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علي بختيار

شرايط براي صادرات گاز به پاکستان مهيا ميشود؛

عضو کميسيون انرژي مجلس

مجل��س ب��راي افزاي��ش ظرفي��ت
پااليش��ي ب��ا اس��تفاده از س��رمايهگذاري
مردميس��عي کرده است با دادن يک دوره
تنف��س يک س��اله ،طرح توس��ع ه ظرفيت
پااليش��گاهي با اس��تفاده س��رمايهگذاري
مردم��يرا ب��ه گون��ه اي ج��ذاب کند که
نقدينگي به اين س��مت هدايت شود .طرح
مذک��ور ک��ه کار کارشناس��ي زي��ادي هم
روي آن انجام ش��ده اس��ت مربوط به جذب س��رمايههاي مردميبراي
پااليش��گاهها ،پتروپااليشگاهها و پااليش��گاههاي ميعانات گازي است
کهامروز وجود دارد و فقط مش��کل نداشتن پول و سرمايه است .اين در
حالي است که شاهد رشد نقدينگي در کشور هستيم و ميتوان با هدايت
نقدينگي مردم به س��مت پروژههاي موجود مش��کل سرمايه پروژهها را
برطرف نمود.
روان شدن نقدينگي هزار و ششصد هزار ميليارد توماني به سمت
بازار سکه و ارز ،باعث بهم ريختگي اقتصاد شد ،لذا طرح افزايش ظرفيت
پااليش��گاههاي ميعانات گازي و نفت خام با اس��تفاده از سرمايهگذاري
مردميدو هدف را دنبال ميکند .يکي هدايت نقدينگي به سمت توليد و
ديگري فعال کردن طرحها و بنگاههاي اقتصادي حوزه نفت که موجب
بي اثر شدن تحريمهاي نفتي در آينده خواهد شد اما به دليل نبود پول
و س��رمايه کافي فعال متوقف ش��دهاند .يکي از اي��ن طرحها ،مجموعه
پااليشگاههاي هشت گانه سيراف در منطقه عسلويه با خوراک  60هزار
بش��کهاي ميعانات گازي است که مجوز احداث ،زمين و خوراک به آنها
داده شده و اليسنس آنها نيز مشخص شده است .البته برخي از دوستان
ميپرسند که دولت يا بخش خصوصي ميتوانند هر کدام به تنهايي اين
کار را انجام دهند و چه نيازي به قانون گذاري دارد که پاسخ اين است
که مجلس سعي کرده است طرح را به گونه اي جذاب کند و اجازههايي
به دولت بدهد که نقدينگي به اين س��مت هدايت شود وگرنه در شرايط
عادي کس��ي سرمايه خود را به اين س��مت هدايت نميکند .در همين
حال و در توضيح جزئيات طرح افزايش ظرفيت پااليشگاههاي ميعانات
گازي و نفت خام با اس��تفاده از سرمايهگذاري مردميبايستي گفت :بعد
از شروع به بهرهبرداري که دو يا سه سال طول خواهد کشيد ،يک دوره
تنفس يک ساله يا دو ساله براي پرداخت خوراک قائل شدهايم .خوراک
دريافتي اين پااليش��گاهها به غير از  14.5درصد که سهم شرکت ملي
نفت است ،در باقي ميزان سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملي است.
در اي��ن مرحله اج��ازه دادهايم که پول خوراک به غير از آن  14.5درصد
براي مدت يکسال علي الحساب پرداخت نشود و پول حاصل از فروش
فرآوردههاي صادراتي آنها به عنوان هزين ه سرمايه (سود سرمايه گذاري)
ميان مردم و سرمايهگذاران تقسيم گردد و پول حاصل از تنفس خوراک
که در واقع طلب دولت محوس��ب ميش��ود که در س��ال نخست جهت
جذاب ش��دن پروژه در اختيار مردم و س��رمايهگذاران قرار گرفته است،
به عنوان يک وام  12س��اله با نرخ سود  4درصد ارزي تقسيط و از سود
حاصل از پااليشگاه به دولت و صندوق توسعه ملي بازپرداخت شود .اين
موضوع ،طرح مذکور را بس��يار جذاب ميکن��د و ميتواند از طريق بازار
سرمايه و بورس نسبت به جذب س��رمايه مردميدر حوزه پااليشگاهي
فعالي��ت کند .بر اين اس��اس ،با تصويب و اجراي اي��ن طرح چند اتفاق
مثبت رخ ميدهد :نخس��ت اينکه ما کميبه اهداف قانون برنامه ششم
در حوزه پااليش��گاهي نزديک ميشويم .دوم اينکه در شرايطي که هر
روز آمريکاييه��ا م��ا را به تحريم خريد نفت تهدي��د ميکنند ،با تبديل
نف��ت به فرآوردهه��اي نفتي ،ارتباط اين فرآوردهها ب��ا ايران ديگر قابل
شناس��ايي نيس��ت .در نتيجه ،فرآوردههاي مذکور قاب��ل فروش و قابل
معامله در بازارهاي دنيا است و محدوديتهاي نفت را در صادرات ندارد
و ميتوان از طريق خط لوله ،حمل و نقل جادهاي و کشتيهاي با ابعاد
کوچکتر فرآوردهها را صادر نمود .اين محصوالت بازار فروش خوبي هم
دارند ،امروز وضعيت فرآوردههاي نفتي در جهان به خصوص کشورهاي
همس��ايه به گونه اي اس��ت که خريدار فرآوردههاي نفتي اعم از نفت و
بنزي��ن و گازوئيل در دنيا وج��ود دارد .در رابطه با بنزين و گازوئيل و ...
ه��م بايد تاکيد کنم که ب��ازار فروش بزرگي در منطقه و دنيا وجود دارد.
البته ما در نفت کوره از آنجايي که پااليشگاهها نتوانستهاند به روز شوند،
دچار مشکالتي هس��تيم و بايد حتما به روز بودن پااليشگاهها را جدي
بگيريم زيرا پيش بيني ميشود از سال  2020با مشکل جدي تر مواجه
شويم .از سال  2020موارد زيست محيطي بايد در پااليشگاهها اجرا شود
و لذا به روزرس��اني پااليش��گاهها را بايد جدي بگيريم و طرحهايهاي
ارتقاي فناوري پااليش��گاهها را در اولويت قرار دهيم .بايد اين خوراک
به بخشهاي خصوصي واگذار ش��ود تا اگر آمادگي الزم را دارند بيايند
و خوراک بگيرند و نس��بت به سرمايه گذاري اقدام کنند .اما اين کار به
شکل س��ختگيرانه اي در وزارت نفت دنبال ميشود و در حوزه معاونت
برنامه ريزي وزارت نفت کار بسيار سخت پيش ميرود .اگر اين روند را
تس��هيل کنيم از چالشها نجات پيدا ميکنيم .از آنجاييکه در اين طرح
سعي کردهايم تمام نقطه نظرات ،مسائل و مشکالت موجود را ببينيم و
نس��بت به رفع آنها اقدام کنيم؛ به نظر ميرس��د دولت نبايد با اين طرح
مخالفتي داشته باشد .البته ما آمادگي داريم که نسبت به رفع ابهامات و
ايرادات احتمالي جزئيات اين طرح اقدام کنيم.
اما بر اساس جزئيات طرح افزايش ظرفيت پااليشگاههاي ميعانات
گازي و نفت خام با اس��تفاده از سرمايهگذاري مردمي ،ظرفيت پااليشي
کشور به ميزان  2ميليون بشکه نفت در روز از طريق جذب سرمايههاي
مردميافزاي��ش مييابد .در اين طرح با هدف جذاب تر ش��دن پروژه و
تسهيل در جذب سرمايههاي مردميپيشنهاد تنفس خوراک به مدت يک
سال داده شده است .در سال نخست پس از بهرهبرداري از مجتمعهاي
پااليش��ي با تنفس خوراک از س��وي وزارت نفت ،هزين ه سرمايه (سود
س��رمايه گذاري) ميان مردم و سرمايهگذاران تقسيم ميگردد .همچنين
ي خود از
مردم و س��رمايهگذاران عالوه بر دريافت س��ود س��رمايهگذار 
طريق تنفس خوراک يکساله ،س��هامدار مجتمع پااليشي نيز هستند.
الزم به ذکر است پول حاصل از تنفس خوراک (طلب دولت) ،به عنوان
يک وام  12س��اله با نرخ سود  4درصد ارزي تقسيط و از سود حاصل از
پااليشگاه به دولت و صندوق توسعه ملي بازپرداختميشود.

تحلیل
گفتمان

دان�ش نف�ت :ب�ا تغييرات سياس�ي در
پاکستان ظاهرا پاکستانيها به دنبال دريافت
گاز از ايران هس�تند و رس�انههاي روسيه اي
ني�ز اعلام کردهاند روس�يه قرار اس�ت خط
انتقال صادرات گاز دريايي ايران به پاکستان
و هند را بسازد.

رسانههاي روسيه اعالم کردند :وزارت
نفت روسيه از امضاي توافقي ميان روسيه و
پاکستان براي اجراي پروژه خط لوله دريايي
از اي��ران خبر دادند به طوريکه از طريق اين
خط لوله ،گاز ايران به پاکستان و هند صادر
ميشود.بر اس��اس اين گزارش ،در اين سند
شرکتها و س��ازمانهايي که در اين پروژه
حضور دارند مشخص شدهاند و قرار است در
زمينه توس��عه مطالعات امکانسنجي ،تعيين
منابع اوليه ،پيکربندي و مس��ير خط لوله گاز
فعاليت کنند« .عمران خان» نخس��ت وزير
جدي��د پاکس��تان از عزم خود براي توس��عه
روابط نزديک اين کشور با ايران از جمله در
زمينه واردات گاز طبيعي خبر داده بود.عمران
خان تاکيد کرده بود يکي از پروژههاي اصلي
مشترک «اسالم آباد» و «تهران» احياء خط
لول��ه گاز «ايران-پاکس��تان» خواه��د بود.
پروژه خط لوله گاز «ايران-پاکستان-هند»
در س��الهاي  1990مي�لادي آغاز ش��د اما
بنابر فش��ارهاي آمريکا که از پروژه «تاپي»
حمايت ميکرد اين طرح اجرا نش��د.ايران در
حال حاضر خط لوله خود تا مرز پاکس��تان را
احداث و در صورت تکميل بخش پاکستاني
اي��ن خط لوله« ،تهران» آماده عرضه گاز به
«اس�لام آباد» است.بيژن نامدار زنگنه ،وزير
نف��ت نيز بارها گفته اس��ت اي��ران خط لوله
صادرات گاز را به مرز پاکس��تان رس��اندهاما
اسالمآباد در اين زمينه اقدامينکرده است و
از نظر وزارت نفت به دليل اين کوتاهي ،بايد

مشتري قديميبه دنبال گاز ايران
وارد دعواي حقوقي شويم.

ماجراي خط لوله صادرات گاز ايران به
پاکستان چه بود

خط لوله انقال گاز ايران به پاکس��تان
موسوم به خط لوله آيپي ،خط لوله اي است
که گاز ميادين پارس جنوبي را به پاکس��تان
و پ��س از آن ب��ه هند ميرس��اند .توافق بر
س��ر اين خط لوله ابتدا در سال  2008ميان
اين  3کش��ور امضا ش��د.البته پيش از آن در
س��ال  1998ق��راردادي گازي بين تهران و
اسالمآباد بهامضا رسيد که براساس آن ،گاز
پ��ارس جنوبي به بندر کراچي در پاکس��تان
منتقل ميش��د .ايران در سال  1999به اين
فکر افتاد که با توسعه اين خط لوله بتواند گاز
مورد نياز هند را نيز تأمين کند که در نهايت
در س��ال  2008اين توافق س��ه جانبهامضا
شد.پروژه خط لوله  7.5ميليارد دالري انتقال
گاز ايران به پاکستان و هند امکان صادرات
روزان��ه  21.5ميليون مترمکع��ب گاز( 750
ميليون فوت مکعب گاز) ايران به پاکس��تان
را فراه��م ميکرد.از ابت��داي گفتگوها براي
احداث اين خط لول��ه ،آمريکا مخالفت خود
را با آن اعالم کرد و حتي خط لوله «تاپي»
(خط لوله ترکمنس��تان ،افغانستان ،پاکستان
و هند) را ب��راي رقابت با اين خط لوله َعلَم
کرد .چندي بعد دهلينو تحت فش��ار آمريکا
و پس از بده بستانهايي با واشنگتن از اين
خط لوله کنار کش��يد اما ايران و پاکس��تان
در  11م��ارس  2013در نقط��ه صفر مرزي
کلنگ احداث اين خط لوله را به زمين زدند
و قرار ش��د تا احداث دس��امبر  2014بخش
پاکس��تاني اين خط لوله تکميل و صادرات
گاز ايران آغاز ش��ود.اما حقيقت اين اس��ت
که عليرغم تکميل بخش  900کيلومتري
ايران تا کنار مرز پاکس��تان و گذشته  3سال

جاي اتکا به بيانيههاي شفاهي ،اقدامات مهم
و محسوسي انجام دهد.منابع آگاه پاکستاني
از تمايل مش��روط ايران براي تمديد مهلت
تکميل اين پروژه و صرف نظر کردن از بند
جريمه موج��ود در قرارداد کنوني خبر دادند.
درحاليکه پاکستان تالش ميکرد خود را از
بند جريمه خالص کند و ايران را مقصر عدم
تکميل خط لوله آيپي معرفي ميکرد.
ميخ آخر بر تابوت خط لوله انتقال گاز ايران
به پاکستان

از ضرباالجلي که براي اس�لامآباد تعيين
شده بود ،پاکس��تان هنوز هيچ اقداميانجام
نداده است .در اين ميان حتي ايران پيشنهاد
ک��رد تا در س��اخت اين خط لول��ه در خاک
پاکستان کمک کند و يک وام  500ميليون
دالري براي آن اختصاص دهد.
پاکستانيها نيازمند گاز ايران

زمانيک��ه دولته��اي پيش��ين ايران
و پاکس��تان کلن��گ احداث اي��ن خط لوله
را ب��ر زمي��ن زدن��د ،بخشه��اي صنعتي و
اتحاديههاي پاکس��تان يکي پس از ديگري
نس��بت به اجراي اين پروژه ابراز خشنودي
کرده و حمايت خ��ود را از اين توافق اعالم
کردند.چراکه پاکس��تان از گاز براي سوخت
نيروگاهه��اي تولي��د برق اس��تفاده ميکند
و کمب��ود ني��روي ب��رق برخ��ي از صنايع
مصرفکنن��ده برق اي��ن کش��ور را از پاي
درآورده اس��ت .کمب��ود نيروي ب��رق حتي
به کاه��ش اس��تاندارد زندگي بس��ياري از
خانوارهاي اين کش��ور منجر ش��ده است به
طوريکه خاموش��يهاي هميشگي پاکستان
به بيش از  20س��اعت در روز ميرسد.دولت
قبلي پاکستان که قرابت زيادي با عربستان

دارد پ��س از بر س��ر کار آم��دن در ابتدا از
پايبندي ب��ه اجراي اين خ��ط لوله صحبت
ک��رد اما پس مدتي تحريمهاي آمريکا عليه
اي��ران را بهانه کرد که مان��ع از اجراي اين
خط لوله ميشود .برخي تحليلگران معتقدند
که فش��ارهاي عربستان يکي از داليل عدم
جديت اسالمآباد در اين پروژه است.
جريمه اي که هيچ وقت پرداخت نشد

در ق��رارداد ميان تهران و اس�لامآباد
بندي آورده ش��ده ب��ود که اگر ه��ر يک از
طرفين به هر دليلي ت��ا ضرباالجل تعيين
ش��ده احداث خط لوله در خاک خود را کامل
نکنن��د باي��د روزانه  3ميلي��ون دالر جريمه
بپردازن��د.از اي��ن رو اين کش��ور در آخرين
تالش ب��راي جلوگي��ري از پرداخت جريمه
ب��ه ايران ،به دنبال تمديد مهلت تکميل اين
پروژه بود.منابع آگاه پاکس��تاني نيز پيوس��ته
از انتظار اس�لامآباد براي عادي شدن روابط
تهران و واش��نگتن در سايه توافق هستهاي
ميگفتند.ته��ران عليرغم ترديد نس��بت به
قصد اس�لام آباد در م��ورد تکميل اين خط
لوله ،اندکي از خود نرمش نش��ان داد ،اما از
پاکستان خواس��ت ،تا در انجام اين پروژه به

روزنامه پاکس��تاني اکسپرس تريبيون
در آوريل  2014نوشت يک کشور مسلمان
و برادر که گفته ميش��ود عربس��تان است،
اخي��را هدي��هاي  1.5ميلي��ارد دالري ب��ه
پاکستان اعطا کرده و اين اقدام سبب ايجاد
اين س��وال شده اس��ت که چرا کشوري که
از اعط��اي تس��هيالت اعتباري يک س��اله
ب��راي واردات نفت به پاکس��تان خودداري
کرده بود ،بدون دريافت هيچگونه تضميني
بيش از يک ميليارد دالر به پاکستان کمک
کرده اس��ت.به گفته مقامات پاکستاني ،اگر
فش��ارهاي آمريکا به پاکس��تان براي کنار
گذاش��تن خط لوله انتقال گاز از ايران کافي
نبود ،اين هديه به نظر ميرس��د آخرين ميخ
را بر تابوت خط لوله گاز ايران به پاکس��تان
کوبيده اس��ت.اما با تغيير دولت در پاکستان
به يک باره ورق بازگشت و عمران خان که
نخست وزير جديد پاکستانيها رابطه خوبي
با ايران دارد بارها در رس��انههاي مختلف از
همکاري ب��ا ايران به جاي عربس��تان خبر
داده اس��ت و قصد دارد تا خط لوله صادرات
گاز ايران به پاکس��تان را احيا کند که با اين
ش��رايط ميتوان انتظار داشت پيش از اتمام
دولت دوازدهم ش��اهد صادرات گاز ايران به
پاکستان باشيم.

