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گرانی کاغذ ،خود تحریمیو
خطر تعطیلی مطبوعات تخصصی

نبود ،کمبــود و گرانی کاغذ بالی جان مطبوعات شــده
اســت .در این میان ،مطبوعات تخصصی به عنوان رکن چهارم
دموکراســی در حوزه صنایع تخصصی ،در شرایط بسیار بغرنجی
به ســر میبرند .متأسفانه در بحران شــدید کاغذ و دیگر اقالم
مربــوط به چاپ ،فیلم ،لیتوگرافی ،و زینگ فاصله حرف تا عمل
مسئوالن نیز به مانند رفتن مسیر از کوهپایه تا قله اورست است!
شــوربختانه متولیان نتوانسته اند به هیچ یک از تعهدات خود در
تأمین پایدار اقالم مطبوعات عمــل نمایند و تا این لحظه فقط
شــعار داده شده است و بس .متاسفانه دچار خود تحریمیبزرگی
در حوزه مطبوعات تخصصی هســتیم و با این «دست فرمان»
دیــری نخواهد پاییــد که تمام مطبوعات ذره ذره آب شــوند و
به فراموشــی سپرده شــده و به تعطیلی کشیده شوند .مثال این
روزهــای مطبوعات به ویژه مطبوعــات تخصصی ،مانند طفلی
رها شــده در بیابان اســت که هیچ فریاد رسی ندارد و هرکس
از راه میرســد «خنجی» و یا «ضربی» به این طفل رها شــده
در بیابان میزند .متاســفانه مطبوعات به مثابه کشــتی طوفان
زده ای اســت کــه هر لحظه امکان دارد به گل بنشــیند و گل
نشستن همانا و به ورطه نابودی افتادن همانا .شوربختانه برخی
از بازاریان و برخی تاجــران صنعت کاغذ و وارد کنندگان عمده
کاغذ نیز مته به خشخاش میگذارند و با عنوان کردن رقمهای
نجومیبــرای کاغذ ،مدیران مطبوعات را دچار چالشهای جدی
کرده اند .رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در اینباره
میگوید :کاغذ به کشور وارد شــده اما سودجویان با احتکار آن
مترصد افزایش قیمت نشســته اند .به هر تقدیر ،شــرایط بسیار
بغرنجی اســت .خطــر در کمین مطبوعات بــه ویژه مطبوعات
تخصصی نشسته اســت و اگر فکری عاجل برای این وضعیت
بسیار نابهنجار نشــود ،تعطیلی مطبوعات دور از انتظار نخواهد
بود .امید است با پیگیریهای دقیق و بررسیهای کارشناسی ،این
دغدغه به حق مطبوعات جامه عمل پوشــانده شود و مطبوعات
که شــرایط ســختی را در این روزها میگذرانند با تدبیر درست
مسئوالن به ساحل امن رهنمون شوند.
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وزیر محترم نفت به تازگی ابالغیه ای با
هدف صرفه جویی به تمامیشرکتهای ذیربط
ابــاغ کرده اند که اگرچــه در برخی موارد ،از
جمله محدودیت ماموریتها و بویژه ماموریتهای
خارجــی یا انعقاد قرارداد با مشــاوران حقیقی،
حــاوی نکات امیدوارکننــده ای برای حصول
صرفه جویی در صنعت نفت است اما در برخی
مواد ،ابهاماتی ایجاد کرده که بررسی تفصیلی آن مجال فراخ تری میطلبد.
آنچه در این مختصر به آن میپردازم ،ممنوعیتی است که پیرو این ابالغیه
برای خرید نشریات تخصصی در صنعت نفت ایجاد شده است.
نشــریه تخصصی «دانش نفت» نخستین و قدیمیترین هفته نامه
تخصصی صنعت نفت اســت که پس از آنکه سالها در انتظار کسب مجوز
برای انتشــار آن بودیم ،از نیمه دوم سال  ۱۳۸۴اجازه انتشار پیدا کرد و از
آن زمان تاکنون ،نزدیک به  ۱۳سال است که بدون حتی یک هفته وقفه،
منتشر شده و به نشریه ای نام آشنا در صنعت نفت تبدیل شده است .هدف
این نشریه ،اطالع رسانی و ارائه گزارشها و تحلیلهای جامع در مورد مسایل
مختلف جاری در صنعت نفت بوده که به مرور زمان با گســترش فضای
مجازی ،علیرغم آنکه فعالیت خود را در فضای مجازی نیز گسترش داده ،اما
به با وجود مشکالت فراوان از جمله نوسانات فراوان قیمت کاغذ در مقاطع
زمانی مختلف و همچنین محدودیتهای مالی ،به عنوان نشریه ای متعلق به
بخش خصوصی ،مشکالت را پشت سر گذاشته و به دلیل قدمتی که دارد،
به انتشار کاغذی نیز وفادار مانده است.
نشــریات تخصصی ،مخاطبی جز مدیران و کارشناسان و کارکنان
صنعت نفت و شــرکتهای تابعه ،اعم از دولتی و خصوصی ندارند و طبیعی
است که نشــریه ای تخصصی ،نمیتواند روی دکههای روزنامه فروشی
مخاطبی پیدا کند چراکه مخاطبش ،با مخاطبی که در دکهها در پی نشریات
عمومیو بعضا زرد یا روزنامههای یومیه است ،تفاوت دارد .به همین دلیل،
مخاطب دانش نفت ،در صنعت نفت اســت و بــرای حفظ این مخاطب،
به ارســال نشــریه به وزارت نفت و مجموعههای تابعه ،ادامه داده ایم و با
توجه به مشــکالت فراوان مالی ،درآمدی که نشریه از طریق تک فروشی
و اشتراک به مجموعه نفت دارد ،تنها بخشی از هزینهها را کفاف میدهد و
به همین دلیل است که میتوانیم مدعی باشیم در تداوم انتشار این نشریه،
به هیچ وجه نفع مادی در میان نیست و صرفا پیگیری کارکنان و مدیران
صنعت نفت برای دریافت هفتگی نشــریه ،عالقه به این حوزه و تمایل به
استمرار راهی که  ۱۳سال پیش آغاز شده ،موجب پیگیری این مسیر شده
است .در تمامیکشورهای پیشرفته جهان ،نه تنها نشریات تخصصی ،بلکه
روزنامههای کاغذی نیز به انتشار خود ادامه میدهند چرا مطالعه در اغلب
کشورهای جهان ،به یک فرهنگ تبدیل شده و گسترش فضای مجازی،
نتوانســته نشریات کاغذی را از گردونه خارج کند .به عنوان مثال ،مجموع
شمارگان روزنامههای ژاپنی یومیوری شیمبون ،آساهی شیمبون و ماینیچی
شیمبون ســه روزنامه پرتیراژ ژاپن بیش از  ۲۲میلیون نسخه در روز است
که نشــان میدهد هنوز رسانههای چاپی در دنیا در اولویت قرار دارند .این
امر بویژه در مورد نشــریات تخصصی که حاوی مطالب تخصصی هستند
که طبیعتا در فضای مجازی ،به دلیــل محدودیت کاراکترها ،امکان ارائه
آن به صورت کامل وجود ندارد ،بیشــتر صدق میکند و در سراسر جهان
همچنان نشــریات تخصصی ،پیشروتر از فضای مجازی ،به اطالع رسانی
ادامه میدهند و نسخههای الکترونیکی آنها چند روز پس از انتشار نسخه
چاپی ،با پرداخت هزینه در ســایت قابل اســتفاده است که این هم نشانه
دیگری از اولویت داشــتن نشــریات کاغذی و چاپی در دنیاست .در چنین
شرایطی ،هر گامیکه در راستای حذف نشریات کاغذی برداشته شود ،صرفا
این فاصله را بین ایران و کشــورهای دیگر جهان تعمیق میکند .بویژه در
مورد نشریات تخصصی که مخاطب عام ندارند.
جناب آقای مهندس زنگنه!
اگر بررســی بفرمایید ،مجموع هزینههایی که برای اشتراک نشریه
دانش نفت و سایر نشریات تخصصی صنعت نفت از بخش دولتی به طور
سالیانه در نظر گرفته میشود بسیار ناچیز است ،بطوریکه درصد بسیار ناچیز
و کوچکی از هزینههای روابط عمومیها را شامل میشود که سخن گفتن
از صرفه جویی با حذف این هزینه ،صرفا ناشی از برداشتهای اشتباه احتمالی
اســت .درحالی که در برخی حوزههای صنعــت نفت در مواردی همچون
خرید قطعات و تجهیزات ،گاه هزینههایی ،ســه برابر هزینه واقعی فاکتور
میشــود که عموما با دالر محاسبه میشــود و صرفا یک مورد از صرفه
جویی در چنین هزینههایی که جنابعالی به عنوان شیخ الوزرای نفت ،قطعا
بیش از ما با آن آشنایی دارید ،بیش از مجموع هزینههای اشتراک نشریات
تخصصی صنعت نفت در یک دوره چند ساله است .این که صرفه جویی را
نه از بخشهای خرید تجهیزات و با قطع دست دالالن ،بلکه از حوزه اطالع
رسانی آغاز کنیم ،خبر خوبی نیست .بویژه در شرایط کنونی که صنعت نفت
با تحریمهایی مواجه میشود که اطالع رسانی درباره مختصات و ملزومات
عبور از آن ،از طریق همین رســانههای تخصصی امکانپذیر خواهد بود ،نه
صرفــا در فضای مجازی که اخبار راســت و دروغ ،به طرز عجیبی در هم
آمیخته شده است.
جناب آقای وزیر!
فرامــوش نمیکنم جنابعالی در جلســه ای گالیه داشــتید که چرا
خبرنگاران و رســانههای ما در فعالیت خود اســتمرار ندارند و گفتید که در
وین ،سالهاست خبرنگاران خارجی حوزه نفت ،تغییر نمیکنند اما خبرنگاران
و رســانههای ایرانی عموما دستخوش تغییر میشوند و همین امر موجب
کاهش اطالعات آنها در حوزههای تخصصی میشود .دانش نفت  ۱۳سال
این مســیر را پیموده و افتخار میکند که چراغ این مســیر را روشن کرده
و بخشی از نویســندگان و خبرنگاران فعال حوزه انرژی که این روزها در
رســانههای مختلف قلم میزنند ،فعالیت خود را در حوزه نفت از نشــریه
«دانش نفت» شــروع کرده اند ،نه به امید بهره مادی از فروش نشریه که
سالهای اخیر به دلیل نوســانات قیمت کاغذ ،از سود مادی خبری نیست،
بلکه به دلیل تمایل به اســتمرار راهی که آغاز کرده ایم و  ۱۳سال با همه
سختیها پیموده ایم ،و بدون مخاطبان خاص ،استمرار آن امکانپذیر نیست.
جناب مهندس زنگنه ،انتظار تجدیدنظر در این ابالغیه را داریم تا این
نشریه حداقل به دست مخاطبان تخصصی خویش در صنعت نفت برسد و
همچنان بتواند به رسالت خویش در آگاهی رسانی و بیان اطالعات دقیق
این صنعت با ریشه بپردازد.

نسيم جواني در صنعت نفت
گام نهايي قانون منع به کارگيري بازنشستگان در صنعت نفت برداشته شد؛
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دانش نفت :کمتر از دو ماه فرصت باقي
مانده تا بازنشستگان صنعت نفت نيز مانند
ساير مديران بازنشســته در دستگاههاي
ديگر جاي خود را بــه جوانان دهند .اتفاقي
که شايســته بود زودتر از اينها رخ ميداد تا
امکان حضور جوانان در بخشهاي مديريتي
صنعت نفت فراهم شــود تا پيشکســوتان
صنعت ،در قامت مشــاوره به جوانان ،آنان
را همراهي کنند تا صنعت نفت هم از تجربه
پيشکسوتان بهره مند شود و هم روح جواني
بر صنعت دميده شود.

تعداد مديراني که در صنعت نفت به
سن بازنشستگي رسيدهاند و بايد کنار بروند
کم نيست اما حداقل  12نفر از مديران ارشد
صنعت نفت در بين بازنشستگان قرار دارند
کــه همگي از مديران شايســته اي بودند
که ســالها در صنعت نفت تالش کردند و
اکنون زمــان بهره گيري از نيروي جوانان
به جاي آنها رسيده است .البته بيژن زنگنه
وزير نفت پيــش از ابالغ چنين قانوني هم
تالش کرد تا جوانان را به صنعت نفت وارد
کند و در همين راستا ،يکي از معاونتهاي
خود را به يک جوان ســپرد؛ صادق آبادي
مديرعامل شــرکت ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي .اما حال ،روند جابجايي
مديران سرعت بيشتري ميگيرد.
قانون منع به کارگيري بازنشستگان
در  ۲۹ارديبهشــت ماه سال  ۹۵طبق اصل
 ۱۲۳قانون اساسي به تاييد شوراي نگهبان
رســيد و در تاريخ  ۴خرداد ماه همان سال
نيز از ســوي مجلس شوراي اسالميتاييد
شــد اما آن قانــون کامل نبــود و نياز به
بررسي مجدد پيدا کرد تا اينکه در نخستين
روزهــاي مردادمــاه ،نماينــدگان مجلس
شــوراي اســاميبا  ۱۹۴راي موافق ،اين
قانون را اصالح کرده و دامنه اســتثناهاي
آن را کاهش دادند .پيش از اين اصالحيه،
نمايندگان مجلس ،ســفرا و معاونين وزير
مســتثني بودند که با اصالحيه جديد ،اين
رويا خالقي
دانش نفت :شمارش معکوس
براي بازگشــت تحريمهاي آمريکا عليه
ايران در حالي آغاز شــده که کارشناسان
بينالمللــي هر روز بــه پرزيدنت ترامپ
يــادآوري ميکنند تحريم نفــت ايران
ميتواند قيمت نفت را به باالي  ۱۰۰دالر
براي هر بشکه برساند .بدون ترديد ،دنيا
همانند ســال  ،۲۰۱۲ترامپ را در تحريم
نفت ايــران همراهي نخواهد کرد .زيرا...
؛ -۱ترامــپ ،رئيس جمهــوري آمريکا
که اين روزها ســعي دارد از تريبونهاي
مختلــف آمادگياش را بــراي مذاکره با
همتاي ايرانــي خود اعالم کند ،در حالي
هشــتم مه ( ۱۸ارديبهشتماه) بهصورت
يکجانبــه و در مقابــل ميليونها بيننده

افراد هم مشــمول قانون منع به کارگيري
بازنشستگان خواهند شد .اما چه کساني از
وزارت نفت ميروند و چه کساني جايگزين
آنها خواهند شد؟
باالتريــن ســمت ،قائم مقــام وزير
نفت اســت .خانم مرضيه شــاهدايي که
مدتي نيز مديرعامل شــرکت ملي صنايع
پتروشــيميبود و بــا هدف نشــان دادن
نگــرش مثبت وزير نفت بــه زنان ،به اين
سمت منصوب شد اکنون بايد در کنار ساير
بازنشســتگان ،از اين منصب کناره گيري
کند .البته معلوم نيست چه کسي جايگزين
او ميشــود ،اما شــايد با توجه به وضعيت
کنونــي صنعت نفــت و ابالغيه وزير نفت
براي صرفه جويي و تشريفاتي بودن سمت
قائم مقام وزير ،ديگر اين منصب به کل در
وزارت نفت حذف شود.
از بين معاونان وزير نفت ،تنها صادق
آبادي ،مديرعامل شــرکت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي بازنشسته نيست
و ســاير معاونان وزير ،بايد جاي خود را به
مديران جديد بدهند .علي کاردر ،مديرعامل
شرکت ملي نفت ايران ،حميدرضا عراقي،
مديرعامل شــرکت ملي گاز ايران و سيد
رضا نــوروززاده ،مديرعامل شــرکت ملي
پتروشــيميهم کنار خواهنــد رفت .جالب
اينجاســت که نوروززاده ســال گذشته به
عنوان مدير عامل پتروشيميانتخاب شد و
حاال بايد کنار برود.
بــراي مديريت عاملي شــرکت ملي
نفت ،نامهاي چون محســن پــاک نژاد،
معاون مديرعامل شــرکت ملي نفت ايران
در امور توليد ،ســيد صالــح هندي ،مدير
اکنشاف شــرکت ملي نفت و رضا خليلي
معاون کنوني مديرعامل شرکت ملي نفت
در امور عمليات غيرصنعتي شنيده ميشود
و بــراي شــرکت ملــي گاز و جايگزيني
مهنــدس عراقــي ،مدير عامــل موفق و
خوشــنام گاز ،هم گويا نام آيدين ختالن،

تلويزيوني در سراسر جهان از يک توافق
بينالمللي خارج شــد که بسياري او را از
اين کارش منع کرده بودند .او اما بســيار
صريح از بازگشــت تحريمهاي ايران و
بهويژه نفت ايران ســخن گفت و اعالم
کرد که صادرات نفــت ايران را به صفر
ميرساند .تنها ساعتي پس از اين خروج،
واکنش دنيــا به ســخنان او جالب بود
«تحريم نفت ايران شــدني نيست» اين
بار دنيا برخالف سال  ۲۰۱۲پشت آمريکا
نبود -۲.ســالي که مذاکــرات ايران و ۶
قدرت برتر جهاني براي دستيابي به يک
توافق بينالمللي آغاز شد ،ايران افزون بر
آمريکا و مجلس نمايندگان اين کشــور
از ســوي شوراي امنيت ســازمان ملل،
اتحاديه اروپا ،انگليس ،کانادا و ســوئيس

تعداد مديراني که
در صنعت نفت به سن
بازنشستگي رسيدهاند و
بايد کنار بروند کم نيست اما
حداقل  12نفر از مديران
ارشد صنعت نفت در بين
بازنشستگان قرار دارند که
همگي از مديران شايسته
اي بودند که سالها در
صنعت نفت تالش کردند و
اکنون زمان بهره گيري از
نيروي جوانان به جاي آنها
رسيده است

حســن منتظر تربتي ،مدير عامل شرکت
مهندسي و توسه گاز و بهزاد بابازاده مطرح
شــده است .براي جانشــيني نوروززاده در
شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي ،احتمال
انتخاب آيدين ختالن وجود دارد .او که چند
ماه پيش به عضويت هيات مديره شرکت
صنايع پتروشــيميخليج فارس ،به عنوان
بزرگترين هلدينگ پتروشيميکشور درآمد،
حاال شانس اول نشستن بر کرسي شرکت
ملي صنايع پتروشيمياست.
رکن الدين جوادي ،معاون وزير نفت
در امــور نظارت بر منابــع هيدروکربوري؛
اميرحسين زماني نيا ،معاون امور بين الملل
و بازرگاني وزيــر نفت؛ حبيب اهلل بيطرف،
معاون امور مهندســي ،پژوهش و فناوري
وزير نفت؛ و ســيد اصغر هندي ،مشــاور
حقوقي و بين الملل بيــژن زنگنه و عضو
هيات مديره شــرکت ملي نفت ايران هم
بايد مسئوليت خود را ترک کنند و نامهاي
مختلفي براي جايگزيني آنها مطرح شــده
است.

شــجاع الدين بازرگاني ،معاون امور
حقوقــي و مجلــس وزيرنفت نيــز که در
دوره وزراي مختلــف ،اين مســئوليت را
بر عهده داشــت ،حاال بايد کنــار برود و
محســن دالويز به دليل تــوان تعامل باال
با نماينــدگان مجلــس ،مهمترين گزينه
جايگزيني بازرگاني محســوب ميشــود
که در ســال گذشــته هم نامش براي اين
مسئوليت مطرح شده بود .هرچند که او به
تازگي به عنوان مديرعامل شــرکت بهينه
سازي مصرف سوخت انتخاب شده و شايد
به همين دليل در مســئوليت کنوني خود
باقي بماند.غالمرضا منوچهري ،معاون امور
توسعه و مهندسي مديرعامل شرکت ملي
نفت ايران هم بايد مسئوليت خود را تحويل
دهد .از ســلبعلي کريميو رضا دهقاني به
عنــوان گزينههــاي احتمالي جانشــيني
منوچهري ياد شده است.
حســين کاظم پوراردبيلــي ،نماينده

اسامي مديران بازنشسته
نام و نام خانوادگي

سمت

رکن الدين جوادي

معاون وزير نفت در امور نظارت بر منابع
هيدروکربوري

اميرحسين زماني نيا

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت

شجاع الدين بازرگاني

معاون امور حقوقي و مجلس وزيرنفت

حبيب اهلل بيطرف

معاون امور مهندسي ،پژوهش و فناوري وزير نفت

علي کاردر

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران

حميدرضا عراقي

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران

رضا نوروززاده

مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي

سيد اصغر هندي

عضو هيات مديره شرکت ملي نفت ايران

غالمرضا منوچهري

معاون امور توسعه و مهندسي مديرعامل شرکت
ملي نفت ايران

حسين کاظم پوراردبيلي

نماينده ايران در اوپک

بيژن عالي پور

مديرعامل شرکت ملي نفتخيز جنوب
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ترامپ تنها

تحت تحريم قرار داشت .مذاکرات ايران
و گــروه  ۵+۱که حدود  ۲ســال به درازا
کشيد ســرانجام در ديماه  ،۹۴به برنامه
جامع اقدام مشــترک منجر شــد؛ يعني
برجام .پــس از آن بود که صادرات نفت
ايران از کميبيش از روزانه يک ميليون
بشــکه به  ۲ميليون و  ۹۰هزار بشکه و
روزانه  ۲ميليون و  ۱۱۵هزار بشــکه در
سالهاي  ۹۵و  ۹۶رسيد .شوراي امنيت
سازمان ملل متحد ،اتحاديه اروپا ،انگليس
و کانادا ،ســوئيس همچنان مدافع برجام
و مخالف تحريم ايرانند -۳.بايد واقعبين

ايران در اوپک و بيژن عالي پور ،مديرعامل
شــرکت ملــي نفتخيز جنوب نيــز بايد از
سمت خود خداحافظي کنند.بر اين اساس،
بايد ديــد اين گمانه زنيها تا چه حد رنگ
واقعيت به خود ميگيرد اما نکته مهم اين
است که در آستانه اجرايي شدن تحريمها،
وزير نفت قطعا زودتر از پايان يافتن مهلت
شــصت روزه ،مديران جايگزين را انتخاب
خواهد کرد تا با توجه به باقي ماندن کمتر
از ســه ســال از عمر دولت فعلي ،مديران
جديــد از فرصــت کافي براي تســلط بر
زيرمجموعه و پيشــبرد برنامههاي خود را
داشته باشند .ضمن اينکه مصوبه مجلس،
فرصتي مناسب براي پوست اندازي صنعت
نفت اســت تا با روي کار آمــدن مديران
جديد ،شــاهد تحولي جديد در صنعت نفت
و پيشــبرد برنامههاي وزارتخانه با قدرت
ريســک باالتر و محافظــه کاري کمتري
باشيم.

بود .آمريکا يکي از بزرگترين قدرتهاي
دنياست و در آن ترديدي نيست ،اما راه و
روش رئيس جمهوري اين کشــور بدون
ترديد ،مورد تائيد جهانيان نيســت .زدن
زير يک توافق بينالمللي شايسته چنين
کشوري که مدعي است در همهامور در
دنيا در جايگاه نخست قرار دارد ،نخواهد
بود .او بــدون توجه به نظرات بينالمللي
فقط حرف ميزند .يک نمونه ساده انتظار
او از سازمان کشورهاي صادرکننده نفت
(اوپک) و عربســتان براي افزايش توليد
نفت براي جبران کاهش عرضه ناشــي

از تحريم نفت است که حسين کاظمپور
اردبيلي ،نماينده ايــران در هيئت عامل
اوپک ،در گفتگويي با رويترز اين انتظار را
به دليل اين که عربستان ظرفيت افزايش
 ۲ميليون بشــکه نفــت در روز را ندارد،
نادرست ميداند -۴.قيمت نفت برنت در
پايان معامالت  ۳۰ژوئيه (دوشنبه ،هشتم
مردادماه) به  ۷۵دالر و  ۱۲سنت براي هر
بشکه رســيد که  ۱۵سنت در هر بشکه
بيشتر از روز جمعه بوده است .همچنين
قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت به
 ۷۰دالر و  ۱۳سنت براي هر بشکه رسيد
که  ۴۴ســنت از روز دوشنبه بيشتر بود.
بازار نفت همچنان تحت تاثير بازگشــت
تحريمهاي ايران و کمبود عرضه است.
مشتريان نفت ايران مانند کره جنوبي و

ژاپن همچنان مصمم به دريافت معافيت
از آمريکا بــراي ادامه خريد نفت از ايران
هســتند و بعيد اســت واشــنگتن با آن
مخالفت کند که اگر اينکار را نکند قيمت
نفت ،رکورد جديدي را ثبت خواهد کرد؛
از  ۱۰۰دالر ميگويند تا  ۴۰۰دالر که اين
به نفع آمريــکا نخواهد بود -۵.پرزيدنت
ترامپ بهطور حتم با روحيه خاصشــان
نيمنگاهي بــه انتخابات کنگرهامريکا در
اواخر نوامبر خواهند داشت .زيرا افزايش
قيمت نفت را مصرفکنندگان آمريکايي
بايد در جايگاههاي سوخت پرداخت کنند
و اين افزايش بدون شک حاصل سياست
يکجانبهگرايي شخص ترامپ است .نفت
ايران همچنــان بزرگترين برگ برنده
براي ترامپ است ،اگر باهوش باشد.

تحلیل
گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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پایبندی شرکت نفت به سازوکار بورس؛ شرط
موفقیت بورس نفت
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حمید کمار

اين موارد بايد در دستور کار وزارت نفت قرار گيرد؛

شليک کن ژنرال!

احسان نجابت

دانــش نفــت :باوجــود
درگيريهــاي لفظــي در حوزه
قدرتهاي ســخت ،بــه نظرم
جبهه اصلي تقابــل ميان ايران
و ايــاالت متحده در شــرايط
کنوني نه مياديــن نظاميبلکه
عرصههــاي اقتصادي اســت.
شکي نيست که پيشاني اقتصاد ايران و مهمترين منبع
درآمد دولت به ويژه درآمدهاي ارزي ،صنعت نفت است.
نفت خام ،گاز مايع ،انواع مشــتقات نفتي و محصوالت
پتروشــيميبخش اصلــي و حياتي صادرات کشــور را
تشــکيل ميدهد و به تنهايــي ميتواند تکليف اقتصاد
ايران را مشخص کنند.
معموال تقابل قدرتهايي که هزينه تقابل ســخت
را براي تحقق اهداف خــود بيش از منافع آن ميبينند
داراي سه مرحله است .مرحله اول شامل زور آزمايي و
قدرت نمايي طرفين است .هر يک از طرفين با نمايش
کارتهاي قدرت خود تــاش ميکند به طرف مقابل
بفهماند که چه ابزارهايي براي به کرسي نشاندن نظرات
خــود دارد .مرحله دوم با مذاکــرات محدود ،مذاکرات
رســميو نهايتا توافق نسبي سپري ميشود .اما مرحله
سوم در حقيقت با بررسي نتيجه توافق سپري ميشود.
هريک از طرفين دائم با سبک و سنگين کردن هزينهها
و عوايد توافق براي خود بــه اين موضوع فکر ميکند
کــه آيا ظرفيت باال بردن منافــع خود را دارد يا بايد در
چارچــوب توافق و تعادل موجــود حرکت کند .بديهي
است با استنباط هريک از طرفين از وجود ظرفيت چانه
زني بيشــتر حتما مجددا اين چرخه شــروع شده و به
مرحله اول بازميگرديم .به نظر ميرســد تحليل سران
کاخ سفيد دقيقا چنين است و نتيجه بازگشت به مرحله
اول است .هرگونه اظهار نظر در اين مورد که اگر چنين
کرده بوديم يا چنان اين تصميم اتخاذ نميشــد صرفا
يک گمانه زني اســت که احتماال بــا آوردن قرينه اي
براي آن ادعاي مذکور با ترديد مواجه ميشود .بنابراين
اکنون مهمتر از اينکه برســر چــه ميکرديم بهتر بود
بحث شود الزم است در مورد چه کنيم تبادل نظر شود.
در خــرداد ماه ســال  ۹۴در يادداشــتي با عنوان
«اسب توسعه زين نشــده است» ،پيش از نهايي شدن
توافق بزرگ هســته اي که بعدا برجام نام گرفت بيان
کردم که با توجه به عملکرد متوســط کشور در دوران
پيــش از توافق (مرحله اول) قطعــا اين توافق نيز يک
تفاهم متوســط با نقــاط قوت و ضعف جــدي خواهد
بود .بــه دليل توانمندي تيم مذاکــره کننده و مجموع
شرايط ،توافق حاصل از عملکرد ما در مرحله اول ،بهتر
بود .تجربه نشــان داد که نتيجه همــان بود که پيش
بيني ميشــد اما ظهور دولتي تماميت خواه با انتظارات
حداکثري در روابط بين المللي کمتر قابل پيش بيني بود
که محقق شــد .امروز واقعيت اينست که دولت مستقر
در آمريــکا از منافع خود در تفاهم ايجاد شــده راضي
نيست و بدنبال حداکثرسازي منافع خود است .بنابراين
چرخــه مجددا آغاز شــده و به مرحله اول بازگشــتيم.
در ايــن مرحله بايد قدرت نمايي کرد .بايد نشــان داد
که ميتوانيم تهديدهاي طــرف مقابل را خنثي کنيم،
ميتوانيم تهديدش کنيم ،ميتوانيم به زندگي خود ادامه
دهيم و شــديدا ميخواهيم کــه در يک تفاهم عادالنه
برد-برد با او به سر بريم.
به نظــرم حاکميت به اين يقين رســيده که دوران
توافق ســپري شده و مرحله زورآزمايي مجدد براي توافق
بزرگ تر آغاز شده اســت .رئيس جمهور به صراحت اين
جمع بنــدي را اعالم کرد .فرمانده ســپاه قدس به غايت
ايــن نقش را کامــل و بي نقص ارائه داد .اعالم شــفاف
ظرفيتهاي کشــور در حوزه قدرت ســخت و نشانههايي
براي اثبات درستي مدعاهاي مطرح شده .حتي فراتر از آن
استراتژي کالن مقابله يعني درگيري نامتقارن و جغرافياي
آن نيز اشــاره شد .به نظر ميرســد باتوجه به عدم تمايل
واقعي طرفين براي ورود به مقابله فيزيکي ،ســردار امکان
نقش آفرينــي بيش از اين را در ايــن مرحله ندارد و اين
ژنرالهاي اقتصادي هستند که بايد به ميدان بروند.
واقعيت اينست که مهمترين عرصه تقابل حوزه
اقتصاد اســت .حوزه اي که ميتواند منشــا تهديدات

بســياري براي کشور باشد و طرف مقابل حس برتري
محســوس و کم هزينــه اي را در آن دارد .نيازي به
گفتن نيســت که اقتصاد کشور در شــرايط کنوني به
شــدت به عملکرد صنعت نفت وابسته است .بنابراين
مهمتر از مواضع ســرداران توانمند نظاميکشــور بايد
منتظــر عملکرد و مواضع ژنرالهاي اقتصادي به ويژه
در وزارت نفــت بود .مهمتر از بســتن تنگه هرمز باز
کردن بازارهاي جهاني بــر روي محصوالت ايراني و
امکان تبادالت مالي تعيين کننده است .بايد تصميمات
خاص براي شــرايط خاص گرفت .بديهي است شرط
اساســي براي پيروزي در هر عرصه اي ابتدا مشارکت
و همراهي مردم اســت .شايد پاره اي از گشايشهاي
اجتماعي و سياسي بتواند همدلي ،همراهي و همکاري
حداکثري در جامعــه ايجاد کند .اصــوال تهديدهاي
خارجــي همواره اتحاد زير پرچــم را ايجاد ميکند اما
شــايد برخي دلخوريها و بــي اعتماديهاي موجود
گروههاي قابل توجهي را پراکنده و نااميد کرده باشــد
کــه ضرورت اصلي و مهمترين فاکتور حياتي موفقيت
در هرعرصه اي پرداختن به اين سرمايههاي اجتماعي
است.
اتــاق فکر ضد ايراني حاکم بر کاخ ســفيد معتقد
اســت که چون دوران پيش از توافق را دولت گذشــته
با تســامح و تساهل گذرانده ،مذاکرات نتيجه حداکثري
مورد نظر آنها را نداشته و بنابراين با بازگشت به مرحله
قبل ميخواهد جبران مافات کند .اکنون نوبت ماســت
که نشــان دهيم ماهم معتقديم که مشکالتمان در آن
زمان بيش از آنکه ناشــي از تحريمها بوده باشد ناشي
از مشــکالت مديريتي داخلي بوده است .موضوعي که
زنگنــه بارها اعــام کرده بود و معتقد بــود بايد جاي
ســربازها را در وزارت نفت ژنرالها بگيرند تا مديريت
کارآمدتر شــود .اکنون بهترين زمان بــراي اثبات اين
مدعاست تا ژنرال نشــان دهد که ما ميتوانيم .يادمان
باشــد در تاريخ توافقات را تنها به پاي زمامداران وقت
نمينويسند بلکه عمدتا به پاي نسل موثر حاضر در آن
زمان مينويسند.
اين موارد بايد در دستور کار وزارت نفت قرار گيرد
چراکه فارغ از زمان ،مجريــان و نحوه مذاکره مذاکره
کنندگان ،موفقيت در اين موارد اســت که قدرت چانه
زني را در مذاکرات آتي مشــخص ميکند .توافق خوب
ناشــي از دوران پيش از توافق ،يعني زمان زورآزمايي
است.
• ايجاد ظرفيــت امن ،اقتصادي و معقول براي تقاضاي

انرژي داخلي

راهکارها:

 تسريع در تکميل کامل پااليشگاه ستاره خليجفارس و ساير طرحهاي افزايش ظرفيت پااليشگاهها
 برنامه ريزي براي بهره گيري مجدد از رافينيتپتروشيميهاي آروماتيکي به جاي بنزين در پيکهاي
غيرمنتظره تقاضاي بنزين
 اجراي مجدد طرح ســهميه بنــدي از طريقکارت ســوخت با بازبيني و برطرف نمودن مشــکالت
طرح و همچنين تکميل نظــارت بر کل چرخه عرضه
از پااليشگاه تا مصرف کننده نهايي به منظور مديريت

تقاضــا و جلوگيــري از قاچاق ســوخت چراکه در اين
شــرايط بهره گيري از مکانيزمهاي قيمتي تنظيم بازار
ميسور نيست
 کمک جدي به عرضه برق شبکه وزارت نيرو ازطريق اتصال و عرضه واقعي ظرفيت مازاد و اضطراري
واحدهاي توليدي در زمانهاي پيک تقاضاي برق
 استفاده حداکثري از گاز براي سوخت نيروگاههاو کارخانجات به دليل عدم امــکان صادرات گاز مازاد
در شرايط کنوني
• طراحي کانالهاي امن حمل ونقل ،بيمه ،فروش و دريافت

ارز واقعي نفت خام ،مشتقات نفتي و محصوالت پتروشيمي

راهکارها:

 تنوع بخشــي جدي بــه مبــادي صادراتي ازطريق حضور جدي در بنادر کشورهاي دوست ،تقويت
و اعطــاي امتيــازات جدي مانند ســوخت ارزان براي
گسترش جدي صادرات زميني
 عمده فروشــي محصوالت به عرضه کنندگانمنطقه اي به منظور فروش ترکيبي محصوالت با برند
غير
 تمرکز توليد از ميادين مشترک و کاهش توليداز ساير ميادين در صورت لزوم به کاهش توليد
 خريد واحدهاي پااليشــي در ساير کشورهايدوست از طريق تهاتر با نفت خام و مشتقات نفتي
 پذيرش واقعي فروش با ارزهاي محلي و تهاتربا کاالهاي اساسي و سرمايه اي
 الزام واحدهاي پتروشــيميو پااليشــگاهي بهپرداخت ارزهاي صادراتي به بانک مرکزي و توزيع ارز
توسط بانک مرکزي در سامانه نيما به منظور جلوگيري
از نگرانيهاي موجود که باعث عدم عرضه در هفتههاي
اخير شده اســت .درغير اينصورت خوراک اين واحدها
بايد به صورت ارزي دريافت شود که البته تجربه نشان
داده اين روش عمال پاسخگو نيست و بهتر است همان
الزام تحويل ارز عملياتي شود.
 اخذ مصوبات الزم از شوراي عالي امنيت ملي بهمنظور حفاظت از تصميم گيران حوزه فروش به منظور
تقويت روحيه و افزايش انگيزه تصميم گيريهاي قاطع
و ضربتي
 ايجاد کنســريومهاي قدر با مشارکت بيمههايداخلــي و تقويت بيمههاي اتکايي داخلي به منظور حل
مشکل بيمه باربري با اخذ مصوبات دوران اضطرار
• بازطراحي اســتراتژي و برنامه توسعه صنعت نفت در

باالدست و پايين دست
راهکارها:

 اولويت بندي پروژههاي توســعه اي به منظورتعيين نحوه تامين منابع مالي
 تهاتــر کاالهاي مورد نيــاز پروژهها با نفت ياارزهاي محلي حاصل از فروش نفت
 گردش جدي و واقعي به ســمت ظرفيتهايداخلي
 طراحي مکانيزمهاي اوراق مشــارکت ارزي باضمانت کاال به منظور تاميــن منابع مالي پروژهها که
درصورت اطالع رســاني درست و اقناع کننده ميتواند
در جمــع ک23687ردن نقدينگــي و کاهش عطش

کارشناس انرژی

تقاضاي ارز نيز موثر باشد
 تمرکــز جدي،حاکميتي ،حمايتــي و الزاميبرپروژههاي پتروشــيميو پااليشگاهي با پيشرفت باالي
 ۶۰درصد که ميتوانند در دو سال آينده به بهره برداري
برسند .يادمان باشــد فروش پلي اتيلن و متانول بسيار
ساده تر از نفت خام يا گاز است.
 ايجاد سازوکار مناســب و متمرکز براي تامينتجهيــزات خاص که توليد داخل ندارند مانند تجهيزات
دوار با توان باالتر از  ۲۵مگاوات ،يا پمپهاي دوزينگ،
سيستمهاي کنترل يا مواد خاصي چون تيتانيوم ،سوپر
داپلکس و امثال آن
 کاهش محســوس قيمت خوراک براي  ۵سالاول توليد طرحهاي جديد بــه منظور افزايش جذابيت
ســرمايه گذاري و ســهولت تامين مالي در پروژههاي
پتروشيميو پااليشي .اگر قرار است نفت و گاز به دليل
مشــکالت و هزينههاي ناشــي از فروش غيرمعمول،
عمال با قيمتي کمتر فروخته شود يا اصوال فروخته نشود
چرا اين ارزش افزوده در کشور ايجاد نشود؟
• تقويــت همکاريهاي بين المللي با صادرکنندگان نفتي

کــه مورد غضب امريکا قراردارند براي ايجاد ظرفيت باالتر

براي اثرگذاري بر بازارها

راهکارها:

 همکاري جدي تر با کشــورهايي مانند ونزوئالو روسيه به منظور ارائه بخشي از توليدات درقالب يک
سبد نفتي مشترک
 ايجاد تفاهمات تهاتر نفت با کاالهاي ثالث• طراحي برنامه جامع نگهداشت پيشگيرانه و تامين مواد

مورد نياز توليد به منظور حفظ توان توليد کشور

راهکارها:

 تامين کاتاليستها ،مواد شيميايي ،افزودنيها وقطعات يدکــي واحدهاي توليدي بايد به صورت خاص
در دســتور کار قــرار گيرد .بيــش از  ۲۴۰عنوان مواد
پرمصرف در صنعت نفت وجــود دارد که عمده آنها يا
در داخل توليد نميشود يا صرفا فرموالسيون آن انجام
ميشود .تصور کنيد اگر ماده اي چون متيل دي اتانول
آمين وارد نشــود چه اتفاقي در کشــور ميافتد .برنامه
ريزي جدي براي تامين اين مواد با تمرکز بر توان داخل
بايد طراحي گردد.
• تقويت وحدت و همدلي و همکاري در ســطوح مختلف

صنعت

راهکارها:

 تهيه و اعالم گسترده پيام وزير در مورد شرايطجديد و لــزوم تغيير نگرش همگان در اين شــرايط و
تقويت فضاسازي تبليغي به منظور ايجاد شور و هيجان
و همدلي و همکاري ملي
 پيگيــري واقعــي برنامههاي بهبود معيشــتکارکنان بدون هرگونه تنگ نظري
 تغييــر فوري مديــران زينت الســلطنه ،رفقا،دانشــجويان ،مديران تحميلي و سياسي يا بي انگيزه.
هم اکنون مديراني به غايت شجاع ،تصميم گير ،کاربلد،
شناخته شده و داراي مقبوليت و به صورت جدي داراي
پشتوانه سياســي و تجربي الزم اســت .عدم تغييرات
مديران نشــان ميدهد تغيير فضا توســط ژنرال هنوز
درک نشده است .اين تغييرات يک پيام جدي به جامعه
و بدنه صنعت نيز براي درک و همراهي تغيير شــرايط
است .مديران آقا اجازه و نوچه يا وامدار جريانات نزديک
بــه وزير کمکي به جنگ نامتقارن موجود که الزمه آن
تصميم گيري در لحظه و شــجاعت اســت نميکند.
همچنين جانشين ژنرال بايد فرمانده واقعي ستاد مقابله
باشد نه زينت وزارتخانه.
 اطرافيانــي کــه با بداخالقــي و خاميصرفانارضايتــي در بدنه ايجاد ميکننــد بايد از ژنرال دور
شوند و بروند گوشه اي در سلسه مراتب قرار گرفته و
اگر توانمندي داشته باشند به تدريج رشد خواهند کرد.
 جــوان گرايي جدي در دســتور کار قرار گيرد.الزاما از ميان کســانيکه هيچ ارتباطــي با ژنرال ندارند
حتــي اگر وزيــر محترم اطمينــان دارد کــه توانايي
نزديکانش بيشــتر است به دليل ايجاد مقبوليت نبايد از
آنهــا بهره گرفت .اين کار هم آينده اين نخبگان را تباه
ميکند هم تنش جدي و بحران مقبوليت ايجاد ميکند.
تجربه مشاوران جوان دولت گذشته را بياد آوريد.

