدینگ

پرداخته اس�ت .ایش�ان کمک به کارکنان به

خلیجفارس اگرچه در قالب نصایح و

اس�م اضافه کار را ش�بهه دار دانسته و گفته:

بسیار محترمانه مطرح شده ولی برای

«اگ�ر میخواهیم ب�ه افراد کم�ک مالی کنیم،

تمام نیروها بسیار نگران کننده است،

چرا اسمش را میگذاریم اضافه کار که شبهه

زیرا بسیاری از آنان مخصوص ًا نیروهای

دار شود؟»

دانش نفت :رییس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران درباره
وضعیت باش�گاه نفت تهران نام�های را به مدیرکل مجامع وزارت نفت
ارسال کرد.

ناصر فریادش��یران در گفتوگو با دانشنف��ت درباره نامه رضا
گلمحمدی ،رییس اداره کل ورزش و جوانان اس��تان تهران به سید
شریف حسینی ،مدیرکل مجامع وزارت نفت گفت :گلمحمدی نامه
خوبی را به آقای حس��ینی مدیرکل حسابرس��ی و امور مجامع نفت
فرس��تاده که در آن نامه مقصر سقوط تیم نفت تهران به لیگ دسته
اول و س��ایر اتفاقات را مجم��ع واگذاری نفت معرفی کرده اس��ت.
ای��ن آقای��ان نه تی��م را اداره و نه آن را به بخ��ش خصوصی واگذار
کردند .وی ادامه داد :تهران تعداد زیادی نماینده در مجلس ش��ورای
اس�لامی دارد ،اما جز سعید موس��وی و کواکبیان کسی به حال این
تیم رس��یدگی نمیکند .تیم نفت بچه س��ر راهی شده است و کسی
به آن اهمیت نمیدهد .نفت  40میلیارد بدهی دارد و از س��ه س��ال
پیش هیچ پولی به کادرفنیاش پرداخت نش��ده اس��ت .االن تیم به
دلیل عدم صالحیت س��قوط کرده اس��ت .در سطح وزارت نفت هم
نگاه تبعیضآمیزی به ورزش اس��تان تهران میش��ود .من نمیدانم
تفاوت نفت تهران با تیمهای پارس جنوبی و نفت مس��جد سلیمان
چه چیزی اس��ت .حتی سایر تیمهای نفت هم مورد حمایت استاندار
و فرماندار هس��تند ،اما نفت تهران به افراد بیکفایت س��پرده ش��ده
اس��ت .مربی تیم فوتبال نفت ته��ران تصریح کرد :این نامه در حال
پیگیری اس��ت ،اما این پیگیری منجر به این خواهد شد که انحالل
کامل تیم نفت اعالم شود و تهران دیگر تیمی در لیگ دسته اول و
تیمهای پایه نخواهد داشت .سه بازیکن به نامهای بیرانوند ،امیری و
پورعلیگنجی که در جام جهانی بازی کردند ،حاصل تیم نفت بودند.
اکنون همه تیمها خودشان را آماده حضور در مسابقات میکنند ،اما
تیم نفت نه مربی دارد ،نه ساختاری و فقط یک اسم است.

صندوق پستي15875-3398 :

وی میگوی��د« :م��ن از روحانیون و
پ��ای منبر یاد گرفتهام ک��ه این حق الناس
اس��ت به گردن آن فرد .یعن��ی من از بیت
المال از پول مردم پولی دادم به کسی بابت
چی��زی که اتف��اق نیفت��اده» .وی در ادامه
بحث اضاف��ه کاری گفته« :م��ن توی این
چیزها حساسم برای اینکه احساس میکنم
ای��ن پول ناصواب میرود توی خانه ش��ما.
میشود زندگی شما ،رزق و روزی شما .زن
و بچ��ه و خانواده ش��ما با این پولها رش��د
میکنند .من نمیخواهم شبههای توی این
پولها باشد».
صحبته��ای مدیرعام��ل هلدین��گ
خلیج فارس اگرچه در قالب نصایح و بس��یار
محترمانه مطرح شده ولی برای تمام نیروها
بس��یار نگران کننده اس��ت ،زیرا بسیاری از
آنان مخصوص ًا نیروهای قراردادی و افرادی
ک��ه در قال��ب نیروهای کارگ��ری از طریق
قرارداد با پیمانکار مشغول به کار هستند ،هر
س��اعت اضافه کار دریافتی شان در بهترین
شرایط ممکن است به ده هزارتومان برسد.
سؤال قابل طرح دلسوزان پتروشیمی
از مدیرعام��ل هلدینگ خلی��ج فارس این
اس��ت که آیا عمل به ای��ن نصایح را فقط
در رابط��ه با اضافه کار کارکنان مورد توجه
دارند یا ب��ه دیگر نصایح نیز توجه داش��ته
و عم��ل میکنن��د؟ گفته میش��ود ،مدیر
عام��ل هلدینگ خلیج ف��ارس ،مدیرعامل
پتروش��یمی آپادان��ا ک��ه یک��ی از مدیران
زحمتکش و خوش��نام پتروش��یمی بوده را

قراردادی و افرادی که در قالب نیروهای
کارگری از طریق قرارداد با پیمانکار

مشغول به کار هستند ،هر ساعت اضافه
کار دریافتیشان در بهترین شرایط
ممکن است به ده هزارتومان برسد