ابالغيه مهم مديريت بازرگاني هلدينگ پتروشيميخليج فارس:

دانش نفت :مديريت بازرگاني هلدينگ
پتروش�يميخليج ف�ارس ط�ي ابالغي�هاي به
خريداران محصوالت پتروشيميکه نتوانستند
محص�والت خ�ود را بارگي�ري کنن�د  10روز
مهل�ت داده اس�ت ت�ا محص�والت خ�ود را
بارگيري کنند.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ،مديريت
بازرگاني هلدينگ پتروش��يميخليج فارس
طي ابالغي��هاي به خري��داران محصوالت
پتروش��يميکه نتوانستند محصوالت خود را
بارگيري کنن��د  10روز مهلت داده اس��ت،
ت��ا محص��والت خ��ود را بارگي��ري کنند.
براس��اس اين ابالغيه ،اگر مشتريان نتوانند
محصوالت خود را بارگيري کنند ،حواله آنها
باطل ميشود و ارزش قرار داد پس از اعالم
شماره حساب عودت داده ميشود.همزمان
ب��ا افزاي��ش تقاض��ا و خري��د محصوالت
پتروش��يميو پليم��ري از ب��ورس توس��ط
س��وداگران و دالالن ،سودجويان با افزايش
اقدام��ات کنترلي همچون مطابقت نش��اني
درج ش��ده در بارنامه باربري و آدرس بهين
نگ

اه تحلیلی

مهلت  10روزه براي بارگيري محصوالت پتروشيمي

ياب خريدار از طريق س��ازمان حمل و نقل
جادهاي ،سوداگران و دالالن حاضر به حمل
محصوالت خريداري ش��ده از پتروشيميها
نيس��تند و اي��ن محص��والت در انب��ار
شرکتهاي پتروشيميبه ويژه توليدکنندگان
پلي پروپيلن ذخيره ش��ده به طوري که با پر
شدن انبارها ،شرکتهاي پتروشيميمجبور
به ذخي��ره محص��والت فروخته ش��ده ،به
دالالن در کريدورها و مس��يرهاي عبوري
س��ايتهاي پتروشيميش��دهاند.در اين بين
«احم��د مه��دوي ابه��ر» دبي��رکل انجمن
صنف��ي کارفرمائ��ي صنعت پتروش��يميبا
ارس��ال نامهاي به «بيژن زنگنه» وزير نفت
خواس��تار تعيين تکلي��ف محصوالت ذخيره
سازي شده در انبارها و کريدورهاي عبوري
سايت ش��رکتهاي پتروشيميشده و تاکيد
کرده است :ذخيره سازي محصوالت از نظر
مقررات و ضوابط  HSEهم مشکالتي براي
پتروش��يميها ايجاد کرده اس��ت.در بخشي
از نام��ه دبيرکل انجمن صنف��ي کارفرمائي
صنعت پتروش��يميبه وزير نفت ،آمده است:

« س��ودگران از حمل محصوالت خريداري
شده خودداري ميکنند و با توجه به حاشيه
س��ود باالي محصوالت خريداري ش��ده با
رغب��ت کامل جريمه ديرک��رد حمل کاال را
هم پرداخ��ت ميکنند».در ادام��ه اين نامه
نوش��ته ش��ده اس��ت« :هم اکنون انبارهاي
پتروش��يميها به وي��ژه توليدکنندگان پلي
پروپيل��ن پر ش��ده و ش��رکتها مجبور به

اختصاص ۱۶.۸ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به نفت و گاز

دانش نفت :از ابتداي تاس�يس صندوق

طرح مربوط به بخش خصوصي و مبلغ ۹.۹
ميلي��ارد دالر بابت  ۷فق��ره طرح مربوط به
شرکتهاي وابسته به نهادهاي عموميغير
دولتي است.

ترکي��ب طرحه��اي اع�لام وص��ول
ش��ده و مس��دود ش��ده و همچنين ميزان
گشايشها (داراي پوش��ش فعال) و ميزان
پرداختهاي قطعي صورت پذيرفته از محل
مس��دوديها ،از ابتداي تأسيس صندوق تا
تاري��خ  ۳۱/۰۳/۱۳۹۷براي طرحهاي پايين
دس��تي و باالدستي نفت و گاز ،پتروشيميو
پااليشگاه به شرح زير است:

س��هم طرحهاي پايين دستي نفت و
گاز از طرحهاي اعالم وصول ش��ده معادل
مبلغ  ۳۱۶ميليون دالر ،مربوط به س��ه فقره
طرح اس��ت که براي تمام آنها مس��دودي
صادر شده است.همچنين براي اين  ۳فقره
ط��رح ،مجموع ًا به ميزان مع��ادل مبلغ ۳۷
ميليون دالر گش��ايش اعتبار صورت گرفته
اس��ت که بابت يک طرح از اين سه طرح،
مع��ادل مبلغ  ۲۲ميلي��ون دالر به متقاضي
پرداخت شده اس��ت.تمام طرحهاي مسدود
ش��ده در اين رشته فعاليت مربوط به بخش
خصوصي است.

توس�عه ملي ت�ا به�ار امس�ال ۱۶.۸ ،ميليارد
دالر مس�دودي ب�راي طرحه�اي باالدس�تي
نف�ت و گاز و  ۳.۲ميليارد دالر براي طرحهاي
پتروشيمياختصاص يافته است.

طرحهاي باالدستي نفت و گاز:

ب��ر اي��ن اس��اس؛ س��هم طرحهاي
باالدس��تي نف��ت و گاز از طرحهاي اعالم
وصول شده معادل مبلغ  ۱۶.۸ميليارد دالر،

نگه��داري محص��والت فروخته ش��ده در
خيابانهاي س��ايت پتروشيميشدهاند که از
نظر  HSEمش��کالتي را ايجاد ميکند».در
همين حال ،با توجه به ذخيره سازي گسترده
محصوالت پتروشيميو پليمري شده برخي
از فعاالن صنعت پتروشيميخواس��تار ابطال
معامالت فروش محصوالت به س��ودگران
و دالالن ش��دهاند و تاکي��د ميکنند ،از نظر

طرحهاي پايين دستي نفت و گاز:

مربوط به  ۱۱فقره طرح است که براي تمام
آنها مع��ادل  ۱۶.۸ميليارد دالر مس��دودي
صادر شده است.طرحهاي داراي مسدودي،
مجموع ًا به ميزان معادل  ۱۲.۱ميليارد دالر
موفق به گش��ايش اعتبار شدهاند ،که بابت
آنها معادل مبل��غ  ۸.۱ميليارد دالر پرداخت
شده است.از مبلغ مسدود شده در اين رشته
فعاليت ،مبلغ  ۶.۸ميليارد دالر بابت  ۴فقره

طرحهاي پتروشيمي:

سهم طرحهاي پتروشيمياز طرحهاي
اعالم وصول شده بالغ بر مبلغي معادل ۳.۶
ميليارد دالر براي  ۱۳طرح اس��ت که براي
 ۱۱فق��ره از آنها مجموع�� ًا معادل مبلغ ۳.۲
ميليارد دالر مس��دودي صادر ش��ده است.
به ج��ز ي��ک فق��ره از طرحهاي مس��دود
ش��ده ،به مبل��غ مع��ادل  ۲۸۹ميليون دالر
که مربوط به ش��رکت وابس��ته به نهادهاي
عموميغير دولتي اس��ت ،بقيه موارد مربوط
ب��ه بخش خصوصي اس��ت ( ۱۰فقره طرح
به مبلغ معادل  ۲.۹ميليارد دالر).از مجموع
طرحهاي مس��دود شده ۱۰ ،طرح موفق به
گش��ايش اعتبار ،جمع ًا ب��ه مبلغ معادل ۱.۴
ميليارد دالر شدهاند که بابت  ۵فقره از آنها
مبلغي مع��ادل  ۲۹۳ميلي��ون دالر پرداخت
انجام شده است.

براساس اين ابالغيه
اگر مشتريان نتوانند
محصوالت خود را
بارگيري کنند ،حواله
آنها باطل م 
يشود و
ارزش قرار داد پس
از اعالم شماره حساب
عودت داده م 
يشود

قانون ام��کان ابطال معام�لات فروش به
س��ودگران وجود دارد و افزايش انباش��تگي
محصوالت فروخته ش��ده در ش��رکتهاي
پتروش��يميخطرآفرين بوده و ريسک توليد
و رعايت ضوابط  HSEرا افزايش ميدهد.

طرحهاي پااليشگاهي:

همچني��ن س��هم طرحه��اي
پااليش��گاهي از طرحه��اي اعالم وصول
ش��ده مبلغ��ي مع��ادل  ۴.۵ميلي��ارد دالر
ب��راي  ۷طرح اس��ت که ب��راي  ۵فقره از
آنها مجموعا معادل مبلغ  ۳.۹ميليارد دالر
مس��دودي صادر شده است.ش��ايان ذکر
اس��ت که س��ه فقره از طرحهاي مسدود
ش��ده به مبلغ مع��ادل  ۲.۵ميلي��ارد دالر
مربوط ب��ه بخش خصوص��ي و الباقي به
مبل��غ معادل  ۱.۴ميلي��ارد دالر مربوط به
شرکتهاي وابس��ته به نهادهاي عمومي
غير دولتي است.بابت  ۵فقره از طرحهاي
مس��دود ش��ده در اين بخش جمع ًا مبلغي
مع��ادل  ۳.۸ميليارد دالر گش��ايش اعتبار
انجام ش��ده که بابت آنها مبلغي معادل ۲
ميليارد دالر پرداخت انجام شده است.

تحلیل
گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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رفع شائبه رانت با تعيين نرخ خوراک
واحدهاي پتروشيميبا ارز ثانويه
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محمدحسن پيوندي

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران:

ح نگهداشت و افزايش توليد نفت متوقف نميشود
اجراي طر 
س��ال  ۸۰به روند شکلگيري شرکت نفت
و گاز پ��ارس اش��اره کرد و اف��زود :از ديد
مديريت پروژه ،شرکت نفت و گاز پارس از
ابتداي آغاز فعاليت خود در قالب س��ازماني
کارفرماي��ي و ناظر رس��ميبر اجراي مدل
قراردادهاي بيع متقابل همکاري خود را با
ش��رکتهاي توانمندي مانند توتال و اني
آغ��از کرد ،ام��ا در قراردادهاي بعدي مانند
توسعه فازهاي  ۷ ،۶و  ۸به دليل پراکندگي
کاري ،در بخشهاي فراس��احلي و خشکي
وارد شد.

دانش نفت :معاون توس�عه و مهندسي
شرکت ملي نفت ايران از تداوم اجراي طرح
نگهداش�ت و افزاي�ش توليد نف�ت خبر داد و
گف�ت :هدفگ�ذاري اصل�ي نف�ت از اج�راي
اي�ن ط�رح ،اش�تغالزايي و ايج�اد رونق در
کسبوکار شرکتهاي داخلي است ،بنابراين
بهرغم محدوديته�اي موجود ،توقفي در کار
نخواهد بود.

دکت��ر غالمرض��ا منوچه��ري ،روز
سهشنبه ،دهم مهر ماه در نشستي مشترک
با مديران ارشد شرکت ملي مناطق نفتخيز
جنوب در اه��واز اظهار کرد :ش��رکت ملي
نف��ت ايران بر آن اس��ت تا با هم��ه توان،
س��قف توليد خود را حف��ظ کند و اميدواريم
ي نگهداش��ت و افزايش
زماني که پروژهها 
توليد نفت به س��رانجام ميرس��ند و منتهي
به افزايش توليد نفت ميش��وند ،در شرايط
متفاوتي نس��بت بهامروز باشيم.وي با اشاره
به اينکه غالب بس��تههاي طرح نگهداشت
و افزايش توليد نفت به شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب اختصاص دارد ،هدفگذاري
اصلي وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران
را از اجراي اين بس��تههاي سيوچهارگانه،
اش��تغالزايي و ايجاد رونق در کس��بوکار
ش��رکتهاي داخلي فع��ال در صنعت نفت
عنوان کرد و گفت :در ش��رايط رکود نسبي
کاري ،اجراي اين حجم از پروژهها ميتواند
نق��ش بس��زايي در تحق��ق هدفگذاريها
داشته باشد.منوچهري با بيان اينکه تامين
مناب��ع ارزي و ريالي اين طرح با مش��کلي
روب��هرو نخواهد ش��د ،از اخ��ذ مصوبات و
مجوزهاي الزم براي فروش اوراق مشارکت
ريال��ي خب��ر داد و گفت :آنچ��ه در اجراي
طرح نگهداش��ت و افزايش توليد نفت حائز
اهميت اس��ت ،حفظ انس��جام و يکپارچگي
فعاليتها به منظور پيش��برد هماهنگ امور
و معطل نماندن سرمايههاس��ت؛ موضوعي
که هم کارفرما و هم پيمانکاران بايد مدنظر
ق��رار دهند و توان خود را ب��راي انجام کار
در برنام��ه زماني تعيين ش��ده بهکار گيرند.
معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت
ايران در اين نشست ،براي کارفرمايان اين
بس��تههاي کاري سيوچهارگانه که شرکت
ملي مناط��ق نفتخيز جن��وب بزرگترين
آنهاس��ت نيز توصيههايي داش��ت؛ از جمله
آنک��ه کارفرما بايد در ه��ر مقطعي از کار،
بر روال انجام کار از س��وي پيمانکار نظارت
کافي داشته باش��د و بداند که هر بخش از