در  ۴ماه نخست امسال؛

صادرات کاال از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  ۲۲درصد افزایش یافت
دانش نفت :صادرات کاال از منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس در چهار ماه نخســت امســال نسبت به
مدت مشــابه پارســال ۲۲ ،درصد افزایش یافت که
میعانات گازی در صدر آن قرار دارد.

احمــد پورحیدر ،مدیرکل گمــرک منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس با اشاره به صادرات پنج میلیون

و  ۹۸۴هزار تن کاالی غیر نفتی شــامل محصوالت
تولیدی منطقه به ارزش افزون بر ســه میلیارد و ۲۶
میلیــون دالر به خارج از کشــور ،گفــت :این مقدار
صادرات در مقایســه با مدت مشــابه پارسال از نظر
وزن  ۱۰درصــد و از نظــر ارزش  ۲۹درصد افزایش
داشته اســت.وی افزود :همچنین سه میلیون و ۹۲۶

هزار تــن میعانات گازی بــه ارزش  ۲میلیارد و ۵۸۲
میلیون دالر نیز از این منطقه به خارج از کشور صادر
شــده که مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش
 ۱۴درصد افزایش یافته است.مدیرکل گمرک منطقه
ویــژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد :در مجموع ،در
چهار ماه نخست امسال بیش از  ۹میلیون و  ۹۱۱تن

کاال نظیــر میعانات گازی ،متانول ،پروپان ،پلی اتیلن،
گوگرد ،اوره ،اســتایرن ،آمونیاک و نفت خام به ارزش
پنج میلیارد و  ۶۰۹میلیون دالر به خارج از کشــور از
منطقه ویژه اقتصادی پارس صادر شده که در مقایسه
با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش  ۲۲درصد افزایش
داشته است.

عرضه نفت خام در بورس ،یکــی از راهکارهای بی اثر کردن
تحریمهاســت و بررســی تجربه ناموفق اســتفاده از این راهکار در
ســالهای  ۹۰و  ۹۳نشــان میدهد که پایبندی شرکت ملی نفت
ایران ،شرط موفقیت آن است .مدتی است موضوع «عرضه نفت خام
در بورس» به عنوان یکــی از راهکارهای بی اثر کردن تحریمها با
اســتفاده از توان بخش غیردولتی مطرح شده و این موضوع با توجه
به در پیش بــودن تحریمهای نفتی ،به یکی از مهمترین مســائل
حوزه نفت و گاز کشــور تبدیل شده است .در همین راستا ،مروری بر
تجربههای پیشــین عرضه نفت در بورس و بررسی دالیل شکست
آن ،گام مهمیدر راستای ایجاد شــرایط الزم برای موفقیت اجرای
این سیاســت موثر بی اثر کردن تحریمها در شــرایط کنونی است.
شــکل گیری موضوع عرضه نفت خام در بورس ابتدا از ســال  ۷۹و
در قالب بند «ج» ماده  ۹۵برنامه ســوم توســعه مطرح گردید که به
ایجاد بورس کاال با همکاری دســتگاههای ذی ربط اشاره شده بود.
نهایتا با پیگیریهای وزارت اقتصاد ،زمینه الزم برای عرضه نفت در
بورس فراهم شــد .در نتیجه ،عرضه نفــت خام با هدف صادرات در
بورس کاال در سال  ۹۰و نیز عرضه نفت خام با هدف فروش داخلی
در در بورس انرژی سال  ۹۳صورت گرفت و در نهایت هر دو عرضه
ناکام ماند و بعد از مدتی متوقف شد .دالیل مختلفی مانند نامشخص
بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده (نفت بهرگانسر) ،محل
تحویل خاص تحویل نفت خام به خریداران داخلی (پاالیشگاه تبریز)
و همچنیــن اخذ مالیات بر ارزش افزوده  ۸درصدی از این خریداران
به عنوان علل شکست فروش نفت در بورس بوده است.
 -۱شیوه نامناسب قیمتگذاری نفت:
یکی از مهمترین دالیل عدم موفقیت بورس نفت در سالهای
 91-90شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت است .این موضوع شامل
دو محــور «باال بودن قیمت پایه و انعطافناپذیری برای تغییر آن»
و «عدم اســتفاده از نرخ ارز مرجع (دولتی) یا مبادله ای» است .در
توضیــح محور اول باید گفت در عرضههای نفت خام در بورس در
ســالهای  ۹۰و  ،۹۳شرکت ملی نفت ایران قیمت را از مقدار پایه
اولیــه کمتر نکرد .این در حالی بود که قیمت پایه توســط چند نفر
از کارشناســان امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران و در فرآیندی
غیرشــفاف تعیین شــده بود .از طرف دیگر مطابق ماده  ۱۸قانون
توســعه ابزارهــا و نهادهای مالی جدید به منظور تســهیل اجرای
سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساســی ،قیمت کشف شده در
معامالت بورسی معتبر است و در نتیجه اگر شرکت ملی نفت ایران،
نفــت خام را به کمتــر از قیمت پایه میفروخت ،به هیچ اشــکال
قانونی برنمیخورد و از طرف نهادهای نظارتی مواخذه نمیشد .در
هر صورت شــرط الزم برای معامله شدن نفت در بورس ،پایبندی
شــرکت ملی نفت ایران به سازوکارهای بورســی است و قطعا به
دلیل ایجاد رقابت در میان مشتریان ،قیمت حاصل در بورس تفاوت
چندانی با قیمت رســمی( )OSPنخواهد داشــت .به عبارت دیگر
کاهش قیمت پایه اگرچه ممکن اســت در معامالت اولیه زیان ده
به نظر رسد ،اما با رقابتی شدن فضای بورس و افزایش تقاضا حتی
میتواند قیمت فروش نفت خام ایران را از قیمت رسمیباالتر ببرد.
محــور دوم این موضوع هم از این قرار بود که قیمت پایه نفت خام
عرضه شــده در رینگ داخلی بورس انرژی در ســال  ۹۳که تنها
متقاضیان آن پاالیشــگران داخلی خصوصی بودند ،معادل متوسط
قیمت صادراتی در ماه گذشــته بر اســاس نرخ آزاد بود .این اتفاق
در حالی رخ داد که شــرکت ملی نفت ایران ،ارز حاصل از صادرات
خود را بر اســاس نرخ مبادله ای با بانک مرکزی تسویه میکرد و
همچنین قیمت فروش داخلی نفت به پاالیشــگاههای داخلی۹۵ ،
درصد متوســط قیمت صادراتی در ماه گذشــته بر اساس نرخ ارز
مرجع (دولتی) بود .همین قیمت پایــه باالی نفت ،یکی از عوامل
مهم عدم تمایل پاالیشــگران داخلی به خریــد آن از بورس بود.
شرکت ملی نفت ایران میتوانست با فروش نفت بر اساس نرخ ارز
مبادله ای ،این بازار را تحریک کند.
 -۲شرایط سخت گیرانه درباره مهلت پرداخت وجه معامله:
این کارشــناس انرژی ،شرایط ســخت گیرانه درباره مهلت
پرداخت وجه معامله را دومین عامل مهم در شکست تجربه مذکور
عنوان کــرد و گفت :بازپرداخت بهای نفــت در فروش نفت خام
توسط مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای
خارجی به روش ســنتی با استفاده از ضمانت نامههای بانکی ()LC
 ۶۰ ،۳۰و حتی  ۹۰روزه انجام میگیرد .با این وجود درخواست این
شــرکت از خریداران داخلی در ســال  ۹۰پرداخت  ۸۰درصد بهای
محموله در موعد تحویل به قیمت یکســان با قراردادهای ســنتی
بلندمدت بود که درخواســتی بیش از حد سختگیرانه به نظر می
رســید .اگرچه بحث اطمینان فروشنده از پرداخت پول نفت توسط
خریدار بحث مهمیاست و در نتیجه ،میتوان دلیل بیان شده توسط
مدیریت امور بینالملل این شــرکت مبنــی بر عدم اعتماد و اعتبار
کافی خریداران داخلی در مقایسه با شرکتهای خارجی را تا حدی
وارد دانست ،اما روشن است که در صورت پرداخت  ۸۰درصدی در
موعد تحویل ،باید انتظار قیمتی پایین تر داشت که این گونه نبود.
در نتیجه ،منطقی بود زمان پرداخت وجه مشــابه قراردادهای تک
محموله ( )Spotشــرکت ملی نفت ایران باشد که مدت زمانهای
متنوعی از  ۱۰روز تا بیش از  ۹۰روز را شــامل میشد .گفتنی است
شــرکت ملی نفت ایران هیچ منع قانونی برای تغییر شرایط زمان
پرداخت نداشــت زیرا این شرایط در آئین نامهها و مصوبات داخلی
این شرکت تعیین شده است و هیچ قانون باالدستی درباره آن وجود
ندارد .براین اساس ،نگاهی به تجربه ناموفق عرضه نفت در بورس
در ســالهای  ۹۰و  ۹۳نشان میدهد که پایبندی شرکت ملی نفت
ایران به سازوکارهای بورسی ،شرط الزم برای موفقیت این عرضه
است .انتظار میرود در صورت عرضه مجدد نفت در بورس با هدف
بی اثر کردن تحریمها ،این شــرکت به این نکته مهم توجه نماید
تا شــاهد تداوم فروش نفت با قیمت بهینه در شرایط اعمال مجدد
تحریمهای نفتی آمریکا باشیم.
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درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس
بایستی گفت :وزارت نفت توقع دارد بر خالف
رویههــای جهانی در ازای فروش نفت خام به
بخش خصوصی ،بهــای محموله را در موعد
تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی
برای مشــارکت در بورس ،نحوهی تســویه بین خریدار و فروشنده
اســت .در واقع مشکل اصلی این است که وزارت نفت توقع دارد در
ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی ،بهای محموله را در موعد
تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند .در حالی که وزارت نفت به
همه شــرکتهای خارجی نفت را به صورت نسیه میفروشد .البته
شرکتهای خارجی خریدار نفت در جهان ،شناخته شده هستند و از
این نظر قابل اطمینان هستند ولی وزارت نفت میتواند شرکتهای
خصوصی داخلی را هم اعتبارســنجی کند .امــا اکنون وزارت نفت
بدون اعتبارســنجی ،برای بخشخصوصی شــرایط سختگیرانهای
اتخاد میکند .فلذا با این شرایط امکان راهاندازی بورس نفت وجود
ندارد .نکته دیگر این است که شرکتهای خارجی ،اعتبارات الزم را
با حمایت بانکهایشان تامین میکنند در حالی که بخش خصوصی،
از حمایتهای بانکی نیز برخوردار نیســت .در راستای اعتبار سنجی
ی باالتر
بخش خصوصی ،وزارت نفت میتواند با شــرکتی که دارای 
از بهای محمول ه درخواســتی دارد معامله کند .مثال شرکتی میتواند
 2میلیون بشــکه نفت خریداری کند که بیــش از ارزش  2میلیون
بشکه نفت دارایی داشته باشد که این دارایی در واقع در گرو وزارت
نفت قرار میگیرد تا شــرکت خصوصی بهای محموله را به حساب
وزارت نفت بریزد .اما اگر شرکتی این مقدار دارایی را نداشت در این
صورت ،عدم اعتماد وزارت نفت منطقی است هر چند که این امکان
وجود دارد که شــرکتهای کوچک با هم یک کنسرسیوم تشکیل
دهند و بدین صورت جمع داراییهایشان افزایش یافته و وارد معامله
با وزارت نفت شــوند .در همین حال ،درباره توانمندی مالی بخش
خصوصی جهت مبادالت نفتی بزرگ بایســتی اظهار داشت :هرچند
بخــش خصوصی توانایی خرید نقــدی محمولههای بزرگ مثال 1
میلیون بشکهای را ندارد اما نمیتوان به این دلیل تجربه و ارتباطات
و توانمندی بخش خصوصی را نیز زیر سوال برد .دولت و وزارت نفت
میتواند از ظرفیت بخش خصوصی جهت مقابله با تحریمهای نفتی
استفاده کند نه اینکه با ایجاد شرایط سختگیرانه عدم توانایی بخش
خصوصی در پرداخت وجوه نقدی را پیراهن عثمان کند و خود نیز به
بخــش خصوصی حمله کند .در حال حاضر در وزارت نفت ،ارادهای
برای ایجاد بورس و اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیســت و
البته عدم وجود اطمینان را بهانه میکنند در حالی که همین وزارت
نفت به شــرکتهای خارجی که اصال اوضاعشان مشخص نیست
به ســادگی اعتماد کرده و بدون اعتبارسنجی وارد معامله میشود.
بخــش خصوصی واقعا توانمندی دور زدن تحریمها و صادرات نفت
را دارد زیرا مدیران حال حاضر بخش خصوصی از افراد کارکشــته و
بازنشستههای وزارت نفت هستند که تجربه و توانمندی کافی برای
فروش نفت در بازارهای جهانی را دارند .بخش خصوصی با استفاده
از شبکهها و ارتباطهایی که دارد میتواند تحریمها را دور بزند و در
صادرات نفت به وزارت نفت کمک کند .اما متاسفانه مدیران دولتی
بــه بخش خصوصی به عنوان یک رقیب نــگاه میکنند که اگر در
صادرات نفت به آنها کمک کند به معنای ناتوانی وزارت نفت است
در حالی که این نگاه نادرســت است .بخش خصوصی ظرفیتهایی
دارد کــه وزارت نفت میتواند از آنها برای صادرات نفت بهره بگیرد
و کار دولت را تســهیل کند .برای مثال طبــق قانون ،دولت برای
تاسیس یک شــرکت خصوصی در خارج از کشــور باید از مجلس
مجوز بگیرد و بیش از مقدار مشخصی اجازهی سرمایهگذاری ندارد
در حالی که برای بخش خصوصی این گرهها وجود ندارد و میتواند
ظرف  24ساعت یک شرکت در خارج از کشور تاسیس کند .بر این
اساس ،بر ضرورت اصالح سازوکار تسویهی مالی بین وزارت نفت و
بخش خصوصی در بورس تاکید دارم .یکی از کارهایی که زمینه را
برای مشــارکت بخش خصوصی فراهم میکند این است که وزارت
نفت شــرط پرداخت نقدی در موعد تحویل محموله را اصالح کند
و برای مثال با اعتبارســنجی مشــتریان نفت را به صورت نسیه به
بخش خصوصی بفروشد .البته بخش خصوصی نیز باید تضمینهای
کافی به وزارت نفت ارائه دهد .وزارت نفت میتواند به شرکتهای
خصوصی معتبر این امــکان را بدهد که بهای محمولهی نفت را 3
یــا  4ماه بعد از تحویل به حســاب وزارت نفت بریزند که این مدل
در حال حاضر برای مشتریان خارجی اجرا میشود و سازوکار تسویه
آن  30روزه 60 ،روزه یا حتی  90روزه هســت .حال سوال اساسی
اینجاســت که چرا نباید برای بخش خصوصی این سازوکار را پیاده
کرد؟ وزارت نفت میتواند برای پیاده ســازی این ســازوکار اعتبار
ســنجی کند و ضمانت نامههای ملکی ،تاسیســاتی و کارخانهای از
بخش خصوصی بگیرد .با اصالح این ســازوکار مطمئن باشــید که
بخــش خصوصی توانایی دور زدن تحریمها را دارد و در حال حاضر
راهکارهایی وجود دارد که نمیتوانیم ان را رســانهای کنیم اما برای
نمونه میتوان به تبدیل ارز به طال اشاره کرد.

سامانه  VMSمخازن ذخیرهسازی
خارک عملیاتی شد

سامانه  VMSمخازن ذخیرهســازی نفت خارک با تالش متخصصان

ابزار دقیق پایانه نفتی خارک عملیاتی شد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پایانههای نفتی ایران،
این اقدام در مســیر تداوم چرخه عملیات ذخیرهســازی و صادرات نفت
انجام شده است.در این پروژه ،اقدامهایی در بخشهای سختافزاری و
نرمافزاری ســامانههای  VMSو سامانه کنترل و رصد مخازن ،۲۲ ،۱۹
 ۲۳و  ۲۴ذخیرهســازی نفت خام انجام شد که با راهاندازی عملگرهای
مخــازن و قرار دادن آنها در لوپ کنترلی ،به تداوم چرخه ذخیرهســازی
نفت خام کشور کمک شایانی میکند.

تحقق دستیابی به دانش فرموالسیون افزایههای حفاری در پژوهشگاه صنعت نفت؛

دانش نفت :سرپرست پژوهش و فناوری
شــرکت ملی نفــت ایران گفــت :پروژه
دستیابی به فرموالسیون افزایههای حفاری
تنها  ۲۰درصد از مسیر خود را طی کرده و
 ۸۰درصد آن بهکارگیری چیزی اســت که
امروز خلق شده اســت؛ ما «نداشتهای» را
به «داشته» تبدیل کردهایم .سرعت توسعه
در صنایع نفــت و گاز بیش از آنچه تصور
میشود ،به حفاری وابسته است ،بهطوری
که آن را شاهکلید فتح مخازن هیدروکربوری
نامیدهاند؛ صنعتی جهانی که در همه زمینهها
همچون دیگر رشــتههای فنی و مهندسی
پیشرفتی خیرهکننده داشته و کشور ما بنا به
دالیل متعدد نتوانسته است خود را همگام
با این کشــورها در این زمینه توسعه دهد
تا جایی که ضعف عملکــرد مواد افزودنی،
باال بودن میزان مصــرف آنها برای جبران
عملکرد پایین و مشــکالت تامین افزایهها
به دلیل تحریمهای همهجانبه صنعت سبب
شد پژوهشگاه صنعت نفت به میدان بیاید
و برخــاف باورهای موجــود ،کارنامهای
درخشــان از حضور خــود در این صنعت
با دســتیابی به فرموالســیون افزایههای
حفاری برجای گذارد .کار با تعریف و اجرای
طرح ملی خودکفایی افزایههای شــیمیایی
پرمصرف و راهبــردی در صنعت حفاری،
تکمیل و انگیزش چاه به درخواست مدیریت
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
از سوی پژوهشــگاه با هدف تولید دانش
فنی و ســاخت افزایههای مورد مصرف در
صنعت حفاری به منظور قطع وابســتگی
و برنامهریزی برای توســعه صادرات آغاز
شد .در همین رابطه با توجه به اتمام موفق
پروژه و ساخت مواد شیمیایی و افزایههای
مربوط به گل حفاری و تست آنها در مقیاس
صنعتی و میدانــی ،گفتوگویی با ابراهیم
طالقانی ،سرپرســت پژوهــش و فناوری
شرکت ملی نفت ایران انجام دادهایم که در
ادامه میخوانید.
چه ضرورتهایی سبب شد شرکت ملی نفت

ایران ترغیب شود در حوزه افزایههای حفاری
و دانش فنی مرتبط فعالیتهایی داشته باشد؟

از چند ســال پیش راهبــرد پژوهش
و فناوری را به ســمت انجام پژوهشها و
مطالعات کاربردی تغییر دادیم ،این در حالی
است که نخســت ضرورت داشت در یک
بازه زمانی دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی با
مباحث و نیازهای نفتی آشنا شوند .با وجود
سابقه ۱۰۰ســاله نفت در حوزه تولید ،بلوغ
تحقیقاتی در دانشــگاههای کشور به تاخیر
افتاد .یکــی از پارامترها برای هدفگذاری
در تحقیقات کاربردی ،رفع نیازهای صنعت
نفــت ،بهویژه مواردی بــود که هزینههای
زیــادی را تحمیل میکــرد .از جمله این
موارد ،تجیهیزات مکانیکی و مواد شیمیایی
اســت که هماکنون در صنعت نفت هزینه
است .مواد شیمیایی عمدتا مصرفی است و
در حجم زیادی در چاهها مصرف میشــود.
هدف مــا ،ایجاد دانــش مدیریت مصرف
مواد شیمیایی و بومیسازی تولید آنهاست.
شرکتهای ســرویس کار خارجی به دلیل
داشــتن دانش موجود و مواد با کیفیت ،به
ســرعت از این الیهها عبــور میکنند ،اما
ما خســارتهایی را متحمل شــدهایم .در
کنار هزینههای بســیار گزاف این افزایهها،
کیفیت پایین اغلب آنها ،یکی از عمدهترین
دالیل ضرورت اجرای این طرح بوده است.
یعنی افزون بر مزایای علمی ،پژوهشــی و

فناوری ،این طرح مزیت اقتصادی هم داشــته
است؟

بله .اگــر از جنبه اقتصادی نگاه کنیم
حدود میلیاردها تومان برای واردات و خروج
ارز از کشور صرفهجویی در بر داشته است،
نتایج این طــرح ،زمینه جلوگیری از خروج
ارز و اشــتغالزایی را در کشور ایجاد کرده
اســت .نکته دیگر ،مســائل محیط زیستی
اســت .این ضایعات وقتی خارج میشــود،
اثرات محیط زیســتی به همــراه دارد که
باید مدیریت شــوند.جنبه بعدی ،مدیریت
مخزن اســت .موادی که در زمان حفاری
بــرای کنترل چاه اســتفاده میکنیم ،مثال
برای اینکــه از خروج گِل بــه دیوارههای

تبدیل «نداشتهای» به «داشته»
ابراهیم طالقانی:

اعتقاد من بر این است این
پروژه تنها  ۲۰درصد از

مسیر خود را طی کرده و

 ۸۰درصد آن بهکارگیری

چیزی است که امروز خلق

شده است؛ ما «نداشتهای»
را به «داشته» تبدیل
کردهایم

چاه جلوگیری کنیم ،ایــن مواد نفوذ کرده
و زمانــی که چاه بــه بهــرهوری و تولید
میرســد ،همان مواد عامل بازدارنده ورود
نفت هســتند.به عبارتی ما یک خسارتی به
الیههای زمین وارد میکنیم .همین عامل
باعث تولید کمتر میشــود و در نتیجه باز
باید از اسید استفاده کنیم که محیط زیست
آلوده میشــود و تولید مختل شده و هزینه
زیادی صرف میشــود .این مشکل برای
تمام چاهها وجود داشــت .وقتی این موارد
کنار هم قرار گرفت ،بنا شــد با پژوهشگاه
صنعــت نفت کــه یک مرکــز حرفهای با
ســابقه طوالنی در این موضوع است ،این
طرح را تعریف کنیم و مگاپروژه خودکفایی
افزایههای شــیمیایی پرمصرف و راهبردی
در صنعت حفاری کلید زده شــد .این طرح
در سه بخش اســید و سیال ،سیمان و گِل
حفاری تقسیم شده است.

 در انتخاب پژوهشــگاه چــه ظرفیتها و

توانمندیهایی را در نظر گرفتید؟

هماکنون دانشی که به
صورت پراکنده وجود داشته
به یک دانش منسجم و
حرفهای تبدیل شده است
و زمانی این دانش مفید
واقع میشود که مرتب
به کار گرفته شود و با
نمون ههایی که وجود دارد،
بانک دانش ما تقویت شود و
شاهد آثار اقتصادی ناشی
از بهکارگیری دستاوردهای
طرح باشیم

ایــن پــروژه یک کار چنــد وجهی
اســت .دانشــگاهها معموال یــک وجهی
هستند .ممکن است یک دانشگاه در بخش
تحقیقات ســیمان بسیار خوب عمل کند و
دانشــگاهی در بخش گِل حفاری عملکرد
مناسبی داشته باشــد ،اما ویژگی منحصر
به فرد پژوهشــگاه صنعت نفت ،داشــتن
بخشهــای تحقیقاتی متعــدد در پردیس
باالدســتی است که ســبب میشود مثل
یک درمانگاه تخصصی یا یک بیمارســتان
جامع واجد متخصصان حرفهای برای ارائه
مشاوره به صنعت باشــد .در ارتباط با این
پروژه ،علت اینکه پژوهشــگاه صنعت نفت
در بخش سیمان در نظر گرفته شد این بود
که پژوهشگاه در بخش سیمان و افزایههای
آن ،یک آزمایشگاه مرجع به حساب میآید.
این توانایی پژوهشــگاه ،همچنین تجربه
پروژههای تحقیقاتی گذشــته پژوهشگاه و
پروژههای راهبــردی که مدیریت پژوهش
فناوری در طول برنامه چهارم تعریف کرده
بود ،این باور را به وجود آورد که پژوهشگاه
صنعت نفت ،آمادگی زیادی در بخش دانش
و علوم پایه دارد .در کنار اینها پژوهشگاه در
این پروژه ،از توان دانشگاهها و قطبهای
علمیکشور و شرکتهایی که در این زمینه
در داخل کشور فعال بودند نیز استفاده کرد.
 چطور ســالهای گذشته موفق به ساخت

چنین موادی نشــدهایم؟ آیــا ضرورتی برای

ساخت نبوده است؟

عمر امور پژوهش در صنعت نفت ۱۲
سال بیشتر نیست .زمانی که این پروژه آغاز
شــد ،پژوهش  ۱۱ساله بود و قطعا ضرورت
برای ســاخت وجود داشــت ،اما پشــتوانه
علمــیو پژوهش آن موجــود نبود ،اما این
افزایهها ســاخت تنها یک ماده شــیمیایی
نیســت ،بلکه ترکیبی از مواد مختلف است
کــه هرکدام در یک بخــش کارایی دارند.
ایــن مواد روی هم فعــل و انفعال دارند و
بــر هم تاثیراتی میگذارند کــه باید با هم
و به صورت یــک مجموعه ،در محیط چاه
یعنی محیط ســیال از نظر حرارت و فشار
ترکیبــات خاک دیده شــوند .اگــر در این
پروســه همپوشانی شکل نگیرد ،اثر متضاد
رخ میدهد .ماده  Aو  Bهرکدام به تنهایی
تاثیرگذار هســتند ،اما ممکن است در کنار
هم نتیجهای نداشــته باشند .باید چند ماده
درکنار هم باشــند ،در این زمان اســت که
دانش معنا پیدا میکند ،وگرنه ساختن یک
مــاده و تزریق آن در چاه میتوانســت به
راحتی در یک آزمایشــگاه شیمیهم انجام
شود .ترکیب متناسب مواد با هم در هر چاه
متفاوت ،علــم را معنا میکند و ما این علم
را در این طرح به دست آوردهایم .ارائه یک
نســخه واحد از ترکیب مواد در تمام چاهها
جواب نمیدهد .هماکنون کارشناســان ما
این تبحر را دارند که برای هر چاه خاص با
ویژگیهای متفاوت ،ترکیب خاصی از مواد
را در نظر بگیرند.
این دستاورد میتواند برای تمام چاهها قابل

استفاده باشد؟

میتــوان گفــت کــه «طراحــی
فرموالسیون افزایهها» در این پروژه اتفاق
افتاد .در حال حاضر طراحی فرموالســیون
موجود اســت ،اما در مــورد چاههایی که
ویژگیهــای مختلفی دارنــد ،ترکیبهای
مختلفی از این افزایهها اســتفاده میشود
و همین نحوه اســتفاده ،دانش خاص خود
را میطلبــد .در ســال  ۹۲تعریف پروژهها
از صرفــا تحقیقاتی ،به ســمت پروژههای
کاربردی ســوق داده شــد کــه از ایده تا
محصــول را در برمیگیرد .ایــن پروژه از
طرحهای شــاخص و مگاپروژههای همان
زمــان بود کــه نتایج آن در حــال حاضر
مشاهده میشود .در مورد این محصوالت و
افزایهها ،از مرحله آزمایشگاه ،نیمهصنعتی تا
صنعتی حتی انجام آزمایش میدانی هم عبور
کرده و تاییدیه نهایی دریافت شــده است.
در مثلث همکاری این پروژه ،پژوهشــگاه
صنعت نفت و واحدهای تحقیقاتی به عنوان
یک ضلع مثلث ،مدیریت پژوهش و فناوری
شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما و طرف
قرارداد ایــن پروژهها به عنوان ضلع دوم و
یک شــرکت عملیاتی (مدیریت اکتشاف،
شــرکت نفت مناطق مرکزی) ضلع ســوم
را تشــکیل میداد که با اعتمــاد چاه را در
اختیار این پروژه قــرار دادند تا افزایهها در
آن آزمایش شود.
 در ایــن حــوزه چند چاه مورد بررســی و

بهرهبرداری قرار گرفته است؟

در طرح پیشبینی شده بود که تست
میدانی برای افزایههای بهدســت آمده طی
ســه مرحله انجام شود که بدین منظور چاه
شــماره  ۲۲میدان نفتی چشــمهخوش از
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر
گرفته شــده بود .در این چــاه میدان نفتی

چشــمه خوش در  ۲نوبت تســت میدانی
در دو عمــق و با ســایز مختلف مته و لوله
جــداری مختلف با موفقیــت کامل انجام
شد.یکی از ویژگیهای موفقیت این پروژه،
ایجاد «تیم پروژه» به جای روش ســنتی
کارفرما -پیمانکار بــود .در این تیم پروژه
همکاری پژوهشگاه ،شرکت نفت و پایلوت
را داشــتیم که در مجموع همــکار نامیده
میشــوند .البته در روابط حقوقی پیمانکار
پژوهشــی و کارفرما وجــود دارد ،اما «تیم
پــروژه» بود که پــروژه را موفق کرد و در
نتیجه این نوع مدیریت باعث موفقیت طرح
شــد .در برخی موارد ،زمانــی که در داخل
یک چاه به نتیجه نمیرســیدیم ،الزم بود
برگردیم و ترکیبها را دوباره بررسی کنیم،
دوباره وارد چاه شویم ،اما چاه از آن مرحله
عبور کرده بود و باید چاه جدید پیدا یا صبر
میکردیم که همان چاه مجدد به شــرایط
قبل بازگردد .خوشــبختانه ما هیچ وقت در
پــروژه با این مانع کــه چاهی تحویل داده
نخواهد شد ،مواجه نشدیم .همه ضلعهای
الزم در کنــار هــم قرار گرفــت و باور به
انجام کار ســبب شد این پروژه به موفقیت
برســد .اعتقاد من بر این اســت این پروژه
تنها  ۲۰درصد از مسیر خود را طی کرده و
 ۸۰درصد آن بهکارگیری چیزی اســت که
امروز خلق شده است؛ ما «نداشتهای» را به
«داشته» تبدیل کردهایم .هماکنون دانشی
که به صورت پراکنده وجود داشــته به یک
دانش منسجم و حرفهای تبدیل شده است
و زمانی این دانش مفید واقع میشــود که
مرتب به کار گرفته شــود و با نمونههایی
که وجود دارد ،بانک دانش ما تقویت شــود
و شــاهد آثار اقتصادی ناشی از بهکارگیری
دستاوردهای طرح باشیم.
 چه برنامه مشخصی برای تقویت پروژه در

این مرحله دارید؟

ما باید وارد تجارت فناورانه شــویم.
کار تجارت و استفاده از این نتایج فناورانه،
مکانیــزم مخصوص به خــود را دارد .اگر
زمانی محققان تنهــا با مواد کار میکردند،
در مقیاس صنعتی این پروســه متفاوت و
مفاهیم شــرکتی و حقوقی مطرح میشود.
باید خدماتهای فناورانه حفاری از اکنون به
بعد ارائه شود.پژوهشگاه صاحب الیسنس و
دانش طرح است ،اما آیا پیمانکار نیز خواهد
بود و آیا این کار در شأن پژوهشگاه است یا
خیر .مثل یک نفر که نویسنده کتاب است و
کتاب را ناشر چاپ میکند .علم را نویسنده
تولیــد کــرده و در حال حاضــر همکاران
پژوهشــگاه چنین اقدامیبــرای تولید علم
انجام میدهند .باید در محیطی به عبارتی
یک شــرکت به تجارت و سرویسدهی به
قراردادهای عملیاتــی ،در چاههای تولیدی
و چاههای اکتشــافی ،تبدیل شود .هیچگاه
صــادرات دانش انجام نمیشــود .این کار
مانند یــک  IPمیماند که در ارزش افزوده
واحدهــا عمل میکنــد IP.هر شــرکتی،
مختص به خود اســت .خروجیهای  IPدر
مدیریت بهینه محصول مشــاهده میشود.
خروجیهای این کار خدمات فناورانه است.
انجام این کار در داخل یا خارج از کشــور
باید با فرآیند و سازوکار خاصی ایجاد شود.
این یکی از مباحث مهم پیش روی ماست
و این ظرفیت در پژوهشــگاه وجود دارد که
فرآیندهای حقوقی تجارت فناورانه صورت

گیرد.

 آیا شرکت دانش بنیانی در این زمینه فعال

شده است؟

البته این یک کار حقوقی است که اگر
شما بخواهید وارد فن بازار شوید ،مکانیزم
خاص خود را دارد .اگر پژوهشــگاه درصدد
تشکیل یک شــرکت یا سازمانی باشد ،آن
هم نیازمند طرح مخصوص به خود اســت.
ســرانجام به مشــاورانی کــه بهترین راه
اســتفاده از این دانش فنی را به ما نشــان
دهند ،نیاز داریم .پژوهش و فناوری شرکت
ملــی نفت به عنــوان مالک ایــن فرآیند
آمادگی این را دارد که اگر پژوهشــگاه در
زمانی بــه این نقطه نرســد ،این دانش را
به وســیله مصوبهها وارد شــرکتها و به
عنوان نشــر دانش توزیع کند ،اما خواسته
ما این است که چنین کاری در ابتدا توسط
پژوهشگاه نشــر پیدا کند و به صنعت نفت
سرویسدهیهای الزم انجام شود.
 لطفــا در مورد عواید اقتصادی این طرح و

نیز صرفهجوییهای ارزی توضیح دهید؟

عواید اقتصــادی را نمیتوان صرفا
با پــول دادن یا ندادن مقایســه کرد .به
عنوان مثال فــرض کنید ما ۵۰عدد دکل
داریم که اگر با افزایش بهرهوری و ایجاد
سرعت در زمان حفاری به اندازه  ۶۰دکل
کار کند ،در سال  ۱۰دکل سود داشتهایم.
برای این  ۱۰دکل پولی رد و بدل نشــده،
بلکه هزینههای پنهان اســت که باید در
نظر گرفته شود.تعداد چاههایی را که االن
گرفتار این مشکل هستند ،ضرب در هزینه
خریدهایی که انجام میشــود و ضرب در
اجاره دســتگاهها کنید .صرفهجوییهایی
که در این زمینه انجام شــود ،معادل چند
دکل در ســال بــه نفع ماســت .یکی از
معیارهــای اندازهگیری در صنعت حفاری،
تعداد روزهای حفاری است .برای مثال اگر
به جــای  ۸۰روز ،در  ۷۵روز حفاری تمام
شــود ،این کاهش روزها بسیار مهم است.
شــرکتهای بینالمللی در  ۳۰تا  ۳۵روز
یک چاه را تمام میکنند؛ بنابراین  ۱۰چاه
در ســال احداث میکنند و ما سه یا چهار
چــاه .اگر نمیتوانیم پنــج چاه حفر کنیم،
مانند این اســت که دو دکل نداریم و اگر
با برنامههای حفاری در نظر گرفته شــده
به تعداد چاههایی که در برنامه هســتند و
باید حفر شــود ،بنگریــم ،تعداد دکلهای
موجود نشاندهنده آن است که هماکنون
چند سال عقب افتادهایم .یکی از راههای
جبران این فاصله ،باال بردن تعداد دکلها
و راه دیگــر باال بردن بهرهوری دکلهای
موجود اســت و برای این کار باید سرعت
حفاری را باال برد.
 آیا در ایــن حوزه میتوان گفت به صورت

مشخص به خودکفایی رسیدهایم؟

به مقدار بســیار زیادی بله .ما تقریبا
بیشــتر مــواد را در داخــل داشــتیم ،اما
نمیتوانســتیم از آن اســتفاده کنیم ،زیرا
دانش فنی مربوطه را نداشــتیم .هماکنون
ممکن اســت بخش اندکی از مواد مصرفی
وارداتی باشد ،اما میدانیم چه مادهای باید
تهیه شود که با این نگاه بومیسازی شده و
سهم مواد وارداتی بسیار اندک شده است،
همچنیــن ترکیب مواد به صــورت کامل
آنالیز شده و دانش فنی ترکیب آنها و میزان
استفاده از آنها به دست آمده است.

تحلیل
گفتمان
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مدیر حملونقل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت خبر داد:

خداحافظی  ۸۲۴۰کامیون و کشنده فرسوده با ناوگان حملونقل کشور
دانــش نفت :مدیر بخــش حملونقل

شــرکت بهینهســازی مصــرف ســوخت
اعالم کرد :تعداد کامیونها و کشــندههای

بر اساس مصوبهای که  ۲۰خرداد
ماه امسال از سوی سازمان برنامه

فرســودهای که در قالب طرحهای نوسازی
ناوگان از سیســتم حملونقل کشــور کنار

و بودجه ابالغ شد ،اجرای طرح
جایگزینی  ۶۵هزار دستگاه کامیون

میروند و با خودروهای مشــابه نو جایگزین
میشوند ،تا پایان امسال به  ۸۲۴۰دستگاه

و کشنده فرسوده باالی  ۱۰تن با سن
باالتر از  ۳۵سال و طرح جایگزینی

میرسد.