عکس تزئینی است

از کار برکن��ار ک��رده و ی��ک مدیرتولیدی
ب��دون کمتری��ن س��ابقهای از کار در یک
پروژه را جانشین وی کرده است .به اعتقاد
صاحبنظ��ران ،این اقدام از چند جنبه دارای
اش��کال اس��ت .اولین اش��کال این اس��ت
که مدیری با چندین س��ال س��ابقه کار در
پروژههای اجرائی با چنین برخوردی کام ً
ال

منابع مطلع اینطور سؤال
کردهاند که؛ آیا آوردن

طیف گستردهای از افراد

نا آشنا در صنعت پتروشیمی
به این هلدینگ علیرغم

حضور نیروهای کارشناسی
بسیار توانمند ،شبهه دار و
ناصواب نیست؟

دلسرد و سرخورده شده است .آگاهان سوال
میکنند آیا برخورد نامناس��ب و دور از شان
اداری و مدیریتی با ایش��ان تاثیری بس��یار
ناص��واب در روحیه و انگی��زه وی و دیگر
مدیران برای ادامه کار نداشته است؟ آیا می
دانند هزینه مورد نیاز و صرف ش��ده برای
اینکه چنی��ن مدیری به توانائ��ی و قابلیت
الزم برای اج��رای پروژهای به این اهمیت
برس��د چه مقدار میباش��د؟ به باور آگاهان
ای��ن صنعت ،مدی��ر عامل هلدین��گ نباید
توجی��ه کند که علت برکن��اری مدیرعامل
پتروش��یمی آپادان��ا حادث��ه رخ داده در آن
طرح بوده اس��ت .زیرا صنعت پتروش��یمی
هر لحظه ب��ا خطر حوادث اینچنینی مواجه
اس��ت .مدیران بزرگ و ماندگار پتروشیمی
با توجه به دانش و ش��ناختی که از خطرات
و اهمی��ت مدیری��ت ای��ن صنع��ت بزرگ
داش��تند ،هرگز در واکنش به چنین حوادثی
اینگونه حک��م صادر نمیکردهاند .از طرفی
شنیده ش��ده است که مدیر عامل هلدینگ
خلیجف��ارس در مقابل حادثه آتش س��وزی
کش��تی تفریحی ش��رکت پازارگاد به دلیل
انتصاب ش��خص مورد نظر ایش��ان ،کام ً
ال

س��کوت ک��رده و هی��چ واکنش��ی نش��ان
ندادهان��د .در همین خص��وص ،مدیر عامل
هلدین��گ خلیج فارس ی��ک مدیر تولیدی
را مس��ئول پروژه آپادانا کرده است .شنیده
شده اس��ت که فرد منصوب شده تجربهای
در اجرای پروژه نداشته و این موضوع را نیز
شخص ًا به مدیر عامل هلدینگ گفته است،
با این اوصاف ،دلس��وزان پتروشیمی سؤال
میکنند که این تصمیم مدیریتی ،شبهه دار
و مصداق به هدر دادن بیتالمال نیست؟
برخی شنیدهها حکایت از آن دارد که
گویا فش��ار زیادی به مدی��ر عامل هلدینگ
آوردهاند که ش��خص مورد نظرش��ان را در
پتروش��یمی پارس منصوب کنند و ایش��ان
دیگر توان مقاومت نداش��تهاند؟ در صورت
صحت چنین خب��ری ،آیا این اقدام ،ضرر و
زیانی برای پتروشیمی پارس یا بیت المالی
ک��ه مدیری��ت آن به امانت ب��ه مدیر عامل
هلدینگ سپرده شده نیست؟ در همین حال،
شنیده شده اس��ت انتصاب مدیر جدید امور
مالی هلدینگ حواش��ی زیادی ایجاد کرده
اس��ت .آگاهان و منابع مطلع به دانش نفت
گفتند :آیا مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس

میدان��د جوان بی تجرب��های که به عنوان
مدیرمالی این هلدینگ منصوب کرده است،
چه برخوردی با کارکنان مدیریت مالی دارد
و چ��ه مقدار روحی��ه کار و انگیزه آنان را از
بین برده اس��ت؟ این آگاه��ان در ادامه این
پرس��ش را مطرح کردهاند که؛ به راس��تی
چنین انتصاب نادرس��ت و غیرکارشناسی و
ب��ه تبع آن کاهش انگیزه کارکنان مدیریت
مال��ی هلدینگ خلیج ف��ارس ،ضررو زیانی
برای بیت المال نداش��ته ،حق الناس نبوده
و شبهه دار نمیباشد؟ در ادامه این پرسش
مطرح شده است که به راستی چگونه است
که آقای ربیعی در مقابل ارقامی حتی در حد
اضافه کار کارگ��ران و نیروهای زحمتکش
خدماتی ،اینگونه حساس هستند ولی تبعات
منفی و بسیار کالن انتصاب مدیران نا آشنا
با پتروشیمی را ناصواب نمیدانند؟ در پایان
مناب��ع مطلع اینطور س��ؤال کردهاند که؛ آیا
آوردن طیف گس��تردهای از افراد نا آشنا در
صنعت پتروشیمی به این هلدینگ ،علیرغم
حضور نیروهای کارشناس��ی بسیار توانمند،
شبهه دار و ناصواب نیست؟