ضرورت بهرهمندي از فناوري برتر

کار قرار اس��ت با چه راهب��ردي ،با چه نوع
تقس��يم کار ،چه س��ازوکار و چه تشکيالتي
اجرايي ش��ود.وي با تاکيد بر اينکه راهبرد
پيادهس��ازي ام��ور در هر مقياس��ي بس��يار
حائز اهميت اس��ت ،ادامه داد :مجموع اين
عوامل ،نش��اندهنده اهميت پيمانکار است
و به همين دليل اس��ت که احراز صالحيت
پيمان��کاران در اي��ن پروژهها م��ورد توجه
قرار گرفته اس��ت.منوچهري ادامه داد :شما
ب��ه عنوان کارفرما بايد تم��ام اجزاي کار را
بشناس��يد ،کيفيتس��نجي و زمانس��نجي
کني��د و دقيق��ا بدانيد که پيمان��کار چگونه
کار را راهب��ري و عمليات��ي ميکند.وي در
عين ح��ال بر ضرورت همکاري و همراهي
کارفرما با پيمانکار و تالش براي به حداقل
رس��اندن گرههاي کاري پيمانکاران تاکيد
ک��رد و اف��زود :کارفرما در ايجاد ش��رايط و
فضاي کاري مس��اعد براي پيمانکار نقش
اساس��ي دارد.برخ��ورداري از ش��بکه کاري
قوي ،برقراري ارتباط مناسب با شرکتهاي
بهرهبردار ،پيادهس��ازي نظام مديريت پروژه
به ش��کل مطلوب ،انضباط کاري ،برگزاري
کارگاههاي آموزش��ي بهمنظور تبيين مدل
ق��راردادي ( ،)EPC/EPDگزارشده��ي
مناسب ،کاهش بوروکراس��يهاي اداري و
تسريع فرايندهاي سازماني و حداکثرسازي
ارتباط��ات ،ديگر مواردي بود که منوچهري
ب��ر آنها تاکيد ک��رد و گفت :م��ا هيچگونه
اطالعات پنهان��ي نداريم .چرخه اطالعاتي

شرکت ملي نفت ايران بر
آن است تا با همه توان،
سقف توليد خود را حفظ
کند و اميدواريم زماني
که پروژهها 
ي نگهداشت
و افزايش توليد نفت
به سرانجام م 
يرسند و
منتهي به افزايش توليد
نفت م 
يشوند ،در شرايط
متفاوتي نسبت ب هامروز
باشيم

به بلوغ م��ا و به انجام بهت��ر کارها کمک
ميکند .پس بايد اي��ن چرخه اطالعاتي را
تقويت کني��م و نبايد اجازه دهيم اطالعات
در جايي رس��وب کن��د.وي به اختصاص ۴
درص��د از اعتبارات اين طرح به مس��ئوليت
اجتماعي هم اش��اره و اب��راز اميدواري کرد
اين مقدار اعتبار به بهبود شرايط رفاهي در
مناطق عملياتي مربوطه بينجامد.منوچهري
با اش��اره به قراردادهاي مرتبط با طرحهاي
مناطق غرب کارون ،جاس��ک و همينطور
قراردادهاي طرح نگهداشت و افزايش توليد
نفت که در آيندهامضا خواهند ش��د ،گفت:
پيشبين��ي ميکني��م در مجموع ت��ا پايان

س��ال ،تعداد قابل توجهي قرارداد امضا شود
و تحرک خوبي را در نظام پيمانکاري کشور
شاهد باش��يم.وي اظهار کرد :اگرچه دشمن
بر آن اس��ت با تحريمهاي سختگيرانه ما را
متوقف کن��د ،اما ميتوانيم ب��ا برنامهريزي
درس��ت و هدفمند ،حرکتي ش��تابان داشته
باشيم و دش��من را در دستيابي به اهدافش
ناکام بگذاريم.
روزهاي پرکار پارس جنوبي در  ۳ماه آينده

در همين ح��ال ،مع��اون مديرعامل
ش��رکت مل��ي نف��ت در ام��ور توس��عه و
مهندس��ي ب��ا تاکيد ب��ر اين ک��ه روزهاي
پ��رکاري در انتظ��ار پارس جنوبي اس��ت،
گف��ت :در چند م��اه گذش��ته فعاليتهاي
بس��يار عم��دهاي در منطقه عس��لويه اجرا
ش��ده اس��ت .غالمرض��ا منوچه��ري ب��ه
فعاليته��اي در حال اجراي مگاپروژههاي
پارسجنوبي اش��اره و اظهار کرد :با توجه
به تعه��د کارفرماي اين طرحها ،ش��رکت
نف��ت و گاز پ��ارس پرحجمترين روزهاي
کاري خود را در سه ماه آينده پيشرو دارد.
معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت
ايران با اش��اره به پيشرفت مطلوب مراحل
ساخت سکوهاي دريايي باقيمانده در يارد
صدرا افزود :تعدادي از اين سکوهاي گازي
پ��س از انجام مراحل نص��ب و راهاندازي،
بخشي از نياز مصرفي گاز زمستاني کشور
را تأمي��ن خواهند کرد.وي با يادآوري آغاز
توس��عه طرحهاي پارس جنوبي از ابتداي

مع��اون مديرعامل ش��رکت ملي نفت
اي��ران با بيان اينکه ش��رکت نف��ت و گاز
پارس در ط��ول اجراي طرحهاي توس��عه
پارس جنوبي توانست جايگاه خود را تقويت
کند ،اظهار کرد :اين ش��رکت در کنار نقش
نظارتي و کارفرمايي خود با رعايت انضباط
کاري وارد اج��راي مگاپروژهه��اي پ��ارس
جنوبي شد.وي به ريس��کپذيري مديريت
ش��رکت نفت و گاز پارس بر اساس اعتماد
فيمابين کارفرما و پيمانکار نيز اش��اره کرد
و تکام��ل حرفهاي به وجود آمده در فعاليت
نيروهاي ممتاز ش��رکتهاي توانمند داخلي
را س��بب جبران نقاط ضعف مراحل اجرايي
طرحها دانس��ت.منوچهري افزود :ش��رکت
نف��ت و گاز پارس به بلوغي رس��يده که نه
تنها ب��ر رويههاي اجرايي پروژهها تس��لط
دارد ،بلک��ه در راهان��دازي و بهرهب��رداري
طوالنيمدت از بخشهاي فراس��احلي نيز
رقابتپذي��ري و دانش خ��ود را به نمايش
گذاش��ته اس��ت.وي س��پري ش��دن مسير
تکامل��ي پيش روي اين ش��رکت را نيازمند
برنامهريزي ب��راي اصالح فرايندها ،مطالعه
بيشتر در حوزه مهندسي مخزن ،بهرهگيري
از تکنول��وژي و تجهي��زات ،تغيير و حرکت
به سوي تکامل سيستمهاي فيزيکي عنوان
ک��رد و گفت :براي حفظ و پاي��داري توليد
در آين��ده و جلوگيري از افت فش��ار ميدان
باي��د از هماکن��ون برنامهري��زي کرد.وي
ب��ه تالش وزارت نفت ب��راي بهرهگيري از
تکنولوژيه��اي برت��ر در قالب تدوين مدل
جدي��د قراردادهاي نفتي (آي.پي.س��ي) نيز
اش��اره کرد و افزود :باي��د به اين بحث وارد
شويم و در آينده مدل مديريت پروژه ،تأمين
مالي و نظام اجرايي اين قراردادها را طوري
طراحي کني��م که با اس��تانداردهاي زماني
بينالمللي پيش برويم.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران:

يسازد
اهميت حفاري ،ضرورت توجه به فرهنگ اچ اس يي را آشکار م 
دان�ش نفت :مديرعامل ش�رکت مل�ي حفاري ايران

گف�ت :اهميت حفاري در صنعت نفت بهگونهاي اس�ت که
ضرورت توجه بيش�تر به فرهنگ ايمني ،بهداشت و محيط
زيست( اچ اس يي) را آشکار ميسازد.

مهندس س��پهر س��پهري ضمن تبريک روز ملي
ايمني و آتشنش��اني ،افزود :با نگاه��ي عميق و دقيق
ب��ه فعاليتهاي صنع��ت نفت بهويژه حف��اري ،اهميت
حض��ور تالش��گران و فداکاران ايمني و آتشنش��اني و
در مفهوميوس��يعتر خانواده ب��زرگ اچ اس يي همگام

و همنف��س با ديگ��ر کارکنان اين صنع��ت بر همگان
روشن ميشود.وي اظهار کرد :سابقه حضور اين عزيزان
در صناي��ع نفت و گاز کش��ور به ش��روع فعاليت در اين
عرصه باز ميگردد که با گذش��ت زمان و همگام با رشد
و بالندگ��ي اي��ن صنايع ،بر دانش علم��يو عملياتي نيز
افزوده ش��ده است.س��پهري گفت :شايسته است با اتکا
به ظرفيتهاي داخلي و مش��ارکت فعال همه کارکنان
در قوام هرچه بيش��تر چنين مقول��ه فرهنگي  -صنعتي
اهتمام داش��ته باش��يم و ارتقاي دان��ش و مهارتهاي

عمل��ي کارکنان اين عرصه مورد توجه باش��د.وي ادامه
داد :بهکارگيري تجهي��زات و روشهاي نوين و کارآمد
بهمنظور شناس��ايي ،کنترل و مه��ار مخاطرات ضروري
اس��ت تا محيطي ايمن و به دور از حادثه براي پايداري
و توس��عه اين صنعت فراهم ش��ود.رئيس هيئت مديره
ش��رکت ملي حفاري ايران براي تالشگران اين عرصه
توفي��ق روزاف��زون در انج��ام وظايف محول��ه و ارتقا و
استحکام هرچه بيشتر فرهنگ اچ اس يي را آرزو کرد.

شرکت ملي حفاري و دانشگاه صنعت نفت توافقنامه همکاري امضا کردند
دان�ش نفت :ش�رکت ملي حفاري ايران و دانش�گاه
صنعت نفت در زمينههاي آموزشي ،پژوهشي و مشاورهاي
 ۲توافقنامه همکاري امضا کردند.

در آيين امضا و مبادله اين سند همکاري ،بر توجه
به نقش اساس��ي آموزش در توسعه س��رمايه انساني و
گس��ترش همکاري بي��ن  ۲مجموعه علم��يو صنعتي
تاکيد ش��د.يونس بنيس��عيد ،مدير منابع انساني شرکت
ملي حفاري ايران درباره اهداف توافقنامه علميآموزشي
توضيح داد :موضوع اي��ن توافقنامه برگزاري دورههاي
آموزش��ي کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت و همچنين
کارگاههاي آموزش��ي با در نظر گرفتن امکانات طرفها
اع��م از توانمنديه��اي علم��ي ،فني ،منابع انس��اني و
تخصصي اس��ت .وي گفت :اي��ن توافقنامه در  ۱۰ماده
و  ۱۶بن��د تنظي��م و م��دت زمان اجراي آن پنج س��ال
پيشبيني ش��ده اس��ت .همچني��ن برگ��زاري تورهاي

آموزش��ي و آزمونهاي مورد نياز از ديگر مواردي است
که در اين توافقنامه لحاظ شده است.سيدعلي سيديپور،
رئيس مديريت داراييهاي فيزيکي شرکت ملي حفاري
ايران درباره توافقنامه همکاري آموزش��ي ،پژوهش��ي و
مشاورهاي بهمنظور توسعه و تعالي مديريت داراييهاي
فيزيکي گف��ت :برگزاري دورههاي آموزش��ي حرفهاي
و کارب��ردي در مقاطع زماني مختل��ف از جمله مواردي
است که در اين توافقنامه ميتوان به آن اشاره کرد.وي
اظهار کرد :ارائه خدمات علميو پژوهش��ي در خصوص
نيازس��نجي و تعريف پروژههاي پژوهش��ي  -کاربردي
در زمينهه��اي تخصص��ي مرتبط با موض��وع ،خدمات
مش��اوره مديريت��ي در فعاليتها و پروژهه��ا ،برگزاري
تورهاي آموزش��ي در مناطق عملياتي شرکت و دانشگاه
و برگ��زاري آزمونهاي علمي ،مهارتي و حرفهاي مورد
نياز از ديگر موارد ياد شده در اين توافقنامه است.

معاون سابق شرکت ملي صنايع پتروشيمي

ب��ا تعيي��ن ن��رخ خ��وراک واحده��اي
پتروش��يميبا ارز ب��ازار ثانويه ش��ائبه رانت
واحده��اي توليد کنن��ده پتروش��يمياز بين
ميرود .صنعت پتروشيمييکي از ستونهاي
اصلي اقتصاد و توس��عه کش��ور است ،اصل
توسعه اين صنعت بعد از انقالب اسالمياتفاق
افتاد و در برنامه س��وم توسعه بود که به رشد
ش��تابان صنعت پتروشيميرسيديم و اگر بين
خصوصيس��ازي و برنامه اين صنعت در افق  ۱۴۰۴هماهنگي وجود
داشت قطع ًا امروز نيز شاهد رشد روزافزون صنعت پتروشيميبوديم.
در افق  ۱۴۰۴بايد مقام اول را از لحاظ ارزش در صنعت پتروشيميرا
دارا باشيم .اين بدان معناس��ت که رقيب قدرتمندي مانند عربستان
را بايد پشت س��ر بگذاريم که البته از لحاظ پتانسيل و منابع انساني
و خ��وراک چني��ن توانايي را داريم .امکانات بس��يار مناس��بي براي
توس��عه صنعت پتروش��يميدر کش��ور وجود دارد ،اما متأسفانه روند
خصوصيس��ازي اين صنعت با برنامه افق  ۱۴۰۴همخواني نداشت
و اين عدم هماهنگي موجب ش��د تا به شرايطي کهامروز گرفتارش
هس��تيم منجر ش��ود .گزارش��ي را که ش��رکت ملي پتروش��يميدر
خصوص ص��ادرات و عرضه ارز تا پايان مردادماه منتش��ر کرده بود
مالحظه کردم که بر اين اس��اس صنعت پتروشيمي ۵.۳ميليارد دالر
توليد ارز داشته و همچنين  ۱۱هزار ميليارد تومان نيز انواع محصول
را به داخل کش��ور فروخته است .ما در يک شرايط خاص قرار داريم
و اين شرايط کام ً
ال با شرايط عادي کشور متفاوت است و قطع ًا هيچ
کداممان فکر نميکرديم که روند نرخ ارز اينگونه ش��ود .در گذشته
نيز چنين ش��رايط مشابهي وجود داشت اما در آن موقع فقط دو نرخ
ارز داشتيم و بر اين اساس تعيين قيمت خوراک پتروشيميکار آساني
بود .در گذش��ته نرخ خوراک دو سنت بود اما به يکباره تبديل به ۱۳
س��نت ش��د که اثرات منفي را روي بورس و بازار س��رمايه داشت و
االن هم همين گونه است .پتروشيميبزرگترين توليدکننده ارز کشور
اس��ت به طوري که معادل  ۹۰ميليون بش��که صادرات نفت ،ارز به
داخل کشور ميآورد .در گذشته به دنبال تحريم پتروشيميبودند اما
بايد بگويم که به راحتي پتروشيميها قابل تحريم نيستند و در دوره
تحريمهاي جديد نيز اين اتفاق رخ نخواهد داد.