ساســان کاظمینــژاد در گفتوگو با
خبرنگار شــانا ،از توقف فرآیند نوســازی
کامیونها ،کشندهها و اتوبوسهای فرسوده
در وزارت نفــت خبــر داد و اعالم کرد :بر
اســاس مصوبهای که  ۲۰خرداد ماه امسال
از ســوی ســازمان برنامه و بودجه ابالغ
شــد ،اجرای طــرح جایگزینــی  ۶۵هزار
دستگاه کامیون و کشــنده فرسوده باالی
 ۱۰تن با ســن باالتر از  ۳۵ســال و طرح
جایگزینی  ۱۷هزار اتوبوس فرسوده دیزلی
با اتوبوسهای پایه گازســوز که از ســوی
شــرکت بهینهســازی مصرف سوخت به
نمایندگی از وزارت نفت دنبال میشــد ،به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت واگذار شده
اســت.وی با بیان اینکه بر اساس بند ۲۱
همین مصوبه ،همه قراردادهای منعقد شد ه
از قبــل به قوت خود باقــی میماند ،ادامه
داد :به این ترتیب ،برنامه جایگزینی ۸۲۴۰
کامیون و کشنده که قراردادهای آن پیش
از این منعقد شده است عملیاتی میشود و
امیدواریم این قرارداد که بخشی از آن هم
اجرا شــده ،تا پایان امسال به طور کامل به
اجرا درآید .همچنیــن در بخش جایگزینی
اتوبوسهای فرسوده دیزلی  ۲قرارداد برای
تامین اتوبوسهای پایه گازســوز (جمعا به
تعداد  ۱۰۴۴دســتگاه) امضا شــده که این

در بخش حملونقل ریلی
باید حدود  ۷,۵میلیارد
دالر سرمای هجذب شود
که به این منظور ،چهار
قرارداد تامین واگن باری به
ترتیب با تعداد ،۴۰۰ ،۲۰۰
 ۱۰۰و  ۸۰۰دستگاه منعقد
شده و  ۲۰۰واگن باری
موضوع قرارداد نخست
به ناوگان حملونقل ریلی
افزوده شده است

 ۱۷هزار اتوبوس فرسوده دیزلی با

اتوبوسهای پایه گازسوز که از سوی
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
به نمایندگی از وزارت نفت دنبال

میشد ،به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت واگذار شده است

قراردادها در مرحله ابالغ اســت و به این
ترتیب ،بیش از هزار دســتگاه اتوبوس پایه
گازســوز نیز جایگزین اتوبوسهای دیزلی
فرسوده خواهد شد.مدیر بخش حملونقل
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت درباره
واگــذاری این  ۲طرح بــه وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :با تصمیم اخیر دولت
که ســازوکار آن در حال تدوین است ،این
طرحها با اســتفاده از منابع صندوق توسعه
ملی و ارائه تســهیالت به صاحبان وسایل
نقلیه اجرایی خواهند شد.پیش از این ،طرح
نوسازی  ۶۵هزار دستگاه کامیون و کشنده
فرسوده (باالی  ۱۰تن دارای سن باالتر از
 ۳۵سال) با هدف ارتقای کارآیی و پیمایش
کامیونهای فرســوده گازوئیلــی ،ارتقای
حملونقل بار جــادهای و کاهش مصرف
ســوخت و آلودگیهای محیطی متناظر در
دســتور کار وزارت نفت قرار داشت .میزان

صرفهجویی در طول دوره اجرای این طرح
 ۹,۲میلیارد لیتر نفــتگاز و میزان کاهش
انتشار گازهای گلخانهای در این مدت بالغ
بر  ۲۵میلیون تن معادل کربن برآورد شده
بود.کاظمینژاد دربــاره قراردادهایی که در
قالب این طرح منعقد شــده است ،توضیح
داد :شــرکت بهینهســازی مصرف سوخت
در قراردادهایــی با شــرکتهای ماموت،
آریادیزل و ســایپادیزل برای جایگزینی به
ترتیب  ۵هزار دســتگاه ۳۰۰ ،دســتگاه و
 ۲۱۰۰دســتگاه کامیون و کشنده فرسوده
توافــق کرده بود که از ایــن میان۱۸۰۰ ،
دســتگاه کامیون و کشنده موضوع قرارداد
با ماموت جایگزین شده است و قراردادهای
منعقد شده با سایپادیزل و آریادیزل هم در
مرحله ارائه ضمانتنامه پیشپرداخت هستند؛
سه قرارداد هم در مراحل نهایی ابالغ است
که حجم آن  ۸۴۰دســتگاه است .وی ابراز
امیدواری کرد که تا پایان ســال  ،۹۷تمام
 ۸۲۴۰خــودروی مــورد اشــاره در این ۶

قرارداد جایگزین شود و به نوسازی سیستم
حملونقل سنگین کشور کمک کنند.
اضافه شدن  ۲۰۰واگن باری جدید به
ناوگان حملونقل ریلی

کاظمینژاد این نکتــه را هم یادآور
شــد که همه طرحهای بخش حملونقل
شــرکت بهینهســازی مصرف سوخت به
جز بخش حملونقــل ریلی ،طرحهایی از
جنس جایگزینی اســت و ناوگان تنها در
ازای اســقاط خودروهای فرسوده ،نوسازی
میشود .مباحث توسعهای تنها در طرحهای
قطار شهری و ریلی دنبال میشود ،زیرا با
توسعه این بخش ،میزان تردد در حملونقل
جــادهای و همینطــور مصرف ســوخت
کاهــش مییابد.به گفتــه وی ،در بخش
حملونقــل ریلی باید حــدود  ۷,۵میلیارد
دالر ســرمایهجذب شود که به این منظور،
چهار قرارداد تامیــن واگن باری به ترتیب
با تعداد  ۱۰۰ ،۴۰۰ ،۲۰۰و  ۸۰۰دســتگاه
منعقد شــده و  ۲۰۰واگن بــاری موضوع

قرارداد نخســت بــه نــاوگان حملونقل
ریلی افزوده شــده است.کاظمینژاد درباره
طرح توســعه قطارهای شهری در هشت
کالنشهر کشــور ،به امضای قراردادهای
مرتبط بین سازمان مترو با شهرداریهای
این کالنشهرها اشاره کرد و درباره اجرای
همراه با تاخیر برخــی طرحها گفت :کلید
خوردن طرحهای ماده ( ۱۲طرحهایی که
در قالب ماده  ۱۲قانــون رفع موانع تولید
رقابتپذیر اجرا میشوند) در گرو استقبال
ســرمایهگذار است .تا ســرمایهگذار نباشد
بهطور کلی طــرح پیــش نخواهد رفت.
هماکنــون بالغ بر  ۲۰میلیارد دالر طرح در
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تعریف
شده اســت که با تامین ســرمایه ،فرآیند
اجــرای چنین طرحهایی کــه در کاهش
مصرف سوخت در کشور نقشی بسزا دارند
شتاب میگیرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:

برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی ۱۰۰میلیون مترمکعب افزایش مییابد
دانش نفت :مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از
افزایش ۱۰۰میلیون مترمکعبی ظرفیت برداشــت روزانه
گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی تا پایان امسال خبر
داد.

محمد مشــکین فام با اشــاره به این که  ۲ردیف
شیرینسازی گاز پاالیشگاه فاز  ۱۳با گاز فازهای  ۶تا ۸
در حال فعالیت هستند ،تصریح کرد :پیشبینی میشود
 ۲ردیف شیرینســازی دیگر پاالیشگاه این فاز تا پایان
آبانماه امسال با گاز ترش دریا به بهرهبرداری برسد.
وی افزود :زمســتان امســال در مجموع ظرفیت
تولید روزانه  ۵۶میلیون مترمکعب گاز از این فاز محقق
خواهد شد.
آغاز فعالیت ردیف سوم شیرینسازی فاز  ۲۲تا ۲۴
در آبانماه

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس به فعالیتها
در توسعه فازهای  ۲۴-۲۲پارس جنوبی نیز اشاره کرد،
گفت :هم اینک یک ردیف شیرینسازی گاز پاالیشگاه

این فاز در حال فعالیت است و ردیف دوم شیرینسازی
گاز فازهــای  ۲۴-۲۲هم بهزودی آمــاده بهره برداری
خواهد شد.مشــکین فام با بیان این که بر اساس برنامه
زمانبندی ،ردیف ســوم شیرین سازی این فاز تا آبانماه
امسال آماده به بهرهبرداری میرسد ،اظهار کرد :تالش
میشود که فعالیت آخرین ردیف فرآورش گاز ترش هم
تا پایان امسال آغاز شــود.وی به فعالیتها در توسعه
بخش دریایی فازهای باقیمانده پارس جنوبی هم اشاره
کرد و با بیان اینکه تا پایان امســال از هر فاز دو سکو
به طور کامل عملیاتی میشــود ،تاکید کرد :هماکنون
تمرکز بخش فراساحلی روی عملیات حفاری ،تکمیل و
آمادهسازی چاههای گازی است.مدیرعامل شرکت نفت
و گاز پارس ادامه داد :طبــق برنامهریزیها با نصب و
ورود سه ســکوی جدید به بخش عملیات تولید تا آبان
ماه امسال ،به ظرفیت تولید روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب
گاز در هر یک از فازهای پارس جنوبی و در مجموع به
ظرفیت تولید روزانه  ۸۴میلیون مکعب گاز میرسیم.

آغاز فعالیت سومین سکوی فاز  ۱۴در زمستان ۹۷
مشکین فام با اشاره به تحقق ظرفیت تولید روزانه
 ۱۴,۱میلیــون مترمکعب گاز ترش از فــاز  ۱۴پارس
جنوبی اظهارکرد :پیش بینی میشــود تا پایان مهرماه
امسال نیز ظرفیت تولید روزانه از این فاز به  ۲۸میلیون
متر مکعــب افزایش یابد.وی تصریح کــرد :همچنین
تالش میشــود سومین ســکوی دریایی فاز  ۱۴پارس
جنوبی زمستان امســال وارد مدار تولید شده و ظرفیت
تولیــد گاز از ایــن بخش را به  ۴۲میلیــون مترمکعب
افزایــش دهد ،بنابرایــن در مجموع تا پایان امســال
هدف برداشــت روزانه حــدود  ۱۰۰میلیون مترمکعب
گاز ترش از فازهــای  ۱۴ ،۱۳و  ۲۴-۲۲پارس جنوبی
محقق میشــود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در
جریان بازدید  ۲روزه (چهارشــنبه و پنجشنبه  ۱۰و ۱۱
مردادماه) غالمرضا منوچهری ،معاون شرکت ملی نفت
ایران در امور توســعه و مهندسی از طرحهای در حال
توسعه پارس جنوبی ،گزارش کاملی از جزئیات و مراحل

پیشــرفت مگاپروژههای در حال ســاخت منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ارائه کرد.

با امضای قراردادهایی به ارزش  ۱,۲میلیارد دالر؛

ح جمعآوری روزانه  ۷۶۰میلیون فوت مکعب گاز در شرق کارون کلید میخورد
طر 

دانش نفت :مدیر ســرمایهگذاری و کســبوکار
شرکت ملی نفت ایران از تعریف  ۳۰طرح برای جمعآوری
گازهای همراه نفت منطقه شرق کارون خبر داد و گفت :با
امضای  ۲قرارداد بــه ارزش  ۱,۲میلیارد دالر در روزهای

آینده ،این طرحها تعیینتکلیف شــده و با اجرای آنها در
 ۲ســال آینده ،از ســوزاندن روزانه بالغ بر  ۷۶۰میلیون
فوت مکعب (معادل  ۲۲میلیون متر مکعب) گاز جلوگیری
میشود.

محمد مصطفوی در گفتوگو با شانا ،با اشاره به برنامه
شرکت ملی نفت ایران برای مقابله با گازسوزی در سطح این
شرکت افزود :با توجه به تجمع بخش عمده آالیندگیهای
ناشی از گازهای مشــعل در مناطق عملیاتی شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب به ویژه در اســتان خوزســتان ،به
زودی شــرکت ملی نفت ایران قرارداد بهسازی و نوسازی
تاسیسات جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب
را با هلدینگ خلیج فارس و شــرکت پتروشیمیمارون (هر
یک به طور مجزا) امضا میکند.وی با بیان اینکه این ۳۰
طرح اغلب کوچکمقیاس هستند و ۲ساله به پایان میرسند،
توضیــح داد :با اجرای این طرحها روزانه  ۵۱۰میلیون فوت
مکعب به خوراک پتروشــیمیدر حال احــداث بیدبلند ۲و
روزانه  ۲۵۰میلیون فوت مکعب به خوراک پتروشیمیمارون
اضافه خواهد شــد .با جمعآوری ایــن گازها ،تولید مایعات
گازی شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم حدود ۳۸

هزار بشکه در روز افزایش مییابد که سبب افزایش خوراک
پتروشیمیبندرامام خواهد شد.به گفته این مقام مسئول ،به
این ترتیب ساالنه در مجموع  ۱.۶میلیون تن اتان و ترکیبات
گازی سنگینتر از آن و  ۱۴میلیون بشکه مایعات گازی به
خوراک واحدهای پتروشیمیافزوده میشود که گامیبلند در
مسیر رفع مشکل کمبود خوراک بخش بزرگی از واحدهای

پتروشیمیکشور به شمار میرود .ارزش این میزان خوراک
برای شــرکت ملی نفت ایران ساالنه حدود  ۱۳۰۰میلیون
دالر اســت و ارزش تولید محصوالت پتروشیمیحاصل از
خوراک اضافی این طرحها نیز ساالنه حدود  ۲۶۰۰میلیون
دالر برآورد میشــود.مدیر ســرمایهگذاری و کســبوکار
شــرکت ملی نفت ایران تاکید کرد :این طرحها همچنین

سبب خواهد شــد روزانه حدود  ۱۶میلیون متر مکعب گاز
طبیعی ســبک در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد
که میتواند برای تزریق گاز به میدانها یا تامین ســوخت
کشــور استفاده شود .مصطفوی با بیان اینکه روزانه حدود
 ۱۰۰میلیون فوت مکعب گاز نیز در حوالی مسجدسلیمان
میسوزد که برای جمعآوری این گازها با پتروشیمیدر حال
تاسیس مسجدسلیمان توافقنامهای نهایی شده است ،اظهار
کرد :به این ترتیب به جز غرب کارون که جمعآوری گازهای
همــراه نفت آن در قالب طرح احــداث انجیال  ۳۲۰۰در
دست اقدام است ،با اجرای این طرحها به روند گازسوزیها
در اســتان خوزستان خاتمه داده خواهد شد .وی با اشاره به
بهرهبرداری از ایســتگاه جمعآوری گازهای مشعل میدان
پارسی به عنوان نخستین طرح جمعآوری گازهای مشعل
که با حضور و مشــارکت بخش خصوصی اوایل امسال به
ثمر رسید و همچنین برنامهریزی برای بهرهبرداری از سه
طــرح جمعآوری گازهای مارون  ،۳مــارون  ۶و منصوری
تا پایان ســال ،تصریح کرد :با بهرهبرداری از این طرحها،
اجرایــی شــدن  ۲قراردادی کــه در روزهــای آتی امضا
میشود ،عملیاتی شدن توافق با پتروشیمیمسجدسلیمان
و بهرهبرداری از پتروشــیمیبیدبلند ۲که سال آینده به مدار
میآید ،گازسوزیها در شــرق کارون پایان خواهد یافت و
آالیندگیهای ناشی از گازسوزیهای پروژههای نفتی دیگر
گریبانگیر مردم شریف استان خوزستان نخواهد بود.

بررســیها نشــان میدهد با توجه بــه افزایش ظرفیت
پاالیشی هند و همچنین چشــم انداز مبهم مبادی تامین نفت
این کشور،کنار گذاشــتن ایران از این سبد تامین بسیار بعید به
نظر میرســد .هندوستان دومین مشــتری نفت ایران است که
روزانه بین  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار بشــکه از شرکت ملی نفت ایران،
نفت وارد میکند .این کشــور در دوران تحریم گذشــته با اخذ
امتیازاتــی مانند واگذاری هزینه حمــل و نقل و بیمه به طرف
ایرانــی ،واردات نفت خود را از ایران قطع نکرد و پس از برجام
نیــز میزان واردات نفت از ایران را به ســرعت افزایش داد .در
دوران تحریمهای گذشــته ،میزان واردات نفت هند از ایران به
 ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و پس از برجام ،دهلی
نو خواســتار حفظ امتیازات در نظر گرفته شــده از سوی تهران
بود و شــرط خود را برای افزایش واردات ،پا برجا ماندن شرایط
گذشــته اعالم کرد.این در حالی بود که شرکت ملی نفت ایران
دیگر حاضر به تقبل هزینههای سنگین حمل و نقل و بیمه نبود
لذا مذاکرات شش ماهه ای میان دو کشور انجام شد.
به همین منظور فرمولی در نظر گرفته شد که بر اساس آن،
در ازای افزایش واردات نفت از ایران تخفیفی برای مشــتریان
هندی در نظر گرفته شود .کف این تخفیف دو سنت به ازای هر
بشکه و سقف آن نیز  ۲۵سنت تعیین شد در حالی که هندیها
با اشاره به تخفیفهای عراق به خود ،خواستار تخفیف بیشتری
از ایران بودنــد .با در نظر گرفتن فرمولی که میان دو کشــور
برقرار شــد ،صادرات نفت ایران به هنــد به بیش از  ۴۰۰هزار
بشکه در روز رسید و این روند ادامه پیدا کرد اما طی هفتههای
اخیر ،آمریکا از هندوستان درخواست کرده است تا واردات نفت
خود از ایران را به صفر برســاند که دهلی نو اعالم کرده است
بر اساس منافع خود
تصمیــم میگیــرد.
رئیس جمهوری ایران
هم که ماه گذشته به
هندیها اما برای عقب
دهلی نو ســفر کرده
نماندن از قافله ،روی
بود ،بــا هندیها به
توافــق رســید کــه
چابهار تمرکز کرده اند و
بخــش بیشــتری از
قصد دارند با توسعه این
هزینه حمل و نقل را
بندر و از طریق احداث
بر عهده بگیرد تا این
خط ریلی و اتصال به راه
بازار مهم حفظ شود.
هندیها در شرایطی
آهن
سر
اسری
ا
یران،
به
از ارجحیــت منافــع
بازارهای آسیای میانه
خــود میگوینــد که
دسترسی پیدا کنند
نگاهی به برنامههای
اقتصادی – بازرگانی
این کشــور نشــان
میدهد حساب ویژه
کر د ه
ای روی بنــدر چابهــار باز
اند ،دهلی نو عالقه بســیاری برای توســعه بندر چابهار از خود
نشان داده است و از همین منظر ،دوست ندارد ایران را براحتی
از دست بدهد .رقابتهای ژئوپلیتیکی هندوستان و چین در دریا
و بحث ترانزیت ،تبدیل به یک رقابت بزرگ شده است ،چینیها
با ســرمایهگذاری روی بندر گوادر پاکستان ،این کشور را برای
دسترســی به بازارهای مهمیهمچون افغانستان و آسیای میانه
انتخاب کرده اند که در راستای طرح احیای جاده ابریشم است.
هندیهــا اما برای عقب نماندن از قافلــه ،روی چابهار تمرکز
کرده اند و قصد دارند با توسعه این بندر و از طریق احداث خط
ریلی و اتصال به راه آهن سراســری ایران ،به بازارهای آسیای
میانه دسترســی پیدا کنند.به همین دلیل هندیها  ۲۳۵میلیون
دالر در چابهار سرمایهگذاری کردند و به شکلی جالب توانستند
موافــق آمریکاییها را برای این مهم جلــب کنند زیرا آمریکا
مخالف سرسخت توســعه فعالیتهای اقتصادی چین در جهان
اســت و عالقه ای ندارد قدرت تجاری این کشور افزایش یابد.
از ســوی دیگر با تکمیل خط لوله گازی از ایرانشهر به چابهار،
صنعت پتروشــیمیدر این منطقه رونــق میگیرد که هندیها
عالقه بســیاری دارند در این بندر ،نیازهای صنایع کشــاورزی
خود را برطرف کنند بویــژه در راه اندازی مجتمعی برای تولید
کود شــیمیایی و صادرات آن به کشور خود .طبق اسناد تجاری
شرکت ملی نفت ونزوئال ،این کشور تقریبا  ۲۸۰هزار بشکه در
روز نفت ســنگین در نیمه اول امسال به هند صادر کرد که در
مقایســه با  ۳۵۵هزار و  ۵۰۰بشکه در روز در مدت مشابه سال
 ۲۰۱۷به میزان  ۲۱درصد کاهش داشــت .از طرفی بر اساس
گــزارش آژانس بینالمللی انرژی ،میزان مصرف انرژی هند در
ســال  ۲۰۱۵برابر  ۱۱میلیون بشــکه در روز بوده است .بیشتر
مصارف انرژی هندوســتان را به ترتیب زغال ســنگ ،نفت و
منابع زیستی (در مناطق کم برخوردار و به صورت سنتی) تأمین
میکند .طبق تازه ترین آمار تردینگ اکونومیکس ،کشــور هند
در روز به میزان  ٧٢٨هزار بشکه نفت خام تولید میکند این در
حالی است که حدود  ۴میلیون و  ٤٠٠هزار بشکه وارد میکند.
هندوستان همچنین در روز معادل  ۵میلیون بشکه نفت ،زغال
ســنگ مصرف و نیز معادل  ۲.۳میلیون بشــکه در روز زغال
ســنگ وارد میکند.درباره ظرفیت پاالیشی هند نیز باید گفت
که پتانسیل این کشور در این زمینه برابر  ۴.۷میلیون بشکه در
روز ( ٢.١برابر ایران) اســت .بر اساس آخرین آمار انرژی ورلد،
هندوستان تا سال  ٢٠٢٢میالدی بزرگترین مصرف کننده نفت
ســنگین دنیا میشــود که با توجه به اینکه عمده نفت تولیدی
ایران نفت ســنگین اســت و از طرفی نیاز این کشــور به نفت
ســنگین رو به فزونی است ،کنار گذاشتن ایران یا کاهش خرید
پایدار نفت ایران بعید به نظر رســیده و خالف منافع اقتصادی
دهلی است.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز

در کارگروه تخصصی گوگرد خراسان رضوی عنوان شد؛
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بازار چهار میلیارد دالری گوگرد و ایجاد
 22هزار شغل در خراسان رضوی

گاز گفت :گاز همگام با اقتصاد داخلی حرکت
میکند و چرخ صنعت را در کشور به حرکت
در میآورد.

گفت :برای تبدیل خراســان رضوی به قطب گوگرد کشور نیازمند
ورود بخــش خصوصی و ایجاد ارزش افــزوده و جلوگیری از خام
فروشی محصول گوگرد هستیم.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از روابط عمومیشــرکت
پاالیش گاز شهیدهاشــمینژاد ،مهندس ســید مجید منبتی در
کارگروه تخصصی گوگرد خراســان رضوی با بیان مطلب فوق
افزود :در این مجتمع گازی ســاالنه  600هزار تن گوگرد تولید
میشــود که میتوان با کاهش صادرات به صورت خام و ایجاد
ارزش افزوده از طریق تولید محصوالت مرتبط در داخل کشــور
عالوه بر ایجاد ثروت ،بســتر مناسب جهت اشتغال جوانان ایجاد
شود.وی تصریح کرد :طبق برآوردها تولید محصوالت گوگردی
امــکان ایجاد ارزش افزوده ای بالغ بــر چهار و نیم میلیارد دالر
در ســال خواهد بود که این موضوع میتواند باعث ایجاد شغلی
در حدود  22هزار نفر گردد.مهندس منبتی با بیان اینکه اســتان
خراســان رضوی دارای موقعیت مناســب در حــوزه جاده ای و
ریلی اســت خاطر نشان ساخت :وجود گمرک سرخس و خطوط
ریلی بهتریــن زمینه برای صادرات تولیــدات مازاد گوگردی به
کشــورهای هدف مانند پاکســتان و هند را میتواند ایجاد کند.
این مقام مســئول تاکید کرد :بخشی از گوگرد تولیدی کشور در
فرآیند پاالیش گاز در پاالیشــگاه گاز شهیدهاشمینژاد به دست
میآید که میتواند عاملی برای ارزش افزایی در اســتان خراسان
رضوی و کشور باشد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد

تولید روزانه  ۶۵۰هزار بشکه میعانات
گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامــل مجتمع گازی پارس جنوبی گفــت :تولید روزانه

محصــوالت مهم گازی از جمله میعانات گازی در پاالیشــگاههای
پارس جنوبی سبب شده تا تولید  ۷۰درصد از سبد انرژی کشور بر
عهده این مجتمع قرار بگیرد.

هادیهاشــمزاده فرهنگ با بیان اینکه مجتمع گاز پارس
جنوبی با تامین بیش از  ۷۰درصد ســبد انرژی کشور ،ماموریتی
بزرگ و کلیدی در ســطح کشور برعهده دارد ،گفت :مجتمع گاز
پارس جنوبی تاکنون راهبری  ۱۰پاالیشــگاه بزرگ گازی کشور
را برعهده داشته و در آستانه تصدی راهبری پاالیشگاه یازدهم و
دوازدهم قرار دارد که متشــکل از فازهای  ۲۲ ،۱۳و  ۲۴از طرح
توســعه پارس جنوبی است.وی افزود :اکنون روزانه بیش از ۶۵۰
هزار بشکه میعانات گازی ،بیش از  ۱۰هزار تن اتان ،بیش از ۱۰
هزار تن  )LPGگاز مایــع) و حدود  ۱۸۰۰تن گوگرد در مجتمع
گاز پارس جنوبی تولید میشود.
مدیرعامــل مجتمع گازی پارس جنوبی تاکید کرد :از منظر
مدیریت  HSEنیز باید اســتقرار تمامیسیســتمهای مدیریتی
 HSEدر این مجتمع گازی در دستور کار قرار گیرد ،همانطور که
اکنون نیز متخصصان و کارکنان واحد بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست ( )HSEدر مجتمع پارس جنوبی با همه تالش و توان در
مســیر فرآورش و تولید گاز پایدار در حرکت هستند و امیدواریم
با رهنمودها و اســتقرار سامانههای مدیریتی در این حوزه ،شاهد
شکوفایی و رونق اقتصادی کشور باشیم.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز:

سطح ایمنی در پاالیشگاههای جدید
مجتمع گاز پارس جنوبی افزایش یافت

مدیر هماهنگــی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز گفت:

مجتمع گازی پارس جنوبی یک پدیده صنعتی مهم در دنیا اســت
که اجرای دستورعملهای  HSEنقش موثری در پیشبرد اهداف آن
دارد.

غالمرضا بهمننیا با بیــان اینکه با تالش همه مدیران و
متخصصان در حوزه ایمنی باید ســطح ایمنی در پاالیشگاههای
جدید پارس جنوبی به یک جایگاه ویژه و ایدهآل برســد ،گفت:
مجموعه عظیــم مجتمع گاز پارس جنوبــی یکی از پدیدههای
بزرگ صنعتی دنیا با اهدافی بســیار بزرگ و روشــن اســت که
رهنمودها و پیگیریها مجموعه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
( )HSEوزارت نفــت در این منطقــه از ارزش فراوان برخوردار
بوده و به همین ســبب شــاهد رشد و ارتقای ســطح ایمنی در
منطقه هستیم.وی با بیان اینکه نقش  HSEارشد و یکپارچه در
مجموعه گازی پارس جنوبی بیش از پیش احســاس میشود ،به
ابالغ موضوع برونســپاری در پاالیشگاههای مجتمع گاز پارس
جنوبی اشــاره و اظهار کرد :با رویکرد و ابالغ برونسپاری ،وارد
مرحله جدیدی از مدیریت پاالیشگاهها خواهیم شد و این موضوع
نیازمند این است که در رویکردهای جدید وزارت نفت و در حوزه
 ،HSEنقشه راه و دستورعملهای تازهای به این مجموعه بزرگ
اعالم شــود.بهمن نیا موضوع پدافند غیرعامل و ســایبری را از
موضوعهای روز دانست و گفت :شرکت ملی گاز در بحث پدافند
غیرعامل متمرکز شــده و تاکنون نشســتهای متعددی در این
زمینه داشتهایم .برنامههای بهبود در حوزه پدافند غیرعامل آماده
شده و نیازمند اولویتبندی و مدیریت خاص است.

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

دانش نفت :معــاون وزیر نفت در امور

دانش نفت :مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد
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مهندس حمیدرضا عراقی در نخستین
نشست شورای سیاســتگذاری و راهبری
فنبازار تخصصی صنعت گاز با بیان اینکه
حرکت شــرکت ملی گاز ایــران همگام با
صنعت و اقتصاد داخلی است ،گفت :اقتصاد
نفتی یعنی آن که نفت را بفروشید و پول آن
را دریافت و به اقتصاد کشــور تزریق کنید،
اما گاز در زندگی ،تولید و توســعه اقتصادی
مردم حضــور دارد و در واقــع ،صنعت گاز
همگام با اقتصــاد داخلی حرکت میکند و
چرخ صنعت را نیز به حرکت وامیدارد.وی
با تاکید بر اینکه اکنون اقتصاد ما مبتنی بر
گاز اســت ،درباره ایجاد فنبازار در شرکت
ملی گاز بیان کرد :ایجاد فنبازار تخصصی

گاز همگام با اقتصاد داخلی حرکت میکند

اقدامیاست که شرکت ملی گاز با همکاری
پارک علم و فناوری پردیس آن را آغاز کرده
است و امیدواریم تجربه و تخصصی که این
دو مجموعه و قدرت اجرایی معاونت علمیو
فناوری رئیسجمهوری دارند ،ســبب رفع
موانعــی که در این راه وجود دارد ،شــود تا
خیلی ســریع به اهداف از پیش تعیین شده
دست یابیم.
اســتفاده از تــوان داخلــی؛ یکی از
ابزارهای عبور از تحریم
در ادامه این نشست ،سعید پاکسرشت،
مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز،
جمهوری اسالمیایران را یکی از سه کشور
برتر جهان در حــوزه منابع گاز عنوان کرد
و گفت :اهمیت موضوع بهرهبرداری بهینه
از این منبــع خدادادی به خوبی مشــهود
اســت .در این زمینــه فناوریهای موجود

در زمینه کشــف ،استخراج ،انتقال ،تعمیر و
نگهداری و مصرف گاز ،با توجه به اهمیت

مقوله انرژی در جهان بســیار حیاتی است.
وی افــزود :ایجاد فنبازار تخصصی صنعت

گاز پایگاهی برای توســعه بازار فناوری در
حوزه تخصصی این صنعت در ســطح ملی
و فراملــی بــا رویکرد تحریــک عرضه یا
تقاضای فناوری در داخل مرزهای کشــور
است ،اما موضوع مهم آن است که بتوانیم
نیازهــای واقعــی را به نحــوی به گوش
متخصصان و دانشمندان و عرضهکنندگان
فنی و فناورانه برسانیم ،بنابراین اگر بتوانیم
ارتباط موثری بین عرضهکننده و متقاضیان
فناوری برقرار کنیم ،بســیاری از نیازهای
ما از ســوی متخصصــان داخلــی تامین
میشود.پاکسرشــت با اشاره به این که ما
به توانمندیهای داخلی نیاز بســیار زیادی
داریم ،گفت :باید بکوشــیم نیازهای خود را
با استفاده از توان داخلی تامین کنیم و این
یکــی از بهترین ابزارهای عبور از تحریم و
مشکالتی است که پیش رو داریم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

ظرفیت انتقال گاز ایران ساالنه  ۲۶۰میلیارد مترمکعب است
دانــش نفت :مدیرعامل شــرکت انتقال گاز گفت:
شبکه سراســری انتقال گاز ایران دارای ظرفیت انتقال
ساالنه  ۲۶۰میلیارد مترمکعب گاز است.

سعید توکلی از رســیدن ظرفیت انتقال گاز ایران
ســاالنه  ۲۶۰میلیارد مترمکعب گاز خبــر داد و گفت:
مهمترین وظیفه شرکت انتقال گاز ،انتقال گاز طبیعی،
اتان ،گاز مایع و مایعــات گازی از منابع تولید داخلی و
خارجی به مبادی تعیین شده مصرف داخلی و پایانههای
صادراتی و انجام سوآپ فرآوردههای ذکر شده است.وی
با بیان اینکه انتقال گاز در سراسر کشور با همکاری ۱۰
منطقه عملیاتی اجرا میشود ،افزود :شرکت انتقال گاز از
لحاظ حجم خطوط لوله ،تاسیسات و زیرساخت مستقل
مخابراتــی (بیش از  ۳۶هزار کیلومتــر خط لوله و ۸۱
ایستگاه تقویت فشار گاز با  ۲۹۲دستگاه توربوکمپرسور،
 ۹پایانه صادرات و واردات گاز و  ۶۰۰ایستگاه مخابراتی)،
رتبه نخســت را در خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان
پس از کشــورهای آمریکا ،روســیه و کانــادا به خود
اختصاص داده است .به گفته مدیرعامل شرکت انتقال
گاز ،بر اســاس آخرین گزارشهای دریافتی از مناطق
عملیاتی در حوزه تاسیســات انتقال گاز ،از مجموع ۵۹
دســتگاه توربین برنامهریزی شده برای انجام تعمیرات،
تاکنون تعمیرات برنامهای  ۲۰دســتگاه توربین معادل

 ۳۳,۹درصد انجام شــده و تعمیرات برنامهای  ۶توربین
معادل  ۱۰.۳درصد نیز در حال انجام است ،این در حالی
اســت که پیشبینی میشود تا شهریور ماه سال جاری،
تعمیرات تعداد  ۳۳دســتگاه توربین دیگر معادل ۵۵.۹
درصد و بازرســیهای ســاالنه آن پایان یابد و مناطق
عملیات انتقال گاز با اطمینان خاطر به استقبال از فصل
ســرد و تامین پایدار جریان گاز حرکــت کنند.توکلی،
مهمترین اقدام و دســتاورد این شرکت در بومیسازی
و دســتیابی به دانش فنی ،انجام تعمیرات و نگهداشت
تاسیسات انتقال گاز را مواردی از جمله طراحی ،نصب،
راهاندازی و بهرهبرداری تاسیســات تقویت فشــار گاز
فراشبند با استفاده از توان فنی و تجهیزات ساخت داخل
عنوان کرد و گفت :از دیگر اقدامهای مهم انجامشــده
در این زمینه ،میتوان به تعمیرات توربینهای  MANو
 DJ۵۹برای نخستین بار و با استفاده از قطعات ساخت
داخل و بازسازی بومیقطعات و همچنین خدمات فنی
شرکتهای داخلی اشاره کرد.وی ،برنامهریزی و انجام
فرآیند نگهداری و تعمیرات (اعم از اضطراری و اساسی)
به همراه تامین قطعات توربوکمپرسورهای ناوگان انتقال
گاز مربوط به توربینهــای  ZORYA،SIEMENSو
 N.Pبا اســتفاده از توان شــرکتهایسازنده داخلی و
توانمندی نیروی انسانی شــرکت را از دیگر اقدامهای

موثر شرکت انتقال گاز ایران دانست و با اشاره به شعار
ســال ،درباره سیاســتها و اقدامهای این شرکت در
اســتفاده از تجهیزات و کاالهای ایران ،گفت :پشتیبانی
و حمایت الزم در بهکارگیری ظرفیت و اســتعدادهای
صنعتی -تولیدی (سرمایهگذاری موجود) و فراهمسازی
زیرساخت مناســب جذب و هدایت سرمایهگذاریهای
جدیــد معطوف به خودکفایــی و ارتقای بهرهوری ملی
به عنوان یــک «مرکز کارآفریــن» ،اصلیترین اقدام
شــرکت انتقال گاز ایران در این زمینه اســت.به گفته
توکلی ،حمایت از سازندگان داخلی و ایجاد فرصتهای
کافی بــرای صنعتگــران و مبتکــران توانمند داخلی
با جلوگیری از ثبت ســفارش و ورود کاالهای مشــابه
خارجی دارای امکان ســاخت داخل ،استفاده حداکثری
از ظرفیــت ســازندگان داخلی و تکمیــل ظرفیت آنها
در خریدهای پروژهای و نگهداشــت بــه منظور قطع
وابســتگی به تامینکنندگان خارجی و اشتغالزایی در
داخل کشور از دیگر اقدامهای شرکت انتقال گاز در این
زمینه محسوب میشود.مدیرعامل شرکت انتقال گاز با
تاکیــد بر ایجاد حلقه ارتباطی میان صنعت و دانشــگاه
بهعنوان یک «مرکز آیندهساز» ،گفت :سفارش ،طراحی
و ســاخت کاال و تجهیزات انحصاری که از خارج وارد
میشد ،از طریق شــرکتهای دانشبنیان و پارکهای

علــم و فناوری بــا همکاری امور پژوهــش و فناوری
شرکت انتقال گاز ،ایجاد پایگاه فراگیر با هدف افزایش
بهرهوری و منافع اقتصادی شرکت انتقال گاز در زمینه
تامین ســریع ،مطمئــن و ارزان کاال و خدمات از منابع
داخلــی به عنوان یک «مرکز اطالعرســانی تخصصی
خودکفایــی کاال» ،از دیگر اقدامهای مهم شــرکت در
این حوزه بوده است.

صادرات یک سومگاز کشور از منطقه  7به کشورهای همسایه
دانش نفت :مدیــر منطقه  7عملیــات انتقال گاز
ایران گفت 94 :درصد شــهرهای منطقه 7از نعمت گاز
برخوردارند.

امین عبادی یکشنبه  7مرداد در جمع خبرنگاران،
با تأکید براینکه شــرکت انتقال گاز حلقه واسط انتقال
گاز از مبادی تولید به مبادی مصرف اســت ،اظهارکرد:
شــرکت انتقال گاز ایران دارای  10منطقه در سراســر
کشــور اســت که منطقه  7شامل  8اســتان همدان،
مرکزی ،لرســتان ،ایالم ،کرمانشاه و کردستان ،قزوین
و زنجان است.وی با اشاره به اینکه  80ایستگاه تقویت
فشار گاز در کشــور وجود دارد ،تصریح کرد 50 :مرکز
بهرهبرداری از خطوط لوله وجود دارد که از این تعداد 8
مرکز در حوزه منطقه  7اســت.عبادی با بیان اینکه 10
درصد خطوط انتقال گاز کشور در این منطقه واقع شده
است ،گفت 26 :هزار و  500کیلومتر خطوط انتقال گاز
در کشور وجود دارد که  4300کیلومتر آن در منطقه 7
قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه نرخ رشد انتقال گاز
در منطقــه  7در ردیفهای اول و دوم مناطق کشــور
است ،افزود :در نظر گرفته شده در  5-4سال آینده به
ف اول مناطق  7گانه کشور برسیم.عبادی با اشاره
ردی 
به اینکه منطقه  7عملیات انتقال گاز ایران مســئولیت

صادرات گاز به کشــورهای همســایه را برعهده دارد،
خاطرنشان کرد :یک سوم صادرات گاز کشور از منطقه
 7به کشورهای همسایه صادر میشود .مدیر منطقه 7
عملیــات انتقال گاز ایران با تأکید براینکه  13درصد از

گاز تولیدی کشــور به منطقه  7تحویل داده میشود،
یادآور شد :از  155شهر واقع در منطقه  7عملیات انتقال
گاز ایران 145 ،شهر گازرسانی شده است.وی با اشاره
بــه اینکه طول خطوط انتقــال گاز در منطقه 150 ،7

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

طرح گازرسانی به نیروگاهها رو به پایان است
دانش نفت :مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت:
گازرسانی به نیروگاههای سراسر کشور مطابق برنامه
پیش رفته و زمان کوتاهی تا پایان گازرســانی به همه
نیروگاههای کشور باقی مانده است.

سعید مومنی ،درباره اجرای طرحهای گازرسانی
به نیروگاههای کشور گفت :اکنون بیشتر نیروگاههای
بزرگ و کوچک در سراســر کشور گازرسانی شدهاند

که در این میــان چهار نیروگاه هنــوز از نعمت گاز
برخوردار نیستند.وی افزود :در نیروگاه شمس سرخس
امکان اســتفاده از گاز مهیا شــده اســت ،همچنین
نیروگاه چابهار اکنون از طریق سیانجی گازرسانی
میشود.به گفته مومنی ،از آنجا که نیروگاه زرند برای
دریافت گاز قراردادی ندارد و مجوز کمیته سوخت آن
نیز باطل شده است ،گازرسانی به این نیروگاه انجام

نشده است .افزون بر این ،نیروگاه کنارک نیز پس از
اجرای خط انتقال گاز ایرانشهر  -چابهار برای دریافت
گاز واجد شــرایط خواهد بود.مدیر گازرسانی شرکت
ملی گاز درباره گازرســانی به نیروگاه زاهدان گفت:
شرکت ملی گاز همه اقدامهای الزم برای گازرسانی
به این نیروگاه را انجام داده و اکنون دو واحد از چهار
واحد نیروگاه زاهدان تزریق گاز شده است.

هزار کیلومتر اســت ،تصریح کرد :از  3-2سال گذشته
عبور  2خط لوله سراسری کشور از غرب صورت گرفته
اســت ،به طوریکه قبل از این مدت خطوط سراسری
که از غرب عبور کند ،وجود نداشــت.عبادی نشت گاز
را یکــی از مصادیق پدافند غیرعامل دانســت و افزود:
عملیات نشــت یابی هرساله انجام میشود ،بهطوریکه
امســال  1000کیلومتر از خطوط منطقه  7نشت یابی
شده اســت.وی با بیان اینکه امسال انفجارخاصی در
خطوط انتقال گاز منطقه  7رخ نداده اســت ،تأکید کرد:
فرســودگی خطوط انتقــال گاز در منطقه  7کمتر از 3
درصد است که برنامه تعمیراتی برای بهروزرسانی این
خطوط را داریم.عبادی با اشاره به اینکه بیشترین انتقال
گاز به اســتان مرکزی صورت میگیرد ،یادآور شد :در
 3ماهه ابتدای امســال  5درصد افزایش مصرف گاز در
استان همدان وجود داشت.مدیر منطقه  7عملیات انتقال
گاز ایران با تأکید براینکه حریم خطوط انتقال گاز باید
رعایت شود ،اظهارکرد :متأسفانه برخی به طور خواسته
یا ناخواســته وارد حریم خطوط انتقال گاز میشوند که
باید در این زمینه اطالعرسانی و فرهنگسازی شود چرا
که نزدیک شــدن به این حریم ممکن اســت اتفاقات
جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

پتروشیمی

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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بازرگانی محصوالت پتروشیمی؛
حرکت در خالف جهت مسیر آب

حمیدرضا شکوهی

دانش نفت :هرچند خصوصی سازی ،یک
اصل پذیرفته شده در اقتصاد جهان و تکلیفی
قانونی و مورد قبــول اکثریت قریب به اتفاق
کارشناسان اقتصادی محســوب میشود اما
واقعیت آن است که خصوصی سازی در ایران
بعضا در مســیر صحیحــی حرکت نکرد و در
برخی حوزهها به ویژه صنعت پتروشیمیبدون
دوراندیشی کامل صورت گرفت.
بــه عبارت دیگر ،خصوصی ســازی در
صنعت پتروشــیمی ،اصلی پذیرفته شــده و
مورد حمایت کارشناســان بود امــا به گونه
ای اجرا شــد که زیانهای فراوانی را در پی
داشت .بخشی از این زیانها در حوزه بازرگانی
و صادرات محصوالت پتروشــیمیرخ نمایی
کرد .به گونه ای که حذف تمرکز در بازرگانی
صنعت پتروشیمیو فروش این محصوالت در
بازارهای جهانی ،زیانهایــی همچون موازی
کاری در فروش توسط شــرکتهای ایرانی و
حتی دامپینگ را در پی داشت .این درحالیست
که برند ان پی سی و پی سی سی ،برندهایی
معتبر و شــناخته شــده در جهان محســوب
میشــدند که نام آنها اعتبار بــود .اما پس از
خصوصی سازیهای شتاب زده ،برند شرکت
ملی صنایع پتروشــیمیو شــرکت بازرگانی
پتروشیمی ،تضعیف شدند.
هدفی به نام سند چشم انداز ۱۴۰۴

بر اساس ابالغیه سند چشم انداز بیست
ســاله کشور ،قرار اســت ایران به قدرت اول
منطقه تبدیل شــود .اما در شرایطی که تنها
 ۷ســال تا آن زمان فاصلــه داریم ،وقتی به
عقب مینگریم میبینیم که ســیزده سال را
از دســت داده ایم .صنعت پتروشیمیدر ایران
دارای مزیتهای نســبی فراوانی اســت که
نزدیکــی به آبهای آزاد و مجــاری صادراتی
و خــوراک فــراوان ،از جمله آنهاســت .اما
مروری بر آمار و ارقام داخلی و جهانی نشــان
میدهد که خصوصی ســازی اشتباه در ایران
با روندی که اجرا شــد مانعی در مســیر رشد
صنعت پتروشیمیبوده است .در گذشته ،شاهد
حضــور یکپارچه ایــران در بازارهای جهانی،
کســب ســهم جهانی مطلوب ،توسعه بازار و
حفظ برند صنعت پتروشــمیایران به عنوان
برندی شناخته شــده و معتبر بودیم،اما امروز
این جایگاهها را از دست داده ایم .روند اشتباه
خصوصی ســازی موجب شــده شرکت ملی
صنایع پتروشــیمی ،سیاســتگذاری بدون در
اختیار داشتن اهرمهای اجرایی موردنیاز باشد
و بخش مهمیاز صنایع پتروشیمیکشــور به
وزارتخانههای رفاه ،دفــاع و حتی آموزش و
پرورش واگذار شود .در چنین شرایطی نیل به

اهداف سند چشــم انداز بیست ساله ،بیش از
هر زمان دیگری دشوار به نظر میرسد.
بازرگانی پتروشیمیایران ،در دست اندازهای
خودساخته

در حوزه بازاریابی و صادرات محصوالت
پتروشــیمی ،ایــران دارای شــرکتی به نام
بازرگانی پتروشــیمیبود که برندی شــناخته
شــده در عرصه جهانی محســوب میشد اما
به مرور زمان با کاهــش تمرکز در بازرگانی
پتروشــیمیو موازی کاری در این حوزه ،برند
پتروشــیمیایران تضعیف شــد تا به دســت
خود ،موقعیتی را که داشــتیم از دست بدهیم.
با مــوازی کاری در بخش فروش در صنعت
پتروشــیمیایران ،مزیتهای رقابتی خود را
از دســت دادیم .فقدان برنامه ریزی بلندمدت
و اســتراتژیک در بخش فروش ،فقدان نگاه
تخصصی به بخش بازرگانی بر خالف رقبای
منطقه ای و جهان ،عدم تســلط حرفه ای به
بخش فروش به دلیل پراکندگی فعالیتها ،عدم
توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید
پتروشــیمیدر کشــور،همکاری و هماهنگی
انــدک در بخش بازرگانی پتروشــیمیکه به
مرور زمان بــه رقابتهای منفی و حتی موازی
کاری و دامپینگ منجر شد ،فعالیت جزیره ای
شرکتهای ایرانی و چندصدایی صادرکنندگان
ایران در بازار جهانی ،ضعف مناسبات تجاری
با کشورهای هدف محصوالت پتروشیمیکه
رفع موانع تعرفــه ای و گمرکی و مالی را به
دلیل کاهش قدرت متمرکــز صادرکنندگان
با دشــواریهای تــازه ای مواجــه کرد و در
یــک کالم تضعیــف برند جهانــی صنعت
پتروشــیمیایران ،از پیامدهای تضعیف برند
بازرگانی پتروشــیمیبه طور خــاص و برند
شرکت ملی صنایع پتروشــیمیایران به طور
عام بود .این دســت اندازهای خودساخته ما
را در نیل به اهدافمــان عقب انداخت .اما آیا

صنعت پتروشیمیبا اتکا به توانمندیهای
داخلی توسعه مییابد
دانــش نفــت :مدیــر

برنامهریزی و توســعه شرکت
ملی صنایع پتروشــیمیگفت:
در مسیر توسعه و فعالیتهای
اقتصادی صنعت پتروشــیمی،
همــواره اتــکای مــا بــه
توانمندیهای داخلی است.

فرنــاز علــوی ،بــه
برنامههــای آینــده صنعــت
پتروشیمیاشــاره کرد و گفت:
در همکاری با شرکتهای پتروشیمیتالش میکنیم همراه با تولیدکنندگان و مجریان
طرحهــای مربوط به این صنعت ،چالشهای احتمالی را برای آینده شناســایی کنیم،
البته راهکارهای آینده صنعت پتروشیمینیز باید هماهنگ با دیگر مراجع و سازمانها
باشــد تا شــرکتها بتوانند روال منطقی کار خود را ادامــه دهند.مدیر برنامهریزی و
توسعه شــرکت ملی صنایع پتروشیمیافزود :قصد داریم تا آبانماه و آغاز تحریمهای
آمریکا به راهکارهایی دســت یابیم و چنانچه اتحادیه اروپا شفافتر عمل کند و میزان
همکاری صنعت پتروشیمیبا شرکتهای اروپایی در زمینه بانکی و بیمهای مشخص
شــود ،بهصورت عملیتر میتوانیم برای اقدامهای بعدی خود برنامهریزی کنیم.وی با
اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشــیمیبا همکاری هلدینگها و شرکتهای
پتروشــیمیبه دنبال تحقق برنامهریزیهای انجام شده برای تولید پایدار و نیز تکمیل
طرحهای توسعهای است ،تصریح کرد :در مسیر توسعه و فعالیتهای اقتصادی صنعت
پتروشــیمی ،همواره اتکای ما به توانمندیهای داخلی اســت ،امــا با بهرهبرداری از
تجارب زیادی که صنعت پتروشــیمیدر زمان تحریمهای گذشته بهدست آورده است،
همچنان میتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم.

کشورهای دیگر هم اینگونه حرکت کردند؟
حرکت در جهت خالف جریان آب
رونــد خصوصی ســازی در ایران بویژه
در بخش بازرگانی پتروشیمیبه گونه ای بود
که حرکت بر خــاف جهت جریان آب را به
ذهن متبادر میســازد .در شــرایطی که دنیا
به سمت ادغام و ایجاد شــرکتهای بزرگ با
هدف تمرکز پیش میرود ،در ایران ،بازرگانی
پتروشیمیرا به ســمت تکه تکه شدن سوق
دادیم .شــرکت سابیک عربستان که آن را به
عنــوان مهمترین رقیب پتروشــیمیایران در
منطقه میشناســیم ،بــا  ۷۰میلیون تن تولید
انواع محصــوالت پتروشــیمیکه بزرگترین
تولیدکننده پتروشــیمیخاورمیانه محســوب
میشود ،با هدف دســتیابی به ظرفیت تولید
 ۱۳۵میلیون تن محصول به ارزش  ۷۰میلیارد
دالر ،فعالیتهای تولیدی ،خدماتی و تجاری را
بر اساس حوزههای تجاری متمرکز در دستور
کار خود قرار داد .شرکت چندملیتی بازرگانی
ترافیگورا که در ســال  ۱۹۹۳در کشور هلند
تاســیس شــد و در زمینه بازرگانی فلزات و
انرژی ،از جملــه نفت خــام فعالیت میکند
و پــس از ویتول و گلنکور ،بعنوان ســومین
معاملهکننده کاال در جهان ،شناخته میشود،
از این جهت پیشــرفت کرد که کل عملیات
بازرگانــی را به صــورت یکپارچه و با نظارت
متمرکز انجام میدهد.شرکت ساینوپک چین،
دقیقــا مدل متضاد مدلی اســت که در حوزه
بازرگانی پتروشــیمیدر ایران اجرا شــد .در
ســاینوپک که دارای بزرگترین سهم تولید و
فروش محصوالت نفت ،گاز و پتروشــیمیدر
کشور چین اســت ،واحدهای تولیدی تا چند
سال پیش مسئول فروش محصوالت تولیدی
خود بودنــد اما وقتی چینیهــا دیدند حضور
این شــرکت در بازار تضعیف شــده ،به فکر
چاره افتادند .تناژ پایین محصول هر شــرکت

و عــدم توانایی در رقابت بــا رقبای خارجی،
عدم یکپارچگی در تصمیــم گیری و تدوین
اســتراتژی بازاریابی و فروش ،اکثر شرکتها را
پیرو سیستم قیمت گذاری شرکتهای خارجی
تبدیل کرده بود .به همین دلیل مدیریت عالی
ســاینوپک ،با تاسیس شــرکتهای بازرگانی
تخصصی در حوزههای نفت ،گاز و پتروشیمی،
برای هــر یک دامنه مســئولیتها و اختیارات
مشخصی تعریف کردند تا با تمرکزگرایی وارد
بازار جهانی شوند.
شــرکت ریالینس شرکت دیگری است
کــه در ســال  ۱۹۶۶در قالب یــک کارخانه
نســاجی ،توســط دیروبهائی آمبانی تاسیس
شــد و امروزه تمرکز اصلی این شــرکت بر
صنایع نفت و گاز معطوف اســت .یکپارچگی
در بخش پتروشــیمیموجب شده این شرکت
در کلیه شــرایط بازارهــای جهانی از قدرت
رقابت پذیری خوبی برخوردار شــود .در واقع
این شرکت ،کلیه فعالیتهای فروش و بازاریابی
محصوالت پتروشیمیخود را در قالب  ۵گروه
مشخص انجام میدهد و کل فروش شرکت
به صورت متمرکز و از طریق واحد بازاریابی و
فروش آن انجام میشود.
نه تنها شرکتهای بزرگ جهان در حوزه
بازرگانی پتروشیمیبه تمرکزگرایی روی آورده
اند ،بلکه طی ســالهای اخیر شاهد ادغامهای
بزرگــی در صنعت پتروشــیمیبوده ایم که با
هدف ایجاد تمرکز و افزایش قدرت شــرکتها
بــرای حضوری موثرتــر در بازارهای جهانی
صورت گرفته است .به عنوان نمونه میتوان
به ادغام بخشهای پلیمری شــرکت شل و
باسف و تشکیل شرکت بازل ،یا ادغام بخش
پتروشیمیشرکتهای شــورون کورپوریشن و
کونوکو فیلیپس و تشــکیل شــرکت شورون
فیلیپس ،و همچنین ســرمایهگذاری مشترک
شــرکتهای بورالیس اتریش و ادنوک امارات
و تشمیل شــرکت بروج اشاره کرد که نشان
میدهد جهان به ســمت ایجاد شــرکتهای
قدرتمندتر ،بزرگترو متمرکزتر است.
در چنین شرایطی ،ما در ایران بر خالف
جهت حرکت آب شــنا کردیم و قدرت قبلی
خود را هم در بازارهای جهانی تضعیف کردیم.
در چنین شــرایطی ،راهی به جز بازگرداندن
قدرت پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمیو
همچنین شرکت بازرگانی پتروشیمیبا هدف
تمرکزگرایــی در حــوزه بازرگانــی و فروش
محصوالت پتروشــیمیباقی نمانده است .در
شرایطی که رقبای منطقه ای و جهانی ما روز
به روز قوی تر میشــوند ،فقط با یکپارچگی
میتوانیم حضوری موثرتر در بازارهای جهانی
داشته باشیم.

معرفی سرپرست جدید مدیریت برنامهریزی اقتصادی
و توسعه هلدینگ خلیجفارس
دانش نفــت :آیین تودیــع و معارفه
مهنــدس اشــرفزاده و دکتــر حســینی
مدیرعامل سابق و سرپرست جدید مدیریت
برنامهریــزی اقتصادی و توســعه هلدینگ
خلیجفارس ،شــنبه  6مردادمــاه با حضور
مدیرعامل و جمعی از مدیران این شرکت در
ساختمان مرکزی هلدینگ برگزار شد.

مهندس ربیعی ،مدیرعامل هلدینگ
پتروشــیمیخلیجفارس ،بــا تبریک میالد
با ســعادت امام رضا (ع) گفــت :یکی از
مهمترین مســوولیتهای مدیریت عامل
هر ســازمانی برنامهریزی اســت که این
وظیفه به واحد برنامهریزی تفویض شــده است در واقع بخش مهمیاز وظایف مدیریت سازمان را مدیریت
برنامهریــزی انجام میدهد و برنامهریزی جزو وظایف ذاتی و اصلی مدیر ســازمان اســت و در جایی مانند
هلدینگ خلیجفارس برنامهریزی بســیار تاثیرگذار بوده و باید مورد توجه باشد .مهندس ربیعی گفت :بخش
اعظم این مدیریت با مهندس اشرفزاده توام بوده و ایشان پایهگذار بیشتر کارهایی بود که در این مجموعه
انجام گرفت .وی برای مصلحت مهمتری ،مدیرعاملی شــرکت پترول را به عهده گرفتند .وی ادامه داد :از
طرفــی مدیریت برنامهریزی به معاونت برنامهریزی تغییر ســاختار یافته بنابرایــن با جایگاه جدید الزم بود
شــخصی در این جایگاه قرار گیرد که آشنایی با شــرکتهای تابعه ،تولید ،سیستمها و روشها داشته باشد
از همین رو دکتر حســینی گزینه فعال و شــناخته شدهای برای این معاونت به شمار میآمد .ربیعی در ادامه
از مهندس خاموشــی مدیرعامل سابق پترول تشکر و قدردانی کرده و از مهندس اشرفزاده و دکترحسینی
به خاطر قبول مســوولیتهای ســنگینی که به عهده گرفتهاند تشــکر کرد و برای آنها در مســئولیتهای
جدید آرزوی موفقیت نمود.وی در پایان گفت :از شــما در جایگاه جدید حمایت و پشتیبانی کرده و امیدوارم
مسوولیتها را به بهترین نحو انجام دهید تا هلدینگ به سوی سازمانی پویا و چابک هدایت شود.

یادداشت

سواحل مکران قطب جدید صنایع پتروشیمیایران

محمد رضا موثقی نیا

مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمینگین مکران

ســواحل خلیجفارس و دریای عمان با توجه بــه ویژگیهای منحصربهفرد
خود مکانی مناســب برای توسعه صنعت پتروشیمیاست و با توجه به وجود منابع
گسترده گاز ،قابلیتهای خوبی برای توسعه دارند .مطالعه برای ایجاد مجتمعهای
پتروشیمیدر ســواحل مکران سالها قبل آغاز شــده بود که بهدلیل عدم وجود
زیرســاختها ،اقدامیبرای اجرایی کردن این مطالعههــا انجام نگرفت و در این
مسیر چند سالی است که شاهد تحرک در این منطقه و توسعه صنعتی آن هستیم.

آخرین وضعیت ساخت  18طرح پتروشیمیدر منطقه و میزان پیشرفت طرحها

در طرح اولیه شهرک پتروشیمیمکران در منطقه آزاد چابهار قرار بود  18طرح پتروشیمیدر سه فاز
ســاخته شوند که طرحها برای تولید محصوالت باالدستی متانول ،اوره ،آمونیاک ،الفینها و محصوالت
آروماتیک از خوراکهای اتان ،متان و میعانات گازی برنامهریزی شده بود .با تغییراتی که طی سالهای
 93و  94در قیمت جهانی نفت و به طبع آن محصوالت پتروشیمیرخ داد ،شرکت توسعه پتروشیمینگین
مکران در صدد برامد تا ضمن بررســی بازارهای آتی محصوالت پتروشــیمی ،از نظرات مشاوران زبده
بینالمللی برای بازطراحی شــهرک پتروشیمیمکران که سومین قطب پتروشیمیکشور خواهد بود اقدام
نماید؛ لذا با چندین مشــاور بینالمللی متخصص در طراحی شــهرکهای صنعتی خصوصا پارکهای
پتروشــیمیوارد همکاری شدیم که در نتیجه مقرر شد شــهرک پتروشیمیمکران در چند فاز طراحی و
ساخته شــود و در فاز نخست 5 ،واحد پیشرفته  ،GTXیک واحد تولید اوره-آمونیاک و نیز یک مجتمع
یوتیلیتی متمرکز برای تامین نیازهای این واحدها پیشبینی شده است.
اکنون واحد  GTXپیشرو از نظر سرعت ســاخت ،مجتمع پتروشیمیبدر شرق میباشد که مرحله
نخســت آن پیشرفتی بیش از 25درصد دارد و در خرداد امسال تجهیزات ویژه این مجتمع از طریق بندر
شهید بهشتی به چابهار وارد شد و در حال حمل به شهرک پتروشیمیمکران میباشد .اصوال مجتمعهای
 GTXدر ســه مرحله ساخته میشــوند که در مرحله نخســت ،گاز طبیعی به متانول تبدیل میشود و
این متانول به عنوان خوراک وارد مرحله دوم میشــود که محصول آن الفینهاســت و در مرحله سوم
محصوالت پایین دستی الفین تولید خواهند شد.
هدف گذاری نهایی

فاز نخست شهرک پتروشیمیمکران ظرفیت تولید  8.5میلیون تن محصوالت پتروشیمیرا دارد که
پیشبینی میشود برای  5تا  7هزار نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد نماید.
مجموع سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی

در فاز اول ،سرمایهگذاری بالغ بر  10میلیارد دالری در این پروژه انجام خواهد شد که البته در شرایط
موجود برای جذب این میزان سرمایهبایســتی تالش گستردهای صورت پذیرد .ما هیچ الگویی در کشور
مشابه شهرک پتروشیمیمکران نداشتهایم و نزدیکترین الگو به این موضوعهابهای پتروشیمیعسلویه
و ماهشــهر اســت که اینهابها نیز در اواخــر دهه  70و دهه  80به صورت کامــا دولتی ،زمانی که
وضعیت اقتصادی در کشــور بهتر بود و فضای سیاســی و اقتصادی با شرایط فعلی کشور متفاوت بود،
شکل گرفتهاند.
مشارکت شرکتهای خارجی در سرمایهگذاری و یا ساخت مشارکتی؟

یکی از مقاصد اصلی هیاتهای ســرمایهگذاری طی سالهای اخیر شهرک پتروشیمیمکران بوده
است و به عنوان نمونه تقریبا در هیچ سفر خارجی رئیس جمهور ،چابهار و فرصتهای سرمایهگذاری در
مکران مغفول نمانده است ،به همین سبب طی چند سال اخیر هیاتهای عالیرتبه متعددی از کشورهای
چین ،هند ،اسپانیا ،آلمان ،افغانستان ،عمان ،ژاپن ،فرانسه و ...از این شهرک بازدید نمودهاند؛ لیکن آنچه
نهایی شده است تا کنون قراردادهایی با شرکتهای ژاپنی ،فرانسوی وآلمانی در بخشهای مختلف بوده
که بعضا به عنوان پیمانکار و یا سرمایهگذار پکیجهای یوتیلیتی مشغول به کار شدهاند.
آخرین وضعیت تامین خوراک این طرحها و منابع آن

با تغییراتی که در واحدهای فاز نخســت شهرک پتروشــیمیمکران صورت گرفت ،خوراک اصلی
طرحها در این فاز گاز طبیعی متان اســت که به این منظور و با مســاعدت وزیر محترم نفت ،روزانه 30
میلیون مترمکعب گاز متان به شــهرک پتروشــیمیمکران اختصاص یافت .میدانید که خط لوله هفتم
سراســری (صلح) از عســلویه تا ایرانشهر بطول  907کیلومتر از ســال  1385آغاز شده بود که در سال
 1389گاز به ایرانشــهر رسیدو با تصویب احداث سومین قطب پتروشیمیایران بعد از ماهشهر و عسلویه
در منطقه آزاد چابهار توســط هیات دولت و نیز پیشبینی اســتقرار طرحهــای بزرگی همچون فوالد و
نیروگاهها در جنوب سیســتانو بلوچســتان ،لزوم احداث خط لوله از ایرانشهر به جنوب استان بیش از
پیش خودنمایی میکرد.
به همین منظور شــرکت توســعه پتروشــیمینگین مکران که مشــتری عمده گاز در سیستان و
بلوچســتان است برای تضمین تامین به موقع خوراک مجتمعهای شهرک پتروشیمیمکران و نیز تامین
سوخت نیروگاه مجتمع یوتیلیتی این شهرک ،با وزارت نفت و شرکت ملی گاز وارد مذاکره شد و احداث
خط لوله انتقال گاز از ایرانشــهر به جنوب اســتان را به عهده گرفت و به این ترتیب عملیات احداث خط
لوله گاز ایرانشهر -چابهار به طول  290کیلومتر در اسفند  95با حضور ریاست محترم جمهورآغاز و طبق
برنامه مقرر است مشعل گاز در دهه فجر  98در چابهار روشن شود که این طرح نیز تا کنون بالغ بر 12
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امروزه برای تسریع در این کار و رساندن گاز به شهرهای جنوب استان
از هیچ تالشی مضایقه نمیکنیم؛ به نحوی که هماکنون در چندین جبهه ،نیروها و ماشینآالت به صورت
شبانهروزی مشغول کار هستند .البته در اردیبهشت امسال نیز آئین امضای تفاهنامه احداث خط لوله انتقال
گاز ایرانشــهر به جنوب اســتان با حضور وزرای محترم دفاع و نفت در وزارت نفت برگزار گردید که این
مهم نیز تاکید دیگری بر اهمیت شهرک پتروشیمیمکران به عنوان یک پروژه ملی برای کشور میباشد.
اقدامهای انجام شده در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصوالت نهایی

اصال یکی از دالیل اصلی بازطراحی  Master Planطرح اصلی شــهرک پتروشیمیمکران همین
تکمیل زنجیره ارزش اســت؛ مثال در طراحی اولیه شــهرک پتروشیمیمکران 5 ،مجتمع تولید متانول با
ظرفیت  1.6میلیون تن در ســال پیشبینی شــده بود که با تغییراتی که بیان شد ،تکمیل زنجیره ارزش
تا مرحله ســوم هدفگذاری شد ،به گونهای که محصول مجتمعهای  GTXدر حال احداث ،محصوالت
پاییندستی الفینها میباشد.
مشوقهایی برای سرمایهگذاران

یکی از مهمترین مشــوقهای ســرمایهگذاری در ســومین قطب پتروشیمیکشــور سه تخفیف
در نرخ خوراک اســت که برای ســرمایهگذاران بســیار اهمیت دارد ،نخســت تخفیف  10درصدی در
نــرخ خوراک به علت احداث مجتمع در مناطق کمتر توســعهیافته و محروم اســت ،بعدی تخفیف 10
درصــدی نرخ خوراک به علت تکمیل زنجیره ارزش تا مرحله دوم اســت و تخفیف بعدی ،تخفیف 10
در صدی دیگر برای تکمیل زنجیره ارزش تا مرحله ســوم میباشــد ،به این ترتیب تخفیف تا  30درصد
در نرخ خوراک شــامل مجتمعهای پتروشیمیمســتقر در این شهرک خواهد شــد که برای تولیدکننده
بســیار مهم و تعیینکننده و ســبب مزیت رقابتی در بازارداخل و خارج اســت؛ بعالوه معافیت  ۲۰ساله
مالیاتی به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد ،امکان مالکیت 100درصدی پروژهها توســط ســرمایهگذاران
خارجی و نیزنزدیکی مکران به بازارهای هدف کشــورهای چین و هند و متعاقب آن کاهش چشــمگیر
هزینــههای حمل و نقل و نیز دسترســی و اتصال به راهآهن سراســری از دیگر مزایای این ســایت
پتروشــیمیدر جنوب شرق ایران اســت .بعالوه حمایتهای استراتژیک و باالدســتی نظام و در راس
آنهــا توصیه موکد مقام معظم رهبری برای توســعه و آبادانی ســواحل مکران ســبب ایجاد دلگرمیو
بسترســاز تسریع در به نتیجه رســیدن سرمایهگذاریها در اینهاب پتروشــیمیبعنوان یک پروژه ملی
میباشد.

خبر مهم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
دکتر دالویز خبر داد:
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بهرهمندی از توانمندیهای جهاد دانشگاهی
در بهینهسازی مصرف انرژی
مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف

شرکت و جهاد دانشــگاهی با هدف همکاری
و اســتفاده از توانمندیهای جهاد دانشگاهی
در زمینه پژوهش ،فرهنگسازی و بهینهسازی
مصرف انرژی تشکیل میشود.

نگاه

آزادسازی نرخ ارز پتروشیمیها جلوی فساد را
میگیرد؟

سیاستهای جدید ارزی در اردیبهشت ماه از سوی دولت ابالغ شد و
بر اساس آن پتروشیمیها ملزم شدند ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی در این
سامانه وارد کنند .این تصمیم سرآغاز چالشهای فراوانی شد .اکنون اخبار ضد
و نقیضی از تغییر سیاست در معامالت ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی
برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشــیمیها از
معامالت با نرخ رسمیدر شورای پول و اعتبار مطرح شده است؛ موضوعی که
هرچند تایید نشده اما با استقبال پتروشیمیها مواجه شده است.
به گزارش ایسنا ،دســتورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از
ســوی اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور ابالغ و مقرر شد ارز
حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود .بر اساس این
دســتورالعمل قرار شد دالر حاصل از صادرات اقالم عمده صادراتی در قالب
ســامانه نیما با نرخ  ۴۲۰۰تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت
شــود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شــود.حدود یک ماه
بعد از ابالغ دســتورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت ،معدن و تجارت در قالب
نامهای ،لیست کاالهای پتروشیمیو معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها
به ســامانه نیما واریز شــود را اعالم کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت ،به
صادرکنندگان پتروشیمیشش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات
را به سامانه نیما وارد کنند.پتروشیمیها برای اجرای این قانون از دولت نرخ
کم تر خوراک را خواستار شدند و به خواسته خود هم رسیدند .اما این سیاست
آنطور که دولت پیش بینی میکرد اجرایی نشد و وضعیت آشفتهتر شد .به
طوریکه برخی شرکتهای پتروشیمیاز عدم ارائه ارز توسط شرکتهای دیگر
گله میکردند و برخی دیگر نیز بر این باورند این ســامانه فسادآور است زیرا
اوال فروشنده خریدار را میبیند و ممکن است انتخاب کند .دوما کسی که ارز
را خرید ،مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را میبیند و ممکن است
باز هم خودش دست به انتخاب بزند .از سوی دیگر گفته میشود این قانون
باعث شده پتروشــیمیها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت
 ۴۲۰۰تومانــی عرضه کنند ،در حالی که قیمت واقعــی ارز در بازار دو برابر
این مبلغ است.پتروشیمیها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی
شرکتها ارز  ۴۲۰۰تومانی را گرفته و کاالهایی وارد میکنند که ممکن است
نیاز واقعی کشور نباشد .این افراد از این فرآیند سودهای کالن صدها و هزاران
میلیارد تومان میبرند .در حالی که شرکتهای پتروشیمیبه دلیل اینکه ارز را
با نرخ دولتی به فروش میرسانند ،زیانهای سنگینی میبینند.
احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد

بر این اساس برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبهای در رابطه
با تغییر در سیاســت ارزی دولت ایجاد شده و احتماال به زودی ارز حاصل از
پتروشــیمیها و گروه فلزات نیز قرار اســت در بازار ثانویه و به طور توافقی
مورد معامله قرار گیرد .در این حالت دیگر نرخ رسمیارز برای معامالت این
گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کاالیی انجام میشود .این در
حالی است که پیگیریها در رابطه با آنچه که درباره تغییر در سیاست ارزی
مطرح شــده ،از این حکایت دارد که سیاستگذار ارزی پیشنهاد تازهای برای
این موضوع ارائه کرده است مبنی بر اینکه پتروشیمیها و گروه فلزات یعنی
بخش دوم صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در ســامانه نیما و بر اســاس
نرخ  ۴۲۰۰تومان مورد معامله قرار میگرفت نیز از این بخش خارج شــده و
به بازار ثانویه وارد شــوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کاالهای اساسی و
دارو از نرخ رســمیارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار
ثانویه و بر اســاس نرخ توافقی تامین کنند .در این حالت پتروشــیمیها به
عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگــر از محدوده دالر  ۴۲۰۰تومانی
خارج شــده و معامالت آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ
بازار آزاد است ،انجام میشود.اما با وجود اینکه به نظر میرسد بانک مرکزی
پیشــنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه را
مطرح کرده ،باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون
مصوب نشده است.
استقبال پتروشیمیها از آزادسازی نرخ ارز

در این راستا حسین امیرافضلی  -مدیرعامل پتروشیمیجم  -گفت :در
باره این موضوع هنوز چیزی به ما ابالغ نشــده است و همه چیز طبق روال
قبل ادامه دارد.همچنین احمد مهدوی  -دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی -نیز با اســتقبال از تصمیم مذکور گفت :اتحادیه با این
تصمیم به دلیلی که فســادی که در حال حاضر وجود دارد موافق است .ما
حاضر هستیم مابهالتفاوت را به حساب خزانه دولت واریز کنیم اما از این وضع
خارج شویم.وی با بیان اینکه همه از این وضعیت گله دارند ،افزود :این شرایط
زمینه فســاد را فراهم میکند و همه از آن گله دارند .اگر با ارائه ارز در بازار
ثانویه موافق هستیم برای مقابله با فساد است.البته هنوز هیچ خبری مبنی بر
تایید آزادسازی نرخ ارز منتشر نشده است و مشخص نیست اجرای این قانون
واقعا جلوی فاسد میایستد یا خیر.

تباني برخي صرافي

کاهش  30هزار میلیارد تومانی درآمد دولت

ســوخت گفت :کارگروهی مشــترک بین این

دکتــر محســن دالویز در نشســت با
رئیس و مدیران ارشــد جهاد دانشــگاهی که صبح روز چهارشنبه،
 ۱۰مردادماه در شــرکت بهینهسازی مصرف ســوخت برگزار شد،
بر ضــرورت همکاریهــای مشــترک تاکید کرد و گفــت :جهاد
دانشــگاهی در ســالهای اخیر فعالیتهای خوبی مرتبط با صنعت
نفت داشــته و امیدواریم بتوانیــم از توانمندیهای این مجموعه در
زمینه بهینهسازی مصرف سوخت نیز استفاده کنیم.حمیدرضا طیبی،
رئیس جهاد دانشــگاهی نیز در این نشست ،گزارشی از فعالیتهای
جهاد دانشــگاهی در خصوص بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت
نفت ارائه داد و خواســتار حمایت و همکاری در این زمینه با شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت شد.

تحلیل
گفتمان

دانش نفت :در صورت اصالح نشــدن
نــرخ ارز مبنای محاســبه قیمــت خوراک
واحدهای پتروشــیمیهمزمان با عرضه ارز
صادراتی در بــازار ثانویه ،رانت خوراک آنها
به شــدت افزایش مییابد و دولت از حدود
 30هزار میلیارد تومان از درآمد خود محروم
میشود.

با توجه به اظهــارات مقامات دولتی،
نماینــدگان مجلس و رســانههای نزدیک
به دولت در روزهای اخیر ،به زودی شــاهد

محمدرضا پورابراهیمی،
رئیس کمیسیون اقتصادی

مجلس :در حالی که
پتروشیمیها امسال سه و

نیم میلیارد دالر صادرات
داشتند تنها دو و یک دهم
میلیارد دالر ثبت کردند
و مابقی به جاهای دیگر
رفته است

گسترش بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام
پتروشیمیها و برخی صنایع دیگر به عرضه
ارز خود با قیمت  4200تومان در ســامانه
نیمــا خواهیم بود .پیش بینی میشــود در
صورت اجرای این تصمیم ،شــاهد کاهش
نســبی نــرخ ارز در بــازار آزاد و کاهش
چشمگیر نوســانات این بازار باشیم .با این
وجود ،نگرانی فراوانی وجود دارد که دولت
نســبت به تبعات جانبی ایــن تصمیم بی
توجهی کند و از اتخاذ تصمیمهای تکمیلی
برای مدیریت این تبعات خودداری کند .به
طور مشــخص ،موضوع قیمت ارز مبنای
محاسبه خوراک پتروشــیمیها بخصوص
پتروشــیمیهای گازی است.بســیاری از
کارشناســان و نماینــدگان مجلس بر این
موضوع تاکید دارنــد که یکی از مهمترین
دالیل شکست سیاستهای دولت در زمینه
مدیریت نــرخ ارز در ماههای اخیر و تداوم
روند چشمگیر افزایش آن در بازار آزاد ،عدم
همراهی پتروشــیمیها با این سیاســتها
بــود و اتفاقا این واحدهــا ،بزرگترین برنده
تغییر این سیاســتها خواهند بــود .البته
به شــرطی که دولت از قیمــت ارز مبنای
محاسبه خوراک آنها صرف نظر کند.ماجرا
از اینجا آغاز شد که اعضای انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشــیمیدر جلسه 6

در صورت اصالح نشدن
نرخ ارز مبنای محاسبه

قیمت خوراک واحدهای
پتروشیمیهمزمان با عرضه
ارز صادراتی در بازار

ثانویه ،رانت خوراک آنها
به شدت افزایش مییابد

و دولت از حدود  30هزار
میلیارد تومان از درآمد
خود محروم میشود

خردادماه با اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور ،عرضه ارز صادراتی واحدهای
پتروشیمیدر ســامانه نیما با قیمت 4200
تومــان را منوط به تغییر محاســبه قیمت
خوراک این واحدهــا با دالر  3800تومانی
یعنی قیمت ارز کاالهای اساســی به جای
دالر  4200تومانی کردنــد .دولت در برابر
این باج خواهی پتروشیمیها که به معنای
افزایش رانت خوراک این واحدها بود ،تسلیم
شــد و درخواســت آنها در جلسه مورخ 23

نفــت گفتگویی با مدیر عامل شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران داشــت .او
در ایــن مصاحبه از وضعیــت بغرنج قاچاق
گله داشت .مهندس موسوی خواه صراحتا به
دانش نفت گفت که؛ متاسفانه فضای قاچاق
سوخت بدتر شده است که بهتر نشده! وضع
ارزی کشور و قیمت ارز به قضیه قاچاق دامن
زده و تفاوت قیمتها را به شــدت افزایش
داده اســت .البته داریم تالش میکنیم اما
همچنان شاهد ناهماهنگی و افزایش فاصله
بین متولیــان هســتیم .وی در این گفتگو،
مدیریت یکپارچه مبارزه با قاچاق سوخت را
چاره درد قاچاق عنوان کرد.