نگاه

جلوهاي از مسئوليتهاي اجتماعي مناطق نفتخيز جنوب؛

توگاز کارون در بخش غيزانيه اهواز
نف 
دبيرستان ساخت

دبيرس�تان جهاد با هفت کالس در روس�تاي مشرحات در بخش
غيزانيه اهواز که از س�وي بس�يج سازندگي ش�رکت نفت و گاز کارون
بازسازي و تجهيز شده است ،افتتاح شد.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت بهرهبرداري نفت و
گاز کارون ،محس��ن دهانزاده ،مديرعامل اين شرکت گفت :شرکت
ن بر ماموريت
بهرهبرداري نفت و گاز کارون در  ۲۰س��ال اخير افزو 
در زمين��ه توليد و بهرهبرداري نفت و گاز ،در زمينه مس��ئوليتهاي
اجتماع��ي نيز فعال ب��وده که يکي از اين موارد افتتاح اين مدرس��ه
است.وي افزود :اعتبار اين طرحها از محل صرفهجوييهاي شرکت
محقق ش��ده است.وي افزود :طرح آبرس��اني به روستاهاي بخش
غيزانيه با  ۱۲۰ميليارد ريال اعتبار توسط آبفار خوزستان (شرکت آب
و فاضالب روستايي خوزستان) در حال اجراست که هزينه اين پروژه
توس��ط شرکتهاي نفت و گاز کارون و مارون تامين ميشود.وي با
بيان اينکه انجام مسئوليتهاي اجتماعي هزينه نيست بلکه سرمايه
اس��ت ،تصريح کرد :بازسازي  ۱۸منزل مس��کوني ،توسعه فضاهاي
ورزش��ي ،بهس��ازي برخي از زمينهاي ورزشي و فضاهاي آموزشي
و توزيع  ۳هزار بس��ته فرهنگي – آموزش��ي از مهمترين اقدامهاي
ش��رکت کارون در زمينه مس��ئوليتهاي اجتماعي اس��ت.بر اساس
اين گزارش ،حجتاالس�لام رضا حيدري ،مسئول قرارگاه فرهنگي
صنعت نفت جنوب در آيين افتتاح اين دبيرس��تان گفت :در  ۲س��ال
اخير حوزه مقاومت بس��يج ش��هيد تندگويان در زمينه مسئوليتهاي
اجتماع��ي و در مناطق محروم اقدامهاي ش��ايان توجهي انجام داده
است که مدرسهسازي و احداث پنج منزل مسکوني براي زلزلهزدگان
کرمانش��اه از مهمترين اين اقدامها است.فتحاهلل گشتاسبي ،فرمانده
پايگاه مقاومت بس��يج نفت و گاز کارون نيز گفت :براي بازسازي و
تجهيز اين مدرسه  ۸۷ميليون ريال هزينه شده که اين کار جهادي،
مرهون تالشهاي بيش��ائبه بس��يجيان اين پايگاه است.س��يروس
حس��ينپور ،رئي��س آم��وزش و پرورش ناحي��ه  ۲اهواز ني��ز با بيان
اينکهاموزش و پرورش زيربناي توس��عه هر کشور و متعلق به آحاد
مردم آن مملکت اس��ت ،به اقدامهاي انجام ش��ده در بخش غيزانيه
اش��اره کرد و گفت :با وجود اينک��ه در بخش غيزانيه اهواز کارهاي
خوبي ازسوي مسئوالن و دس��تاندرکاران صنعت نفت انجام شده،
اما انتظار ما اين اس��ت که در زمينه رفع محروميت و توس��عهاماکن
آموزشي در اين بخش توجه بيش��تري داشته باشند.شاهينهاشمي،
بخش��دار غيزانيه نيز گفت :در صورتيکه س��االنه يک مدرس��ه در
روس��تاهاي اي��ن بخش احداث ش��ود ،در يک دهه آين��ده در زمينه
مسائل آموزشي ،فرهنگي و زيستمحيطي مشکلي نخواهيم داشت.

4

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

انرژي خورشيدي بهترين انرژي پاک براي
توليد برق

شنبه 14مهرماه ماه  - 1397شماره 643

زهرا لوني

کارشناس ارشد اقتصاد انرژي

با گسترش جوامع و افزايش روزافزون
گراي��ش به مصرف لوازم برقي در خانواده ها
ميزان مصرف برق خانگي نيز افزايش يافته
اس��ت و طبق آمارها مصرف برق خانگي در
ايران  2.5برابر اس��تاندارد جهاني است يعني
در بخ��ش خانگي کش��ور  37درصد از انرژي مصرف مي ش��ود که
بيش��ترين مي��زان مصرف ان��رژي در اين بخش را نش��ان مي دهد.
چگونه مي توان مصرف برق را کنترل کرد تا نگران مواجه ش��دن با
قطعي هاي نامنظم برق نباشيم!
عوامل بس��ياري در تقاضاي برق در بخش خانگي مؤثر است.
تغيير تقاضاي برق در اين بخش مي تواند ناش��ي از تغيير در «قيمت
برق و س��اير حامل ه��اي انرژي (نفت س��فيد ،گاز طبيعي ،گازوئيل
و« ،»)...درآم��د خان��وار»« ،دماي هوا» و «ش��دت مصرف انرژي»
باش��د .بطوريکه ايران در بين کشورهاي دنيا ،جزء سه کشور داراي
کمترين تعرفه برق است و با توجه به باال بودن مصرف برق در اين
بخش نس��بت به ساير بخش هاي صنعت ،کشاورزي و ...قيمت برق
ب��راي افراد کم مص��رف و پر مصرف پايين اس��ت.همچنين افراد با
داشتن درآمد باال توانايي بيشتري در خريد لوازم برقي دارند که اين
نيز به خودي خود باعث باال رفتن مصرف برق در اين بخش ش��ده
اس��ت .در فصل تابس��تان نيز به دليل گرماي هوا استفاده از وسايل
برق��ي سرمايش��ي نظير کولر گازي ،کولر آب��ي ،پنکه و همچنين در
فصل زمستان به دليل سرماي هوا استفاده از وسايل برقي گرمايشي
نظير بخاري برقي افزايش يافته است .يکي ديگر از عوامل مهم در
تقاضاي برق ،ش��دت مصرف انرژي اس��ت .باال بودن شدت مصرف
انرژي نشانگر مصرف بيش��تر انرژي در هر کشوراست.شدتي را که
مصرف کنندگان وسايل برقي به کار مي برند به درآمد ،ويژگي هاي
خانه(نظي��ر عمر خانه ،تعداد اتاقها ،نوع س��اختار خانه مثل مس��کن،
آپارتمان و ،)...ويژگي هاي بافت جمعيتي(نظيرس��ن اش��خاص ،بعد
خان��وار و عادتهاي ش��خصي) ،متغيرهاي فصل��ي نظير دماي هوا و
قيمت برق بس��تگي دارد و تغيير هر ي��ک از آنها ،مصرف برق را به
همان نس��بت تغيي��ر مي دهد .عالوه بر اين م��وارد ،ميزان تقاضاي
وس��ايل برقي و بازدهي ي��ا کارايي آنها ،وضعيت مس��کن از لحاظ
ق��وي يا ضعيف بودن عايق و توان اس��تفاده گرمايش يا س��رمايش
اتاقه��ا نيز بر تقاضاي برق و نهايت ًا ميزان مصرف برق در اين بخش
مؤثر اس��ت .آمارها نش��ان مي دهد توان توليد برق ايران حدود 38
هزار مگاوات اس��ت و با توجه به رش��د  10درصدي مصرف انرژي،
کش��ور بايد ساالنه بيش از  3هزار مگاوات نيروگاه جديد بر ظرفيت
خ��ود اضافه کند تا بتواند رش��د مصرف را کنترل کند که متأس��فانه
روند رش��د توليد برق در حال حاضر تأمين کننده نياز آينده کش��ور
نيس��ت .بنابراين ب��راي کنترل و کاه��ش ميزان ب��رق مصرفي به
خصوص در بخ��ش خانگي و همچنين قطعي ه��اي مکرر برق که
در بعضي از روزها ش��اهد آن هستيم عالوه برفرهنگ سازي،اطالع
رس��اني از طريق تبليغات و آموزش در کتاب هاي درس��ي ،موکول
کردن اس��تفاده از وس��ايل پرمصرف به ساعات خارج از اوج مصرف
(12تا19 ،16تا،)23اس��تفاده از شيش��ه هاي دو جداره و المپ هاي
ک��م مصرف به ج��اي المپ هاي رش��ته اي ،افزايش ن��رخ برق پر
مصرف ها و ...با توجه به اينکه ايران روي کمربند خورشيدي جهان
قرارگرفته و يکي از کش��ورهايي اس��ت که از تابش نور خورش��يد با
ق��درت و توان مطلوب برخوردار اس��ت و حدوداً بي��ش از  300روز
آفتابي در طول س��ال دارد ،مي توانيم از پنل هاي سقفي خورشيدي
براي تأمين برق مورد نياز کش��ور اس��تفاده کنيم ک��ه تا حد ممکن
تقاض��اي برق کاهش يابد و اين مناب��ع ديرتر به پيک مصرفي خود
برسد.

یادداشت

بورس ،فروش در تحريم را شفاف ميکند

مرضيه شاهدايي

قائم مقام وزيرنفت

راهاندازي بورس نفت منجر به ش��فاف
ش��دن فروش نفت در دوران تحريم خواهد
شد و بخش خصوصي توان صادرات نفت را
دارد .ش��رايط فعلي کشور به نحوي است که
بايد درباره بورس نف��ت و ايجاد آن تصميم
گيري ميش��د ،تقاضا ب��راي فروش نفت در
حال حاضر زياد اس��ت .بسياري معتقدند که
چرا بايد ش��رکت ملي نف��ت به تنهايي اقدام
به فروش نفت کند؛ از س��ويي ديگر اين دس��ته از افراد عقيده دارند
که بخش خصوصي توانمند در کشور وجود دارد و ميتواند در حوزه
صادرات و فروش نفت ورود کند .با توجه به تقاضاي ش��کل گرفته
در اي��ن زمينه دولت تصميم گرفت که عرضه نفت در بورس را کليد
بزن��د .به اين ترتيب هر بخش توانمند در داخل و حتي خارجيهايي
که تمايل به خريد نفت ايران دارند ،البته با مش��ارکت بخش داخلي،
ميتوانند اق��دام به خريد نفت در بورس کنن��د .علت تصميم دولت
ب��راي عرضه نفت در ب��ورس ،ايجاد ش��فافيت در روند فروش نفت
بود تا همانند گذش��ته نفت توس��ط افرادي خاص و در شرايطي غير
ش��فاف فروخته نشود .بخش خصوصي توان فروش و صادرات نفت
را دارد ،ام��ا نه در حجم باال بلکه ميتواند محمولههاي خرد را صادر
کند .در بس��ياري از صنايع ديگر نيز حجم فعاليت و معامالت دولت
بيش از بخش خصوصي اس��ت و اين روندي طبيعي اس��ت .يکي از
نکات مثبت ديگر عرضه در بورس ،تس��ويه نق��دي هزينه محموله
است که در ابتدا دريافت ميشود .در همين حال ،درباره تسويه ارزي
محمولههاي نفت عرضه ش��ده در بورس تمهيداتي انديش��يده شده
و معتق��دم که بخ��ش خصوصي قادر به تس��ويه ارزي نرخ محموله
خواهد بود.

گزارش

در بازديد مديرعامل شركت حفاري شمال از توانمنديهاي پژوهشگاه صنعت نفت صورت پذيرفت؛

بوميسازي فناوريهاي مورد نياز صنعت حفاري كشور

دان�ش نف�ت :ب�ه دع�وت پژوهش�گاه
صنعت نفت ،حميدرض�ا گلپايگاني مديرعامل
ش�ركت حفاري ش�مال و جمعي از مديران و
كارشناسان اين شركت از پژوهشگاه صنعت
نفت بازديد كردند.

ب��ه گ��زارش روابط عموميش��رکت
حفاري شمال ،در اين نشست دكتر توفيقي
رييس پژوهش��گاه صنعت نفت در سخناني
ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان به بيان
توانمنديه��اي پژوهش��گاه در زمينههاي
علمي– پژوهش��ي و در راستاي همكاري با
شركت حفاري ش��مال پرداخت .مديرعامل
ش��ركت حفاري ش��مال نيز ضمن تقدير و
تش��كر براي ميزباني مطلوب پژوهش��گاه
صنع��ت نف��ت ،ش��ركت حفاري ش��مال را
بزرگترين شركت حفاري در بخش خصوصي
ايران دانست و به تشريح و تبيين فعاليتها
و قابليته��اي خدم��ات فني و مهندس��ي،
انتقال تجربيات حفارم��ردان و متخصصان
شركت حفاري ش��مال پرداخت و همچنين
در زمينه همكاريهاي مش��ترك فيمابين
اي��ن دو مجموع��ه نيز بح��ث و تبادلنظر
صورت پذيرف��ت.در ادامه بازديد مديرعامل
ش��ركت حفاري ش��مال و هيئت همراه به
اتف��اق دكتر منصور بزميمع��اون فناوري و
روابط بينالملل پژوهش��گاه صنعت نفت و
دكتر عزتاله كاظ��مزاده رييس پژوهش و
توس��عه صنايع باالدستي پژوهشگاه صنعت
نف��ت ك��ه از بخشهاي مختل��ف صنعتي،
علميو پژوهش��ي پژوهش��گاه صنعت نفت
یادداش

ت تحلیلی

دکتر وحيد شقاقي
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي
دان�ش

نف�ت:

 90درص��د ارز کش��ور
در اختي��ار دول��ت و
ش��رکتهاي خصولت��ي
اس��ت و علت گراني ارز
در ماهه��اي اخي��ر رانت
عظي��م چند ه��زار توماني پش��ت هر يک
دالري اس��ت ک��ه برخ��ي صادرکنن��دگان
خصولتي با دور زدن س��امانه نيما و فروش
دالر در بازار غيررس��مياز آن کس��ب سود
ميکنند .يک��ي از مهمترين نکاتي که الزم
اس��ت در مورد اقتصاد ايران گفته شود اين
اس��ت که اقتصاد ما تحم��ل دالر باالتر از
 8000توم��ان را ندارد .با بررس��ي س��امانه
نيما ميتوان به چنين نتيجهاي رس��يد؛ در
اين س��امانه واردکنندگان رس��ميحاضر به
خري��داري ارز از صادرکنن��دگان غيرنفت��ي
با قيم��ت بي��ش از  8000تومان نيس��تند.
واردکنندگان حاضر نيس��تند قيمتي بيش از
 8000توم��ان براي درياف��ت ارز مورد نياز
واردات پرداخ��ت کنند چ��ون ميدانند اگر
ب��ا دالر باالت��ر از  8000توم��ان کااليي را
وارد کنند اي��ن کاال هيچ خريداري نخواهد
داش��ت .فروش کاال با دالر بيش از 8000
توم��ان با مش��کل مواجه خواهد ش��د زيرا
خريداري براي آن وج��ود ندارد و آن موقع
وارد کننده به س��ختي ميتواند کاالي خود
را بفروش��د چون ميانگين حقوق ايرانيها 2
ميليون تومان اس��ت و با اين ميزان حقوق
نميت��وان کااليي که با دالر بيش از 8000
تومان به اقصاد ايران وارد ش��ده اس��ت را
خريداري کرد .بر اين اساس است که گفته
ميش��ود اقتصاد ايران تحمل دالر بيش از
 8000تومان را ندارد .در تش��ريح وضعيت
کنون��ي بازار ارز در ايران به وجود س��ه نرخ
از دالر در کش��ور بايس��تي گفت :يک بازار
دولتي  4200توماني اس��ت که دولت وعده
واردات کاالهاي اساسي و داروهاي حياتي
به وس��يله آن را داده است؛ قيمت ديگر در
س��امانه نيماس��ت که بين  8000تا 9000
تومان متغير است و يک بازار غيررسميکه
در حال حاضر دالر در آن با قيمتي بين 16
تا  18هزار تومان مبادله ميشود.
صادر کنندگان «نيما» را دور ميزنند

اواي��ل افزاي��ش قيمت ارز ق��رار بود

در خص��وص توانمنديهاي گوناگون بعمل
آمده از نزديك با پروژههاي در دست اقدام
و نهايي ش��ده اين پژوهش��گاه ني��ز بازديد
شد.در اين بازديد حميدرضا گلپايگاني پس
از ش��نيدن نحوه فعاليتهاي صورت گرفته
در حوزهه��اي مختل��ف عمليات��ي ،ضمن
تحس��ين اين دس��تاوردها بهويژه در حوزه
باالدس��تي ابراز اميدواري نمود كه بتوان از
توانمنديهاي اين مركز علميو تحقيقاتي
در ح��ل مش��كالت صنعت حفاري كش��ور