شوربختانه تعدد مراکز تصمیم گیری
در مبارزه با قاچاق و وجود ستادهای موازی
در امــر مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،عمال
کارایی مبــارزه با قاچــاق را خنثی کرده
اســت .قاچاقچیــان و دالالن هم دقیقا از
«گپ»ها و نقصهــای موجود در قوانین
و مقــررات ماهــی مراد خویــش را صید
میکنند و یک شــبه به ثروتهای افسانه
ای دســت مییابند .موضــوع دیگری که
به پدیده قاچاق رونق بیشــتری داده است،
دســتورالعمل ارزی جدیدی اســت که از
ســوی دولت ابالغ شده است .پس از آنکه
دســتورالعمل ارزی جدید از ســوی دولت
ابالغ شد ،پتروشیمیها که همواره یکی از
بازیگران اصلی صحنه ارز در کشور هستند،
ملزم شدند ارز خود را با نرخ  ۴۲۰۰تومانی
در ســامانه نیما وارد کنند .این تصمیم که
اجرای آن وارد ماه ســوم شده ،نه تنها به
وضعیت بازار سر و سامان نداده است ،بلکه
آشــفتگی ورود ارز پتروشــیمیها در نیما
کامال محسوس است.
دســتورالعمل ارزی جدیــد ،دوم
اردیبهشــت امســال از ســوی اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور
ابالغ و مقرر شــد ارز حاصل از صادرات و
واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود.
بر اساس این دســتورالعمل ،قرار شد دالر
حاصل از صادرات اقالم عمده صادراتی در
قالب سامانه نیما با نرخ  ۴۲۰۰تومان جذب
و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شــود
تــا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق
تامین شــود .حدود یک مــاه بعد از ابالغ
دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در قالب نامهای ،لیست کاالهای
پتروشــیمیو معدنی که باید ارزحاصل از
صادرات آنها به ســامانه نیما واریز شود را

پورابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند
شب پیش گفت« :در حالی که پتروشیمیها
امســال ســه و نیم میلیارد دالر صادرات
داشــتند تنها دو و یک دهــم میلیارد دالر
ثبت کردند و مابقــی به جاهای دیگر رفته
است» .پورابراهیمیدر برنامه گفتگوی ویژه
خبری  3تیرماه هم درباره این موضوع گفته
بود« :شــرکتهای پتروشیمیکه خوراکشان
را بــا نرخ دولتــی تهیه میکننــد در حال

آشفته بازار قاچاق

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
دانش نفت :چندی پیش نشریه دانش

سوخت و ناهماهنگی بین متولیان به شدت

خردادماه هیئت دولت که به معنای کاهش
 2500میلیارد تومانی درآمد دولت در سال
جاری بود ،به تصویب رســید .با این وجود،
همانطور که پیش بینی میشد پتروشیمیها
که نمیتوانســتند از سود باالی عرضه ارز
صادراتی خود در بازار آزاد یعنی تفاوت دالر
 4200تومانی با دالر حداقل  8000تومانی
بگذرند ،چندان بــه اجرای این تعهد وفادار
نبودند و یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه
نکردند و یــا تالش کردند بــا روشهای
مختلف این سامانه را دور بزنند .البته احمد
مهــدوی ،دبیر انجمن صنفــی کارفرمایی
صنعت پتروشیمیدر مصاحبههای متعددی
بخصوص نشست خبری  31تیرماه ،تاکید
داشت که پتروشــیمیها ارز صادراتی خود
را در ســامانه نیما و با قیمت  4200تومانی
عرضه میکنند و اصوال ادعای فروش این
ارز در خارج از ســامانه نیما ،غلط است ولی
واقعیتهای بازار ،نشــان میداد که ادعای
مهدوی چندان مطابق با واقعیت نیست.
بــا توجه بــه همین موضــوع ،بارها
کارشناسان و نمایندگان مجلس در یک ماه
و نیم اخیر از عدم عرضه ارز پتروشــیمیها
در ســامانه نیما و یا دور زدن این ســامانه
توسط آنها با توافق پنهانی با واردکنندگان
انتقاد کــرده اند .به عنوان مثال ،محمدرضا

اعالم کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت،
به صادرکننــدگان پتروشیمیشــش ماه
فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات
را به سامانه نیما وارد کنند.
درخواست پتروشیمیها برای ارائه ارز

عرضــه ارز در ســامانه نیما به مذاق
شرکتهای پتروشیمیخوش نیامد و اندکی
بعــد صدای اعتراض فعاالن این عرصه به
گوش رسید .شرکتهای پتروشیمیاز دولت
خواســتند اگر قرار است ارز صادراتی خود
را در ســامانه نیما وارد کنند ،باید خوراک
را با نــرخ کمتری دریافت کنند .در نهایت
پس از نشســت مشــترک مدیران عامل
پتروشــیمیها و هلدینگها با جهانگیری
قرار شــد خوراک با نــرخ  ۳۰۰تومانی به
پتروشیمیها اختصاص داده شود .البته این
تصمیم مخالفان زیادی داشــت که اعتقاد
داشتند دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای
خوراک پتروشــیمیها را ٣٨٠٠تومان قرار
داده است که این مصوبه که ضمانتی برای
تحویل ارز پتروشــیمیها به ســامانه نیما
ندارد و موجب کاهش درآمد دولت میشود.
فرآیند عرضه ارز صادراتی پتروشیمیها که
بعد از تصمیم دولت آغاز شده بود درحالی
ادامه داشــت کــه چگونگی ایــن فرآیند
همواره ابهام داشته و حتی برخی گزارشها
از گران فروشــی و عدم عرضه ارز توسط
برخی از آنها حکایت داشت .البته نام هیچ
شرکت پتروشــیمیمتخلفی اعالم نشده و
همه آنها عدم فروش ارز به نرخ مصوب را
تکذیب میکنند .بنابراین اکنون از یک سو
شــاهد اصرار منتقدان به گران فروشی ارز
توســط پتروشیمیها و از سوی دیگر انکار
پتروشیمیها هستیم.
تعهد پتروشیمیها درهالهای از ابهام

در ایــن راســتا ،انجمــن صنفــی
کارفرمایی صنعت پتروشــیمیاعالم کرده
اســت فروش ارز در ســال جدید به ســه
مقطع زمانی تقســیم میشود .دوره اول از
اول فروردین تا بیســتم این ماه و قبل از
اعالم سیاســت ارزی جدید ،دوره دوم ۲۱
فروردین تا  ۱۵اردیبهشت و در زمان اعالم
سیاســت ارزی با راهاندازی سامانه نیما و
دوره سوم  ۱۵اردیبهشــت تا  ۳۱خرداد و
راهاندازی ســامانه نیما است .در دوره اول
که  ۱۵روز آن تعطیــات عید نوروز بود،

 ۲۶۰میلیــون دالر ارز و در دوره دوم ۲۵۰
میلیــون دالر ارز با قیمــت  ۴۲۰۰تومان
ارائه کردند .همچنین مدعی شدند در دوره
ســوم یک میلیارد و  ۲۵۰میلیون دالر ارز
در ســامانه نیما وارد کرده اند .این درحالی
اســت که آنطور که حســین میرافضلی،
مدیرعامل پتروشیمیجم اعالم کرده است
که این قانون بیشــتر روی شــرکتهای
پتروشــیمیدولت متمرکز است و بسیاری
از شرکتهای پتروشیمیخصوصی هستند
که خوراک را بــا ارز مبادلهای میگیرند و
مشخص نیست چه میزان از ارز خود را در
سامانه نیما عرضه میکنند.
انتقاد پتروشیمیها از نیما

البته شکایت پتروشیمیها از سامانه
نیما ســر دراز دارد .آنها بر این باورند این
سامانه فسادآور اســت زیرا اوال فروشنده
خریدار را میبیند و ممکن اســت انتخاب
کند .دوما کســی که ارز را خرید ،مصرف
کننده نهایــی ارز یا همــان واردکننده را
میبیند و ممکن اســت بــاز هم خودش
دست به انتخاب بزند .از سوی دیگر گفته
میشود این قانون باعث شده پتروشیمیها
ضرر کنند ،زیرا مجبور هســتند ارز خود را
بــا قیمت  ۴۲۰۰تومانــی عرضه کنند ،در
حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر
این مبلغ است .همچنین بر این باورند که
در ســامانه نیما برخی شرکتها ارز ۴۲۰۰
تومانــی را گرفته و کاالهایی وارد میکنند
که ممکن اســت نیاز واقعی کشور نباشد.
این افــراد از این فرآیند ســودهای کالن
صدهــا و هزاران میلیــارد تومان میبرند.
در حالی که شــرکتهای پتروشــیمیبه
دلیل اینکــه ارز را با نرخ دولتی به فروش
میرسانند ،زیانهای سنگینی میبینند.
بورس هم محل گله شد

بورس کاال هم محل گله پتروشیمیها
شده اســت .به گفته فعاالن پتروشیمیدر
ســه ماهه اول سال گذشــته تقاضا برای
محصوالت پلیمری در بورس یک میلیون
و  ۶۴۸هزار تن بوده اســت که این میزان
در سال جاری به  ۴میلیون و  ۵۷۳هزار تن
رســیده و از دو برابر هم بیشتر شده است!
در سال  ۸۳۰ ،۹۶هزار تن در بورس معامله
شــده که این میزان امسال به یک میلیون
و  ۵۶هزار تن رســیده است .یعنی معامله

نســبت به سال گذشــته حدود  ۲۱۰هزار
تن بیشــتر شده اســت .آنها خواهان این
موضوع هســتند که شرکتهایی که سال
گذشته محصوالت را نخریدهاند اما امسال
میخرنــد را از بــورس خــارج کنند .مگر
اینکه مطمئن شــوند شــرکتها محصول
را بــرای تولیــد میخواهند .زیــرا در این
شــرایط مصرف کننده واقعی ضرر میکند
و درحالی که بــه  ۱۰۰تن جنس نیاز دارد
اما فقط میتواند  ۱۰تن جنس بخرد و بقیه
نیــاز خود را در بازار آزاد تهیه کند .به گفته
آنها بورس کاال در شرایط کنونی کشور از
عوامل اصلی تورم و رانت اســت و چنانچه
ســاز و کار بورس تغییر نکنــد از عوامل
بازار ســیاه ،گرانی و رانت عظیم بسیاری
از کاالها از جمله محصوالت پتروشــیمی،
فوالد ،میلگرد و ســایر کاالهای مورد نیاز
مردم است که از طریق بورس کاال عرضه
میشوند.
از ســوی دیگــر ،دبیــرکل انجمن
کارفرمایــی صنعت پتروشــیمیمیگوید:
دالالن و قاچاقچیان پتروشــیمیدر بورس
کاال جــوالن میدهند .دبیــرکل انجمن
کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمیگفت:
پتروشــیمیها ارزی را خــارج از ســامانه
نیما نفروختهاند بلکــه دالالن با توجه به
نوســان قیمت دالر از طریق بورس کاال
اقدام به قاچاق آن به کشــورهای همسایه
میکنند که حتی بــازار صادراتی ایران را
نیز خراب کردهانــد .احمد مهدوی ابهری
اضافه کــرد :با وجود افزایــش نرخ دالر،
پتروشــیمیها ناچار هستند که محصوالت
خود را بــا نرخ ارز  4200تومانی در بورس
کاال به فروش برسانند که این مساله مورد
سوءاســتفاده دالالن قرار گرفته است .وی
ادامــه داد :همچنین پیش از نوســانهای
ارزی ،پتروشــیمیها ارز را به نرخ آزاد به
صرافــی میفروختند اما اکنون باید به نرخ
 4200بفروشند .دبیرکل انجمن کارفرمایی
صنعت پتروشیمیدرباره ادعای فروش ارز
پتروشیمیها خارج از ســامانه نیما گفت:
 90درصد پتروشــیمیها در بورس حضور
دارند و به طور پیوسته حسابرسی میشوند،
بنابراین حتی نمیتواننــد یک دالر خارج
از ســامانه به فــروش رســانده و تخلف
کنند .دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت

شوربختانه تعدد مراکز تصمیم
گیری در مبارزه با قاچاق و
وجود ستادهای موازی در
امر مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،عمال کارایی مبارزه با
قاچاق را خنثی کرده است.
قاچاقچیان و دالالن هم دقیقا
از «گپ»ها و نقصهای موجود
در قوانین و مقررات ماهی
مراد خویش را صید میکنند
و یک شبه به ثروتهای افسانه
ای دست مییابند

پتروشــیمیدرباره فــروش محصوالت در
بورس کاال ،گفت :اکنون دالالن از نوسان
نــرخ دالر در بورس کاال نســبت به بازار
آزاد اســتفاده کرده و با خریدهای سنگین
مانــع رســیدن محصول به دســت تولید
کننده واقعی در بخش پایین دستی صنعت
پتروشیمیمیشوند .مهدوی ابهری افزود:
تقاضا برای پلیمرها در فصل بهار در بورس
کاال حدود ســه برابر افزایش داشته است؛
حال پرســش این است که آیا میزان تولید
واقعی بخش پاییندســتی پلیمر در کشور
سه برابر شده که میزان تقاضای این بخش
این مقدار افزایش یافته و یا اینکه دالالن

تحلیل
گفتمان
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ردپای پدر صنعت پتروشیمی
درالتهابات بازار پتروشیمی!
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مسعود میرزایی

ي ها با پتروشيمي ها؟

ت در صورت حذف نشدن رانت خوراک؛

تداوم شرایط فعلی درباره
ارز مبنای محاسبه قیمت

خوراک پتروشیمیها هیچ
توجیهی ندارد و نمیتوان
هیچ دلیل منطقی برای

چشم پوشی دولت روحانی
از این بخش قابل توجه از

درآمدهای خود آن هم در
شرایط فعلی اقتصاد کشور
مطرح کرد

حاضر به روشهــای مختلف اقدام به دور
زدن ســامانه نیما میکنند ،گزارش موثق
داریم که پتروشــیمیگفته است؛ من ارزم
را تحویل میدهم اما روش محاســبه ارز و
مابهالتفاوتها را خودم انجام میدهم .حتی
برخی هم میگویند بجای واردات ارز ،کاال
وارد میکنیم».
همچنین صمد عزیززاده ،کارشــناس
مســائل اقتصادی در برنامه گفتگوی ویژه
خبری چند شــب پیــش گفــت« :تبانی

برخی صرافیها با پتروشــیمیها و عرضه
کننــدگان عمده ارز باعــث اخالل در بازار
ارز کشور شــده اســت» .اواخر خردادماه،
حســین ســاحورزی ،نائب رئیــس اتاق
بازرگانی ایران هم در توئیتی نوشــته بود:
«روایــات مختلفی از رانت و سوءاســتفاده
گســترده از نحــوه مبادلــه ارز حاصل از
صادرات پتروشــیمیها نقل میشود ،امید
آنکه این گزارشات غیرواقعی باشد ،در غیر
این صورت میتوان گفت فاجعه اســت!».

همچنین پویا ناظران ،اقتصاد دان در کانال
تلگرامیخود در تاریخ  1تیرماه ،توضیحاتی
درباره روش پتروشــیمیها برای دور زدن
دولت و ســامانه نیمــا در زمینه عرضه ارز
 4200تومانی داده بود.
دولت از درآمد  30هزار میلیارد تومانی
چشم پوشی فروش خوراک به
پتروشیمیها صرفنظر میکند؟

در هر صورت ،به زودی قرار است بازار
ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمیها
و برخی صنایع دیگــر به عرضه ارز خود با
قیمت  4200تومان در سامانه نیما گسترش
یابد تا وضعیت نامناسب بازار ارز در ماههای
اخیر ،تــا حدودی بهتر شــود .این تصمیم
هرچند گام مهمیدر راستای بهبود شرایط
اقتصادی کشــور اســت اما در صورتی که
همزمان با اصالح قیمت ارز مبنای محاسبه
قیمت خوراک پتروشیمیها صورت نگیرد،
بــه معنای اعطای رانت بســیار عظیمیبه
شرکتهای پتروشــیمیو کاهش چشمگیر
درآمدهای دولت اســت که بــه هیچ وجه
قابل توجیه نیســت .به عبارت دیگر ،دولت
باید همزمان با حذف الزام پتروشیمیها به
ارائه ارز  4200تومانی به ســامانه نیما که
به معنای حداقل دو برابر شــدن درآمدهای
این شرکتهاســت ،نه تنهــا مصوبه 23

خردادماه خود درباره محاسبه قیمت خوراک
این واحدها بــا دالر  3800تومانی که تنها
توجیه آن ،تشــویق پتروشیمیها به عرضه
ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود ،ابطال
کند بلکه باید مبنای محاسبه قیمت خوراک
آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر دهد.
محاســبات صــورت گرفته نشــان
میدهــد که کاهش درآمد ســالیانه دولت
از محــل فروش خــوراک بــه واحدهای
پتروشیمیبخاطر محاســبه نرخ ارز مبنای
محاســبه نرخ خوراک این واحدها شــامل
متان (گاز طبیعــی) ،اتان ،میعانات گازی و
امثال آن با قیمت فعلــی  3800تومان به
جای قیمــت ارز در بــازار ثانویه با فرض
 8500تومان ،حدود  30هزار میلیارد تومان
در سال تخمین زده میشود .بنابراین تداوم
شــرایط فعلی درباره ارز مبنای محاســبه
قیمت خوراک پتروشــیمیها هیچ توجیهی
ندارد و نمیتوان هیــچ دلیل منطقی برای
چشم پوشــی دولت روحانی از این بخش
قابــل توجه از درآمدهای خــود آن هم در
شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح کرد.
حال باید دید که دولت به این موضوع
بســیار مهم و کلیدی توجه خواهد کرد و یا
مجددا مشابه اواخر خردادماه امسال ،شاهد
افزایش چشمگیر رانت خوراک پتروشیمیها

ق و داللی در ایران
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمیبا بیان
اینکه گمرک از نفرات و آزمایشــگاههای
کافی برخوردار نیســت ،گفــت :در برخی
موارد این دالالن توانسته اند که محصول
پی.وی.ســی را به جای نمک به خارج از
کشور صادر کنند.
بسترهای فسادزا در سامانه نیما

اقدام به خرید میکننــد؟ دبیرکل انجمن
کارفرمایی صنعت پتروشیمیاضافه کرد :به
عنوان مثال ،دالالن پت ( )PETرا به نرخ
حدود  6800تومان از بورس کاال خریداری
کــرده و به قیمت  13تا  16هزار تومان در
بازار آزاد یا کشــورهای همسایه به فروش
میرسانند .وی یادآور شد :متاسفانه به دلیل
سوءاســتفادههای دالالن ،مواد اولیه مورد
نیاز به دســت مصرف کننده و تولید کننده
واقعی نمیرسد .دبیرکل انجمن کارفرمایی
صنعت پتروشــیمیبا بیان اینکه خریداران
محصوالت پتروشــیمیدر بورس کاال باید
رصد شــوند ،گفت :برای مقابله با فعالیت
دالالن باید جلوی خرید شــرکتهایی که
پارسال خریدی نداشته و امسال خریدهای
ســنگین انجــام میدهند ،گرفته شــود.
مهــدوی ابهری افزود :اکنــون دالالن با
خرید محصوالت پتروشیمیاز بورس کاال
اقدام به قاچاق آن به کشــورهای همسایه
میکننــد و حتی بازار صادراتی ایران را نیز
خــراب کردهاند .وی اضافه کــرد :اکنون
بورس کاال به محل جوالن دالالن تبدیل
شده اســت و دولت باید فکری برای رفع
این مشکل کند .مهدوی ابهری ادامه داد:
دالالن پتروشــیمیاکنون محصــوالت را
با نــرخ دالر  4200تومانی از بورس کاال
خریــداری کرده و به قیمت هشــت هزار
تومان در بازار کشــورهایی مانند عراق به
فروش میرسانند .در همین حال ،دبیرکل

دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت
پتروشیمیبا بیان اینکه برخی ویژگیهای
سامانه نیما فســاد آور است ،افزود :پس از
راه اندازی ســامانه نیما مشــخص شد که
پتروشیمیها و ســایر عرضهکنندگان ارز
میتوانند صرافیهای خریــدار ارز خود را
مشاهده و صراف مورد نظر خود را انتخاب
کنند .مهــدوی ابهری ادامه داد :صرافیها
نیز میتوانند فهرست مشتریان را مشاهده
و واردکنندگان مــورد نظر خود را انتخاب
کنند که این نیز میتوانند زمینه ساز تبانی
و سوءاستفادههایی شــود .وی خاطرنشان
کــرد :هر چند به تازگی اســامیخریداران
ارز از ســامانه حذف شــده و به جای آنها
کد اعالم میشــود ،اما این کدها نیز قطع ًا
مشــخص خواهد شــد که مربوط به کدام
خریداران است .دبیرکل انجمن کارفرمایی
صنعت پتروشیمیپیشــنهاد داد :برای رفع
تبانیهای احتمالی ،دولــت میتواند خود
ارز صادراتی را خریداری کرده و سپس بر
اســاس اولویتها و قوانین به شرکتهای
ذیصالح واردکننده بفروشد.
تناقض در آمار گمرک درباره صادرات
پتروشیمی

مهدوی ابهری دربــاره آمار گمرک
درباره صادرات محصوالت پتروشــیمیو
درآمدزایــی آنها گفت :گمرک بر اســاس
دســتورالعملهای خود اقالم صادراتی را
دسته بندی میکند و بر این اساس برخی
محصوالتی کــه ارتباطی به مــا ندارد را
در گروه پتروشــیمیقرار داده است ،مانند
صادرات ال.پی.جی (گاز مایع) که توســط
ســایر شــرکتها انجام میشــود ،اما در
آمار گمــرک جزو محصــوالت صادراتی
پتروشــیمیقرار میگیرد .دبیر کل انجمن
کارفرمایی صنعت پتروشیمییادآور شد :بر
اســاس آمار گمرک ،در سال  1395حدود
 40میلیون تن محصول پتروشیمیبه ارزش
 16میلیارد دالر محصول پتروشیمیصادر

شــد ،در حالی کــه آمار واقعــی صادرات
پتروشیمیدر سال  1395حدود  20میلیون
تن به ارزش  12میلیارد دالر بوده اســت.
وی افزود :پارسال  12میلیارد دالر محصول
پتروشیمیصادر کردیم که  8.4میلیارد دالر
در بازار داخل به فروش رســاندیم و بقیه
صرف خرید تجهیزات مورد نیاز شد.
ارز صادراتی غیر پتروشیمیها کجاست؟

دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت
پتروشیمیگفت :در سه ماه نخست امسال،
سه میلیارد دالر محصول پتروشیمیصادر
شــد که بخشی از آن هنوز وصول نشده و
دریافت پول آن ،زمانبر اســت .وی اضافه
کرد :در مدت  45روز فعالیت سامانه نیما (از
 15اردیبهشت تا  31خرداد) مقدار  2میلیارد
دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده که 1.3
میلیــارد آن مربوط به پتروشیمیهاســت.
مهــدوی ابهــری تاکید کــرد :یعنی تنها
 700میلیون دالر توســط ســایر بخشها
در ســامانه نیما عرضه شده است که باید
به آن رســیدگی شــود .وی افزود :ساالنه
حدود  45میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در
کشور انجام میشــود که تنها  12میلیارد
دالر مربوط به پتروشــیمیبوده اســت و
بقیه مربوط به ســایر کاالهاســت که به
آنها رسیدگی نمیشود .حامد سلطانینژاد،
مدیرعامل بــورس کاال نیــز میگوید :با
توجــه به اینکه نظــارت الزم بر معامالت
محصــوالت نهایــی بعد از بــورس کاال
توسط دستگاههای مسئول صورت نگرفته
اســت ،عدهای اقدام به سوءاستفاده از این
موضوع کــرده و با اســتفاده از خالءهای
موجود ،محصوالت را به صورت خام صادر
میکنند .این افراد که فقط نام تولیدکننده
را یدک میکشــند ،اقدام به خام فروشــی
مواد اولیه میکنند .به گفته ســلطانی نژاد،
بورس یک بــازار و فضایی برای معامالت
شفاف اســت و بسیاری از این اتفاقاتی که
رخ میدهد مربوط به خود بورس نیست و
ریشه در سایر بخشها دارد.
به هر تقدیر ،بایســتی بپذیریم که
هیچ یــک از تدابیر مســئوالن مبارزه با
قاچاق نتوانسته این عطش سیری ناپذیر
را در کشور کم کند .این در حالی است که
تقریبا مشــخص شده است که آنچه کمر
اقتصاد ایران را میشــکند ،قاچاق ،داللی

و به تبع آن فرار از مالیات اســت .درباره
اثرات مخرب قاچاق کاال بر تولید داخلی
و بیکاری کارگران ایرانی بایســتی گفت:
قاچاق عالوه بر آســیب به اقتصاد  ,بالیا
و آفــت عمومیو اجتماعی برای کشــور
بدنبــال دارد .آگاهی از مصادیق قاچاق و
راهکارهای مبارزه بــا آن نه فقط وظیفه
مسئولین است بلکه مردم هم باید با این
پدیده شوم مقابله کنند .البته از گذشته دور
و در همه دولتها شــعار مبارزه با قاچاق،
دغدغه و نگرانی برای جلوگیری و کنترل
کاالهای قاچاق در کشــور وجود داشــته
است .متأســفانه به دلیل عدم هماهنگی
دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی ،قضایی
و عدم جلب اعتماد عمومیمردم  ,اقدامات
انجام شده برای جلوگیری از قاچاق موثر
نبوده اســت و روز بروز بر میزان قاچاق
کاالها در کشــور افزوده شــده است .بر
اســاس آمارهای غیر رســمیپیش بینی
میشــود حجم کاالی قاچــاق در حال
حاضر ساالنه حدود  15میلیارد دالر باشد
که این رقم بزرگ معادل نزدیک به یک
پنجم بودجه کشور است بنابراین ضرورت
کنتــرل و جلوگیــری از ورود کاالهای
قاچاق به کشــور یک اولویت اساســی و
یک اقدام ملی تلقی میشود 15 .میلیارد
دالر قاچــاق معــادل بیــش از  63هزار
میلیارد تومان اســت .این در حالی است
که مجموع بودجه عمومیدولت در ســال
جاری  368هزار میلیارد تومان بوده است.
قاچــاق یک حرکــت ناعادالنه و مخرب
اســت که نه تنها رقابت و کیفیت را نابود
میکند بلکه باعث آسیب رسانی جدی به
اقتصاد کشــور است .قاچاق مانع اساسی
در مســیر کار آمدی نهادهای نظارتی و
مشروع و قانونی دولت و حاکمیت است.
تحت شعاع قرار دادن فعالیت بنگاههای
اقتصادی  ,تضییع حقــوق عمومیمردم
و لطمــه جــدی بــه اســتیفای حقوق
عمومیو ملی شــامل مالیــات  ,عوارض
 ,بیمه  ,اســتاندارد  ,بهداشــت  ,امنیت ,
تعرفههای قانونی و حقوق سرمایهگذاران
 ,تولیدکنندگان و کارگران و غیره از جمله
آنان است .قاچاق طی ســالهای گذشته
عاملــی جدی در توقف و ورشکســتگی
خیلی از بنگاههای کشــور بوده اســت.

رییس اتحادیه تعاونیهای صنایع پائیندستی پتروشیمی

یکی از مهمترین دالیل
شکست سیاستهای دولت
در زمینه مدیریت نرخ ارز
در ماههای اخیر و تداوم
روند چشمگیر افزایش
آن در بازار آزاد ،عدم
همراهی پتروشیمیها با
این سیاستها بود و اتفاقا
این واحدها ،بزرگترین
برنده تغییر این سیاستها
خواهند بود

که بــه معنای نابودی کامــل مهمترین و
شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت
پتروشیمی(افزایش نســبی قیمت خوراک
این واحدها) اســت ،خواهیم بــود یا خیر؟
مجدا تاکید میشــود که افزایش این رانت
تبعــات مهم دیگری هم دارد که تشــدید
توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمیو تقویت
خام فروشــی در این صنعت مهم کشــور،
یکی از مهمترین آنها محسوب میشود.

ورود کاالهــای بی کیفیــت و با قیمت
پایین امکان رقابت ســالم و عادالنه را از
تولیدکنندگان داخلی گرفته است ،افزایش
قیمت تمام شــده کاالهــای تولید داخل
در مقابــل واردات بی رویــه و قاچاق از
عوامل اساســی تعطیلی خیلی از بنگاهها
در کشــور میباشــد .کوچک شدن بازار
کار کشور با ورود قاچاق و توسعه واردات
و رونق داللی و واســطه گری عالوه بر
لطمه به اقتصاد کشــور باعث عدم انگیزه
ســرمایهگذاران و کارفرمایان در بازار کار
گردیده اســت .قطعا از آثار جدی قاچاق
افزایش بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی
در کشــور اســت .یکی از دالیل اصلی
روند صعــودی موج بیکاری مخصوص ًا در
طبقه جوانان و فارغ التحصیالن طی یک
دهه گذشــته بدون تردید قاچاق کاالها و
واردات بی رویه به کشــور است .بر این
اســاس ،باید عزم عمومیبرای مبارزه با
قاچاق در کشــور اتخاذ شود .آموزش و
تبلیغات مناســب بــرای متولیان و مردم
در کنار اســتفاده از تجربه دیگر کشورها
و به کار بــردن تکنولوژی جدید و ایجاد
مجازاتهــای موثر میتواند حجم قاچاق
را به شــدت کاهش دهد .اقداماتی شبیه
ریجســتری موبایل طی ماههای گذشته
نشان داد میتوان با بازنگری مکانیسمها
و روشهای قبلــی اقدامات کار آمدتری
را در مقابلــه با قاچاق انجــام داد .آری!
برای مبارزه با داللی و قاچاق ســوخت،
کاال ،محصوالت پتروشــیمی ،خودرو و...
راهکارهای دقیقی وجود دارد اما باید عزم
و اراده مبارزه با قاچاق هم به وجود بیاید.
اسامیخریداران پتروشیمیبا ارز ۴۲۰۰
تومانی در بورس کاال اعالم میشود

در آخرین رویداد ،محمد شریعتمداری
وزیــر صمت ،خطــاب به رئیس ســازمان
بورس اعالم کرده است که اسامیخریداران
کاالهای عرضه شــده در بورس را منتشر
کنید .وزیر صنعت ،معدن و تجارت خطاب
بــه رئیس ســازمان بورس گفته :لیســت
اسامیاشــخاص حقیقی یا حقوقی خریدار
کلیــه کاالهای عرضه شــده در بورس ،با
اولویت محصوالت فوالد و سایر محصوالت
فلزی عرضه شده و نیز اقالم پتروشیمیرا از
زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰تومانی
در محاسبه قیمت پایه محصوالت بورسی
برای اطالع عموم با ذکر تناژ و قیمت خرید
و فروشــنده ،در سایت رســمیبورس کاال
اعالم و اطالع رسانی کنید.

ایــن روزهــا شــاهد برخی
تحــرکات در راســتای تضعیــف
بازارهای رسمیهستیم؛ دولت که با
رای باالی مردم و با شعار «به عقب
برنمیگردیــم» روی کار آمد ،امروز
در کمال تعجب از سرکوب قیمتها
و نرخ گذاریهای دســتوری سخن
میگوید ،ادبیاتی که متعلق به ســه
دهه گذشته و همه اقتصاددانان نیز
به عقبگرد اقتصاد کشــور در پی این گونه تصمیمات هشــدار
میدهند .در همین حال ،ردپای پدر صنعت پتروشیمیدر برخی
اختالالت بازار پتروشیمیمشــهود است به طوری که شواهد
بیانگر آن است که برخی افراد در صنایع باالدستی پتروشیمیدر
تالش برای تضعیف بازار رسمیکشور در حوزه مبادالت کاالها
یعنی بورس کاالی ایران هستند .بورس کاال تنها بازار شفاف
برای مبادالت محصوالت از جمله مواد پتروشیمیاســت ،اما
امروز شــاهد آن هســتیم که به دلیل شرایط به وجود آمده در
اقتصاد کشــور برخی به بهانههایــی قصد تخریب بورس کاال
را دارند؛ این در شــرایطی است که مشــکالت فعلی به خود
بورس برنمیگردد و از عوامل خارج از بورس نشــات میگیرد.
در راســتای بهبود شــرایط معامالت ،هماهنگی میان بورس،
اتحادیههــا و صنایع باالدســت کمک کننــده خواهد بود ،در
شرایط فعلی برخی بورس کاال را مقصر حضور واسطهها برای
خرید محصوالت پتروشــیمیعنوان میکنند در شــرایطی که
مجوز خرید محصوالت را بورس کاال صادر نمیکند و از طرف
دیگر اساسا بورس نقشی در تعیین قیمتها ندارد بلکه این بازار
بســتری شفاف برای قرار گرفتن عرضه و تقاضا در مقابل هم
است؛ البته مشخص است که دوستان منتقد ،از ریشه اختالف
قیمتها و تالش واســطهها برای تصاحب مواد پتروشیمیبه
خوبی مطلع هســتند .تالش برای غیر شفاف شدن معامالت
پتروشیمیها که خواسته پدرصنعت پتروشیمیبود همچنان در
بازار پتروشیمیمشاهده میشود،؛ اما اینگونه رفتارها در گذشته
با همکاری اتحادیهها و انجمنهای پتروشیمیو حمایت دولت
و مجلس به کلی لغو شــده و خواهد شد .در ادامه به گفتههای
دبیــر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمیاشــاره میکنم که
میگوید :ایشان به عنوان نماینده صنایع باالدست پتروشیمی،
درصدد ناکارآمد جلوه دادن بورس کاال اســت اما این رویکرد
غیر کارشناسی در میان مســووالن خریدار ندارد .دبیر انجمن
کارفرمایی صنعت پتروشــیمیبرای جلب نظــر صنایع پایین
دســتی به منظور کسب موافقت آنها برای تضعیف بورس کاال
تالش میکند .در حوزه معامالت پتروشــیمیوی با ما ارتباط
برقرار کرده و اعــام کردند که ما پس از تضعیف بورس نظر
شــما را جلب میکنیم؛ اما صنایع پایین دستی هیچ گاه با این
موضوع موافقت نکردهاست.

یادداشت

بهینه سازی زمان صادرات محصوالت
پتروشیمیبا بهره برداری ازکریدور ویژه

امید شهیدی نیا

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

روند صــادرات محصوالت
پتروشیمیکشــورمان بزودی با
راه انــدازی کریــدور صادراتی
در منطقــه ویــژه اقتصــادی
پتروشیمیتســهیل میشــود.
درمورد مزیــت کریدور صادراتی
محصوالت پتروشیمیبایســتی
گفــت :از ابتــدای ســال برای
اخذ مجــوز الزم کریــدور ویژه
صادرات محصوالت پتروشــیمیبا گمرک و اداره بندر جمهوری
اســامیمذاکراتی انجام شــد و در صورت فراهم شــدن تمام
شــرایط ،ظرف چند ماه آینده این کریدور آمــاده بهره برداری
خواهد بــود .مزیت اصلی این کریــدور صادراتی ضمن کاهش
بوروکراســی صادرات محمولهها منجر بــه کاهش زمان توقف
محصوالتــی صادراتی در درگاه ارســال خواهد بــود و به روند
صادرات کمــک میکند انتظــار نداریم که تاثیــری در حجم
صادرات داشته باشد اما زیرساختی برای طرحهای آینده خواهد
بــود به عبارت دیگر زمان عبور محموله صادراتی از این کریدور
 ۴برابر کاهــش مییابد و موجب بهینه ســازی زمان صادرات
میشود .در مورد برنامههای دیگر تسهیل کننده امر صادرات در
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بایستی گفت :با شرکت راه آهن
مذاکراتی انجام دادیم و قصد داریم از ظرفیت ریلی کشــور نیز
برای صادرات محصوالت پتروشیمیبه کشورهای CISو ترکیه
و عراق اســتفاده کنیم .بستر و زیر ساخت الزم فراهم است و با
توجه به امکان تحریم کشتیرانی میتوانیم گزینه مبادی زمینی و
ریلی را جایگزین کنیم .در مورد مسئولیت اجتماعی پتروشیمیها
نیز بایستی گفت :در گذشته اقدامها از انسجام خاصی برخوردار
نبود اما بعد از تشــکیل شورای راهبردی هزینه کرد شرکتهای
پتروشیمیدرامر مسئولیت اجتماعی هدفمند شد و االن شیوه این
اســت که ساالنه بودجهای تصویب میشود و در اختیار فرماندار
قرار میگیرد و در پروژههای سرمایهای استان مطابق با پیشنهاد
فرماندار هزینه میشــود و هدف ما این است که کاری ماندگار
برای مردم شهرستان صورت گیرد.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار ملی حفاری

حفر  ۶۹هزار متر چاههای نفت و گاز در ۴
ماه نخست امسال
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معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری

از انجام  ۶۹هزار و  ۳۷۷متر حفاری چاههای نفت و گاز در چهار ماه
نخست امسال در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور خبر داد.

حمیدرضا خوشآیند گفت :در چهار ماه نخســت امســال،
عملیــات حفــاری و تکمیــل  ۵۳حلقه چــاه تمام شــد و برای
بهرهبرداری در اختیار شرکتهای متقاضی قرار گرفت.وی افزود:
از این تعداد چاه ۲۵ ،حلقه توسعهای ۳ ،حلقه توصیفی و  ۲۵حلقه
تعمیری اســت که  ۳۱حلقه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ،پنج حلقه در موقعیت فعالیت شــرکت نفت فالت
قاره ایران۱۰ ،حلقه در طرحهای توســعهای شــرکت مهندسی و
توسعه نفت (متن) و هشت حلقه در قالب پروژهای ،حفر و تکمیل
شده اســت .معاون مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران گفت:
متخصصان و کارکنان شــرکت ملی حفاری ایران ،موفق شدند با
همکاری متخصصان بخشهای مرتبط در شرکتهای متقاضی،
حفاری و تکمیل هشــت حلقه چاه را  ۶۱روز زودتر از موعد مقرر
تمام کنند.خوشآیند با بیان اینکه این شرکت  ۷۳دستگاه حفاری
را در تملک خود دارد ،افزود :در چارچوب قرارداد حفاری هشــت
حلقه چاه اکتشافی با مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران،
دستگاه حفاری  ۳۳فتح در اســتان فارس مستقر شده و در مدار
عملیات قرار گرفته است.

ساخت سامانههای کاربردی با تکیه بر نظام
مشارکت کارکنان شرکت ملی حفاری

کارشناس ارشد تعمیرات الکترونیک واحد نمودارگیری شرکت

ملی حفاری ایران ،از طراحی و ساخت سه سامانه جدید و قابل اجرا
در این شــرکت با تکیه بر نظام مشارکت کارکنان این شرکت خبر
داد.

حبیب حیدری گفت :طراحی و ســاخت ســامانه تولید آب
دییونیزه ،ســاخت نمایشــگر حفار و گاز کروماتوگرافی از جمله
طرحهای پیشــنهادی است که از ســوی شورای همیاری و نظام
مشارکت کارکنان شــرکت ملی حفاری ایران ،بررسی و تصویب
شد.وی افزود :سامانه آب دییونیزه با استفاده از شیوهای ابتکاری
و ارزان قیمت ،طراحی و سبب رفع نیاز اداره نمودارگیری سطحی
به خرید آب دییونیزه از خارج کشــور برای دســتگاه هیدروژن
ژنراتور (تولید هیدروژن) شــده اســت.حیدری با بیان اینکه این
ســامانه با همت متخصصان داخلی کاربردی شده است ،توضیح
داد :تولید آب دییونیزه با اســتفاده از امکانات داخلی شــرکت و
بهرهگیــری از دانش فنی نمونه خارجــی و همچنین نوآوری در
تجهیزات بخشهای مختلف دســتگاه ،تولید شده است ،بنابراین
نسبت به انواع مشابه خارجی ،کیفیت باالتری دارد.طراح و سازنده
ســامانه تولید آب دییونیزه در شــرکت ملی حفاری اظهار کرد:
یکی از دالیل اصلی خرابی دســتگاه هیدروژن ژنراتور ،اســتفاده
از آب دییونیزه بیکیفیت بوده اســت کــه با تولید آب باکیفیت،
ســامت این دستگاه تضمین و ســاالنه حدود  ۶۰۰میلیون ریال
صرفهجویی میشود.حیدری گفت :طراحی و ساخت نمایشگر حفار
از دیگر طرحهای پیشــنهادی اســت که با اجراییشدن آن ،نیاز
بخش نمودارگیری سطحی در صنعت حفاری ایران ،به نمونههای
مشــابه خارجی آن مرتفع خواهد شــد؛ هماکنون تعداد زیادی از
این نمایشــگرها با کمترین هزینه ،تولید ،راهاندازی و نصب شده
است.کارشــناس ارشــد تعمیرات الکترونیک واحــد نمودارگیری
شــرکت ملی حفاری ایران توضیح داد :با این روش توانستیم خط
تولید ،تعمیر و نگهداری این نوع سیســتمها را در این واحد توسعه
دهیم ،بهنحویکه تعدادی از کارشناسان واحد تعمیرات روی این
نوع ســامانهها آموزش دیده و تخصص و مهارتهای الزم را به
دســت آوردهاند.حیدری همچنین به باز طراحی و ساخت سامانه
جدید گازکروماتوگرافی و ایجاد شــیوه نــو در تعمیر و راهاندازی
سامانههای قدیمیاشــاره و اظهار کرد :بازطراحی این سامانه در
مراحــل پایان کار قرار دارد ،اما در عمل ،تعمیرات و نوســازی به
نحو مطلــوب در این واحد انجام میشــود و نمونه آن هماکنون
در واحد نمودارگیری ســطحی دســتگاه حفاری  ۵۷فتح در مدار
عملیات قرار دارد.

10

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:

ارائه خدمات درمانی شامل بخشنامه صرفه جویی وزیر نفت نیست
دانــش نفت :دکتر حبیب اله ســمیع:
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت در
راستای بخشــنامه ابالغی مقام عالی وزارت
تمهیدات الزم را برای تامین نیازهای پزشکی
فراهم میآورد و ارائه خدمات درمانی شامل
بخشنامه صرفه جویی وزیر نفت نیست.

به گــزارش روابط عمومیســازمان
بهداشــت ودرمان صنعت نفت ،مدیرعامل
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
بــا بیان این کــه رویکرد ســامت محور
نقشــی مهم و پیشگیرانه در بروز بیماریها
و کاهــش هزینههــا دارد ،گفــت :دارو و
تجهیزات پزشکی در شرایط ویژه کشور در
اولویــت تامین قرار خواهد داشــت و تا حد
امکان تالش خواهیم کرد نیازهای درمانی
بیماران فراهم آوریم.
دکتر حبیــب اله ســمیع اعالم کرد:
سیاســتهای دولت بــرای صرفهجویی و
کاهش هزینهها در دستگاههای دولتی که
رئیس جمهوری محتــرم در جمع مدیران
دولت بــر آن تاکید داشــتهاند ،محدودیتی

را بــرای تامیــن ارز مورد نیــاز بهمنظور
خرید دارو و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز
بیمارستانها و مراکز درمانی ایجاد نمیکند
و با توجه به شــرایط ویژه کشور ،هدف از
اجرای این سیاستها ،تنها صرفهجویی در
هزینههایی اســت کــه در عمل تاثیری در
کارآیی دستگاهها ندارد .وی افزود :براساس
بخشــنامه دوم مردادماه وزیر محترم نفت،
هزینههــای غیر ضروی در شــرکتهای
اصلــی و فرعی تابعــه وزارت نفت به هیچ
وجه شامل ارائه خدمات درمانی به بیماران
نمیشود و در ستاد و مناطق عملیاتی هیچ
محدودیت و مشــکلی در این بــاره وجود
نخواهد داشت.مدیرعامل سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفــت تاکید کرد :خدمات
ســامت محور نیز با محدودیــت روبهرو
نمیشود و حتی تالش میکنیم با تمهیدات
الزم خدمات مطلوبتری ارائه شود.
دکتر ســمیع اظهار کرد :بخشهای
ســتادی و مناطق باید با همکاری یکدیگر
ارائه خدمات با کیفیــت بهویژه در مناطق

عملیاتــی را در راس فعالیتهای خود قرار
دهند.
وی افزود :عمده فعالیتهای عملیاتی
صنعت نفت در  2استان خوزستان و بوشهر
متمرکز است ،بنابراین تالشها برای ارائه
خدمــات مطلــوب بهداشــتی و درمانی و
افزودن بر کیفیت آنها ادامه خواهد داشت.

دکتر ســمیع گفت :با توجه به اجرای
دســتورعملهای وزارت بهداشت،درمان و
آموزش پزشــکی و همســو با سیاستها و
اهداف کلی اقتصاد مقاومتی و شــعار سال
(حمایت از کاال ایرانی) اســتفاده از داروها و
تجهیزات پزشکی تولید داخل در دستور کار
همه مناطق قرار گرفته بود.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از
شکایتهای گیرندگان خدمات تایید نشدن
هزینه داروهای خارجی اســت ،تاکید کرد:
داروهــای خارجی که مشــابه آن در داخل
تولید میشود و مورد تایید انجمن تخصصی
هستند ،در اولویت قرار دارند.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت یادآور شــد :رویکرد ســازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،پیشگیرانه و
سالمت محور است تا درمانگرا ،زیرا نگاه
جدی به مقوله سالمت و اجرای برنامههای
مرتبط با آن ،نقشــی مهم و پیشگیرانه در
بروز بیماریها و کاهش هزینهها ایفا خواهد
کرد.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعــت نفت اعالم کرد :رؤســای واحدها
در مناطق مختلــف ،در تهیه و نگهداری از
تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز اهتمام
الزم را داشته باشند و صرفه جویی در دارو
و تجهیزات مصرفی تا جایی که به کیفیت
خدمات موثر نباشد مورد نظر است.

دسترسی به خدمات درمانی بیمارستان نفت اهواز افزایش یافت
دانش نفت :رئیس بیمارســتان بزرگ
نفت اهواز از توسعه بخشهای مختلف این
مرکز درمانی و به دنبال آن افزایش دسترسی
به خدمات خبرداد و گفت :بازسازی واحدهای
قدیمیو روزآمدکردن تجهیزات با هدف ارائه
خدمات درمانی متناســب با شأن کارکنان و
خانوادههای صنعت نفت انجام شده است.

دکتــر مهــران کاوش در این باره به
خبرنگار روابط عمومیســازمان بهداشــت
و درمــان صنعت نفت گفت :بیمارســتان
بزرگ نفت اهواز که در سال  79راهاندازی
شــد ،هماکنون با  263تخت فعال شامل
بخشهــای تخصصی و فــوق تخصصی،
انــواع خدمــات بهداشــتی و درمانی را به
مراجعان ارائه میکند.
وی با اشــاره به افزایش رضایتمندی
مراجعان به بیمارســتان بــزرگ نفت اهواز
افــزود :شــمار مراجعههــا در بخشهای
مختلف از جمله اورژانس ،ماهانه نزدیک به
 17هزار نفر ،در کلینیکهای تخصصی 21
هــزار نفر ،در  11درمانگاه خانواده  35هزار

دکتــر کاوش ادامه داد :بیمارســتان
نفت اهــواز بــرای ســال  97برنامههای
مختلفــی درنظر گرفته اســت که افزایش
ضریب اشــغال تختها ،از جمله مهمترین
آنهاست.
دکتر کاوش با اشاره به برنامه توسعه
بخشهای مختلف بیمارســتان بزرگ نفت
اهواز گفت :توســعه بخــش آنژیوگرافی،
مداخله تهاجمیاینترونشــنال و بخش فوق
تخصصــی را در دســتور کار داریم ،بخش
 CCUهم اکنون با هشــت تخت خدمات
ارائه میدهد و به دنبال توسعه ظرفیت آن
به  13تخت هستیم.
وی با اشــاره اهمیت بخــش دیالیز
بیمارســتان بزرگ نفت اهواز گفت :درصدد
توسعه فضای این بخش هستیم و امیدواریم
این هدف بهزودی محقق شود.
رئیس بیمارســتان بزرگ نفت اهواز
با بیــان اینکه از ارجــاع هرگونه آزمایش
هورمونــی به خــارج از این مرکــز بینیاز
هستیم ،تصریح کرد :شلوغترین آزمایشگاه

شهرهای آبادان ،امیدیه ،ماهشهر و مسجد
سلیمان میباشد.
دکتر کاوش یادآور شد :ایجاد فضای
مناســب و روزآمدکردن تجهیزات اهمیت
بســیار باالیی دارد و خوشــبختانه تاکنون
بخشهای اطفال و نوزادان ،داخلی مردان و
زنان ،جراحی مردان و اتاق عمل بازسازی
شده است.
نوســازی بخشهــای مختلــف
بیمارستان بزرگ اهواز
قدم خیــر بهرامان ،مســئول بخش
جراحی بیمارستان بزرگ صنعت نفت اهواز
گفت :ایجاد فضای مناسب ،بر روند کیفیت
خدمترســانی موثر بوده و ســبب افزایش
روحیه و رضایتمندی کارکنان شده است.
وی افزود :این بخــش با  30تخت،
عملهــای جراحی را پوشــش میدهد و
پس از فعالیتهای توسعهای شاهد افزایش
رضایتمندیها بودهایم.
شهین سعدونی ،سرپرستار بخش زنان
گفت :بیماران داخلی ،روماتیسم ،نرولوژی و

با تعیین تکلیف مناقصه حفاری  ۱۰حلقه چاه؛

تعداد دکلهای مستقر در آزادگان جنوبی
به  ۱۷دستگاه میرسد

سرپرست طرح توســعه میدان آزادگان جنوبی گفت :مناقصه

حفاری  ۱۰حلقه چاه این میدان در دســت اقدام است که با تعیین
تکلیف این مناقصهها ،تعداد دکلهای حفاری مستقر در این میدان از
 ۱۳دستگاه کنونی به  ۱۷دستگاه میرسد.

محمدعلی اژدری با اشــاره به حفاریهای انجام شــده در
این میدان گفــت :هماکنون تعداد  ۱۳دکل حفــاری که همه از
پیمانکاران ایرانی هســتند در منطقــه در حال کارند و با برگزاری
مناقصــات حفاری چاههای جدید و اســتقرار چهــار دکل دیگر،
شــاهد تســریع عملیات حفاری در این میدان خواهیم بود .وی با
اشــاره به تولید کنونی این میدان که بالغ بر  ۱۰۰هزار بشــکه در
روز اســت ،یادآور شد :افزایش  ۷۰هزار بشــکهای تولید تا پایان
امســال در دستور کار قرار دارد.سرپرست طرح توسعه میدان نفتی
آزادگان جنوبــی پیش از این نیز در گفتوگو با شــانا اعالم کرده
بود پیشبینی میشــود با استقرار دستگاه فرآورش سیار ،برداشت
روزانــه نفت از آزادگان جنوبی ظرف دو تا ســه ماه آینده ،حداقل
روزانه  ۵۰هزار بشــکه افزایش یابد.اژدری با بیان اینکه به دلیل
بــاال آمدن آب هورالعظیم و برخورد امــواج آنها با دیواره راههای
ارتباطی ،شاهد فرسایش راههای ارتباطی هستیم که این موضوع
حجم کارها را افزایش داده اســت ،گفت :بخش به بخش ترمیم
و محکمسازی محورهای آســیبدیده در حال انجام است .برای
شــتاب در تکمیل این پروژه از تعــدادی پیمانکار عملیات خاکی
اســتفاده خواهد شــد و هماکنون به دلیــل ورود حجم کم آب و
سرعت باالی تبخیر ،فرصت خوبی برای عملیات ترمیم فراهم شده
است.

بهداشت و
درمان

نفر و دندانپزشکی  6هزار نفر است.
رئیس بیمارســتان بزرگ نفت اهواز،
بخش مداخله تهاجمیدر بیمارستان بزرگ
نفت اهواز را منحصر به فرد خواند و گفت:
در ایــن بخش متخصصان با دو دســتگاه
آنژیوگرافی خدمات درمانی مورد نیاز را ارائه
میدهند.

در شــهر اهواز مربوط به بیمارســتان نفت
است که ماهانه نزدیک به  15هزار مراجعه
کننده دارد.
رئیس بیمارســتان بزرگ نفت اهواز
درباره مراجعه بیماران از مراکز اطراف اهواز
گفت :بیمارستان بزرگ نفت اهواز پذیرای
بیماران تحت پوشــش از مراکــز درمانی

کلیوی در این بخش بستری هستند و مدت
زمان بستری طوالنی است ،به همین دلیل
ارتبــاط نزدیکی بین پرســتاران و بیماران
وجود دارد و تجهیز و بازســازی بخش در
روحیه بیماران و کارکنان بســیار تاثیرگذار
بوده است.
ارائه خدمات درمانی شــبانهروزی به

کارکنان ناحیه صنعتی منطقه کارون
دکتر محمد مهدی آرامش ،مســئول
پلیکلینیک خانواده کارون با اشاره به تغییر
فیزیکی ساختمان پلیکلینیک کارون گفت:
این مرکز با در اختیار داشــتن بخشهای
درماني پزشــك عمومي ،دندانپزشــكي،
مامايي و سالمت خانواده و واکسیناسیون،
طــب صنعتــی ،تزریقــات و داروخانــه،
شــبانهروزی و در سه شــیفت به بیماران
خدمات ارائه میدهد.
وی با اشــاره بــه ارتبــاط فعال این
پلیکلینیک با اورژانس بیمارســتان صنعت
اهواز عنوان کرد :بیماران به دو شــکل به
بیمارســتان منتقل میشــوند ،نخســت با
آمبوالنس و دیگــری با معرفی نامه که در
این صورت میتوانند به پزشک متخصص
مراجعه کنند.
مســئول پلیکلینیک خانواده کارون
ادامه داد :واحد طب صنعتی کارکنان ناحیه
صنعتی منطقه کارون را زیر پوشــش قرار
داده و خوشبختانه در این واحد فعالیتهای
مهمیانجام شده است.
دکتــر آرامش همچنین با اشــاره به
فعالیتهای بهداشــت خانــواده در حوزه
مراقبت اطفــال ،مامایی ،زنــان و زایمان
گفت :جمعیت زیر پوشــش این مرکز 12
هــزار و  206نفر بوده اســت کــه بهطور
میانگین ماهانه شــش تــا هفت هزار نفر
خدمات دریافت میکنند.
وی با اعالم این که شــمار مراجعهها
در فصل زمســتان و بهار افزایش مییابد،

تصریح کــرد :درمان ،غربالگری و پیگیری
بیماریهای مزمن از جمله فشار خون باال،
دیابت ،چربی خون ،چاقی و عارضه قلبی و
عروقی جزو خدمات این مرکز است.
مســئول پلیکلینیک خانواده کارون
درباره خدمات دندانپزشکی گفت :این مرکز
با پنج یونیت دندانپزشکی فعال در دوشیفت
صبح و عصر خدمات درمانی ،عصب کشی،
جرم گیری و ....را ارائه میدهد.
کمبود فضا مهمترین مشکل درمانگاه
زیتون است
دکتــر مینا لرزاده ،مســئول درمانگاه
زیتون ،با اشاره به جمعیت  8هزار نفری زیر
پوشــش این مرکز درمانی گفت :بیشترین
مشــکالت مراجعــان و کارکنــان در این
درمانگاه نبود فضای مناسب فیزیکی است.
وی افزود :با توجه قدیمیو مسکونی
بودن ملک ،شرایط کافی برای ارائه خدمات
نیســت ،اما خوشبختانه مراجعان از خدمات
بهداشت و درمان رضایت دارند.
مســئول درمانگاه زیتون ادامه داد :با
توجه به نبود آسانســور و پلههای خطرناک
یکی دیگر از مشکالت این درمانگاه رفت و
آمد میانساالن و بانوان باردار است.
در همین حال ،فریبا باقری ،مســئول
پرســتاری درمانگاه زیتون ،عمده مشــکل
درمانگاه را شرایط فیزیکی ساختمان عنوان
کــرد و گفت :حداقل تعداد مراجعان به این
مرکز در طول روز  70نفر است که خدماتی
مانند ویزیت ،پانســمان ،تزریقات و نمونه
گیری را دریافت میکنند.

غربالگری رویکرد سالمت محور درمانگاه خانواده
دانش نفــت :اجرای دقیق سیاســت غربالگری و
پایش ســامتی جمعیت تحت پوشش ،با هدف سالمت
محوری بــه جای بیمارمحــوری در درمانگاه ســامت
کاروخانواده آزادی اجرا میشود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران ،دکتر محمد سالسل رییس درمانگاه
آزادی با بیان این مطلب افزود :براســاس اجرای طرح

پزشک خانواده بیماران یک پزشــک ودوپرستار برای
تســت بیماریهایی چون دیابت ،چربی خون ،فشــار
خون ،چاقی ،بینایی سنجی و ...مشخصا پیگیر وضعیت
سالمتی مراجعین هستند.
وی توضیح داد :روال کار به این شــکل اســت
که پس از دعوت از مراجعین و آزمایشها وتســتهای
مربوطــه در صورت صالحدید پزشــک خانواده و لزوم

درمان به پزشک متخصص ارجاع داده میشوند.
سالســل با بیان اینکه موقعیت مکانی درمانگاه
سالمت کار و آزادی در غرب تهران حدود  50درصد از
بیماران صنعت نفت را درتهران و شهرکهای اقماری
کرج ،پرند و شهریار را پوشش داده است گفت :جمعیت
قابل توجهی از خدمات غربالگــری این درمانگاه بهره
مند میشوند.

رییــس درمانگاه ســامت کار وخانواده آزادی
تصریــح کرد :درحال حاضر  22هــزار نفر در درمانگاه
آزادی تحــت پوشــش هســتند که با توجــه به طرح
توسعه آن ،برنامه ریزی شده است که خدمات سرپایی
تخصصــی افزایــش یابد وامــکان اینکــه  50درصد
ازمراجعات به بیمارســتان تخصصــی نفت به درمانگاه
آزادی منتقل شود وجوددارد.

معدن

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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اخبار

دومین جشنواره ملی عکس معدن
پاییز برگزار میشود

شنبه 13مرداد ماه  - 1397شماره 634

دومین جشــنواره ملی عکس معدن ،پاییز سال جاری و در نیمه

آمار سه ماهه صدور پروانه بهره برداری معدنی اعالم شد؛

صدور بیش از  126پروانه بهره برداری معدنی در بهار 97
رشد  9.8درصدی صدور پروانههای اکتشافی
دانش نفت :در سه ماهه نخست امسال
 126پروانه بهــره بــرداری معدنی صادر
شده اســت .در این مدت تعداد پروانههای
اکتشــافی به  235و گواهی کشف معدنی به
 101فقره رسید.

به گــزارش روابــط عمومیایمیدرو،
آمارها نشان میدهد صدور تعداد پروانههای
اکتشاف معدنی  9.8درصد ،گواهی امضای
الکترونیکی  ،102.9نماد الکترونیکی 38.3
درصــد ،پروانه بهره برداری نرم افزار 100
درصد ،پروانه فنی و مهندسی  40درصد ،و
پروانه تحقیق و توسعه  60درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در

داشتهاند.

 3ماهــه اول  1397برابر با  172.9میلیارد
تومــان بوده که نســبت به مدت مشــابه
ســال قبل  3.4درصد کاهش داشته است.
از ســوی دیگر میزان کل بــرق مصرفی
مشترکان صنعتی بزرگ ،متوسط و کوچک
در  2ماهــه اول  1397برابر 13.6میلیون
مگاوات ساعت با رشد  5.4درصد است.
افزایش تولید  24محصول منتخب
در  3ماهه اول ســال  1397از میان
 38محصول منتخب صنعتی و معدنی24 ،
محصول رشد و  14محصول کاهش تولید
داشــتهاند و در همین مدت انواع سواری با
 303.5هزار دستگاه  4.5درصد فوالد خام
با  6.5میلیون تن 7.9 ،درصد رشــد تولید

تصویب حدود  300میلیون دالر
سرمایهگذاری خارجی

در  3ماهــه اول  1397تعــداد 19
طــرح ســرمایهگذاری خارجــی صنعتی،
معدنی و تجاری ،با مجموع سرمایهگذاری
 294.8میلیــون دالر ،بــه تصویب هیات
ســرمایهگذاری خارجی رســیده است .در
راستای اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی،
تا پایــان خــرداد  1397در مجمــع مبلغ
 20789.2میلیــارد تومان تســهیالت به
 29050واحد در قالب پــروژه رونق تولید
پرداخت شده است.

عملکرد یک ساله صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اعالم شد:

صدور  2هزار و  119میلیارد ریال بیمه نامه و ضمانت نامه معدنی
اعتباری بهره بــرداری و فرآوری  663فقره
ضمانت نامه به ارزش 5هزار و  527میلیارد
ریال و در بخش ســرمایهگذاری یک هزار و
 19فقره بیمه نامه به ارزشــی بیش از 805
میلیارد ریال بیمه نامه صادرشده است.

دانش نفت :صندوق بیمه سرمایهگذاری

فعالیتهای معدنی در گزارشــی عملکرد یک
ســال گذشــته خود را به تفکیک دورههای
مختلف اعــام کرد .طبق این گزارش  2هزار
و  119میلیــارد ریال بیمه نامه و ضمانت نامه
معدنی در سال  96توسط این صندوق صادر

بیمه نامهها و ضمانت نامههای صادره

به گــزارش روابــط عمومیایمیدرو،
صنــدوق بیمه ســرمایهگذاری فعالیتهای
معدنی از ابتــدای فعالیت خود تا کنون یک
هــزار و  682فقره بیمه نامه صــادر کرده
که ارزشــی بیش از  6هــزار و  332میلیارد
ریال برخوردار اســت.از این تعداد ،در بخش

گزارش عملکرد 6ماهه

این صندوق در حوزه صدور ضمانتنامه
در بخشهــای اعتبــاری بهره بــرداری و
واحدهای فــرآوری و کانه آرایــی فعالیت
چشمگیری داشته است و  32فقره ضمانت
نامــه و بیمه نامه بــه ارزش  2هزار و 119
میلیارد ریال صادر کرد.

شد.

نوبت دوم

تجديد مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومي

در  6ماهه منتهی به خرداد  97به طور
کلی  18فقره ضمانتنامه و بیمه نامه به ارزش
 673.7میلیارد ریال صادر شــده که از این
آمار 10فقره بــه ارزش 661.8میلیارد ریال
در بخش اعتبــاری و 8فقره به ارزش 11.9
میلیارد ریال در بخش ســرمایهگذاری صادر
شده است.

شماره مجوز2054,1397 :

روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

افزایش  25.8درصدی تولید فوالد خام
ایران در  6ماه 2018

انجمن جهانی فوالد گــزارش داد :میزان تولید فوالد خام ایران

طی  6ماهه نخست  2018میالدی 25.8 ،درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومیســازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ،بنا به جدیدترین گزارش انجمن جهانی فوالد،
میزان تولید فوالد ایران از مــاه ژانویه تا ژوئن  2018میالدی12 ،
میلیون و  516هزار تن بود .این رقم در مدت مشــابه ســال 2017
میالدی 9 ،میلیون و  947هزار تن بود.همچنین ،ایران در ماه ژوئن
 2018میــادی 2 ،میلیون و  80هــزار تن فوالد خام تولید کرد که
در مقایســه با رقم مدت مشابه ســال گذشته میالدی (یک میلیون
و  785هزار تــن) 16.5 ،درصد افزایش یافت.طی  6ماهه اخیر64 ،
کشور جهان  881میلیون و  455هزار تن فوالد خام تولید کردند که
نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال  2017میالدی ( 842میلیون
و  360هزار تن) 4.6 ،درصد رشــد نشان میدهد .بزرگ ترین تولید
کنندگان فوالد شامل چین ( 451میلیون و  157هزار تن) ،ژاپن (52
میلیــون و  980هزار تن) ،هند ( 52میلیون و  831هزار تن) ،آمریکا
( 41میلیون و  849هزار تن) ،روســیه ( 36میلیون و  66هزار تن) و
کره جنوبی ( 36میلیون و  66هزار تن) بودند.

نیمیاز معادن بزرگ مس
در شیلی و پرو هستند

گزارش عملکرد 3ماهه

در  3ماهه بهار از مجموع  10فقره بیمه
نامه به ارزش  16.6میلیارد ریال 5 ،فقره به
ارزش 9میلیارد ریــال ضمانتنامه و  5فقره
بیمه نامه بــه ارزش 7.6میلیارد ریال برای
بخش سرمایهگذاری صادر شده است.

جذب سرمایهبا تجمیع زونهای اکتشافی

سیستان و خراسان جنوبی ،سرعت میگیرد

(يك مرحله اي)
 -1شــماره و موضوع مناقصه :مناقصه شماره ( 961762اجرا استخر ساختمان استراحتگاه
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد)
 -2نام و نشاني مناقصه گزار :استان خراسان رضوي–كيلومتر  165جاده مشهد/سرخس-
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
 -3شرايط مناقصه گر :كليه شركت هاي داراي حداقل پايه  5رشته ابنيه از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور.
 -4مهلت و آدرس دریافت اســناد :حداکثر تا ساعت  14مورخ  ، 97/05/24متقاضیان می
توانند به صورت حضوری با در دســت داشتن درخواســت كتبي جهت دریافت اسناد مناقصه
به آدرس  :مشــهد–خیابان آبکوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره -255واحد امور قراردادها
مراجعه نمایند و یا درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره نمابر -37285047
 051ارسال نمایند ،در این صورت اسناد مناقصه به آدرس این متقاضیان ارسال خواهد گردید.
متقاضيان بعد از دريافت اســناد مناقصه مي بايســت حداكثر تا ساعت  14مورخ 97/06/13
پيشــنهاد خود را تكميل و به صورت الك و مهر شده به آدرس اعالم شده فوق تحويل دهند و
يا چنانچه در نظر است پاكت پيشنهادي به وسيله ي پست سفارشي ارسال گردد ،مي بايست
زمان الزم جهت پســت رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود ،در هر صورت به پاكت
هاي پيشــنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسليم گردند ،ترتيب اثر داده نخواهد شد و پس
از برگزاري جلسه ي كميســيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه ،پيشنهادهاي مذكور
ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گرديد.
 – 5ميزان و نوع تضمين شــركت در مناقصه :مبلغ  800.000.000ريال (هشتصد ميليون
ریال) از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.
 -6زمان گشايش پاكت ها :پاكت هاي مناقصه راس ساعت  14مورخ  97/06/14در حضور
پيشنهاد دهندگان و با حداقل  2پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.
در صورت نياز به دريافت اطالعات بيشــتر به سايت شركت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد
به آدرس  WWW.Nigc-khangiran.irمراجعه فرماييد.

دوم آبان ماه برگزار میشود.

به گزارش روابط عمومیســازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،این جشنواره با موضوعات «انسان و
معدن» ،شــکوه معدن و صنایع معدنی» و ایمنی و محیط زیست در
معدن و صنایع معدنی برگزار خواهد شد.
عالقمنــدان به حضور در جشــنواره عکس معــدن میتوانند
آثار خود را تا روز  25شــهریور جاری به وب ســایت جشــنواره به
آدرس  www.kimiyafest.irیــا دبیرخانه این جشــنواره واقع در
تهران ،خیابان سمیه بعد از مفتح پالک  100طبقه دوم ارسال کنند.
برگزیدگان این جشنواره ،همچون سال گذشته ،نشان کیمیا دریافت
خواهند کرد.دبیر دومین جشــنواره ملی عکــس معدن نیز بر عهده
مجید مصاحبی است.

در حال حاضر زونهای اکتشافی بَزمان در سیستان و بلوچستان و
نیز َملوند در خراسان جنوبی ،به ترتیب مستعد سرمایهگذاری در بخش
«طال» و «سرب و روی» هستند که با تجمیع زونها و تبدیل آنها به بلوک

اکتشافی ،سرمایهگذاری اقتصادی در آنها انجام میشود.

تجمیع زونهای جدید اکتشافی استانهای سیستان و بلوچستان
و خراسان جنوبی ،سبب تسریع در فرایند جذب سرمایهتوسط ایمیدرو
میشود .این سازمان اکنون در انتظار ارایه پیشنهادات است.به گزارش
روابط عمومیســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) ،ایمیدرو در راســتای وظایف توسعه ای ،توجه به مناطق کم
برخوردار و فعال سازی توانمندی معادن کوچک ،،پیگیر ارایه و جمع
بندی نظرات مســووالن سازمانهای صمت سیســتان و بلوچستان
و همچنین خراســان جنوبی اســت تا هر چه ســریعتر فرایند جذب
ســرمایهگذار را آغاز کند.زونهای شناسایی در مقیاس معادن کوچک
هســتند اما با در نظر گرفتن دو پروانه اکتشــافی ناحیه بَزمان که از
ســازمان زمین شناسی به ایمیدرو منتقل شــده ،میتوان یک بلوک
اکتشــافی ایجاد کرد تا مقیاس ســرمایهگذاری و احداث کارخانههای
فراوری طال افزایش یابد.اخیرا ایمیدرو به مســووالن آن دو اســتان
اعالم کرده که در َملوند امکان سرمایهگذاری برای ذخایر سنگ مرمر
نیز وجــود دارد که در صورت بلوک بندی این زونها و ارایه بســته
ســرمایهگذاری ،اقدامات بعدی آغاز میشــود.در این میان زون َملوند
مستعد ایجاد  4بلوک اکتشافی برای حوزه سرب و روی و حتی سنگ
مرمر اســت به طوری که با اعالم بسته پیشــنهادی مربوطه ،زمینه
فعالیتهای جدید ایمیدرو در آن مناطق فراهم شــود.اخیرا جلســات
و مکاتباتی با مدیران ســازمانهای صنعت معدن و تجارت خراســان
جنوبی و سیســتان و بلوچستان انجام و مقرر شــده با اعالم تجمیع
زونهای اکتشافی و حتی با ارایه پیشنهادهای جدیدتری از طرف آن
اســتانها ،فعالیت جدید ایمیدرو آغاز شــود.طبق توافق اولیه قرار بود
مســووالن دو استان یاد شــده تا آخر تیر ماه پیشنهادهای خود را در
زمینه تجمیع زونها و ایجاد بلوکهای اکتشافی اعالم کنند اما هنوز
اطالعاتی ارایه نشده است.

کشورهای شیلی و پرو نیمیاز 20معدن بزرگ مس جهان را در
اختیار دارند.

به گزارش روابط عمومیســازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،به نقل از وب سایت the balance
بیســت معدن بزرگ جهان حدود 40درصد از مس جهان را تولید
میکننــد که نیمیاز این معادن در شــیلی و پرو قرار دارند.معدن
اسکوندیدا  Escondidaدر شــیلی که یک میلیون و 27هزارتن
ظرفیت ســالیانه تولیــد مس دارد ،بزرگتریــن معدن مس جهان
اســت که  57.5درصد مالکیت این معدن مربوط به شرکت BHP
 Billitonو 30درصد ریوتینتــوRio Tintoو 12.5درصد متعلق به
شرکت اسکوندیدا ژاپن است .این معدن  5درصد تولید مس جهان
را برعهده دارد و طال و نقره از تولیدات جانبی آن به شمار میروند.
دومین معدن بزرگ مس در جهان ،معدن گ َِرســبرگ Grasberg
اســت که در ارتفاعات اســتان پاپوا درکشــور اندونزی قرار دارد
و ظرفیت تولیــد 750هزار تن مس در ســال را دارد .این معدن
همچنین بزرگترین معدن طالی جهان اســت که بهره برداری از
آن برعهده شرکت  PT Freeport IndonesiaاستFreeport .
90.64( McMoRanدرصد) و دولت اندونزی (9.36درصد) در این
معدن سرمایهگذاری کرده اند.معدن مورنسی  Morenciدر آمریکا
با 520هزار تن ظرفیت تولید مس ،سومین معدن بزرگ مس جهان
اســت .این معدن که در آریزونا واقع شده است و بزرگترین معدن
آمریکای شمالی اســت Freeport McMoRan .بهره برداری از
این معدن را برعهده دارد و 85درصد نیز متعلق به این شــرکت و
 15درصد دیگر نیز متعلق به شــرکت  Sumitomoاست .معدن
مورنسی در ســال  1827مورد بهره برداری قرار گرفت.چهارمین
معدن بــزرگ مس جهان  Buenavista del Cobreدر مکزیک
است که معروف به معدن مس  Cananeaاست .این معدن با دارا
بــودن  27میلیون تن ذخیره مس دومین معدن بزرگ مس جهان
از لحاظ ذخایر مس است و ظرفیت تولید 510هزار تن مس دارد.
معدن  Buenavista del Cobreیکی از قدیمیترین معادن مس
آمریکای شمالی اســت که در سال 1889آغاز به کار کرد و اخیرا
شرکت ( SCC)Southern Copper Corporationکه یکی از
شرکتهای تابعه  Grupo Mexicoاست مالکیت و بهره برداری
از ایــن معدن را در اختیار دارد.معــدن Cerro Verde IIدر پرو با
500هزار تن ظرفیت تولید مس و معدن  Collahuasiدر شیلی با
ظرفیت تولید 454هزار تن مس در رتبههای پنجم و ششم جهان
قــرار دارند.همچنین معادن  Antaminaو  Las Bambasدر پرو
با ظرفیــت تولید 450هزار تن مس در رتبههای هفتم و هشــتم
جهان قرار دارند.معادن ( PolarDivisionظرفیت تولید 450هزار
تن مس) در روســیه و ( Teniente Elظرفیت تولید432هزار تن
مس) در شــیلی رتبههای نهم و دهم را به خود اختصاص دادند.
معــادن  Los Broncesبا 410هزار تن ظرفیت تولید مسLos ،
Pelambresبا 400هــزار تن Chuquicamata ،با 350هزار تن
و  Radomiro Tomicبــا 330هزار تن ظرفیــت تولید مس در
شیلی ،به ترتیب در رتبههای یازدهم تا چهاردهم بزرگترین معادن
مس جهان جای دارند.همچنین معــادن 300(Sentinelهزار تن
ظرفیت تولید مس) در زامبیا280(Bingham Canyon ،هزار تن)
در آمریــکا270( Kansanshi ،هزار تن) در زامبیاToromocho،
(250هزار تن) در پرو225(Olympic Dam ،هزار تن) در استرالیا
و 220(Mutandaهــزار تن) در جمهــوری دموکراتیک کنگو به
ترتیب رتبههای پانزدهم تا بیستم جهان را در اختیار دارند.
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Iran 4-Month Oil Exports Rise
185kbd Y/Y

Iran›s crude oil exports rose
year-on-year from 2.115 mbd to
2.3 mbd in the first 4 months of
the current Iranian calendar year
(began on March 21).
The country exported an average
of 2.3 million barrels per day
of crude oil to Asian and European countries during the four
months. This is while exports for
last calendar year›s corresponding period stood at 2.115 mbd.
As usual, China and India were
the largest buyers of Iranian oil.
Unaffected by US pullout of the
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Iran nuclear deal,

the two countries seem to be
determined to continue oil pur-

chases from OPEC-member Iran.
India’s Ministry of Petroleum

has claimed that crude imports
from sanctions-hit Iran witnessed
a massive jump this June in
comparison to last year, disproving reports published by global
research agencies that India had
heavily cut down crude purchases from Iran due to American sanctions, Sputniknews
reported on Tuesday.Following
US pullout of the JCPOA and
threats to impose tougher-thanever sanctions on Tehran, South
Korea and Japan have been
seeking sanctions waivers from
Washington to continue dealing
with Iran.

Gasoline Output of Persian Gulf Star Refinery Hits 26 ml/d

The gasoline production capacity of Persian Gulf Star Refinery, also called Bandar Abbas

Gas Condensate Refinery, has
reached 26 million liters per day,
the plant›s CEO says.

Mohammad Ali Dadvar told
Shana that by inauguration of
the refinery›s second phase its
gasoline production reached
24 ml/d but another 2 ml/d was
added to its production capacity
by tapping the spare capacity of
the plant›s distillation unit and
phase one. He further said that
the hydrogen filtration unit for
the third phase of the refinery
was being installed and would
come on-stream within the next
month to bring the plant›s daily
gasoline production to 30 million liters per day.The refinery
is currently supplying 7 ml/d of
gasoil as well which will reach
10 to 12 ml/d in the near future,

the official added.Once operating at full tilt, the refinery will
supply 36 to 40 ml/d of gasoline.
Its premium gasoline output will
also be at 27 ml/d from currently
10 ml/d.The plant is designed
in three phases each operating
with the nameplate capacity of
12 ml/d of gasoline.Once the
third phase of the plant comes
online, Iran would be poised
to become a gasoline exporter.
Persian Gulf Star Refinery is the
world›s largest gas condensate
refinery which is 70% developed
by domestically-built equipment, fully installed by Iranian
companies, and 95% operated by
domestic forces.

IGTC Gas Delivery Capacity at 260 bcm
The CEO of Iran Gas Transmission Company (IGTC) said
the company has the means and
capacity to transmit as much
as 260 billion cubic meters of
natural gas and liquids per year
throughout the country.
According to National Iranian Gas Company (NIGC),
Saeid Tavakkoli said IGTC
was primarily tasked with the
delivery of natural gas, ethane
and gas liquids from domestic
and foreign sources to consumers and export terminals.
The company is also involved
in the swap of gas. He said

IGTC operates 10 districts in
gas transmission operations
in the country, adding the
company enjoys over 36,000
kilometers of pipelines and 81
compressors with 292 turbocompressors, 9 gas import
and export terminals and 600
telecommunication stations,
adding the company ranks
first in the Middle East and the
fourth in the world for its gas
transmission capacity.Tavakkoli further said that IGTC had
obtained major achievements
in domestic manufacturing of
equipment and localizing tech-

News

nical savvy for delivering and
storing gas.IGTC has successfully revamped MAN and DJ59

turbines for the first time in the
country by using domesticallymade equipment.

Salty Crude Pumping Sytem Online at Aghajari Oilfield
Aghajari Oil and Gas Production Company has revamped a salty crude oil
pumping system at the Parsi Dareh-Ney
Production Unit of Parsi Aghajari Oilfield.
According to the company, the system was
renovated by the company›s experts in a
less-than-five-months period. Last year it
was rendered worn-out and needed to be
revamped.With 13,500 b/d of production
capacity, Parsi Dareh-Ney Production Unit
separates salty crude oil and from sweet
crude and delivers salty crude to Karanj

Desalination Unit for sweetening.Operation of the first phase of the system was
achieved with the help of the reconstruction of a pump machine and using existing
capacities with the domestic forces of the
company, and preparation of two other
trains was on the agenda of the company,
said Ebrahim Piramoun, the CEO of the
company.Repair and rehabilitation of
pumping systems would be significant for
the company, increasing the quality of the
oil produced in the area, he added.

The National Iranian Oil Products
Refining and Distribution Company
(NIORDC) has announced there will be
no fuel shortages in Iran as daily gasoline
production would reach 95.5 million
liters in a few days.
According to NIORDC, Alireza Arman
Moghaddam, director consolidated planning at the company, said given the rising
domestic demand for fuel and gasoline,
production of this strategic item would
reach 95.5 m/d in the coming days and
there would be no concerns for supply
shortages in the country. Because this
increase has coincided with overhauls
in several petrochemical suppliers of
MTBE, the country is currently producing gasoline below its nameplate capacity.Once sufficient MTBE is supplied,
production of gasoline will reach 95.5
ml/d to meet the domestic demand for
the item. Iranian motorists currently
consume 93.080 ml/d of gasoline.Last
month, petrol production stood at 87.260
ml/d in Iran, up 29.1% year-on-year.

South Azadegan Rig Count
to Reach 17

The operator of South Azadegan
Oilfield›s development project said arrangements for holding tenders for drilling 10 oil wells in the field were under
way, which would bring the field›s rig
count to 17 form currently 13.
According to the Petroleum Engineering
and Development Company (PEDEC),
Mohammad Ali Azhdari said all the 13
rigs operating in the joint oilfield are being run by Iranian companies.He said the
field is currently supplying 100,000 barrels per day of crude oil, adding a total of
70,000 b/d is expected to be added to the
field›s output by the end of the current
Iranian calendar year to March 20.He had
earlier told Shana that the field›s output
would grow once a mobile processing
unit starts operating in South Azadegan.
Iran shares South Azadegan with Iraq.

NIDC Drills 69,000 meters
of Oil, Gas Wells Since
March

The National Iranian Drilling Company
(NIDC) has drilled 69,377 meters of oil
and gas wells over the course of the first
4 months of the current Iranian calendar
year which began on March 21.
According to the company, Hamir Reza
Khoshayand, NIDC CEO, said the wells
were spudded in onshore and offshore
fields across the country and included 53
wells.25 of the wells were development,
3 were appraisal and 25 others were
workovers, he said.He further added
that NIDC operates 73 drilling rigs in
offshore and onshore projects.

Sulfur Granulation Unit
Launched at Bandar Abbas
Refinery

Bandar Abbas Oil Refinery has launched
a sulfur granulation unit with 250 tons/
day of production capacity.
According to the plant›s public relations,
Hashem Namvar, the CEO of the refinery, said the unit is aimed at minimizing
the environmental impact of sulfur in air
and reducing emission of pollutants.He
said the sulfur will be produced either in
generic and packed forms. Previously, the
plant supplied sulfur lumps which caused
so much environmental damage in the
region.Currently, the refinery supplies
130 tons per day of sulfur which will be
increased by 120 tons/day once the facility launches its new sulfur recovery unit.

ایدرو
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رئیس هیات عامل ایدرو:

تولید خودرو به میزان رفع نیاز بازار ادامه مییابد

اظهار داشت :در جلسه شــب گذشته در دفتر وزیر
صنعت ،برنامه ریزیهای الزم به گونه ای صورت
پذیرفــت که تامیــن ارز تولیدکننــدگان داخلی از
راههای مختلــف انجام شــود.معظمیهمچنین از
نشست صبح چهارشنبه با سفیر برزیل خبر و ادامه
داد :دولــت برزیل آمادگی کامل خود را برای تامین
منابع مالی و ســرمایهگذاری از طریق فاینانس در
بخش خودروهای ســنگین و تجــاری اعالم کرده
اســت.رئیس هیات عامل ایدرو اضافه کرد :بر این
اساس ،در حوزه خودروهای تجاری و سنگین اعم از
اتوبوس ،کشنده و کامیون نیز با همکاری  ۲کشور،
تامیــن قطعات منفصــل ( )CKDبه صورت کامل
امکان پذیر خواهد شد.وی گفت :با وجود فشارهای
ناشــی از تحریم ،تولید و تامین این خودروها و نیز
قطعات یدکی آنها بدون نگرانی دنبال خواهد شد.

دانش نفت :رئیس هیات عامل ایدرو با اشــاره
به نتایج جلســه خودرویی چهارشــنبه شب ،گفت:
به مردم اطمینان میدهیم هیــچ نگرانی بابت تولید
خودرو در ســال جاری نخواهیم داشــت و تولید به
میزان رفع نیاز بازار ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایدرو نیــوز به نقل از ایرنا ،پس از
بروز مشکالتی در تامین ارز مورد نیاز بخش خودرو
که نگرانیهایی را در میان قطعه سازان ایجاد کرد،
شــب چهارشنبه جلسه ای در وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت با حضور محمد شــریعتمداری ،منصور
معظمیرئیس هیات عامل ایدرو ،خودروســازان و
شــماری از قطعه سازان برگزار و مسایل مربوط به
این بخش بررسی شــد.معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت و رئیس هیات عامل ایدرو در گفت وگو
با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نتایج این جلســه

انعقاد و تبادل تفاهم نامه میان سازمان مدیریت صنعتی
تهران

و پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه

دانش نفت :تفاهم نامه همکاری میان سازمان
مدیریــت صنعتــی و پردیس دانشــکدههای فنی
دانشــگاه تهران و دفتر آموزشهای عالی تخصصی

موضوع این تفاهم نامه همکاری

دانشــکده مذکور منعقد شد .موضوع این تفاهم نامه

طرفین در طراحی و اجرای

همکاری طرفین در طراحی و اجرای دورههای مهارت

دورههای مهارت ورزیDBA ،

ورزی DBA ،و  MBAمشــترک ،انتشارات مشترک،
دورههای تعالی صنعتی ،طراحی و اجرای مشــترک

و  MBAمشترک ،انتشارات

تورهای آموزشــی با هدف بازدید از شــرکتهای

مشترک ،دورههای تعالی صنعتی،
طراحی و اجرای مشترک تورهای

صنعتی مطرح در ســطح بینالملــل و همکاری در
برگزاری دوره آموزشی پرورش مدیران تراز جهانی
میباشد.