هرچه بيش��تر اس��تفاده نمود.گلپايگاني در
مصاحب��هاي با خبرنگار پژوهش��گاه صنعت
نف��ت عنوان ك��رد :در اين بازديد ش��رايط
پژوهش��گاه صنعت نفت را ب��ا حضور آقاي
دكتر توفيقي بس��يار متفاوتتر از گذش��ته
ميبينم و مش��خص اس��ت ك��ه مديران و
كارشناسان اين مجموعه در شرايط تحريم
و تهديدي كه ص��ورت گرفته يك فرصت
طاليي را رقم زدهاند و در بخش باالدستي
بهويژه بخ��ش حفاري و س��ياالت حفاري

قدرتنماي��ي كنند ك��ه اين ام��ر در آينده
باعث كاهش هزينههاي حفاري و افزايش
راندمان حفاري خواهد بود به ش��رط اينكه
وزارت نف��ت و كارفرماي��ان بخواهن��د اين
اتفاق مهم رقم بخ��ورد و ما بتوانيم از مواد
داخلي اس��تفاده نماييم.وي در ادامه عنوان
كرد :با مقامات مسئول در پژوهشگاه صنعت
نفت تواف��ق نموديم طي عقد تفاهمنامهاي
مشترك و تشكيل كارگروه تخصصي ميان
ش��ركت حفاري شمال و پژوهشگاه صنعت

مقصر اصلي گراني ارز

ب��ازار ثانويه يا س��امانه نيم��ا رونق بگيرد و
ب��ه تدريج بازار آزاد به ب��ازار ثانويه نزديک
ش��ود ،بازار ثانويه ما به دليل مشکالتي که
دارد عم� ً
لا از کارکرد افتاده و مختل ش��ده
اس��ت؛ يکي از دالي��ل اين اخت�لال نبود
شفافيت اس��ت؛ زماني که ش��فافيت وجود
نداشته باشد سوداگران و افرادي که فعاليت
اقتصادي پنه��ان دارند ارز م��ورد نياز خود
را از ب��ازار آزاد تهي��ه ميکنن��د .علت دوم،
ت�لاش صادرکنندگان غيرنفت��ي براي دور
زدن س��امانه نيم��ا و ف��روش دالر در بازار

آزاد اس��ت چون در بازار آزاد ميتوانند دالر
را به دو برابر قيمت س��امانه نيما بفروشند؛
اين موضوع باعث کم اظهاري در صادرات
و تعل��ل در وارد ک��ردن دالرهاي حاصل از
صادرات به کشور شده است.
دالرهاي پتروشيميها کجاست؟

صادرکنن��دگان غيرنفتي تمام تقالي
خود را معط��وف به بردن دالر به بازار آزاد
کردهاند و پتروش��يميها ي��ک نمونه اين
وضعيت هس��تند؛ اين صنايع سال گذشته
حدود  15ميلي��ارد دالر صادرات داش��تند
بنابراين امس��ال ه��م بايد همي��ن ميزان
ص��ادرات داش��ته باش��ند .بر اين اس��اس،
پتروش��يميها در ش��ش ماهه اول امسال
بايد هش��ت ميليارد دالر ارز به سامانه نيما
تزري��ق کنند اما اين رق��م تا کنون به 2.5
ميليارد دالر رسيده است؛ اين صنايع عالوه
بر اين وعده دادهاند که تا پايان س��ال فقط
هفت ميليارد دالر به ب��ازار نيما وارد کنند
اين نش��ان ميدهد که دالرهاي صادرات

پتروشيميدر جاي ديگري عرضه ميشود.
 30ميليارد دالر در بازار آزاد جريان دارد

ب��زرگ ب��ودن ب��ازار آزاد ب��ر خالف
ادع��اي دولتيه��ا يک��ي ديگ��ر از عوامل
ناموف��ق بودن بازار ثانويه اس��ت .بازار آزاد
کوچک نيس��ت چون بي��ش از  12ميليارد
دالر ارز براي واردات قاچاق ،هفت ميليارد
دالر ارز مسافري و حدود  2ميليارد دالر ارز
دانش��جويي از همين بازار تأمين ميشود؛
پس تحليلهاي دولتيها در مورد بازار آزاد
نادرست است و اين بازار کوچک نيست .در

همين حال ،حدود  250هزار ميليارد تومان
نقدينگي س��رگردان در دست مردم وجود
دارد .اي��ن ميزان نقدينگي ح��دوداً معادل
 10تا  15ميليارد دالر ميش��ود؛ پس بازار
آزاد دالر در مجموع سال فع ً
ال بازار بزرگي
اس��ت و چيزي در حدود  30تا  35ميليارد
دالر ميشود .اين بازار در برابر  55ميليارد
دالر واردات رس��ميو  45ميلي��ارد دالر
ص��ادرات غيرنفتي ما بازار بزرگي اس��ت؛
البت��ه با وضعيتي که وج��ود دارد به تدريج
واردات غيررسمي(قاچاق) و مسافرتهاي
خارج��ي کاهش پيدا خواهد ک��رد اما فع ً
ال
بازار آزاد بزرگ و ج��ذاب و در قيمتدهي
به ارز پيش��رو اس��ت اما پيشبيني ميشود
که در آينده قدري اين بازار کوچکتر شود.
هنوز اثرات دالر باالتر از هشت هزار
توماني به اقتصاد نرسيده

اقتصاد ايران به هيچ وجه کشش اين
رقمها را ندارد و با دالر بيش از هشت هزار
توم��ان يا  10هزار تومان دچار فروپاش��ي

ميش��ود؛ کاالهايي ک��ه در اقتصاد موجود
اس��ت با دالر ش��ش تا هفت هزار توماني
وارد ش��ده و هن��وز اث��رات دالر  10هزار
توماني به اقتصاد نرس��يده است .بخشي از
اين وضعيت ناش��ي از بي اطميناني اس��ت
ک��ه باعث هجوم بيش از اندازه مردم براي
خريد دالر ش��ده اس��ت و همي��ن موجب
ميش��ود قيمت دالر باال برود اما در شش
ماه آينده دالر خود به خود بايد پايين بيايد
چ��ون قيم��ت دالر بايد در فاصل��ه زماني
مش��خصي با قدرت خريد مردم همخواني

داش��ته باش��د .اگ��ر ن��رخ دالر ب��ا قدرت
خريد همخواني نداش��ته باش��د وارد کننده
غيررس��ميبرايش صرف ندارد که دس��ت
به واردات بزند ،چون  90درصد مردم قادر
به خريدن چنين اجناس��ي نخواهند بود .در
شش ماه آينده الگوي مصرفي مردم تغيير
خواهد کرد و همين باعث ميشود که دالر
خود به خود با قدرت خريد مردم هماهنگ
ش��ود و حباب��ي که در آن وج��ود دارد کم
ش��ود؛ اين به معناي بهتر ش��دن وضعيت
نيست بلکه به معناي اين است که اقتصاد
ايران توان تحمل دالر بيش از هشت هزار
توم��ان را ندارد .دولت در اين وضعيت بايد
تمام تالش خ��ود را براي کنترل نقدينگي
به خرج دهد چون اگ��ر چنين اقدامينکند
س��وداگري همچنان وجود خواهد داشت.
دولت بايد در اين مدت نقدينگيها را قفل
کند و در کنار آن تمام تالش خود را براي
رونق بازار ثانويه به کار ببندد چون اگر اين
بازار ناکارآمد باشد واردکنندگان رسميهم

نفت ب��ر زمينههاي مختلف چ��ه در زمينه
بخش سياالت حفاري و چه در بخش ازدياد
برداشت به منظور مناقصاتي كه وزارت نفت
در خصوص توس��عه ميادين خواهد داش��ت
همكاري بيش��تر عملياتي و اجرايي داش��ته
باش��يم.مديرعامل ش��ركت حفاري شمال
گفت :تح��والت ارزش��مندي در خصوص
سيمان و گل حفاري (سيمان و گل سبك)
در بخش باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت
ص��ورت گرفته به صورتي كه اين دو بخش
باع��ث هزينههاي هنگف��ت در امر حفاري
ميباش��د به كم��ك اين مه��م از هدررفت
هزينهها جلوگيري نماييم و صد البته باعث
درآمدزايي بيش��تر در بخش حفاري كش��ور
ميش��ود .وي در ادامه تاكيد داشت :سيمان
مهمترين بخش چاه محس��وب ميشود كه
يك س��يمان خوب ميتوان��د يك چاه نفت
را ت��ا  50س��ال بيم��ه نماي��د و باعث باال
رفت��ن تولي��د و كاهش هزينهه��ا گردد که
با قدرت فني پژوهش��گاه اي��ن امر محقق
شده اس��ت.وي در پايان گفت :اميدوارم در
بخش پاييندس��تي نفت و محيط زيست به
دليل الزاماتي كه ب��راي همه پيمانكاران و
كارفرمايان وجود دارد نيز از توانمنديهاي
پژوهشگاه صنعت نفت كه در اين زمينه نيز
بسيار موفق بودهاند ،استفاده نماييم.گفتني
اس��ت ،عمده توافق صورت گرفته ش��امل
تجاريس��ازي فناوريهاي م��ورد آزمايش
توسط پژوهشگاه صنعت نفت بر روي حوزه
گل و سيمان و سياالت حفاري ميباشد.

مجبور ميش��وند به س��مت بازار آزاد روي
بياورند که اين وضعيت خطرناکي است.
يک رانت رويايي هر روز به جيب
خصولتيها سرازير ميشود

 90درصد دالر در کشور دست دولت
و خصولتيهاس��ت ،بنابراي��ن خ��ود دولت
بايد س��فت و س��خت با اين برخورد کند؛
در حال حاض��ر يک رانت  10هزار توماني
بي��ن بازار نيما و ب��ازار آزاد وجود دارد و به
يک مفسده کالن دامن زده و همين باعث
ميش��ود که بازار نيما دور زده ش��ود .اين
موضوع بايد در درون دولت حل شود چون
اگر اين رانت حذف نش��ود صادرکنندگاني
چ��ون پتروش��يميها همچنان ب��ازار نيما
را دور خواهن��د زد و اي��ن وضعيت را بدتر
خواه��د کرد .ع�لاوه بر جلوگي��ري از اين
رانت ،دولت باي��د نقدينگي را کنترل کند؛
يکي از روشهاي اين کار راهاندازي مجدد
س��پردههاي بلندمدت سه ساله با نرخ سود
باالس��ت؛ ترکيه چنين تجرب��هاي را دارد؛
اين کشور در سال  99با يک بحران ارزي
مواجه شد و در کنار تمام اقداماتي که براي
حل آن انجام داد نرخ سود سپرده را تا 60
درص��د نيز افزايش داد .دول��ت نبايد اجازه
خل��ق نقدينگي از س��وي بانکها را بدهد،
ب��ه اين صورت که ب��ه بانکهاي بد اجازه
رش��د ترازنامه را بي��ش از  2درصد ندهد و
همچنين اجازه ندهد که بدهي بانکها به
بان��ک مرکزي افزايش پي��دا کند و تالش
کن��د بانکه��ا بدهي خود را در ب��ازار بين
بانکي تأمين کنند و س��پردههاي سه سال
به باال با سه قفله ش��دن دوباره راهاندازي
ش��ود .من اين موضوع را قب��ول ندارم که
گفته ميش��ود دولت کسري بودجه و حتي
بودجه خود را به وس��يله ب��ازي با نرخ ارز
تأمين ميکند ،چون اي��ن بازي خطرناکي
اس��ت و هيچ دولتي حاضر نيس��ت چنين
ب��ازي خطرناک��ي را انج��ام ده��د .عمده
صادرات غيرنفتي ما دس��ت خصولتيهايي
چون پتروشيمي ،معدن ،خودروسازيها و...
اس��ت چون رانت بزرگ��ي در ارز به وجود
آمده اينها هس��تند که چني��ن وضعيتي در
ب��ازار ارز را ايجاد کردهان��د ،بنابراين دولت
در کن��ار کنترل نقدينگي براي کاهش نرخ
ارز باي��د به س��راغ اين بخش ب��رود و اين
موضوعي اس��ت که باي��د در درون دولت
حل شود.

تحلیل
گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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یادداشت

دو روي سکه عرضه نفت خام در بورس

شنبه 14مهرماه ماه  - 1397شماره 643
رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني:

بخش خصوصي در  ۴کشور براي نفت ايران مشتري دارد

دان�ش نف�ت :رئيس کميس�يون انرژي

به ش��رايطي که دارد ،کميکمتر يا بيش��تر
ميتواند قيمتگذاري کرده و محمولهها را
خريداري کند ،اما مس��ئوالن امور بينالملل
ش��رکت ملي نفت معتقد بودند ،فقط همين
نرخي که ميگوييم بايد به فروش رس��د و
اين موارد باعث ش��د تا عم�لا بورس نفت
با شکست مواجه ش��ود.من در صدد هستم
تاريخچه تشکيل بورس را بنويسم تا وقتي
ک��ه ب��ورس را ميخواهيم تش��کيل دهيم،
قبلش زير ساختهاي آن را ايجاد کنيم.

توس�ط مسئوالن س�ه قوه هستيم ،ميخواستم

مس�ئوالن دولتي معتقدن�د بورس نفت به جاي

بازرگان�ي مط�رح ش�د ي�ا اينک�ه اي�ن مصوبه

در فرايند فروش مشکالتي را ايجاد کند.

اتاق بازرگاني با اش�اره به نامه نگاري با دبير
شوراي عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري
گفت :مشتريهايي در هند ،سنگاپور و ويتنام
براي نفت ايران وج�ود دارد.متن اين گفت و
گو به شرح ذيل است:

آقاي دکتر براي س�وال اول بايد پرس�يد بعد


از  2ماه که پيشنهاد تشکيل بورس نفت توسط
معاون اول رئيس جمهور مطرح شد و سکوتي

که در وزارت نفت در اين باره وجود داش�ت ،به

ي�ک باره ش�اهد تصويب تش�کيل بورس نفت

با اين مواردي که شما مطرح کرديد ،ظاهرا


بدان�م آي�ا اين پيش�نهاد بار ديگر توس�ط اتاق

آنکه کمک کننده در فروش نفت باشد ميتواند

براس�اس همان پيش�نهادي بود که قبال توسط

در سياستهاي اقتصاد مقاومتي يکي
از مسائلي که همواره مورد تاکيد قرار گرفته
است ،اين است که وزارت نفت مکلف است
با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه ،وزارت
اقتص��اد و دارايي و س��اير نهادهاي مرتبط،
براي اجراي بهتر سياستهاي کالن اقتصاد
مقاومتي از روشهاي س��نتي فروش نفت
به س��مت روشهاي سيستميحرکت کنيم
ي��ا تلفيقي از اين روشه��ا را براي فروش
نفت پياده کنيم که از مهمترين اين روشها
بورس نفت است که ميتواند تنوعي را براي
فروش نفت ايجاد کند.جالب است که بدانيد
اتاق بازرگاني در دوره اخير پيش��نهادهايي
را به ش��وراي عالي امنيت ملي مطرح کرده
ب��ود که خدمت مقام معظ��م رهبري تقديم
ش��د و همينطور به رياس��ت جمهور و در
اين پيش��نهادهاي مکتوب رسما آمده بود،
بياييم از ظرفيتهاي بخش خصوصي براي
فروش نفت استفاده کنيم ،زيرا کهامکاناتي
که بخش خصوصي دارند ،موجب ميش��ود
عمال بحث رصد کردن معامالت نفتي غير
ممکن شود.