به گــزارش دانش نفــت به نقــل از روابط
عمومیســازمان مدیریت صنعتی ،ابوالفضل کیانی
بختیاری مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در
ابتدای این نشســت تعاملی ،دانشگاه تهران را نماد
آموزش عالی کشــور نامید و اظهار داشــت :یکی
از ویژگیهای دانشــگاه تهران ،جامــع بودن آن
اســت که دارای رشتههای مختلفی نظیر مدیریت،
صنعت ،اقتصاد و ســایر رشتهها میباشد که درهم
آمیزی دارند .دانشــگاه تهران از دانشگاههای نسل
چهارم ،تحول گرا و فرهنگ ساز است که مرجع و
قطب علمیکشور میباشد و در عرصه ارتباط میان
صنعت و دانشگاه نیز پیشگام است.
کیانی بختیاری دانشــگاه تهران را مدرســه
زندگی دانســت و گفــت :دانشــگاه تهران ضمن
اینکه دارای اعتبار علمیو اساتید برجسته است در
بحثهای رســالت اجتماعی نیز موفق بوده است
و بزرگترین مدیران کشــور از این دانشگاه بوده و
هستند.مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی خاطر
نشــان کرد :باعث افتخار اســت که برند  84ساله
دانشگاه تهران و برند  55ســاله سازمان مدیریت
صنعتی با انعقــاد این تفاهم نامــه تجربیات خود
را ادغام میکنند ،بویژه در شــرایط فعلی کشــور،
فضای کسب و کار ،فضای ارتباطات میان صنعت
و دانشگاه و دیپلماســی صنعتی در بعد بینالمللی،
ضرورت این اتحاد را دو چندان میکند.
کیانی بختیاری با اشــاره به توسعه تعامالت
بینالمللی ســازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت:
یــک برنامه راهبردی را برای گســترش تعامالت
بینالمللــی هدفگــذاری کرده ایــم ،ضمن اینکه
سازمان از گذشته نیز سابقه فعالیتهای بینالمللی
گســترده ای داشته اســت .با دو دانشــگاه علوم

آموزشی با هدف بازدید از

شرکتهای صنعتی مطرح در

سطح بی 
نالملل و همکاری در

برگزاری دوره آموزشی پرورش

کاربــردی آلمــان در موضوعات مختلــف تفاهم
نامه همــکاری امضا کرده ایم ،با کشــور هلند در
زمینه مسئولیت اجتماعی ســازمانی ( )CSRو با
« »UNIDOدر مبحث مدیریت مصرف انرژی ،به
همراه  11نمایندگی ســازمان مدیریت صنعتی در
اســتانها همکاری داریم ،همچنین سازمان با سه
دانشگاه فرانسوی دارای همکاری  18ساله است.
وی افزود :خانه مدیران ســازمان بیش از 5
هــزار نفر عضو دارد که در برنامههای آن تجربیات
مدیران در موضوعات کاربردی به اشتراک گذاشته
میشود .همچنین سازمان دارای شبكه نمايندگيها
در  25اســتان کشور است و عالوه بر این در زمینه
دانش و نشــر ،كتاب و ماهنامــه تخصصي تدبیر
میتوانیم همکاری داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد :كساني كه برای آموزش
دورهها به سازمان مي آيند مهارتهاي بنگاهي را
كســب مي كنند .ســازمان مدیریت صنعتی بیش
از  300عضو هیــات علمیصنعت محــور دارد و
در خصوص آموزشهــای کاربردی با رضایتمندی
دانش پژوهان همراه بوده است.
كياني بختیــاری درباره طرح پرورش مدیران
تــراز جهانی اظهار داشــت :این طــرح به صورت
مشترك با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(ایدرو) برگزار مي شــود و  %50هزينه آن را ایدرو
و مابقی را مدیر یا شــرکت متبوعه او پرداخت مي
كند و رويكرد آن بدين گونه اســت كه هر ماژول

را يك كشــور اعطاء مي كند و گواهينامه آن بسيار
معتبر است.
كياني بختیاری افــزود :به تازگی مجوزي از
ســازمان برنامه گرفتيم كه بجــز مديران بنگاهها،
مديــران دولتي نيز برای ارتقا و انتصاب باید تعیین
صالحیت شــوند و این وظیفه به سازمان مدیریت
صنعتی محول شده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی درباره
فعالیتهای جدید ســازمان گفت :مركز كاريابي و
توسعه اشتغال دانش آموختگان را راه اندازي كرده
ایم و در تالشــیم تا مهارتهای الزم برای جذب
و استخدام مهندسان و دانش آموختگان را آموزش
دهیم و در بکارگیری آنها سهیم باشیم.
همچنین در این جلســه ،دکتر ناصر سلطاني،
رئیس پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران نیز
اظهار داشــت :پرديس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،دانشجویان را تك بعدي آموزش نمي دهد
و دانشــکدههای دانشــگاه تهران و دانشكده فني
به چنان ســطحی از بلوغ رسيده اند كه مي توانند
ارتباط میان دانشگاه و صنعت را برقرار كنند .در 2
دهه اخير نیز در دانشــكده فني آموزش دورههاي
آزاد را برقــرار کرده ایم ولي همكاري با ســازمان
مديريت صنعتي با تجربه  55ســاله آن اثر بخشي
ايــن دورهها را دوچندان مي كنــد و از اين جهت
بسيار خرسنديم و اميدواريم از اين توانمندی بتوانیم
براي حل مشكالت كشور بهره ببريم.

مدیران تراز جهانی میباشد

وی افزود :در مجموع پردیس دانشــكدههای
فنی دانشــگاه تهران دارای  9500دانشجو و 450
عضو هیات علمیاست و این یک توانمندی بزرگ
برای حل مسائل پیچیده و کالن کشوری محسوب
میشود.
در دانشــکده فني مركز نوآوري راه اندازي
كرده ایم و ســازمان مدیریت صنعتی میتواند در
اين بخش به ما كمك كند تا منشا اثرات و خدمات
علمیو اجرایی متعددی در سطح کشور باشیم.
دکتر ســلطانی تاکید کــرد :همچنین مركز
ت آفرينــي را در همه دانشــكدههاي فني
مهــار 
برقرار کرده ایــم که در این عرصه نیز در كنار هم
قرار گرفتن ســازمان مدیریــت صنعتی و پردیس
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران اتفاق بسیار خوب
و مکملی خواهد بود.
در ایــن جلســه همچنین دکتــر پیش بین،
مدیر دفتــر آموزشهای آزاد تخصصی دانشــکده
فنی دانشــگاه تهران بر لزوم اجرایی شــدن مفاد
این تفاهم نامه بصورت موازی با تشکیل تیمهای
تخصصی تاکید نمود .در پایان این جلســه تفاهم
نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و دفتر
آموزشهــای عالی تخصصی دانشــکدههای فنی
دانشگاه تهران مبادله شد.

ارائه محصوالت و خدمات مگفا در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ
دانش نفت :مرکز گسترش فناوری اطالعات (
مگفا ) توانمندیها و تازه ترین دستاوردهای خود را
در بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک ،کامپیوتر
و تجارت الکترونیک ارائه کرد.

به گزارش ایدرونیوز ،از جمله این توانمندیها
و دســتاوردها میتوان به زیرســاخت داده مکانی
( ،)GISانقــاب صنعتــی  ،)4 Industry(۴مرکز
تعالی تحــول دیجیتالی صنایع ایــران (،)COE
اینترنت اشیا ( ،)IOTاینترنت اشیاء صنعتی(،)IIOT
تیریپ ما (ســامانه بومگردی) ،هوشــمند سازی،
معماری ســازمانی ( ،)EAدیتا سنتر ،اشاره داشت.
سیســتمهای ارتباط تصویــری و ویدئو کنفرانس،
خدمــات یادگیــری الکترونیکی ،خدمــات ارزش

افــزوده مبتنی بر بســترهای مخابراتی (service
 ،)delivery platformویتایــاد ،ســامانه OBU
مبتنی بر سپهتن ،ســامانه پیشخوان خدمات بیمه،
ســامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،میکرو
دیتا ســنتر ،زیرساخت محاســبات مشبک (Grid
 ،)Computingگذرگاه ســرویس ســازمان(های
دولتــی ( ،)GSBتلویزیــون تعاملی(  ،)IPTVمگ
کاال(فروشگاه آنالین) بخشی دیگر از توانتمدیها
و دســتاوردهای ارائه شــده مگفا در این نمایشگاه
است .بیســت و چهارمین نمایشــگاه الکترونیک،
کامپیوتر و تجارت الکترونیک از ششــم مرداد ماه
جاری در محل نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به
کار کرد و بمدت  ۴روز ادامه دارد.

گزارش

برگزاری دومین جلسه کمیته علمیچهاردهمین کنفرانس
توسعه منابع انسانی

دانش نفت :دومین جلسه کمیته علمیچهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در

ساختمان شماره سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیســازمان مدیریت صنعتی ،در این
جلســه ،ابوالفضل کیانی بختیاری ،احمد بذلی ،ابراهیم شــیخ ،مسعود همایونفر ،رامین
ناجی زاده ،علی محمدی گودرزی ،امیررضا خاکی ،ناصر میرسپاسی ،محمدرضا سپهری،
محمد تقی صابــری ،حمید رحمتیان ،خلیل میرخانی ،کامبیــز جاللی فراهانی ،مهدی
انگورج ،عین ا ...فرامرز ،حســن شیخ نیا ،رضا کریمی ،محسن صابری ،عباسعلی حاجی
کریمی ،نسرین جزنی ،مریم جلیلی ،حضور داشتند.
نســرین جزنی ،دبیرکمیته علمیچهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ،ضمن
ارائه گزارشــی از برگزاری بیســتمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی در
مشهد مقدس گفت :در این همایش  30تجربه دریافتی داشتیم که  14تجربه در همایش
ارائه شد ،همچنین یک میزگرد تخصصی در همایش عرصه یادگیری برگزار گردید و 2
تجربه بینالمللی ارائه شــد .در این همایش  220نفر از متخصصان و کارشناسان منابع
انسانی حضور داشتند و  2640نفر ساعت آموزشی حاصل شد.وی ضمن اشاره به شرایط
فعلی کشــور و چرخش اقتصادی و تبعات اجتماعی و سیاسی آن ،خواستار تالش بیشتر
برای جلب همراهی مدیران و متخصصان عرصه منابع انسانی در چهاردهمین کنفرانس
توسعه منابع انسانی شد.در این جلسه نسرین جزنی ضمن ارائه طرح پوستر چهاردهمین
کنفرانس توسعه منابع انسانی ،و بیان اهداف کنفرانس گفت :کنفرانس در تاریخهای 13
و  14آذر ماه  97در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران
و ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی با ارائه مقاالت و تجارب برتر سازمانها و
اعطای جوایز تعالی منابع انســانی در روز اول و برگزاری کارگاههای حرفه ای ،آموزشی
و تخصصی و برپایی نمایشگاه ،در روز دوم برگزار میشود.
در ادامه فهرست محورهای پیشنهادی چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
به این شرح اعالم شد:
مدیریت منابع انسانى و انقالب صنعتى چهارم
مدیریت منابع انسانی در ساختارهاى دانش بنیان و استارت آپها
نقش مدیریت منابع انســانى در تقویت تولید ملى بــا کیفیت و حمایت از کاالى
ایرانى
نقش مدیریت منابع انسانى در نهادینه کردن اخالق حرفه اى و مسئولیت اجتماعى
شرکت ()CSR
نقش مدیران منابع انسانى در حفظ و توسعه استعدادها
مدیریت منابع انسانى در شرایط پیچیده و عدم قطعیت محیطى و سازمانى
نقش مدیریت منابع انســانى در ایجاد بسترهای مناســب برای توسعه خالقیت،
نوآورى و تفکر انتقادى
راهکارهاى ارتقاى برند مدیریت منابع انسانى
مدیریت باور،امید و اعتماد در سازمانها
مدیریت تنوع نیروی انسانی
در ادامه ،میرسپاســی ،صابری ،گودرزی ،صائمی ،شیخ ،فرامرز ،خاکی ،سیدنقوی،
بذلی ،ناجی زاده ،قزوینیان ،سلطانی درباره محورهای پیشنهادی چهاردهمین کنفرانس
توســعه منابع انســانی به بحث و اعالم نظــر درباره موضوعــات «چرایی محورهای
پیشــنهادی»« ،تفاوت نسلها و تنوع بین نسلی»« ،مستتر بودن آموزش در محورهای
پیشــنهادی»« ،چالشهای عمده منابع انسانی در شــرایط فعلی کشور از جمله تعدیل،
ادغام و پرداخت به کارکنان»« ،توجه به خروجی محورهای پیشــنهادی»« ،مدلهای
اقتصادی منابع انســانی»« ،معماری منابع انسانی»« ،توسعه حرفه ای منابع انسانی» و
«توسعه تعامالت بینالمللی در عرصه منابع انسانی» ،پرداختند.ابوالفضل کیانی بختیاری،
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی ضمن جمع بندی نظرات و پیشنهادهای ارائه شده
اظهار داشــت :نقطه نظرات بسیار ارزشمندی ارائه شد و نقاط مشترک و اجماعی ای که
نتیجه خرد جمعی اعضای کمیته علمیاست به این شرح است :باید بپذیریم که کنفرانس
توســعه منابع انسانی دارای یک سری عنوان در ســطح کلی و یک سری زیرعنوان و
عنوانهای جزیی اســت .وقتی موضوعی بعنوان محور کنفرانس مطرح میشــود ،قطعا
زیرعنوانهای متنوع دیگری خواهد داشــت ،بنابراین محورهای پیشــنهادی کنفرانس
بعنوان کلیات مطرح شده است که در ذیل آن بصورت کامال گسترده ،هرمقاله ،گزارش
و تجربــه ای که قرار گیرد تحت یک آیتم پوشــش داده میشــود کــه روال معمول
تمامیکنفرانسهای بینالمللی نیز میباشد و فقط به یک محور کلی ختم نمیشود.وی
خاطر نشان کرد :در شرایط فعلی برخی از دستگاههای اجرایی شرایط بحران را پذیرفته
و به ســمت خود تحریمیرفته اند ،در حالیکه این اتفاقات را باید مدیریت کرد یعنی اگر
شــرایط بحران پیش آید ،قاعدتا باید به سمت مدیریت شرایط بحران برویم ،که رهبران
مدیریت منابع انســانی باید آغازگر این مقوله باشند .کیانی بختیاری افزود :ذیل محور
پیشــنهادی مدیریت منابع انســانی در شرایط پیچیده کســب و کار ،قاعدتا «مدلهای
اقتصادی منابع انسانی در شرایط تحریم»« ،معماری منابع انسانی در شرایط تحریم» را
پوشــش میدهد ،و بسیاری از رویکردهای حرفه ای مدیریت منابع انسانی که با عنوان،
«چالشهای منابع انسانی»« ،تعدیل»« ،ادغامها»« ،قانون خدمات کشوری»« ،مدیریت
منابع انسانی در شرایط ریسک»« ،تصمیم گیریهای ریسک پذیر» ،بحثهای «امنیت
شــغلی» نام برده شــد را میشود ذیل همین محور پیشــنهادی مطرح کرد .وی تاکید
کرد :بنابراین میتوانیم در ســطح کلی ،بحثهای کالن مدیریت منابع انسانی را عنوان
کنیم اما از این نکته نباید غافل شــویم که منابع انســانی بدون تعامل با حوزه پیرامونی
به تکرار منتهی میشــود .مدلهای منابع انســانی باید فرابخش و بین رشته ای شود و
به محیط پیرامونی توجه کند و اتفاقا حالل مشــکالت بسیاری از دیگر رشتهها نیز باید
مدیریت منابع انســانی باشــد .کیانی بختیاری تصریح کرد :در بحث تسهیم تجارب و
توســعه حرفه ای گرایی در پنلهای تخصصی که با فرهنگ ســازی و ادبیات ســازی
همراه اســت در چهاردهمین کنفرانس توســعه منابع انسانی ،ســعی میکنیم نکاتی را
که موضوع روز منابع انســانی میباشــد مطرح کنیم و از شخصیتها و مسئولینی برای
حضور در این پنلها دعوت کنیم که به نکات مطرح شده عمل کنند.مدير عامل سازمان
مديريت صنعتي همچنين اذهان داشــت :اگر داوطلباني جديد براي عضويت در كميته
علمي كنفرانس وجود دارد ،از اين رفتار علمي و حرفه اي اســتقبال مي كنيم .همچنين
مي توان برگزاري جلسات علمي به ميزباني ساير دستگاهها و بنگاهها بصورت چرخشي
باشــد.محورهاي دهگانه كنفرانس بر اساس پيشنهادهاي اعضاي كميته علمي مجددا
اصالح و تكميل خواهد شــد .برخي از محورها بايد بصورت سفارش مقاله ،مدل ،تجربه
عملي و ...به صاحبنظران پوشــش داده شود.درخواست مي نمايم اعضاي محترم كميته
علمي كنفرانس و صاحبنظران حوزه منابع انساني فعاالنه در حوزه تامين محتواي مورد
نياز و موثر در راســتاي زمينههاي حرفه اي منابع انســاني و محورهاي كنفرانس ايفاي
نقش نمايند.

بازی ناتمام تعقیب تولید و مصرف سوخت در کشور؛

بهینه مصرف کنیم
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آرزو عطایی

قیمت ارزان ،نبود برنامه مشــخص از ســوی نهادهای

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی خبر داد:

اجرایی برای مصرف بهینه ،سامانه حملونقل عمومیمعیوب و

قیمت بنزین تا پایان سال  ۹۷بدون تغییر

تولید خودروهای با کیفیت پایین سبب افزایش بیرویه مصرف
سوخت در کشور شده است که افزون بر هدررفت سرمایههای
ملی ،ظرفیت صادرات سوخت را با کاهش روبهرو خواهد کرد.

با آمادهســازی واحد تقطیر فاز ســوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس ،بنزین تولیدی در این پاالیشــگاه که پیش از
این با راهاندازی فاز دوم و افزایش روزانه  ۱۲میلیون لیتری
به  ۲۴میلیون لیتر رسیده بود ،به رقم  ۲۶میلیون لیتر در روز
رســید .فاز سوم این
طرح نیز به زودی به
بهرهبرداری میرسد
و این رقــم باز هم
طبق آخرین گزارشهای
افزایــش خواهــد
آماری ،بهطور میانگین
یافت ،به نحوی که
روزانه  ۹۲میلیون لیتر
پیشبینیهــا حاکی
بنزین در کشور مصرف شده
از دستیابی به امکان
است که این رقم یعنی هر
تولیــد روزانــه ۳۵
فرد در کشور روزانه بیش
تا  ۴۰میلیــون لیتر
از یک لیتر بنزین مصرف
بنزیــن بــا کیفیت
میکند که در مقایسه با
در این پاالیشــگاه
دیگر کشورها ،رقم 
یبسیار
باالست
اســت .طرحهــای
دیگــر توســعهای
در پاالیشــگاههای
کشور نیز به مرور به
بهرهبرداری میرسد
و رقم تولید بنزین کشــور افزایش خواهد یافت ،اما پرسشی
که مطرح میشود این است که بازی تعقیب تولید و مصرف
سوخت کشور تا کجا ادامه خواهد یافت؟
صحبت از مصرف بیرویه ســوخت در کشور موضوع
جدیدی نیست و زخمیکهنه بر تن صنعت کشور است که
به نظر میرســد نیاز به التیام جدی و فوری دارد .سوخت
با ارزشــی که با رنج و مشــقت هزاران کارگر ،تکنیسین و
متخصــص ایرانــی در پاالیشگاهســازی و بهرهبرداری و
تولیــد ،از ثروت ملی و خدادادی قعر آبهای نیلگون خلیج
زیبای فارس به دســت مصرفکننده نهایی میرســد و در
سطح شهرها و جادهها و کالنشهرها ،میسوزد و عالوه بر
آلودگیهای زیست محیطی ،ســرمایههای ملی را به هدر
میدهد .این در شرایطی است که طبق آخرین گزارشهای
آمــاری ،بهطور میانگین روزانه  ۹۲میلیــون لیتر بنزین در
کشور مصرف شده است که این رقم یعنی هر فرد در کشور
روزانه بیش از یک لیتر بنزین مصرف میکند که در مقایسه
با دیگر کشــورها ،رقمیبسیار باالســت .از طرفی ،کشور
عرضهکننــده یکی از ارزانترین بنزینهای دنیاســت و به
نظر میرسد پس از
کشور ونزوئال ،ایران
ارزانترین سوخت
کشور عرضهکننده یکی از
را بــه خودروهــا
ارزانترین بنزینهای د
نیاست
عرضــه میکند .به
و به نظر میرسد پس
از
کشور
نحوی کــه ارزش
ونزوئال ،ایران ارزا
ن
ترین
هر لیتــر بنزین که
سوخت را به خودروها عرضه
با هزینهای هنگفت
میکند .به نحوی که ارزش
هر
به تولید میرســد،
لیتر بنزین که با هزینهای هنگفت
برابــر با نیــم لیتر
به تولید میرسد ،برابر با نیم لیتر
آب معدنی اســت
آب معدنی است و همین موضوع
و همیــن موضوع
و دالیل دیگر ،به افزایش
و دالیــل دیگر ،به
سرسامآور مصرف سوخت در
افزایش سرسامآور
کشور منجر شده است
مصرف سوخت در
کشــور منجر شده
اســت ،بــه نحوی
که روز  ۳۱تیرماهی که گذشــت رقم  ۱۲۱میلیون لیتر در
مصرف بنزین ثبت شــد که البته گرمای بیســابقه هوا در
تابستان امسال ،افزایش استفاده از کولر خودروها و افزایش
سفرها و ترددهای بین شهری از جمله دالیل این افزایش
بیسابقه است ،اما فارغ از تمام این دالیل به ظاهر مقطعی،
بــازی ناتمام تعقیــب تولید و مصرف بنزیــن همچنان در
کشــور ادامه دارد و رو به افزایش اســت و این بحث مهم
و حیاتی مطرح میشــود که تا چه زمــان تولید و مصرف
بنزیــن یکدیگر را تعقیب میکنند و تــا چه زمان میتوان
برای پوشــش این حجم از مصرف ســوخت در کشور ،هر
چنــد ماه یک بار ،یک فاز پاالیشــگاهی را وارد مدار کرد،
جملهای که حســن روحانی ،رئیس جمهوری در مراســم
بهرهبرداری از فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بر آن
تاکید کرد.
به نظر میرسد در شــرایط امروز اجتماعی و سیاسی
ایــران و مطرح شــدن دوباره تحریمهــا ،مدیریت صحیح
مصرف سوخت با فرهنگســازی از سوی مدیران و مردم،
کنترل قاچاق سوخت و افزایش کیفیت خودروها از هر بحث
دیگری در صنعت پاالیش کشــور ،حیاتیتر است و تنها با
برنامهریزی دقیق برای مدیریت صحیح مصرف سوخت در
کشــور ،میتوان با بهرهگیری از ظرفیت آزاد ایجاد شده در
تولیدات فرآورده پاالیشگاهی به ویژه طرح ملی ستاره خلیج
فارس کشورمان را در تجارت سوخت و بحث صادرات فعال
کرد و به صادرکننده بنزین تبدیل شد و از این طریق شاهد
درآمدزایی بیشــتر ،رونق صنعت پاالیش و نفت و سرانجام
اقتصاد کشور بود.

صادق آبادی :دولت برنامهای برای تغییر قیمت یا سهمیهبندی بنزین ندارد

دانش نفت :مدیرعامل شــرکت ملی
پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی ضمن
تاکیــد بر تولید و توزیع مســتمر بنزین در
سراسر کشور ،گفت :دولت و مجلس شورای
اســامیتصمیمیدرباره تغییر قیمت بنزین
نگرفته اســت و قیمت این فــرآورده نفتی
تا پایان ســال ثابت میماند .بدین ترتیب
گرانی بنزین شــایعه اعالم شد و این خبر
پایانی بود بر بروز شــایعاتی که در چند روز
گذشته دهان به دهان میچرخید.

بــه گــزارش دانش نفــت به نقل
خبرگــزاری صدا و ســیما ،علیرضا صادق
آبادی عصر روز پنجشنبه ۱۱ ،مردادماه در
حاشیه بازدید از یک جایگاه عرضه بنزین
در جاده آمل به محموآباد اظهار کرد :هیچ
گونه مشکلی در تولید و توزیع بنزین مورد
نیاز در جایگاههای عرضه ســوخت وجود
ندارد و وضع اکنون به حال عادی بازگشته
است.وی تولید کنونی روزانه بنزین در ۱۰
پاالیشگاه کشور را بیش از  ۹۰میلیون لیتر

اعالم کرد و ادامــه داد :این مقار تولید در
نیمه نخست پارسال ۶۳ ،میلیون لیتر و سه
ماه پایانی  ۹۶حدود  ۷۸میلیون لیتر بود و
هماکنون به حدود  ۹۰میلیون لیتر رسیده
اســت.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی گفت :هم اکنون
تامین بنزین مورد نیاز اســتانهای شمالی
با خطوط لوله سراســری از پاالیشگاههای
تولیدی کشــور به ســاری و رشت منتقل
میشــود و با نفتکشهــای جادهپیما به
انبــار نفت چالــوس در غــرب مازندران
حمل میشــود.صادق آبادی ،خبر تعطیلی
جایگاههای عرضه بنزین در غرب مازندران
را رد کرد و افزود :هیچ یک ازجایگاههای
عرضه سوخت در غرب مازندران و گیالن
تعطیل نیست وحتی  ۴۰میلیون لیتر بنزین
مازاد نیز از طریق خطوط لوله سراسری به
انبارهای ســاری ورشت تزریق شده است.
وی تاکید کرد :به هیچ وجه کمبود بنزین
در شمال و در کل کشور وجود ندارد ومردم

پیشبینی میشــد.صادق آبادی گفت :در
بودجه ســال ۹۷هم افزایش قیمت بنزین
دیده نشــده وقیمت این فــرآورده نفتی تا
پایان سال ثابت خواهد ماند.
افزایش تولید بنزین تا  ۱۰۷میلیون لیتر
در سال۹۷

نیز هیــچ نگرانی و دغدغه ای بابت تامین
بنزین مصرفی نداشته باشند.
قیمت بنزین تا پایان سال  ۹۷تغییر
نمیکند

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی

همچنین در پاسخ به برخی نگرانیها درباره
قیمت بنزین نیز گفت :هیچ تصمیمیدرباره
تغییر قیمت بنزین از سوی دولت و مجلس
شــورای اســامیتاکنون گرفته نشده و
اینکــه اگر برنامه ای برای افزایش بنزین
درســال  ۹۷بود باید در بودجه ســال۹۷

وی همچنین به برنامههای حمایتی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی برای افزایــش ظرفیت کنونی تولید
بنزین در کشــور خبر داد و گفت :با فعال
شدن فاز سوم خط تولید ستاره پاالیشگاه
میعانات گازی خلیج فارس ظرفیت نهایی
تولید بنزین کشــور به حدود  ۱۰۷میلیون
لیتــر در روز میرســد.معاون وزیــر نفت
گفــت :در تولید ،انتقــال و توزیع بنزین و
دیگرفرآوردههای نفتی ،مجموعه شــرکت
ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی
شبانهروز در حال فعالیت هستند تا مشکلی
در تامین ســوخت شــهروندان به وجود
نیاید.

ضرورت شتاب در اجرای پروژه تصفیه هیدروژنی گازوئیل پاالیشگاه اصفهان
دانش نفت :مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران بر ضرورت شــتاب در
اجرای پروژه تصفیــه هیدروژنی گازوئیل پاالیشــگاه
اصفهان تاکید کرد.

علیرضا صادقآبادی روز سهشنبه ،نهم مردادماه
در بازدیــد از پاالیشــگاه اصفهــان ضمــن تاکید بر
اســتمرار تولید انواع فرآورده نفتی در این پاالیشــگاه

گفــت :اهمیت پروژههای مرتبط با این پاالیشــگاه و
واحــد تصفیه هیدوژنی گازوئیل بــه منظور تولید این
محصول با کیفیت ،بســیار زیاد است.لطفعلی چاوشی،
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز به وضع
پروژههای در حال اجرای این پاالیشــگاه اشاره کرد
و گفت :طــرح واحدهای تقطیر  ۳و تصفیه هیدروژنی
گازوئیل از مهمترین آنهاست.وی با اشاره به واحدهای

به بهرهبرداری رسیده در این پاالیشگاه گفت :از سال
 ۸۶طرح بهبود و بهینهسازی فرآیند پاالیشگاه اصفهان
آغاز ،اما در سال  ۸۷که پاالیشگاه به بخش خصوصی
واگذار شد ،به دلیل نبود اعتبار ،پروژههای عمده طرح
به حالت تعلیق درآمد ،با این حال در سال  ۹۲دو واحد
مجتمع بنزینســازی به بهرهبرداری رسید.وی افزود:
واحد ایزومریزاسیون (واحد سوم مجتمع) به دلیل نبود

کاتالیست متوقف شــد تا این که توانستیم کاتالیست
مورد نیاز را که فناوری ســاخت آن تا آن زمان تنها در
اختیار دو کشور آمریکا و فرانسه بود ،بومیسازی کنیم
و موفق به بهرهبرداری کامل از طرح مذکور در ســال
 ۹۴شویم.در این بازدید درباره روند پیشرفت پروژههای
این پاالیشگاه و مشکالت موجود بر سر راه اجرای آنها
با حضور پیمانکاران پروژه بحث و بررسی شد.

ظرفیت تولید روزانه بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به  ۲۶میلیون لیتر رسید؛

پایان قریب الوقوع انتظار برای تولید روزانه  ۳۰میلیون لیتر بنزین در ستارهخلیج فارس

دانش نفت :مدیرعامل پاالیشــگاه میعانات گازی
ســتاره خلیج فارس گفت :تولید روزانه بنزین پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس با افزایش  ۲میلیون لیتری به روزانه

پیش از این با راهاندازی فاز دوم،

 ۲۶میلیون لیتر رسید.

محمدعلــی دادور اعــام کرد :پیــش از این با
راهاندازی فاز دوم ،مقدار بنزیــن تولیدی به روزانه ۲۴
میلیون لیتر رسیده بود که با استفاده از بخشی از ظرفیت
واحــد تقطیر فاز ســوم و ظرفیتهای مــازاد فازهای
نخســت و دوم ،هم اکنون با افزایش  ۲میلیون لیتری
به روزانه  ۲۶میلیون لیتر رســیده است .وی با اشاره به
این که هم اکنون آخرین تجهیز واحد تصفیه هیدروژنی
نفتای فاز سوم پاالیشــگاه در حال نصب است ،افزود:
طبق پیشبینیهای انجام شــده ،با راهاندازی این واحد
تا یک ماه آینده ،ظرفیت تولید بنزین پاالیشــگاه ستاره
به روزانه  ۳۰میلیون لیتر میرسد .دادور تاکید کرد :هم
اکنــون بهطور میانگین روزانــه  ۷میلیون لیتر نفت گاز
در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس تولید میشود که در
آینــدهای نزدیک و با راهاندازی فاز ســوم به  ۱۰تا ۱۲
میلیون لیتر در روز خواهد رســید .به گفته مدیرعامل
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس ،با بهرهبرداری کامل از
این طرح عظیــم ملی ،امکان تولیــد روزانه  ۳۶تا ۴۰
میلیون لیتر بنزین در این پاالیشــگاه محقق خواهد شد
و همچنین ظرفیت تولید بنزین ســوپر این پاالیشگاه
از  ۱۰میلیــون لیتر کنونی به روزانــه  ۲۷میلیون لیتر

مقدار بنزین تولیدی به روزانه ۲۴
میلیون لیتر رسیده بود که با استفاده

از بخشی از ظرفیت واحد تقطیر فاز
سوم و ظرفیتهای مازاد فازهای

نخست و دوم ،هم اکنون با افزایش
 ۲میلیون لیتری به روزانه ۲۶
میلیون لیتر رسیده است

خواهد رســید .به گزارش دانش نفت ،پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس در قالب ســه فاز تعریف شــده که هر فاز
قابلیــت تولید روزانه  ۱۲میلیون لیتــر بنزین را مطابق
اســتانداردهای روزآمد اتحادیه اروپا دارد .با راهاندازی
 ۲فاز نخســت ،تولید بنزین این پاالیشــگاه در تیرماه
امســال به  ۲۴میلیون لیتر رســید و فاز سوم آن نیز به

زودی به بهرهبرداری میرســد و  ۶میلیون لیتر به کل
تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد.در صورت مدیریت
صحیح مصرف سوخت در کشور ،با راهاندازی فاز سوم
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس موازنه مثبت تولید و مصرف
بنزین ایجاد و امکان برقراری صادرات بنزین از کشــور
محقق خواهد شد.عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات

گازی دنیا و نخستین در خاورمیانه ،استفاده بیش از ۷۰
درصد از تجهیزات تولیدی صنایــع داخلی ،نزدیک به
 ۱۰۰درصد اجرا از ســوی نیروهای داخلی ۹۵ ،درصد
راهاندازیهای داخلی ،جوانترین نیروی انسانی دخیل
در اجرا ،اثرات زیســت محیطی با تولید فرآوردههای با
کیفیت ،تقویت قدرت دیپلماســی و رکوردهای بینظیر
در راهاندازی از جمله ویژگیهای بارز ستاره خلیج فارس
به شمار میرود که این طرح عظیم را به یک طرح ملی
تبدیل کرده است.

تولید روزانه  ۲۵۰تن گوگرد دانهبندی شده؛

واحد گرانولسازی گوگرد پاالیشگاه بندرعباس به بهرهبرداری رسید
دانش نفت :واحد گرانولسازی گوگرد پاالیشگاه
نفت بندرعباس با تالش متخصصان این شــرکت با
ظرفیت روزانه  ۲۵۰تن به بهرهبرداری رسید.

بــه گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت
پاالیش نفت بندرعباس،هاشــم نامور ،مدیرعامل
پاالیشــگاه بندرعباس گفت :واحد گرانولســازی
گوگرد به منظور حذف آثار مخرب زیستمحیطی
ذرات گوگرد در هوا و با هدف کاهش آالیندههای
زیســتمحیطی ،با ظرفیت تولید  ۲۵۰تن در روز
گوگرد گرانول راهاندازی شده است.وی با اشاره به
ایــن که در این واحد ،گرانــول گوگرد با قطر  ۲تا
 ۶میلــی متر و با امکان بارگیری به شــکل فله و
بســتهبندی تولید میشــود ،افزود :تا پیش از این،
گوگرد تولیدی پاالیشگاه به صورت کلوخه به بازار

عرضه میشد که افزون بر آلودگی زیست محیطی
ناشی از پراکنده شدن به شکل غبار گوگردی ،بازار
عرضــه آن نیز محدود بود.مدیرعامل پاالیشــگاه
بندرعباس گفت :با راهاندازی واحد گرانولســازی،
کل گوگــرد تولیدی در پاالیشــگاه بندرعباس به
صورت گرانول که دارای ارزش افزوده بیشــتری
است ،تولید میشــود و در بخش بستهبندی نیز با
توجه به نیاز مشــریان ،امکان بســتهبندی گوگرد
گرانول شــده در بســتههای  ۵۰کیلوگرمیو یک
تنی وجود دارد.نامور تاکید کرد :واحد گرانولسازی
گوگرد شــامل مخــزن نگهداری گوگــرد مذاب
ارســالی از واحد بازیافت گوگرد بــا ظرفیت هزار
و  ۵۰تن ،ســامانه انتقال گوگرد مذاب ۲،دســتگاه
گرانولسازی و ســامانه انتقال گرانول با نوار نقاله

به سیلوهای ذخیرهسازی اســت .این واحد دارای
ســه سیلوی ذخیرهســازی گوگرد گرانول هرکدام
به ظرفیت  ۳۵۰تن اســت.وی افزود :هسته اصلی
این واحد ،دســتگاههای گرانولسازی است که به
شــکل استوانه و در حال چرخش هستند و ورودی
اصلی آن ،گوگرد مذاب ارسالی از مخازن نگهداری
گوگرد مذاب اســت که به همــراه هوا ،بخار و آب
برای تولید گرانول به داخل این استوانه دوار تزریق
میشود.مدیرعامل پاالیشــگاه بندرعباس تصریح
کــرد :از آن جایی که در این روش گرانولســازی
گوگرد ،تبادل حرارت به صورت برخورد مســتقیم
گوگرد با ذرات آب و بخار صورت میگیرد ،کنترل
و جداســازی گــرد و غبار تولیدی بــرای افزایش
کیفیت محصول تولیدی اهمیت باالیی دارد.شایان

یادآوری اســت که واحد گرانولســازی گوگرد از
طرحهای جانبی پروژه ملی طرح افزایش ظرفیت و
بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل شرکت پاالیش نفت
بندرعباس اســت که با تالش و همت متخصصان
پاالیشگاه بندرعباس به طور کامل به بهرهبرداری
رســید.در شــرکت پاالیش نفت بندرعباس روزانه
 ۱۳۰تن گوگرد تولید میشــود که با اضافه شدن
واحد بازیافت گوگــرد جدید در پروژه ملی افزایش
ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل پاالیشگاه
بندرعباس با ظرفیت تولید روزانه  ۱۲۰تن گوگرد،
مجموع گوگرد تولیدی در این پاالیشــگاه به ۲۵۰
تن در روز میرسد .در فرآیند گرانوله کردن ،گوگرد
مــذاب به دانههای گرانول با دانهبندی مشــخص
تبدیل میشود.

بینالملل

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

15

یادداشت

اروپاییها ،پرچمدار کاهش هزین ه نفت

شنبه 13مرداد ماه  - 1397شماره 634

مترجم :محسن داوری

مهمترین گلوگاههای جهان برای تجارت نفت کدامند؟

به سوی شمال به مقصد اروپا میرود .کانال
ســوئز نمیتواند پذیرای کشتیهای بزرگ
نفــت از نوع  ULCCباشــد تنها میتواند
کشتیهای  VLCCکه ظرفیت آنها به طور
کامل پر نشده اســت را قبول کند .به این
ترتیب کشتیهای  VLCCمیتوانند بخشی
از محموله خود را در خط لوله سومد تخلیه
کنند و ســپس کشتی سبکتر از این کانال
عبــور کرده و نفــت را در بخش دیگر خط
لوله در دریای مدیترانــه بارگیری میکند.
خط لوله سومد ظرفیت انتقال  ۲.۳۴میلیون
بشــکه در روز نفــت را دارد و به نوعی هر
گونه اختــال در کانال ســوئز را میتواند
جبران کند.

دانــش نفــت :در حالی کــه همه در
بحبوحه تنشــهای رو به رشد میان آمریکا و
ایران به تنگه هرمز چشم دوخته اند ،گلوگاه
دیگری در طرف دیگر شبه جزیره عربستان
اکنون خبرساز شده است.

عربســتان ســعودی پــس از اینکه
شــرکت آرامکو از حمله حوثیهای یمن به
دو نفتکش ســعودی خبر داد ،حمل نفت از
طریق تنگه باب المنــدب را موقتا متوقف
کرد .دو نفتکش مورد بحث از نوع VLCC
بــوده و هر یک حامل یک میلیون بشــکه
نفــت بودند .یکی از این نفتکشها متحمل
خسارت جزئی شد .حوثیها اعالم کردند از
قابلیت دریایــی برای هدف قرار دادن بنادر
ســعودی و ســایر اهداف در دریای سرخ
برخوردار هســتند.وزارت انرژی عربســتان
در واکنش به این واقعــه ،صادرات نفت از
طریق این تنگه را متوقف کرد .خالد الفالح،
وزیر انرژی عربستان ســعودی اعالم کرد
عربســتان ســعودی حمل نفت از طریق
بــاب المندب را به طور موقــت و تا زمانی
که وضعیت روشنتر شــده و عبور دریایی
از طریق ایــن تنگه ایمن باشــد ،متوقف
میکند .شــرکت نفتکش کویت نیز اعالم
کرد ممکن اســت حمل نفت از طریق این
آبراه را متوقف کند.ریسک ناگهانی در این
آبراه ،قیمت نفــت جهانی را باال برد با این
حال اختالالت جدی در عرضه نفت ایجاد
نشد.حدود دو ســوم از تجارت نفت جهان
از طریق مسیرهای دریایی انجام میگیرد.

 -۴باب المندب

پایگاه خبری اویل پرایس در گزارشــی به
بررســی مهمترین گلوگاههای آبی جهان
برای تجارت نفت پرداخته است که عبارتند
از:
 -۱تنگه هرمز

بنــا بر آمــار اداره اطالعــات انرژی
آمریکا ،این تنگه مهم در جهان شاهد عبور
حدود  ۱۹میلیون بشــکه در روز نفت است.
تنگه هرمز در باریکترین بخش خود حدود
 ۳۳کیلومتر وســعت دارد .صــادرات نفت
عراق ،ایران ،کویت ،بحرین ،قطر (شــامل
حجم بزرگ صادرات  ،)LNGامارات متحده

عربی و عربستان سعودی از این تنگه عبور
میکند.
 -۲تنگه ماالکا

دومین تنگه مهم از نظر حجم تجارت
نفــت ،تنگه ماالکا بیــن اندونزی و مالزی
است که شــاهد عبور  ۱۶میلیون بشکه در
روز نفت در ســال  ۲۰۱۶بود .این تنگه که
اقیانــوس هند و اقیانوس آرام را به یکدیگر
متصل میکنــد ،در باریکترین بخش خود
تنهــا  ۲.۷کیلومتر وســعت دارد و به این
ترتیب یک مســیر محــدود طبیعی ایجاد
میکند که در آن امکان برخورد کشــتیها،

به گل نشستن یا نشت آلودگی نفتی وجود
دارد .چین که بزرگترین واردکننده نفت در
جهان اســت ،منافع اســتراتژیکی در عبور
بدون مانع نفتکشها از این تنگه دارد.
 -۳کانال سوئز و خط لوله سومد ()SUMED

کانال ســوئز واقع در مصر یک تنگه
مهم دیگر اســت .این تنگه به همراه خط
لوله ســومد که کانال را دور زده و مدیترانه
را به دریای ســرخ متصل میکند ،دو مسیر
برای انتقــال حدود  ۹درصد از نفت دریابرد
جهان (معادل  ۵.۵میلیون بشکه در روز) به
حساب میآیند .عمده این نفت از خاورمیانه

تنگه باب المندب یک مســیر باریک
بین شاخ آفریقا و خاورمیانه (بین جیبوتی و
یمن) اســت .این تنگه دریای سرخ و خلیج
عدن را بــه یکدیگر متصــل میکند و به
طور کلــی متصلکننده مدیترانه و اقیانوس
هند اســت .این تنگه در سال  ۲۰۱۶شاهد
عبور کمتر از  ۵میلیون بشــکه در روز نفت
بود اما اهمیتش بــه دو دلیل افزایش یافته
است .نخست اینکه عمده نفتی که از طریق
کانال سوئز و خط لوله سومد عبور میکند،
باید از طریق بــاب المندب بگذرد بنابراین
نفتکشهــا موانع متعددی در این مســیر
خاورمیانه به سوی اروپا دارند .دومین دلیل
این اســت که در مقطع کنونی در نزدیکی
جنگ در یمن است.