آقاي جهانگيري ارائه شده بود؟

بحث تش��کيل بورس نفت موضوعي
اس��ت که ب��از ميگ��ردد به اواخ��ر دههي
۸۰؛ يعني اولين پيش��نهاد مربوط به س��ال
 ۱۳۸۸ب��ود .در دولت دهم اين پيش��نهاد از
س��وي فعاالن اقتصادي مطرح شد .در آن
موقع پيش��نهاد کرده بودن��د با توجه به اين
تحريميکه قرار اس��ت فروش نفت ايران را
مختل کند يعني تحريم سالهاي  90تا 92
بورس نفت ميتوان��د موانع فروش نفت را
که در اختيار دولت بوده و هس��ت بردارد.اما
اين پيش��نهاد عملياتي نشد ،حاال به داليل
مختلف که يا به خاطر محدوديتهايي بود
که وجود داش��ت و محدوديتهاي قانوني
که ايجاد ش��ده بود يا شفاف بايد بگويم که
اصال ارادهاي در تش��کيل آن وجود نداشت.
بعد از س��ال  ۹۰و بعد از بررس��يهاي اوليه
تصميم گرفته شد ،تا بورس نفت در جزيره
کيش ب��ه عنوان ي��ک مرجع مس��تقل در
مبادالت نفت خام فعال ش��ود ،اما شرايطي
کهامور بينالملل ش��رکت مل��ي نفت ايران
گذاش��ته بود ،رس��ما ب��ا س��از و کار بورس
منافات داش��ت.مانند اين که ميزان عرضه
را يک ميليون بشکه در نظر گرفته بودند و
کمترين ميزان هم  500هزار بشکه بود که
بايد گفت ،عم ً
ال از فعاالن بخش خصوصي
کسي توان خريد  ۵۰۰هزار بشکه را نداشت
و ندارد.بنابراي��ن قطعا باي��د عرضهها کمتر
باش��د تا بخش خصوصي قدرت خريد نفت
را داش��ته باش��د .موضوع ديگر نرخها بود.
نمايندهام��ور بينالمل��ل گفته ب��ود ،همين
نرخي که من اع�لام ميکنم باد به فروش
برس��د ،در صورت��ي که ماهي��ت بورس بر
عرضه و تقاضا است.عرضه کننده بايد يک
نرخ پاي��ه را ارائه دهد ،حاال خريدار با توجه
یادداش

ت تحلیلی

در نامه اي که نوش�تيد ،چه نکاتي را اش�اره


کرده بوديد؟

در حقيق��ت در آن نامهامادگ��ي ورود
بخش خصوص��ي در ص��ادرات نفت ايران
اش��اره ش��ده بود که آقاي ش��مخاني آن را
تقدي��م مقام معظم رهب��ري کردند و گفته
ش��ده بود ،ورود بخ��ش خصوصي ميتواند
بازارهاي جديدي را براي نفت ايران فراهم
کند .همچنين گفته بوديم ،تش��کيل بورس
نف��ت ميتواند ش��رايطي را فراه��م کند تا
فعاالن اقتصادي بتوانند بيايند ،در بورس و
براساس قوانيني که وجود دارد تک محموله
ي��ا چند محموله را خريداري کنند و در يک
فض��اي رقابت��ي آزاد توانمندي خ��ود را به

نمايش گذارند.در واقع همان طور که گفته
شد فروش نفت در بورس يک متنوع سازي
در روشه��اي ف��روش و بازاريابي نفت در
اين مقطع است البته من معتقدم روشهاي
اجراي��ي خود را نبايد اطالعرس��اني کنيم و
علتش اين است که دش��منان نشستهاند و
تا خبري منتش��ر ميش��ود ،آنها اين خبر را
ترجم��ه ميکنند و س��ريع روي آن واکنش
نش��ان ميدهند و بنابراين خيلي آگاهانه و
محتاطانه بايد در اين زمينه سخن گفت.
در مصوبه دولت گفته شده است پرداختها


ارزي باش�د؛ اينجا سوالي مطرح ميشود که آيا
منظور قيمتگذاري است و يا اينکه بحث بر سر
پرداختها است؟ آيا ميتوان پرداختها را ريالي

انجام داد؟

آن چي��زي ک��ه ش��وراي هماهنگي
اقتصادي تصويب کرد بحث متنوعس��ازي
روشه��اي فروش و پرداخت اس��ت ،اص ً
ال
وارد جزئيات نش��ده اس��ت و گفته نش��ده
ک��ه متنوعس��ازي به ص��ورت انتق��ال ارز،
حواله،چک و يا س��فته باشد.البته ظاهرا آن
کسي که اين مصوبه را نگارش کرده است
بسيار هوشمندانه عمل کرده است ،اما خيلي
خام است و بايد توس��ط خبرگان و کساني
که در اين زمينه مطالعات عميقي داشتند باز
شود .ما تجربه خوبي از تحريمهاي گذشته
به دس��ت آورديم و اين ميتواند براي آينده
به ما کمک کند.
ظاهرا ً اتاق پيش�نهاد داده اس�ت در فرايند


فروش نفت به بخش خصوصي ضامن خريدار

شود آيا اين صحت دارد؟

من نشنيدم اين موضوع را ،اين اولين
بار است که ميشنوم.
تشکيل بورس نفت ميتواند براي افزايش


ف�روش نف�ت موث�ر واقع ش�ود يا خي�ر؟ من از

مسئوالن شرکت نفت وقتي موضوع را پيگيري

کردم رسما ميگفتند ،اگر بخش خصوصي بيايد
ً
عملا نف�ت را به همان مش�تريهاي ما
وس�ط
ميفروشند و مشتري جديد ندارند و ما خودمان،
همين کار را انجام ميدهيم.

من اعتقادم اين اس��ت که بايد س��بد
فروش و س��بد مش��تري داش��ته باشيم آن
چي��زي که االن ش��رکت ملي نف��ت ايران
دارد ،همان مش��تريهاي س��نتي است.در
واق��ع آنها نف��ت را به يکس��ري نهادهايي
که خودش��ان در حکم پااليش��گاه هستند،
يا اينک��ه نمايندگي دادهاند ب��ه افرادي که
از ط��رف پااليش��گاه ميآين��د و خريداري
ميکنند ميفروشند.اما ما نظرمان اين است
که متنوعس��ازي براي س��بد فروش ايجاد
کنيم؛ تا بتوانيم با مشترياني که  ۵۰تا ۱۰۰
هزار بش��که نفت ني��ز ميخواهند هم نفت
بدهيم و اين يعني متنوعس��ازي و استفاده
از شرکتهاي کوچک و متوسط  SMEکه
اينها عمدت ًا در دنيا رصد نميش��وند و خيلي
نظام کنترلي در دنيا برايشان وجود ندارد.اگر
دولت فقط به چند شرکت بزرگ چيني نفت
ميفروشد ،اما در چين  37شرکت پااليشي
وجود دارد و ممکن اس��ت بخش خصوصي
بتواند محموله يک ميليون بش��کهاي را به
محمولهه��اي کوچکت��ر مانن��د  ۱۰۰يا ۵۰
هزار بشکه تبديل کرده و به پااليشگاههاي
کوچ��ک بفروش��د و بايد تمرکز گذاش��ت
روي متنوعس��ازي سبد فروش اين از عهده
بخش خصوصي ب��ر ميآيد و بخش دولتي
نميتواند اين کار را انجام دهد.
در دوره قبلي مديريت امور بينالملل نسبت


ب�ه فروش نفت توس�ط بخش خصوصي خيلي
مقاوم�ت ميش�د ،االن نيز ظاه�را ً اين مقاومت

وجود دارد ،علت چيست؟

پدي��دار :آن موقع ميگفتند چون نفت
خام سرمايه ملي است و پارامترهاي ديگر را

مطرح ميکردند و ميگفتند ضوابطي وجود
دارد براي فروش نفت ما اين را به نهادهايي
ميدهي��م که اي��ن نهادها به دولتهايش��ان
پاسخگو هس��تند ،مث ً
ال يک پااليشگاه و يا
يک پتروش��يميزيرا خود مقامات مس��ئول
آن کش��ور پش��تيباني ميکنن��د و معمو ًال
محمولههاي نفت خام که به صورت اعتبار
اسنادي اس��ت و به صورت بلند مدت و باز
عمل ميشود.مث ً
ال اعتبار اسنادي براي يک
سال روي  ۱۰ميليون بشکه باز ميشود ،بعد
ميآيند وقت��ي محموله و محموله ميدهند
از آن اعتبار اس��نادي کم ميکنند.کسي از
بخ��ش خصوصي توانايي ندارد چنين اعتبار
اس��نادي را باز کند و ام��ور بينالملل اصرار
و پافش��اري ميکرد که حتم��ا بايد اين کار
صورت گي��رد و اي��ن باعث ش��ده بود که
تمايل وجود نداش��ته باشد که بيايند و وارد
خريد و فروش نفت شوند.االن در اين مدل
گفتيم که بياييد و عرضهها را خرد کنيد ،تا
بتوانيم محمولههاي خورد را بفروش��يم که
رصد کردن آن به راحتي نيست و هم اينکه
اگر دولتهاي بزرگ نيامدند حداقل بتوانيم
خرد خرد بفروش��يم که اين ميتواند اقتصاد
کشور را از بنبست خارج کند.
موضوع ديگري که گفته ميش�د فروش به


صورت ريالي اس�ت خوب س�وال اين اس�ت که

دولت با چه نرخ تس�عيري اين ارز را محاس�به
ميکند االن  ۳نرخ دالر در کشور وجود دارد؟

مقدسه فالحزاده

دان�ش نف�ت :ايران از لح��اظ مجموع
ذخاير نف��ت و گاز ،رتبه نخس��ت جهان را
داراس��ت؛ اما اي��ن ثروت خ��دادادي عمدت ًا
بدون ايجاد ارزشافزوده به فروش ميرسد.
آمارها نش��ان ميدهد که تنه��ا  45درصد
از نفت خام توليدش��ده کش��ور در سال 96
پاالي��ش و مابق��ي آن صادر ش��ده اس��ت.
کمبود توان پااليش��ي کشور جايي خودش
را نش��ان ميدهد که در همين س��ال هزار
ميليارد تومان بابت واردات يکي از مشتقات
نف��ت خ��ام يعني بنزي��ن ،از کش��ور خارج
ش��ده اس��ت .حجم بزرگ واردات بنزين و
محصوالت پاييندس��تي پتروش��يميبراي
يک کشور نفتخيز که قابليت صادرات اين
محصوالت را دارد ،جاي بس��ي تأمل دارد.
مقام معظ��م رهبري(مدظلهالعال��ي) نيز در
ديدار اخير خود با هيئتدولت در شهريورماه
 97بر جلوگيري از خامفروش��ي نفت و گاز،
توسعهي پااليشگاهها و جلوگيري از واردات
بنزين تأکيد کردند.
آسيبهاي خامفروشي نفت
و راه مقابله با آن

خامفروش��ي نف��ت عالوه ب��ر اينکه
کش��ور را ناگزي��ر از واردات بنزين و ديگر
مش��تقات نفتي ميکند ،باعث ضربهپذيري
کش��ور در ح��وزهي فروش نف��ت در زمان
تهديدها و تحريمها ميشود .چراکه فروش

نف��ت آنهم در محمولهه��اي بزرگ کام ً
ال
قابلردياب��ي اس��ت؛ ام��ا اگر همي��ن نفت
زنجيرهي ارزش خود را کامل کند ،ميتوان
محص��والت نهايي را به چن��د برابر قيمت
و در امني��ت زي��ادي به ب��ازار عرضه کرد.
شايانذکر اس��ت که نفت خام هر کشوري
شناس��نامهي مخصوص به خود را دارد؛ اما
هنگاميکه ب��ه فرآوردههاي مختلف تبديل
شود ،نميتوان تش��خيص داد که محصول
نهايي عرضهشده در بازار از نفت خام کدام
کش��ور تهيه شده اس��ت؛ ضمن ًا فروش اين
فرآوردهه��ا با ش��بکههاي مويرگي و حجم
کوچک امکان رديابي مالي را از بين ميبرد
و ديگر کش��ورها را به خريد از بازار متنوع و
کمريسک ايران تشويق ميکند .پس يکي
از کارآمدترين راههاي مقابله با تحريمهاي
نفتي در بلندمدت توقف خامفروشي ،توسعه

ظرفيت پااليش��ي و درنتيج��ه کامل کردن
زنجيرهي ارزش نفت و گاز است.
پيشرفت کند طرحهاي پااليشگاهي کشور

مسئله افزايش توان پااليشي از مدتها
پي��ش در کش��ور مطرح ب��وده و طرحهاي
متنوعي براي اين منظور به تصويب رسيده
است که به داليل متنوع ارادهاي بر اجراي
آنها وجود ن��دارد .در ابتداي برنامه چهارم
توس��عه ،ساخت  7پااليش��گاه جديد نفت و
ميعان��ات گازي در دس��تور کار قرار گرفت؛
ش��امل پااليشگاههاي س��تاره خليجفارس.
هرمز بندرعباس ،پارس ش��يراز ،کاس��پين
گلس��تان ،آناهيت��ا در کرمانش��اه ،ش��هريار
تبريز و نفت س��نگين خوزستان که به طرح
هفتخواهران پااليش��ي ايران معروف شد.
متأسفانه جز پااليش��گاه ستاره خليجفارس
با خوراک ميعان��ات گازي ،هيچکدام اقبالي

داليل ناکاميطرحهاي توسعه پااليشي در
کشور و راهکار نهايي

يکي از داليل ناکامياين طرحها آن
است که نگاه موجود در سياستگذاريها،
پااليشگاهس��ازي را با توجه به هزينههاي
کالن آن اقتص��ادي نميدان��د .در پاس��خ
بايد گفت که اگر پااليش��گاهداري بهصرفه
نبود ،کش��ورهايي مثل آلمان ،هند و برخي
کشورهاي آسياي جنوبش��رقي با صرف
هزينههاي هنگف��ت ،کيلومترها نفت خام

نظر زنگنه درمورد عرضه نفت خام در بورس

اي��ن تصميم درحالي به گفته عل��ي کاردر ،مديرعامل
ش��رکت ملي نفت از هفته جاری اجرا خواهد ش��د که وزير
نف��ت اجراي آن را فعال آزمايش��ي ميداند .ب��ه گفته بيژن
زنگنه هيات دول��ت با عرضه نفت در بورس موافقت نکرده
و سران س��هقوه موافقت کردند .به دليل حساسيتهايي که
اين موضوع دارد ،گفته ش��د که  ۲۰درصد به صورت ريالي
و  ۸۰درص��د به ص��ورت ارزي به طور آزمايش��ي و به طور
محدود عرضه ش��ود و بعد ازگرفتن نتاي��ج و انجام ارزيابي
تصميمگيري شود .عرضه آن حدود  ۴۰هزار بشکه است.

براي انجام معامله ما به صورت ريالي
معامل��ه نميکني��م مثال ميگوين��د ،قيمت
س��بد نفتي اوپک را به عنوان قيمت در نظر
ميگيريم يا بورس دبي ،ش��انگهاي ،لندن
و يا ي��ک جاي رس��ميديگر را يا ميآييم،
ميانگين وزني را محاسبه ميکنيم.

نحوه بازاريابي چگونه و بازارهاي صادراتي کجاست؟

بله ،يکس��ري مش��تري هس��تند ،به
عنوان مش��تري خُ رد که بخشي از آن را در
باال توضيح دادم و االن نيز اين مش��تريها
هس��تند؛ همان موقعي که ما بورس نفت را
در س��ال  ۸۸راهاندازي کرديم ،اگر درس��ت
ادامه ميداديم ،امس��ال ب��ورس نفت ايران
مرج��ع بود ،ول��ي االن ب��ورس دبي مرجع
ش��د ،در ح��ال حاض��ر در منطق��ه خلي��ج
فارس مش��تريهايي هس��تند ک��ه ميآيند
محمولهه��اي کوچ��ک را ميخرند و االن
مش��تريهايي در هن��د ،س��نگاپور ،تايوان،
ويتنام هس��تند که متقاضاي نفت سنگين و
نيمه سنگين ايران هستند و ما ميتوانيم به
راحتي نفت را به آنها بفروشيم.