آتش تحریمهای نفتی ایران دامن چه کسانی را میگیرد؟
نفت خواهد بــود .طبق اعالم اداره منابع ملی و انرژی
ژاپن ،قیمت بنزین در ژاپن ،هفته گذشــته به باالترین
حد خود در ســه سال و نیم گذشــته رسید.قیمت نفت
وارداتی از ایران در مقایســه با دیگر کشــورها ،نسبتا
مناسبتر است و حدود  ۵درصد از مجموع واردات نفت
ژاپن ،به خرید نفت از ایران اختصاص دارد.

دانش نفت :آتش تحریمهای نفتی علیه ایران دامن
بســیاری از کشورها را در سراســر دنیا گرفته است؛ به
طوریکه آثار آن قبل از آغاز تحریمها در برخی کشــورها
کامال مشــخص شــده و حتی این موضوع آمریکا را هم
تهدید کرده است.

با خروج ترامپ از برجام باز هم سیاســت بر نفت
ســایه انداخت و تهدیدهای نفتی علیه ایران از ســوی
آمریکا آغاز شــد .ترامپ ابتدا سعی کرد با درخواست از
برخی اعضای اوپک برای افزایش تولید جایگاه ایران را
در اوپک به خطر بیاندازد و بعد از آن با تهدید مشتریان
نفتی ایران ســعی کرد واردات نفت از ایران را متوقف
کند .اما این یک روی سکه تعامالت نفتی ایران است و
هرچند ممکن است تصمیمات ترامپ ایران را با چالش
مواجه کند اما در ســوی دیگر نه تنها مشــتریان نفتی
بلکــه آمریکا هم از ایجاد تنش در تعامالت نفتی ایران
آسیب میبیند.
دردسرهای یک شرکت چند ملیتی
در این راســتا طبق اظهارنامــه جنرال الکتریک،
این شــرکت در ســال  ۲۰۱۷میلیونها دالر سفارش
از ایــران برای کســب و کار نفــت و گاز خود دریافت
کرده بود که شــامل سفارشهایی برای قطعات ماشین
آالت و تجهیزات مورد اســتفاده در نیروگاههای گازی
بود .جنرال الکتریــک اعالم کرد فعالیتهای خود را با

تاثیر تحریمها علیه ایران بر پیمانکاران آمریکایی

تغییرات صورت گرفته در قانون آمریکا تطبیق میدهد.
فعالیتهای جنرال الکتریک در ایران تاکنون محدود و
مطابق با مقررات ،مجوزها و سیاستهای دولت آمریکا
بوده است.
روشن شدن چراغ افزایش قیمت بنزین در ژاپن

همچنین خبرگزاری کیودو به نقل از برخی منابع

مروری بر سوددهی شرکتهای نفتی
در سه ماه دوم ۲۰۱۸

دانش نفت :ســوددهی شرکتهای بزرگ نفتی اکسون موبیل ،شورون و شل ،در سه ماهه دوم سال جاری میالدی
کمتر از انتظارها بود.

ســه غول نفتی بــی پی ،انی و شــل ،پروژههــای جدیدی
را در ماههــای اخیر آغــاز کردهاند .اقدامیکه خبــری خوب برای
سرمایهگذاران خواهد بود.
موسسه ریستاد انرژی در گزارش اخیر خود عملکرد غولهای
نفتی دنیا را بررســی کرده و نتایج این مطالعه نشان میدهد این سه
شــرکت اروپایی در مقایسه با رقبای خود ،عملکرد بهتری داشتهاند.
به گزارش اویل پرایس ،برای پروژههایی که از سال  ۲۰۱۴میالدی
آغاز شده ،غولهای نفتی در پروژههای جدید هزینه تولید هر بشکه
نفت را به  ۵/۱۳دالر رساندهاند .عالوه بر هزینههای توسعه ،میانگین
هزینههای تولید از این میدانها در ســال  ۲۰۱۷میالدی  ۸/۸دالر
به ازای هر بشــکه نفت تولیدی ،اعالم شــده است .ماتیو فیتزمونز،
معاون مدیر ریستاد انرژی اظهار داشت« :نکته قابل توجه این است
که شرکتهای بی پی ،انی و شل در چهار سال اخیر توانستهاند ۱۰۹
میلیارد دالر پروژه جدید نفتی را با هزینه کمتری نسبت به میانگین
صنعت آغاز کنند .این ســه غول نفتی پیشــرو در کاهش هزینهها
هستند ».سرمایهگذاری  ۶میلیارد دالری شرکت انگلیسی بی پی در
فاز  ۱میدانهای خازان و مکارم در عمان ،نشانگر عملکرد چشمگیر
این شــرکت در کاهش هزینههای توسعه به کمتر از  ۵دالر به ازای
هر بشکه نفت تولیدی است.

گزارش رویترز نشان داد سوددهی شرکتهای آمریکایی اکسون موبیل و شورون در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸
میالدی کمتر از برآورد فعاالن بازار بود.ســود شــرکت اکسون موبیل ۹۲ ،ســنت برای هر سهم بود ،در حالی که
کارشناسان انتظار داشتند سود این شرکت یک دالر و  ۲۷سنت برای هر سهم باشد.سود شورون نیز در سه ماه دوم
ســال جاری میالدی یک دالر و  ۷۸دالر برای هر ســهم بود ،در حالی که کارشناسان انتظار سوددهی دو دالر و ۹
سنت از سوی این شرکت را داشتند.در دوره یاد شده ،سوددهی شرکت شل نیز بسیار پایینتر از انتظارها بود که دلیل
عمده آن ،عملکرد ضعیف بخش پاالیشی این شرکت بود.سوددهی شل در این دوره ۴ ،میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر
بود که  ۳۰درصد نســبت به پارســال افزایش داشت.این در حالی است که سوددهی شرکت فرانسوی توتال در سه
ماه سوم سال جاری میالدی با  ۴۴درصد رشد نسبت به پارسال به  ۳میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر رسید که فراتر از
انتظار کارشناسان بود.همچنین تولید نفت شل در این دوره با  ۸,۷درصد افزایش ،به رقم بیسابقه  ۲میلیون و ۷۱۷
بشکه معادل نفت در روز رسید.از سوی دیگر ،شرکت هس که از فعاالن تولید نفت شیل در آمریکا به شمار میآید،
با ضرردهی روبهرو بود که البته ،کمتر از ضرردهی مورد پیشبینی کارشناســان بود.این شــرکت اعالم کرد که ۲۳
سنت برای هر سهم ضرر کرده است.همچنین شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس که بزرگترین تولیدکننده مستقل
نفت و گاز در آمریکا است ،اعالم کرد سود خالص آن در سه ماه دوم  ۲۰۱۸یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ،معادل
یک دال رو  ۳۹سنت برای هر سهم بود.کونوکو فیلیپس در سه ماه دوم  ۲۰۱۷با  ۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر ضرر
روبهرو شده بود.همچنین شرکت ساینوپک چین درباره بهترین سوددهی خود در چند سال اخیر در سه ماه دوم سال
 ۲۰۱۸میالدی ،ابراز امیدواری کرد.این شــرکت اعالم کرد انتظار دارد سود آن در نیمه نخست سال جاری میالدی
نسبت به پارسال  ۵۰درصد افزایش داشته باشد .ساینوپک در نیمه نخست سال گذشته میالدی ۲۷ ،میلیارد و ۱۰۰
میلیون یوان ،معادل  ۳میلیارد و  ۹۸۰میلیون دالر ،سود به دست آورده بود.

گزارش داد که شــماری از توزیعکنندگان ســوخت در
ژاپن در حال بررســی توقف واردات نفــت از ایران در
پیروی از تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا هستند.
در ژاپــن که با کمبود منابع طبیعی روبروســت ،توقف
واردات نفــت از ایران به معنای افزایش قیمت بنزین و
دیگر فرآوردههای نفتی بــه دلیل افزایش هزینه خرید

با آغاز شــمارش معکوس بــرای پایان مهلت
تعیین شــده از ســوی دونالد ترامپ ،رییس جمهور
آمریکا برای اجرای تحریمهای اقتصادی علیه ایران،
دهلینو ســرگرم مذاکره با واشنگتن است تا اطمینان
حاصل کند که در همکاریهای اقتصادی این کشور
با ایران که یکی از ســه صادرکننــده بزرگ نفت به
هند است ،خللی ایجاد نخواهد شد.مقامات آگاه از این
مذاکرات به بیزنس الین گفتند :ما به آمریکا توضیح
دادیم که نفــت یک کاالی تجاری مهم میان هند و
ایران است .هند باید اجازه پیدا کند تا به تجارت خود
با ایران ادامه دهد.به گفته یکی از این مقامات ،مسئله
تنهــا مربوط به صادرات نفت نیســت .باید به خاطر
داشت که  ۸۰درصد از پیمانکاران و پیمانکاران فرعی
در صنعــت نفت و گاز آمریکایی بــوده یا یک پایگاه
آمریکایی دارند .بنابراین چنیــن تحریمهایی بر کل
صنعت اکتشاف تاثیر خواهد گذاشت.

بزرگترین اکتشافات نفتی امسال شناسایی شدند
دانش نفت :طبق تحلیل انجام گرفته از ســوی شــرکت «ریســتاد انرژی» ،منابع کشف شده از نفت و

در نمودار ( ،)۱میانگین
هزینههای توسعه و تولید از
نکته قابل توجه این است
میادین جدید نفتی غولهای
که شرکتهای بی پی،
نفتی نشــان داده شده است.
انی و شل در چهار سال
نمــودار  ۱در این بررســی،
اخیر توانستهاند ۱۰۹
شرکت اکسون موبیل با ۷۵
میلیارد دالر پروژه جدید
میلیارد دالر ســرمایهگذاری
نفتی را با هزینه کمتری
در پروژههای جدید شــامل
نسبت به میانگین صنعت
فاز  ۱پــی ان جــی ال ان
آغاز کنند .این سه غول
جــی و فاز  ۲پــروژه کیرل،
نفتی پیشرو در کاهش
بیشترین هزینههای توسعه
هزینهها هستند
و تولیــد در میان رقبای خود
را دارد .فیتزمونــز دریانباره
گفت کــه مــا دریافتیم که
ســرمایهگذاری شــرکت
اکسون موبیل در پروژههای جدید از سال  ۲۰۱۴میالدی تاکنون ،بسیار
محدود بوده است .این شرکت از سال  ۲۰۱۵میالدی ،فقط پروژه شناور
اف پی اس او توســعه فــاز  ۱میدان لیزا را در کشــور گینه آغاز کرده
اســت .به هر ترتیب ،این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بینالمللی
نفتی دنیا دریافته که چشــم انداز آینده بازار ،چندان روشن نیست .نتایج
بررسی موسسه ریستاد انرژی نشــان میدهد شرکت اکسون موبیل از
سال  ۲۰۱۴میالدی ،کاهش قابل توجهیدر هزینههای تولید از میادین
جدید داده اســت .مدیرعامل اکســون اعالم کرده در افق سال ۲۰۲۵
میالدی ،درآمدهــای این غول نفتی باید دو برابر مقدار کنونی شــود.
در ســایه این موفقیتها ،شــرکتهای بی پی ،انی و شل توانستهاند با
رویکردی تهاجمی ،پروژههای جدید توســعه خود را در دوره رکود آغاز
کنند .از ســال  ۲۰۱۵میالدی ،این ســه شرکت اروپایی  ۶۴میلیار دالر
پروژه جدید نفتی را شــروع کردهاند .بی پی  ۶/۲۷میلیارد دالر پروژه در
ســه سال اخیر (که با رکود همراه بوده) تعریف و اجرایی کرده و هزینه
تولید هر بشکه نفت با روشهای پیشرفته دراین شرکت از سال ۲۰۱۷
میالدی تاکنون ،کمتر از  ۶دالر بوده اســت .این شرایط گامیدر جهت
تحقق خواســتههای سرمایهگذاران به شــمار میرود .وی معتقد است،
شرکت انی  ۴/۲۵میلیارد دالر پروژه جدید را اجرایی کرده است که همه
آنها میدانهای فراســاحلی هستند .سرمایهگذاری این غول ایتالیایی در
چند پروژه بزرگ فراساحلی نظیر کورال اف ال ان جی ،شناور فراورشی
سانکوفای شــرقی و ســه فاز میدان ظهر در آبهای مدیترانه را باید
خبری خوب برای بازگشت رونق به میدانهای فراساحلی دانست.

گاز طبیعی مرســوم در ســطح جهانی در نیمه اول ســال  ۲۰۱۸از مــرز  ۴.۵میلیارد بشــکه نفت فراتر
رفت.

میانگین حجم ماهانه منابع اکتشــافی معادل  ۸۲۶میلیون بشکه نفت است که  ۳۰درصد نسبت به
سال  ۲۰۱۷افزایش نشان میدهد.در نیمه اول سال  ۲۰۱۸گویانا از نظر مجموع منابع کشف شده در صدر
قرار گرفت و به دنبال آن کشــورهای آمریکا ،قبرس ،عمان و نروژ قرار گرفتند .این پنج کشــور مجموعا
سه چهارم از مجموع منابع نفت و گاز طبیعی که در سال  ۲۰۱۸تاکنون کشف شدند را به خود اختصاص
دادند.اکتشــافات در گویانا ،آمریکا و قبرس در آب فوق عمیق واقع شــدهاند و  ۱۰۰درصد به غولهای
نفتی تعلق دارد .این مســاله نشانگر این است که غولهای نفتی تمرکز مجدد روی اکتشافات آب عمیق
را آغاز کردهاند .اکتشافات قابل توجه در هر یک از این کشورها در سال میالدی جاری عبارت است از:
گویانا :اکســون موبیل در بلوک استابروک ،ســه کشف بزرگ داشت که به اتفاق حدود یک میلیارد
بشکه یا بیشتر نفت دارند.
آمریکا :دو کشــف در منطقه نورفلت در آبهای عمیق خلیج مکزیک انجام گرفت .شــورون یک
حوزه نفتی در بالیمور کشف کرد و کشف حوزه نفتی دوور شل ،ششمین کشف نفتی این شرکت در این
حوزه بود.
قبرس :این کشــور بزرگترین اکتشــاف فراســاحلی تا به این تاریخ را با چاه کالیبسو  ۱شرکت انی
داشته است.
عمان :شرکت توسعه نفت عمان اکتشاف یک منبع میعانات گازی بزرگ را در بخش مبروک شمال
شرق اعالم کرده است.
نروژ :در دریای نروژ شــرکتهای  OMVو وینترشال اکتشافاتی را داشتهاند در حالی که در دریای
شمال  Aker BPو اکوئینور دو اکتشاف دیگر انجام دادهاند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری ریگزون ،انتظار میرود روند اکتشافات با ادامه اکتشاف در بخشهای
فراساحلی جدید ،در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ادامه پیدا کند.

در نمودار ( ،)۲تقســیم بندی هزینههای سرمایهگذاری توسعه
میادین جدید غولهای نفتی در سه سال اخیر نشان داده شده است.
نمودار ۲در مجموع ،غولهای نفتی تا پایان ســال جاری  ۳۷میلیارد
دالر پــروژه جدید را تصویب و اجرایــی خواهند کرد۳۰ .درصد این
پروژهها (به ارزش  ۱۲میلیارد دالر) در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۱۸
میالدی تصویب شــدهاند .فیتزمونز در پایان یادآور شد که عجیب
نیست که شرکتهای بی پی ،انی و شل ،پرچمدار اجرای طرحهای
جدید سرمایهگذاری در شــرایط رکود سالهای اخیر بودهاند چراکه
این ســه غول اروپایی صنعت نفت با راهبردهای مناسب توانستهاند
هزینههای توسعه میادین جدید و برداشت از این میدانها را کاهش
چشمگیری دهند و همواره آینده در دستان بهترینهاست.

مهندس رامين حاتميدر آيين معارفه رئيس جديد اداره پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزي ايران:

نگاه

قراردادهایی با پیچیدگیهای بیهوده

هاتف ستاری

کارشناس ارشد حقوق نفت

کارشناســان حقوق نفت معتقدندکه ســرمایهگذاران خارجی
با مدل قراردادهای بیع متقابل آشــنایی بیشــتری دارند و ایران با
اســتفاده از مدل اصالح شده آن میتوانست ســرعت بیشتری در
جذب سرمایهخارجی داشته باشد .بسیاری از صاحب نظران ،از ابتدا
که طراحی قراردادهای جدید نفتی ( ) IPCمطرح شــد ،این نسخه
را نجــات بخش صنعت نفت میدانســتند ،آنها معتقد بودند که این
قراردادها تمام انرژی خود را روی میادین مشــترکی خواهد گذاشت
که در حال چپاول اســت .این در حالی اســت که با توجه به شرایط
فعلی صنعت نفت و به منظور استفاده حداکثری برای جذب صحیح
ســرمایهگذار خارجی در چارچوب منافع ملی ،به نظر میرسد برخی
بخشهای این قرارداد میتواند بازبینی شود .نکته اول این است که
شرکتهای ســرمایهگذار روی ترمهای مالی قرارداد بسیار حساس
هستند و متاســفانه قراردادهای باالدستی ایران در این رابطه بسیار
پیچیده و گنگ اســت .در قراردادهای بیع متقابل این هزینهها به ۴
بخش تقسیم شــده و در قراردادهای جدید نفتی بعضا به  ۸بخش.
ایجاد این تقســیم بندیها مســلما بر ابهام قرارداد میافزاید و خود
عامل دافعهای برای جذب سرمایهاســت .ســرمایهگذاران به دنبال
فهم این مطلب هســتند که چه میزان سرمایهگذاری خواهند کرد و
چه میزان درآمد دریافت میکننــد .به بیان بهتر طرف ایرانی برای
اقناع وجدان خود و اینکه همه مبالغ پرداختی به پیمانکار ســود وی
نمیباشــد ،دست به تقســیم بندی انواع هزینهها زده است .قرارداد
هر چقدر ســاده تر و قابل فهم تر باشــد ،مذاکره و انعقاد آن مسلما
راحت تر است و این بر کسی پوشــیده نیست ،برای مثال میتوان
به قراردادهای خدمات عراق و مشــارکت نیجریه و...اشاره کرد که
در ســاده ترین شکل منعقد میشود .نکته بعد اینکه به نظر میرسد
انتخاب نام  IPCبرای این قراردادها خود یک عامل دافعه است؛ چرا
که حداقل تجربه کارشناسان این زمینه در مواجهه با سرمایهگذاران
خارجی بخش باالدست این بوده که آنها به تازگی با ویژگیهای بیع
متقابل آشنا شــده و تمایل به انعقاد بیع متقابل در آنها باالتر است.
بنابرایــن اگر همان قراردادهای بیع متقابل خود را روزآوری کرده و
دنبال میکردیم با استقبال بیشتری از جانب شرکتها مواجه میشد.
نکته بعد اینکه مسئولین امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران
به گونه ای با ســرمایهگذار برخورد کرده و سعی در تحمیل شروطی
دارند که در هیچ جای دنیا و هیچ قراردادی مرســوم نیســت ،بدون
توجه به اینکه موقعیت کشــور ایران همیشــه خاص بوده و دارای
ریســک مربوط به خود در بخش ســرمایهگذاری آن هم در بخش
باالدست است .اغلب پروژههای انجام شده در حوزه باالدست ایران
به جای برد_برد به صورت باخت_باخت اســت ،علت این روند نیز
طوالنی شــدن اجرای پروژه به دلیل بروکراســیهای اداری و افت
شــدید سود حاصل از بسته مالی پیشنهادی در قراردادها است .ما با
پیمانکار خارجی بر روی سود بسته مالی پیشنهادی  ۱۵درصد چانه
زنی میکنیم در صورتی که سود واقعی و نهایی قراردادها بعضا حتی
به  ۱۰درصد نیز نرسیده است.

تک خبر

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

توجه به الگوهای جدید کسبوکار در
پژوهشگاه نفت ضروری است

رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت گفت :از آنجا که همواره در یک
محیط رقابتی فعالیت میکنیم ،توجه به مدلهای جدید کســبوکار،
سیســتمهای جدید بازاریابیو حتی بازارســازی برای دستاوردهای
سازمان بسیار ضروری است.

جعفر توفیقی افزود :پژوهشــگاه را مایــه افتخار صنعت نفت
و کشــور میدانم و یقین دارم این ســازمان در مســیر تعالی خود
جایــگاه رفیعتری در آینده پیدا خواهد کرد.وی تالش برای برطرف
کردن ابهاماتی که در ذهن مشــتریان و ذینفعان شــکل گرفته را
از فعالیتهــای مهم این مرکز در ماههای اخیر برشــمرد و تصریح
کرد :از آنجا که پژوهشــگاه صنعت نفت سازمانی پروژهمحور بوده
و بیشــتر این پروژهها کارفرمامحور هســتند ،باید ارتباط خود را با
شرکتهای خارج از سازمان تقویت کنیم و همواره باید تالش شود
دســتاوردهای سازمان را به نحوی شایسته به ذینفعان ارائه دهیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این سازمان میتواند با انگیزه و
توانمندیهای موجود به یک پژوهشگاه خالق و نوآور تبدیل شود،
گفت :ابتکار و خالقیت ،موتور محرک مراکز تحقیق و توسعه است،
بنابراین پژوهشــگران افزون بر امور جاری و روزمره باید خالقیت و
آیندهنگری را در برنامههای خود قــرار دهند.توفیقی با بیان اینکه
پژوهشــگاه صنعت نفت دیگر یک مرکز تحقیق و توسعه انحصاری
نیست ،تصریح کرد :از آنجا که همواره در یک محیط رقابتی فعالیت
میکنیم ،توجه به الگوهای جدید کســبوکار ،سیســتمهای جدید
بازاریابیو حتی بازارسازی برای دستاوردهای سازمان بسیار ضروری
است و معتقدم در این زمینه نباید تنها به سفارشهای صنعت بسنده
کنیم ،بلکه باید از مشــکالت صنعت ســوژهیابی و برای هر یک از
آنها نیز بازارســازی کرد.وی ادامه داد :بهتازگی پروژههای  ۱۰سال
گذشته پژوهشگاه به تفکیک پردیسهای سهگانه ،تحلیل و ارزیابی
شــده و نتایج آن نشان میدهد که در این بازه زمانی ،حاصل تالش
پژوهشــگران این مجموعه چه تعداد پروژه ،با چه میزان اثربخشی
بوده اســت و این موضوع میتواند بــه برنامهریزیهای جامعتر و
اثربخشتر برای ســازمان کمک کند.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
به پروژههای بزرگی که در این مجموعه انجام شــده ،اشاره کرد و
گفت :همه محققان باید برای ارتقای جایگاه و تعالی پژوهشــگاه از
طریق ارائه خدمات دانشی و فناورانه تراز اول به صنعت نفت تالش
کننــد و ظرفیت صنعت نفت را که صنعتی کلیدی و تکیهگاه اقتصاد
کشور است با تالش و همت خود افزایش دهند.

گسترش ارتباطات با مديريتهاي مختلف و مراکز دانشگاهي
از اولويت پژوهش و توسعه است
دانش نفت :يکي از مهمتريــن اولويتهاي کاري

اداره پژوهش و توسعه در ســال جاري ،ارتباط مستمر
و پيگير با بخشهاي مختلف مديريت شــرکت ،معاونت
امور مهندســي ،پژوهش و فناوري وزارت نفت ،مديريت
پژوهــش و فناوري شــرکت ملي نفت ايــران و مراکز
دانشگاهي و تعميق روابط کاري با آنهاست.

مهندس رامين حاتميدر آيين معارفه رئيس جديد
اداره پژوهش و توســعه شــرکت نفت مناطق مرکزي
ايــران که با حضور اعضاي هيات مديره اين شــرکت
برگزار شد ،با اشاره به اهميت جايگاه تحقيق و پژوهش
در توسعه و لزوم کاربردي شدن انديشههاي دانشگاهي
جهت رفع نيازهاي صنعتي و تقريب دانشگاه و صنعت
اظهار داشــت :ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ايران
داراي سابقهاي  70ساله برابر با عمر دانشگاه در کشور
اســت ،اما به رغم توافق عموميبر ضرورت و اهميت
اين مهم ،هنوز اين رابطه سيســتميو پيوســته نيست
و به شــکلي گاهبهگاه و گسســته وجود دارد .در سند
چشمانداز 1404کشور ،بر توســعه دانشبنيان ايران با
رعايت مشخصاتي چون استفاده بهينه از علم ،فناوري
و نوآوري و نيز تعامل سازنده بين تمام نهادهاي موجود
در حوزههاي علوم پايه ،علوم ارزشــي و معرفتي ،علوم
کاربردي و فناوري با جامعه خردورز و فضيلتمدار تاکيد
شده است.
مهندس حاتميافــزود :در دنياي امــروز ،رابطه
اي مستقيم بين توســعه تکنولوژي و پيشرفت در ابعاد
مختلف اجتماعي ،اقتصادي و سياسي هر کشور برقرار

اســت .به طوري که ميتوان گفــت تکنولوژي عامل
اساســي براي ايجاد ثروت ،دانايي و توانايي کشــورها
بوده و ابزاري قدرتمند در توســعه ملي به شمار ميآيد.
تکنولوژي ،شــامل چهار رکن اساسي انسان ،ماشين،
ســازمان و اطالعات اســت که تعامل اينها با يکديگر
موجب رشــد و توسعه اقتصادي ميشــوند.که از ميان
چهار رکن تکنولوژي ،انســان نقش محوري و بنيادي
دارد .اســتفاده از بهترين و مدرنترين ماشــين آالت
بدون نيروي انســاني متخصص و ماهر ممکن نيست.

مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از تشکيل
شوراي پژوهش در سال جاري خبر داد و اظهار داشت:
بر اســاس باوري که به مقوله پژوهــش و تحقيق در
ســازمان وجود دارد ،لزوم فعال شدن شوراي پژوهش
و تشــکيل کارگروههاي تخصصي آنهــا اعم از فني،
منابع انســاني و  ،HSEاحساس ميشود که بايستي با
جديت پيگيري شود.وي با اشاره به توانمندي مهندس
ضيايي رئيس جديد اداره پژوهش و توســعه شرکت بر
لزوم اســتفاده از تجارب ايشــان و همکاري بخشهاي

مختلف سازمان و شتاب بخشــي به کارها تاکيد کرد.
به گزارش روابط عموميشــرکت نفت مناطق مرکزي
ايران در اين مراسم ،مهندس سيدعباس ضيايي رئيس
اداره پژوهش و توســعه از حســن اعتماد مدير عامل
تقدير و تشــکر نمود و اظهار اميدواري کرد تا با تالش
و فعاليت سيستمي ،پاسخگوي اين اعتماد باشد .وي از
پيشينه کاري خود در بخشهاي پايين دست و باالدست
صنعت نفت به عنوان تجربه مفيد براي تاثيرگذاري در
حوزه پژوهش ياد کرد و افزود :اميدوارم که اين تجربه
بتواند در مســئوليت جديد براي ســازمان موثر باشد.
با توجه به اينکه پژوهش داراي مســير و دستورالعمل
خاص خود اســت ،اميدواريم که با تعامل و همکاري
بين بخشها ،بهترين مســير را طي نماييم که به بهره
وري مطلوب برســيم.بر اســاس اين گزارش ،مهندس
احمد رجبي رئيس ســابق اداره پژوهش و توسعه نيز در
سخنان کوتاهي با اشاره به عمده فعاليتهاي پژوهش
تصريح کرد :عمــده فعاليتهاي اين اداره ،حول محور
ايجاد ،اجــرا ،کاربردي نمــودن پروژهها و نظارت بر
مطالعات تکميلي دوره کارشناســي ارشــد و دکتراي
دانشــجويان نخبه که با صنعت نفــت همکاري دارند،
متمرکز اســت .همچنين ارائه پروژههاي تحقيقاتي به
نخبگاني که از طريق صنعت نفت معرفي ميشــود از
ديگر کارها در اين بخش اســت.وي با اشــاره به تفکر
سيســتميمهندس ضيايي رئيس جديد اداره پژوهش و
توســعه اظهار اميدواري کرد که اين تفکر باعث تحول
در حوزه پژوهش شود.

استاد روانشناسي در نشست تخصصي رابطه کيفي مديريت و تعارض بستر خشنودي زندگي مشترک ،در شرکت نفت مناطق مرکزي ايران:

واقعيت درماني دعوت به مسئوليت پذيري است

دانش نفت :هدف اصلي در فرآيند واقعيت درماني
آن اســت که افراد به ارزيابي خود پرداخته و با بررسي
اعمال ،کنش ،تصميم و اقدام خود شيوههاي دستيابي به
هدف را بررسي ميکند .در اين فرآيند همچنين مهارتهاي
تفکر و اگرا ،جانبي ،انتقادي را درخود توسعه ميدهد.

مهدي حاجي اســماعيلي اســتاد روانشناسي در
نشست تخصصي رابطه کيفي مديريت و تعارض بستر
خشــنودي زندگي مشترک ،در شــرکت نفت مناطق
مرکزي ايران که با حضور کارکنان اين شرکت برگزار
شد ،با تشريح تئوري انتخاب و واقعيت درماني به عنوان
تئوريهاي نوين در اين شــاخه از علم اظهار داشــت:
هدف واقعيــت درماني بکارگيري يک ضابطه بندي يا
فرمول يا يکسري پرســشهاي از قبل تعيين شده به
عنوان تکنيک براي ايجاد تغييــر در مراجعه کننده به
کلينيک روانشناسي نيست بلکه فرآيند اکتشافي مبتني
بر خودســنجي/خود ارزيابي در راستاي رسيدن به يک
طرح روشن کاربردي براي ايجاد و نگهداري تغيير است.
وي افزود :اين فرآيند از چهار مؤلفه کليدي خواستهها،
مطالبات ،رفتار کلي ،خود ســنجي-ارزيابي شخصي و
طرح تغيير تشــکيل شده اســت.اين استاد روانشناسي
درباره مولفههاي تئوري انتخاب اظهار داشــت :تئوري
انتخــاب در پنج مفهوم يا مولفه خالصه ميشــود که
شامل نياز اساسي که پايه ژنتيک دارد ،واقعيت بيروني،
سيســتم ادراکي ،مکان مقايسه و سيستم رفتاري است
که نياز اساســي پايه ژنتيک مــواردي همچون نياز به
عشق و احســاس تعلق ،نياز به پيشرفت و ارزشمندي
(قــدرت) ،نياز به بقا ،نياز بــه آزادي و نياز به تفريح را
شامل ميشود .واقعيت بيروني ،جهان طبيعي و بافت
و ســاختار اجتماعي که در آن زندگي ميکنيم ،سيستم
ادراکي نيز متشــکل از دو بخــش دانش (اطالعات) و
ارزشهاســت و سيســتم رفتاري که توسط آن براي
دســتيابي به آنچه ميخواهيم عمــل و اقدام ميکنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره معيارهاي
احســاس ناخشنودي و فالکت در زندگي افزود :اگر در
هريک از زمينههاي مهم زندگي احســاس ناخشنودي
و فالکــت کنيم ،درگير يــک يا چند مــورد از موارد
چهارگانه که اساســ ًا تالش براي کنترل ديگري است،
ميشويم .اين موارد چهار گانه بدين شکل خود را نشان
ميدهدکه فرد ميخواهد ديگري کاري را انجام بدهد

که خود او نميخواهد .فرد ديگري تالش ميکند شما
را مجبور به انجام کاري کند که شما نميخواهيد .تو و
ديگري هــر دو تالش ميکنيد تا يکديگر را مجبور به
انجام کاري کنيد که نميخواهيد و در پايان شما ،خود
را مجبور به انجام کاري ميکنيد که برايتان دردناک و
يا حتي غيرممکن است.حاجي اسماعيلي ،درباره اصول
هشتگانه داشــتن يک ازدواج و رابطه زناشويي خشنود
خاطرنشــان کرد :اصل اول بــر کنترل بيروني تمرکز
دارد کــه ميتواند ازدواج را نابــود کند.در اصل دوم بر
موضوع انتخاب رفتارها تاکيد ميشــود .اصل سوم از
پرهيز عادتهاي مخرب سرزنش کردن ،غر زدن ،تهديد،
تنبيه و رشوه دادن صحبت ميکند .اصول ديگر شامل
آشــنايي با دنياي کيفي همديگر ،آموختن مفهوم مهم
رفتار كلي ،چاشــني خالقيت در ازدواج ،سهيم کردن
فرزندان در زندگي و بهبود روابط عاطفي و زناشــويي
ميشــود.به گزارش روابط عموميشرکت نفت مناطق
مرکزي ايران ،آقاي حاجي اسماعيلي در بخش ديگري
از اين سخنراني به بررسي کاربست تئوري انتخاب در
مديريت راهبرانه پرداخت و در تبيين آن خاطرنشــان
کرد :مديريت راهبرانه داراي چهار مولفه اســت که به
بررســي اين مفاهيم ميپردازد که مديران راهبر تمام

کارکنان را به طور صادقانه و دائميدرگير بحث کيفيت
و هزينههاي شرکت ميکنند ،کارکنان فقط شنوندهي
مباحث نيســتند ،بلکه تشويق ميشــوند که دربارهي
راهاي بهبود کيفيت و کاهش هزينهها پيشــنهادهاي
خود را ارائه کنند ،مدير راهبر يا کســي که از ســوي
وي منصوب ميشــود ،به طور عملي به کارکنان نشان
ميدهند که انتظــار دارند کارکنان چگونه کار کنند ،او
در حين اين کار ،کارکنانش را تشويق ميکند دربارهي
راههاي بهبود کار پيشــنهاد بدهند .بدين ترتيب مدير
راهبر احســاس کنترل کارکنان بر کار خود را افزايش
ميدهــد .با توجه به اينکه کارکنــان بهتر از هر کس
ديگري ميداننــد در کار آنها کيفيت بهتر به چه معني
اســت و چگونه با حداقل هزينه ميتوان اين کيفيت را
در کار خود احراز کنند ،مســئوليت بررسي کيفيت کار
به خود آنها واگذار ميشــود .اما مدير براي آنها توضيح
ميدهد که همواره کيفيت مهمتر از هزينه اســت و در
پايان مديــر راهبر از هر فرصتي بــراي ياد دادن اين
نکته که عنصر اصلي کيفيت ،پيشرفت و بهبودي مداوم
است ،استفاده ميکند.
بر اســاس اين گزارش :در سوي مقابل مديريت
راهبرانه ،مديريت رياســت مابي تکيه ميزند که اين

نيز چهار مولفه دارد و در تمام ســطوح ،رئيس وظايف
و معيارهــاي انجام کار قابل قبول را تعيين و به ندرت
با کارکنان مشورت ميکند ،رئيس اهل مذاکره و کنار
آمدن نيست و کارکنان بايد خود را با وظايفي که رئيس
براي آنها تعيين کرده تطبيق دهند ،در غير اين صورت
بايد با پيامدهاي آن که شــامل از دســت دادن شغل
ميشود روبهرو شوند ،ولي هر چه رئيس بيشتر رئيس
مآبانه رفتار کند ،کيفيت کار پايين تر ميآيد و به جاي
آنکه به کارکنانش عم ً
ال نشــان دهد که چطور کار را
انجام دهند ،رئيس به آنان دستور ميدهد که چطور کار
کنند و به ندرت نظر کارکنان را در مورد چگونگي بهبود
بخشــيدن به کارشان جويا ميشود .همچنين رئيس يا
کســي که نمايندهي رئيس است از کارها بازديد و آنها
را ارزيابــي ميکند و از آنجايي که خــود کارکنان در
ايــن ارزيابي دخالتي ندارند ،بيشــتر آنها فقط تا جايي
کار ميکنند کهاموراتشــان بگذرد و بازرسان چاره اي
ندارنــد جز آنکه کار با کيفيت پاييــن را بپذيرند و اين
ترکيب ،کيفيت را نابود ميکند .هنگاميکه کارکنان در
برابر رئيس مقاومت ميکنند ـ که تقريب ًا هميشــه اين
رفتار غالب کارکنان است و بدين وسيله کيفيت کار را
پايين ميآورند.
اين گــزارش ميافزايــد :ده کيفيــت و ويژگي
مطلوب در هر شــغل که افراد از شغل خود انتظار دارند
مواردي همچون با کساني کار کنم که با من با احترام
رفتــار کنند ،کار جالب و جذابي باشــد ،به خاطر کار
خوبي که انجام ميدهم مورد قدرشناســي واقع شوم،
امکان پرورش و گســترش مهارتهايم را داشته باشم،
با افــرادي کار کنم که اگر فکر يا ايده اي براي بهبود
کار يا بهتر انجام دادن کار به ذهنم رســيد ،مرا جدي
گرفته و به من گوش کنند ،امکان آن را داشــته باشم
که براي چگونگي انجــام کار ،خودم فکر کنم ،براي
مدير/مديران موثر کار کنم ،شــغلي «چالش کننده»
داشــته باشــم که توانمنديهاي مرا به چالش بکشد،
روند پيشــرفت و رشد داشته باشــد و خودم را در آن
موفق ببينم و درباره آنچه در محيط کار و در خصوص
کاري که انجام ميدهم اطالعات خوب و درســتي به
من داده شــود و بدانم که در پيرامونم چه ميگذرد را
شامل ميشود.

ایران از حق خود در صادرات نفت نمیگذرد
دانش نفت :رئیس جمهوری گفت :جمهوری اسالمیایران هرگز به دنبال
تنش در منطقه نبوده اســت و نمیخواهد مشــکلی در آبراههای جهانی ایجاد
شود ،اما هیچگاه از حق خود در صادرات نفت نیز به راحتی نمیگذرد.

دکتر حسن روحانی ،روز سهشنبه ،نهم مردادماه هنگام دریافت استوارنامه
رابرت مکایر ،سفیر جدید انگلیس در تهران ،مالقاتها و مذاکرات مسئوالن دو
کشور در مســائل دوجانبه و بینالمللی را سازنده توصیف کرد و گفت :امروز در
مقطع تاریخی بســیار مهمیدر رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) قرار
داریم و بیان شــفاف موضع اروپا نسبت به اقدامهایی که باید برای جبران خروج
غیرقانونی آمریکا از برجام انجام دهد ،برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.وی
افزود :جمهوری اسالمیایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبوده و نمیخواهد

مشکلی در آبراههای جهانی ایجاد شود ،اما هیچگاه از حق خود در صادرات نفت
نیــز به راحتی نمیگذرد.رئیس جمهوری با انتقاد از اجرا نشــدن کامل برجام در
بخشهای تجاری و اقتصادی و روابط بانکی از ســوی برخی اعضا تصریح کرد:
جمهوری اسالمیایران همواره برای توسعه مناسبات و حسن رابطه با کشورهای
اروپایی آماده اســت و اکنون پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ،در فرصت
محدود باقیمانده توپ در زمین اروپا قرار دارد.رابرت مکایر ،سفیر جدید انگلیس
نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه
دولت بریتانیا از اجرا و تداوم برجام حمایت میکند ،گفت :امروز تالش گستردهای
میان کشورهای اروپایی برای حفظ برجام بهویژه در زمینه اقتصادی برقرار است
که بیسابقه ارزیابی میشود.

ایران منبعی پایدار برای تامین انرژی کرهجنوبی است

رئیس جمهوری همچنین هنگام دریافت استوارنامه یو جانگ هیان ،سفیر
جدید کرهجنوبی در تهران ،با بیان اینکه همواره روابط خوب و دوستانهای میان
ایران و کرهجنوبی برقرار بوده و در ســالهای اخیر نیز شاهد گسترش مناسبات
بودهایم ،گفت :ارتباط و گفتوگوهای مسئوالن دو کشور در بخشهای مختلف
همواره دستاوردهای مثبتی به همراه داشته است.روحانی در این دیدار با اشاره به
اینکه امروز شرکتها و بخشهای خصوصی دو کشور همکاریهای خوبی در
زمینههای گوناگون بهویژه در بخش انرژی با هم داشــته و نسبت به هم اعتماد
دارند ،عنوان کرد :ایران همواره میتواند منبع پایدار و مطمئنی برای تامین انرژی
کرهجنوبی باشد.