قيمت و نحوه دريافت پول به چه صورت است؟

ش�ما اخيرا ً گفته بوديد مش�تري براي نفت


داريم ،االن نيز اين مشتريها هستند؟

توسعه ظرفيت پااليشگاهي کشور ،تير خالص به تحريمهاي نفتي
براي اجرايي ش��دن پي��دا نکردند.در دولت
يازدهم نيز اجراي طرح پااليش��ي 8گانهي
سيراف ،پااليش��گاه آناهيتا و تکميل ستاره
خليجف��ارس در اولوي��ت قرار داده ش��د که
ج��ز افتتاح دو فاز س��تارهي خلي��ج فارس،
س��اير طرحها مانند سالهاي گذشته ،روي
کاغذ باق��ي ماندهاند .همچني��ن طرحهاي
توسعه پااليشگاههاي موجود و بهينهسازي
آنها مطرح ش��د که با روندي بس��يار کند
و به اصطالح الکپش��تي در حال پيگيري
اس��ت .بيرغبتي و ع��دم مديريت دولت در
افتتاح طرحه��اي پااليش��ي در حالي بوده
است که بخش��ي از هزينهي واردات بنزين
کشور در اين سالها ،مبلغ الزم براي افتتاح
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس را پوشش
ميداده است .الزم است ذکر شود که افتتاح
اين پااليشگاه کشور را تا مدتها در واردات
بنزين خودکفا ميکند.

با نزديک ش��دن به موع��د اعم��ال تحريمهاي نفتي
آمري��کا عليه ايران زمزمههاي عرض��ه نفت خام در بورس
ب��ا هدف دور زدن تحريمها بعد از س��الها مجددا به گوش
رس��يد و آن ط��ور که مديرعامل ش��رکت مل��ي نفت ايران
اعالم کرده ،اين تصميم قرار اس��ت از هفته جاری عملياتي
ش��ود؛ تصميميکه از يک طرف بخ��ش خصوصي و برخي
کارشناس��ان آن را دريچه جديدي براي ورود نفت ايران به
بازار جهاني و برخي ديگر آن را در دور زدن تحريمها بياثر
ميدانند.
چندي پيش ،اس��حاق جهانگيري مع��اون اول رئيس
جمه��وري از عرضه نف��ت خام ايران در ب��ورس خبر داد و
گفت :با کش��ورهاي دوست خود گفتوگو و راههاي فروش
نف��ت خود را باز کردهايم .نفت خ��ام ايران در بورس داخلي
عرضه خواهد شد تا بخش خصوصي ،به طور شفاف نفت را
خري��داري و صادر کند؛ در نتيجه به مقدار مورد نياز ،بخش
خصوصي در تناژهاي مختلف وارد عرصه شده است.چندي
بع��د از اين اظهار نظر ش��وراي عال��ي هماهنگي اقتصادي
که به رياس��ت حسن روحاني برگزار ش��د تصويب کرد که
با هدف متنوعس��ازي روشهاي ف��روش نفت ،طرح عرضه
نفت خام در رينگ صادراتي بورس انرژي در داخل کش��ور
به صورت ارزي انجام ش��ود .بر اس��اس اي��ن طرح ،وزارت
نف��ت ميتواند با اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي
ص��ادرات ،نفت خام و فراوردههاي نفتي را به قيمت رقابتي،
در بورس داخل کش��ور به فروش برس��اند.به نظر ميرس��د
عرض��ه نفت در ب��ورس يک��ي از راهکارهاي مورد اش��اره
اسحاق جهانگيري براي دور زدن تحريمهاست .معاون اول
رئيسجمهوري گفته که نخس��تين هدف آمريکا ،ممانعت از
فروش نفت ايران اس��ت که با عرض��ه نفت خام در بورس،
بخش خصوص��ي ميتواند نفت را از بورس بهطور ش��فاف
خريداري و صادر کند.

را حمل نميکردند که صنعت پااليشگاهي
خود را س��ر پ��ا نگه دارند .ح��ال انکه اين
کش��ورها محصوالت نهايي خود را با چند
برابر قيمت نفت خام وارداتي به کشورهاي
مبدأ ميفروش��ند .البته ي��ک علت تقويت
اين ن��گاه در بدنه وزارت نفت ،آن اس��ت
که ح��دود  70درص��د از پااليش��گاههاي
کشور با وجود خوراک ارزاني که از وزارت
نف��ت درياف��ت ميکنن��د ،به عل��ت توليد
نفت کوره زياد زيانده اس��ت و طرحهاي
بهينهس��ازي آنها دنبال نميشود.به نظر
ميرس��د بزرگتري��ن مش��کل طرحهاي
توس��عهاي پااليش��گاهها به تأمي��ن مالي
آنه��ا برميگردد و مابق��ي داليل در برابر
اين دليل بزرگ ،بهانهتراش��ي محس��وب
ميش��ود .با توجه ب��ه محدوديت بودجهي
دولت ،بهترين و س��ريعترين روش ،جذب
مش��ارکت م��ردم و هداي��ت نقدينگي به
س��مت چني��ن طرحه��اي کالني اس��ت.
يکي از ش��يوههايي که ب��راي اين مهم از
سوي کارشناسان توصيه ميشود ،تشکيل
صندوق س��رمايهگذاري پروژه اس��ت .در
اي��ن صورت ،عالوه بر تأمي��ن هزينههاي
الزم ب��راي توس��عه طرحهاي پااليش��ي،
نقدينگي افسارگس��يخته موجود در کشور
به ج��اي بازارهاي غيرمول��دي چون ارز،
طال و مسکن ،به سمت طرحهاي کالن و
اولويتدار کشور سرازير ميشود.

يکي از سواالتي که درمورد عرضه نفت خام در بورس
مطرح ميشود اين است که اگر قرار باشد نفت ايران تحريم
ش��ود ،بخش خصوصي چگونه ميتواند دس��ت به صادرات
بزند؟ پاس��خ بخش خصوصي اين است کهامريکا معامالتي
که توس��ط دولت ايران انجام ميش��ود را منع کرده و اعالم
نکرده است که مردم عادي خريد و فروش نکنند .قرار است
عام�لان بخش خصوصي در قالب تش��کلها ،اتحاديهها و
ش��رکتهاي فعال در حوزه انرژي وارد عمل ش��وند و براي
فروش نفت ميتوانند از نفتکشهاي ش��رکت ملي نفتکش
و يا نفتکشهاي آزاد که تحريم مانع فعاليت آنها نميشود
اس��تفاده کنن��د .از س��وي ديگر بخش خصوص��ي ميتواند
س��ازوکاري را فراهم کند که خارج از مقررات س��خت دنيا
نفت را صادر کند .همچنين گفته ميش��ود بازار کشورهاي
آسيايي مانند چين و هند و کشورهايي است کهامکان انتقال
ارزي را دارند.
شنيدهها حاکي از آن است که قيمت بخش خصوصي
با قيمت بينالمللي يکس��ان است .زيرا نميتوان قيمت را با
دو نرخ در کشور به فروش رساند .بخش خصوصي همچنين
نحوه دريافت پول را تعريف و از طريق بانکهاي عاملي که
تعريف شده است اقدام ميکند.
کارشناسان چه ميگويند؟

ب��ا اينکه ط��رح عرضه نفت خ��ام در ب��ورس در يک
قدمياجرا ايس��تاده اس��ت ،همچنان مخالفاني دارد .موافقان
اي��ن طرح بر اين باورند که اگر عرض��ه نفت خام در بورس
در سالهاي قبل شکست خورد به اين دليل بوده که عرضه
نفت خام در بورس در سالهاي قبل يک مرحله بود و در آن
زمان در اختيار بخ��ش خصوصي نبود .دولت تصميم گرفت
 ۵۰۰هزار بش��که نفت س��نگين را با يک قيمت مشخص به
فروش برس��اند .متقاضيان خواهان قيمت کمتري بودند اما
نمايندهام��ور بينالملل اعالم کرد با قيم��ت کمتر حاضر به
فروش نفتخام نيست درحالي که بورس بر اساس عرضه و
تقاضاس��ت ،آنها ميگويند سبد بخش خصوصي کوچکتر
است و اين بخش محمولههاي  ۵۰تا  ۱۰۰هزار بشکهاي را
به بخش خصوصي به فروش خواهد رساند و به همين دليل
ام��کان دور زدن تحريمها وج��ود دارد.درحالي که مخالفان
اين طرح بر اين باورند که وقتي هنوز نتوانستهايم مشکالت
و ضعفهاي هس��ته معامالتي بورس را برطرف کنيم چطور
ميخواهيم يک سيس��تم نرم افزاري جديد براي بورس نفت
ايج��اد کنيم؟ به عقيده آنها با عرض��ه نفت خام در بورس
نميتوان اثرات تحريمها را کاهش داد .زيرا ساز و کار بورس
نفت بر اس��اس بازار آزاد است و بازار آزاد مبتني بر عرضه و
تقاضاست .طبيعتا ما در سمت عرضه مشکلي نداريم ،ولي در
سمت تقاضا قطعا با مشکالت زيادي مواجه خواهيم بود چرا
که بازار مناسبي براي تقاضاي نفت ما وجود نخواهد داشت.
از س��وي ديگر نحوه تسويه نقدي نفت در بورس ،بر اساس
دالر انجام ميپذيرد ولي با توجه به تحريمهاي ارزي ،ايران
در تسويه نقدي معامالت دچار مشکل خواهيم شد.
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ايران توان افزايش صادرات گاز را دارد
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مهندس حميدرضا عراقي

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران

ايران توانمندي و ظرفيت الزم را براي
گسترش بازارهاي صادرات گاز به کشورهاي
همس��ايه و ديگر مشتريان دارد .خوشبختانه
فرآيندهايي که مصرف ان��رژي در دنيا دارد
نش��انگر اين است که مصرف انرژي تا سال
 ۲۰۳۰روند افزايش��ي خ��ود را حفظ خواهد
کرد .افزايش مصرف ان��رژي از نظر مکاني
و صنعتي تفاوت دارد ،بيش��ترين مصرف در بخشهاي نيروگاهي و
صنعت اس��ت و بيشترين مصرف انرژي در سالهاي آينده در بخش
گاز خواهد بود .با توجه به بحثهاي زيست محيطي ،مصرف گاز تا
سال  ۲۰۳۰رشد فزاينده خواهد داشت .ايران کشور از توليدکنندگان
بزرگ گازدر دنياس��ت و در آينده نه چندان دور بيشتر همسايگان از
انرژي گاز ايران اس��تفاده خواهند کرد ،اين موضوع مستلزم آن است
که زمينههاي اين ش��رايط را آماده کنيم .با زيرس��اختهايي که در
ايران ايجاد ش��ده اين کشور جايگاه نخست بيش��ترين منابع گازي
جه��ان را در اختيار دارد ،از اين رو ميتوان گفت آينده خوبي نيز در
انتظار صنعت گاز ايران است .ما بايد در زمينه صادرات گاز کار کنيم
تا از س��رمايه بزرگ خدادادي حداکثر استفاده را ببريم .آينده انرژي
قرن بيستم ،انرژي گاز است ،در ايران بيشتر زيرساختها آماده شده
و به ش��هرها تا  ۱۰۰درصد و به روس��تاها تا  ۹۵درصد و به بيش��تر
مراکز صنعتي و پتروشيميکش��ور نيز گازرساني شده است .در ايران
ظرفيت الزم براي انتقال گاز به کشورهاي همسايه و ديگر کشورها
به صورت الانجي وجود دارد.

گاز

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز خبر داد:

کاهش ريسک توليد گاز در پارس جنوبي

دان�ش نف�ت :مديرعام�ل ش�رکت
مهندس�ي و توس�عه گاز ب�ا اش�اره ب�ه
بهرهبرداري تاسيس�ات پش�تيباني ب�رق ،از
کاهش ريس�ک و افزايش پايداري توليد گاز
در پ�ارس جنوبي خبر داد و گفت :س�اخت و
بهرهب�رداري  1000کيلومترخ�ط لوله جديد
گاز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عموميشرکت مهندسي و توسعه گاز ايران،
حسن منتظر تربتي با اشاره به بهرهبرداري
از ط��رح جديد افزايش پاي��داري توليد گاز
در پارس جنوبي ،گفت :با راهاندازي پس��ت
پش��تيبان فازهاي يک تا  3پارس جنوبي،
ب��رق مطمئن با ولت��اژ و فرکانس پايدار به
منظور توليد گاز در اختيار پااليش��گاههاي
اول و دوم ق��رار گرفت��ه اس��ت.مديرعامل
ش��رکت مهندس��ي و توس��عه گاز ايران با
اع�لام اينکه ب��ا بهرهب��رداري از اين طرح
جديد پايداري تولي��د گاز در پارس جنوبي
افزايش مييابد ،تصريح کرد :تاکنون براي
تامين برق مورد نياز پااليشگاههاي پارس
جنوب��ي از نيروگاهه��اي موجود در س��طح
منطقه استفاده ميشد که مشکالت فراوان
اين نيروگاهها ،شرکت نفت را بر آن داشت

اخبار گاز

مديرعامل شرکت پااليش گاز پارسيان:

پااليشگاه گاز پارسيان خود را نسبت به
جامعه پيرامون مسئول ميداند

با راهاندازي پست
پشتيبان فازهاي يک
تا  3پارس جنوبي،
برق مطمئن با ولتاژ
و فرکانس پايدار به
منظور توليد گاز در
اختيار پااليشگا ههاي
اول و دوم قرار گرفته
است

ت��ا با احداث نيروگاهي متمرکز ،به گونهاي
مطمئنت��ر ،اقتصاديت��ر و آس��انتر ،نياز
برق پااليش��گاهها را تامي��ن کند.اين مقام
مس��ئول يکي از مشکالت اجراي پروژه را
هماهنگي با س��ازمانهاي مختلف عنوان
ک��رد و افزود :در حين اجراي پروژه ،عالوه
بر تعامل با ش��رکت نف��ت و گاز پارس که

تامين برق ورودي پس��ت برق را بر عهده
داشت ،با پااليش��گاههاي مختلف مجتمع
گاز پ��ارس جنوبي به عن��وان بهرهبردار در
ارتباط بوديم که ايجاد هماهنگي ميان اين
مجموعهها ب��ا توجه به تف��اوت رويههاي
اداري ،بسيار دشوار و زمانبر بود.اين مقام
مس��ئول با يادآوري اينک��ه کاهش هزينه

توليد يکي ديگر از مزيتهاي بهرهبرداري
از اين طرح برقي در عس��لويه اس��ت ،بيان
کرد :با راهاندازي پس��ت پشتيبان ،ميتوان
بخش��ي از توربينهاي قديميفازهاي  1تا
 3را که هزينههاي نگهداري و مش��کالت
زيادي را به سيستم تحميل ميکنند از مدار
خ��ارج کرده و ظرفيت تولي��د و تامين برق

مطمئ��ن به منظور افزاي��ش پايداري توليد
گاز در اختي��ار پااليش��گاههاي اول و دوم
پ��ارس جنوبي قرار داد.مديرعامل ش��رکت
مهندس��ي و توس��عه گاز اي��ران در ادامه با
بيان اينکه در طول يکس��ال گذش��ته به
طور ميانگين ماهان��ه يک تا پنج پروژه در
صنع��ت گاز ايران در مدار بهرهبرداري قرار
داده ش��ده اس��ت ،اظهار داشت :پارسال در
مجموع  ۱۷پروژه از سوي شرکت مهندسي
و توس��عه گاز به پايان رس��يد و به شرکت
ملي گاز ايران تحويل ش��د.تربتي با اش��اره
به تکميل پ��روژه احداث بيش از يک هزار
کيلومت��ر خط لوله انتق��ال گاز و اتصال آن
به ش��بکه خطوط انتقال گاز را از مهمترين
اهداف شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران
ت��ا پايان س��ال  ۹۷عن��وان ک��رد و يادآور
ش��د :برق��راري انضباط مال��ي ،تأمين کاال
از موجوديهاي پيش��ين پروژهها ،تسهيل
فرآينده��ا ،پيگيريهاي ج��دي مجريان و
س��تاد ،رويکردهاي جدي��د در حوزه اجرا و
کنترل پروژهها ،حمايت از سازندگان داخلي
و تمرکز بر پروژههايي که اولويت بيشتري
دارند را از عوامل مهم دس��تيابي به اهداف
صنعت گاز کشور است.

مديرعامل پااليشگاه شرکت پااليش گاز پارسيان ،اين پااليشگاه

را نس�بت به جامعه پيرامون خود مس�ئول دانس�ت و گفت :پااليش�گاه

دومين رويداد استارتآپ دموي صنعت گاز برگزار ميشود

پارسيان همواره در کنار مردم و ياريگر آتشنشانان است.

به گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملي گاز ،فرشيد ابدالي
دهدزي ،به مناس��بت هفتم مهرماه ،روز ايمني و آتشنشاني در ديدار
با آتشنش��انان ش��هر مهر ،با بيان اينکه نياز امروز جامعه ما آموزش
و پيشگيري اس��ت ،گفت :اگر آموزشهاي الزم به شهروندان ارائه و
موارد ناايمن برطرف ش��ود ،بسياري از حوادث بزرگ و خطرآفرين رخ
نخواهد داد.وي افزود :آتشنش��انان ايثارگراني هس��تند که با همت و
تالش خود ،مسئوليت خطيري را برعهده دارند و با جانفشاني ،ايمني
و آرام��ش را براي ش��هروندان به ارمغان ميآورن��د .ابدالي به اهميت
مسئوليت اجتماعي پااليش��گاه و خدمترساني به مردم ،اشاره کرد و
گفت :اين پااليش��گاه به عنوان مهمترين صنعت منطقه ،با وجود باال
ب��ودن خطر در محيطهاي گازي ،تاکنون بارها به کمک مردم منطقه
و آتشنشانان شتافته ،حريقهاي روي داده را اطفا کرده و تمام توان
خود را در رفع حوادث و بحرانهايي مثل آتشس��وزي ،سيل ،تصادف
و ...در س��طح منطقه به کار گرفته اس��ت و کماکان خود را نسبت به
جامعه پيراموني مسئول ميداند.مديرعامل پااليشگاه گاز پارسيان ،در
اين ديدار با اهداي لوح يادبود از طرف کارکنان پااليش��گاه از زحمات
و تالشهاي شبانهروزي آتشنشانان قدرداني کرد.

دانش نفت :دومين رويداد اس�تارتآپ
دم�وي صنع�ت گاز ۲۸ ،مهرماهامس�ال در
س�اختمان ش�رکت مل�ي گاز اي�ران برگزار
ميشود و اس�تارتآپها و شرکتهاي نوپا
تا  ۱۳مهرماه براي ثبتنام فرصت دارند.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ،دومين
روي��داد اس��تارتآپ دموي صنع��ت گاز
ايران ب��ا ه��دف معرف��ي توانمنديهاي
ش��رکتهاي نوپا و سرمايهگذاران صنعت
گاز به يکديگر و همافزايي طرفين برگزار

دستگاههاتتپ سايز  ۵۶در منطقه  ۵انتقال گاز
راهاندازي شد

آمادگي توليد گاز زمستاني در منطقه
عملياتي پارسيان

دان�ش نف�ت :دس�تگاههاتتپ ( )HOT TAPبراي

آس�تانه فرا رسيدن فصل سرما و آمادگي براي نظارت بر روند توليد گاز
زمستاني ،از منطقه عملياتي پارسيان در استان فارس بازديد کرد.

سرپرست شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان خبرداد:

تداوم پرداخت وام گازرساني به مردم
زاهدان تا سقف  ۱۰هزار مشترک

پرداخت وام  ۲ميليون توماني گازکشي داخلي منازل که به دستور

رئيسجمه�وري و با همکاري بانک مرکزي به مردم زاهدان تعلق گرفته
است ،تا سقف  ۱۰هزار مشترک و به صورت قرضالحسنه ادامه دارد.

رضا پنجابي ،سرپرست شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان
درباره محقق ش��دن پرداخت وام  ۲ميليون توماني گازکش��ي داخلي
منازل مردم زاهدان به خبرنگار ش��انا ،گفت :اين وام بر اساس دستور
رئيسجمهوري در س��فر به استان سيستان و بلوچستان و با همکاري
بانک مرکزي به مردم زاهدان تعلق گرفته اس��ت.وي افزود :پرداخت
وام از تاريخ  ۲۳تيرماهامس��ال به صورت قرضالحس��نه آغاز و بانک
ملي ايران به عنوان بانک عامل از سوي بانک مرکزي براي پرداخت
وام به مردم در نظر گرفته ش��ده است.سرپرس��ت شرکت گاز استان
سيس��تان و بلوچستان ،س��قف پرداخت وام را براي  ۱۰هزار مشترک
گاز اعالم کرد و ادامه داد :در صورت استقبال مردم و هماهنگي آنان
با س��ازمان نظام و مهندسي براي انجام لولهکشي گاز داخل منازل و
انشعابگيري ،سقف پرداخت وام ميتواند افزايش يابد.پنجابي ،درباره
اعطاي تس��هيالت به مش��ترکاني که پيش از تاريخ يادشده گازکشي
داخل��ي منازل را انج��ام دادهاند ،اظهار کرد :مش��ترکاني که پيش از
تيرماهامسال اقدام به لولهکشي داخلي منازل خود کردهاند و با مشکل
مال��ي مواجه بودند ميتوانند با مراجعه ب��ه بانک از دريافت وام جعاله
بهرهمند شوند.

نگ

اه تحلیلی

راهاندازي فازهاي جديد پارسجنوبي ضامن پايداري
گازرساني است
با تولي�د حداکثري در مجتمع گاز پارس جنوبي ،ش�رکت

انتقال گاز به صورت اوليه راهاندازي شد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ،ول��ياهلل فرخ��ي
درب��اره راهان��دازي اي��ن دس��تگاه گفت :اين دس��تگاه
الکتروهيدروليک��ي ب��ا م��دار فرم��ان الکتريک��ي و
ميکروس��وئيچ ،مونت��اژ ش��د و آغ��از به کار ک��رد .وي
افزود :پالسهاي اين دس��تگاه بررس��ي ش��د و پس از
رفع اش��کاالت ،راهاندازي کامل ميشود.مدير منطقه ۵
عمليات انتقال گاز با اش��اره به تعميرات اساس��ي ساير
دس��تگاهها ،تصريح کرد :به منظ��ور انجامهاتتپهاي

مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز:

دانش نفت :مدير ديسپچينگ شرکت ملي گاز گفت:

لولهه�اي انتقال گاز س�ايز  ۵۶اينچ در منطق�ه ۵عمليات

مدي�ر نظ�ارت ب�ر توليد نف�ت و گاز ش�رکت ملي نفت اي�ران ،در

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت نفت مناطق مرکزي
اي��ران ،فرخ عليخاني ضمن بازديد از خط��وط لوله انتقال گاز منطقه
عملياتي پارس��يان ،با حضور در مرکز شماره  ۳جمعآوري و انتقال گاز
تابناک و چاههاي اين مرکز ،روند توليد گاز را بررسي کرد.وي در ادامه
از تاسيس��ات مرکز تفکيک گاز خيرگو و پروژههاي در دس��ت احداث
مهمانس��راي کمپ ايثار نيز بازديد کرد.منطقه عملياتي پارسيان يکي
از مناطق پنجگانه عملياتي ش��رکت بهرهب��رداري نفت و گاز زاگرس
جنوبي است که نقش مهميدر توليد و تأمين گاز زمستاني دارد.

ميش��ود.فن بازار تخصصي صنعت گاز با
هدف توسعه بازار شرکتهاي دانشبنيان
و ني��ز ارتقاي فناوري و نوآوري در صنعت
گاز ،از س��ال  ۱۳۹۶با توليت شرکت ملي
گاز و با نظارت ش��بکه فن بازار ملي ايران
فعاليت خود را آغاز کرده است .از مهمترين
ماموريته��اي اين فن ب��ازار تخصصي،
کمک ب��ه طرحه��ا و ايدهه��اي نوآورانه
ش��رکتهاي فن��اور نوپا و اس��تارتآپها
ب��ه منظور جذب س��رمايه ،انج��ام فرآيند

تجاريسازي و ورود محصوالت و خدمات
ناش��ي از آن به بازار اس��ت.در اين راستا،
ف��ن بازار تخصصي صنع��ت گاز به کمک
ش��رکت راهبر سيس��تم دانش ب��ه عنوان
کارگزار رس��ميفن بازار تخصصي صنعت
گاز ،دومين رويداد استارتآپ دمو صنعت
گاز ايران را با هدف معرفي توانمنديهاي
ش��رکتهاي نوپا و سرمايهگذاران صنعت
گاز به يکديگر و همافزايي طرفها برگزار
ميکند.

ملي گاز ايران مش�کلي براي تأمين گاز کشور در زمستان
پيشرو نخواهد داشت.

س��االنه مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده ،اقدمهاي
الزم ب��راي پايداري انتقال گاز ب��ا برنامهريزي دقيق و
استفاده از کارشناسان ستاد انتقال گاز انجام شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت مجتمع
گاز پارسجنوبي ،مهدي جمش��يديدانا ،با بيان اينکه
توليد مناس��ب و توسعه پااليشگاههاي گاز پارسجنوبي
س��بب اطمينان در تامين گاز کش��ور ميش��ود ،گفت:
راهاندازي فازهاي جدي��د پارسجنوبي ،موجب افزايش
مقدار توليد گاز طبيعي در کش��ور ميش��ود که پايداري

گازرس��اني در فصل س��رما را در پي خواهد داشت.وي
افزود :انس��جام و مديريت مناسب فعاليتها در مجتمع
گاز پارسجنوبي و هماهنگي با ديس��پچينگ ش��رکت
ملي گاز ايران سبب شد بتوانيم برنامه تعميرات اساسي
را طوري تنظيم کنيم که حداکثر توليد را در  ۶ماهه اول
سال داشته باشيم.جمشيديدانا با بيان اينکه تعميرات
س��ال  ۹۷در مجتمع گاز پارس جنوبي با کمترين تاخير
و مطابق برنامه در حال انجام اس��ت ،اظهار کرد :انتظار
ميرود س��ال آينده نيز برنامه تعميراتي با انسجام کامل
باشد.

بازيگران محدود بازار گاز و فرصت ايران براي نقش آفريني دراين بازار

دان�ش نفت :ب�ا توجه به روند رش�د تقاضاي گاز در
دني�ا و محدوديت توليد گاز در دنيا ،فرصت مناس�بي براي
ايران به عنوان دومين دارنده گاز دنيا با موقعيت ژئوپلتيک
مناس�ب ،ايجاد ش�ده اس�ت ت�ا يک�ي از اث�ر گذارترين
بازيگران محدود اين بازار شود.

در دهه گذش��ته و باتوجه به افزايش نگرانيهاي
جهاني پيرامون پيامد اس��تفاده از سوخت فسيلي (زغال
س��نگ ،نفت) ،تقاضاي کش��ورهاي مص��رف کننده
سوختهاي فسيلي براي گاز طبيعي به عنوان سوختي
پاک و ارزان ،افزايش يافته اس��ت.افزايش تقاضاي گاز
و پي��ش بيني مراکز انرژي دنيا مبني بر پيش��ي گرفتن
تقاضاي گاز از نفت در س��الهاي آينده ،باعث ش��ده
اس��ت تا کارشناس��ان انرژي ،قرن حاض��ر را قرن گاز
بنامند.ب��ي ترديد افزايش تقاض��اي گاز در دنيا فرصت
طاليي را براي کش��ورهاي دارندهي ذخاير گاز طبيعي
ايجاد کرده اس��ت تا بتوانند همانند کش��ورهاي دارنده
ي نف��ت ،در دني��ا تاثيرات مورد نظر خ��ود را بگذارند.
آنها خواهند توانس��ت با دردست داش��تن نبض انرژي
دني��ا ،وابس��تگي زي��ادي را در دنيا به نفع خ��ود ايجاد
کنند.ام��ا يکي از تفاوتهاي مهم ب��ازار نفت و گاز در
تع��داد بازيگران آنهاس��ت .امروزه در دنيا کش��ورهاي
زي��ادي صادر کننده نفت هس��تند به نحوي که مجمع

کش��ورهاي ص��ادر کننده نفت اوپک ب��ا  13عضو تنها
 %34س��هم توليد نفت دنيا را در اختي��ار دارد .در واقع
بازيگران بازار نفت بسيار متنوع هستند که اين موضوع
موجب پخش ش��دن قدرت در ب��ازار و افزايش قدرت
چانهزني کشورهاي وارد کننده ميشود.اما در بازار گاز،
بدليل پراکندگي کم ذخاير گاز در کش��ورهاي محدود،
بازيگران اين بازار نيز بسيار محدود هستند .بدون شک
اين محدوديت ،باعث قدرت بيش��تر کشورهاي دارنده
ي گاز خواهد شد ،چراکه آنها به راحتي خواهند توانست
نبض انرژي دنيا را در دس��ت بگيرند و آن را انحصاري
کنند .آنها حتي ميتوانند ،وابستگي کشورهاي مصرف
کنن��ده گاز را ب��ه خود از آنچه که در ح��ال حاضر بين
کش��ور وارد کننده و صادر کننده نفت هست ،نيز بيشتر
کنند.اي��ران به عنوان دومين دارن��ده ي ذخاير گاز دنيا
و همچني��ن با توجه به قرار گرفت��ن در منطقه اي که
کشورهايي همچون هند ،پاکستان ،ترکيه و ...هستند،
ميتواند يکي از اين بازيگران موثر در اين بازار باش��د.
هر چند قطر و ترکمنستان نيز به عنوان دو کشور بزرگ
دارنده گاز دنيا نيز در بازارهاي مطلوب ايران وجود دارند
ولي اگر ايران برنامه ريزي بلند مدت براي صادرات گاز
خود از طريق خط لوله داش��ته باشد ،قطعا اين دو کشور
ب��ر بازار گاز ايران به خص��وص در منطقه تاثير چنداني

حضور ايران در بازار گاز با
پتانسيلهاي موجود و بازيگران
محدود در اين حوزه ،اين
فرصت را به ايران خواهد داد
تا بتواند با صادرات گاز خود
به کشورهاي مصرف کننده و
متقاضي منطقه و ايجاد يک
وابستگي در حوزه ي انرژي،
پيوندهاي سياسي و اقتصادي
خود با اين کشورها را تقويت
کند

نخواهند گذاش��ت ،چراکه آنها پتانسيلهاي منطقهاي
و حت��ي ظرفيت اضاف��ه صادرات ديگ��ري را همچون

اي��ران در اختيار ندارند.قطعا حضور ايران در بازار گاز با
پتانس��يلهاي موجود و بازيگران محدود در اين حوزه،
اين فرصت را به اي��ران خواهد داد تا بتواند با صادرات
گاز خود به کشورهاي مصرف کننده و متقاضي منطقه
و ايجاد يک وابس��تگي در ح��وزه ي انرژي ،پيوندهاي
سياس��ي و اقتصادي خود با اين کشورها را تقويت کند.
بنابراين ايران بايد مطابق با يک برنامه ريزي راهبردي
ب��ه عنوان دومين دارن��ده ي گاز دني��ا و بازيگر اصلي
منطقه در اين حوزه ايفاي نقش کند .بررسي منطقهاي
بازار گاز نش��ان ميدهد بازار منطق��هاي ايران بيش از
توليد کنندگان گاز آن يعني ايران ،قطر و ترکمنستان،
تقاض��اي گاز دارد ،خصوصا آنکه قط��ر تمام ظرفيتي
صادراتي خ��ود را به صورت ال.ان.جي به کش��ورهاي
مختل��ف دنيا صادر ميکند و ظرفي��ت صادرات با خط
لوله به ايران و ترکمنس��تان اختص��اص خواهد يافت.
ترکمنس��تان نيز مانند ايران نه ذخاير زياد و نه موقعيت
مناسبي از جهت دسترسي به کشورهاي تقاضا را دارد،
ل��ذا تمام اين عوام��ل راه را براي ايران در صادرات گاز
باز کرده اس��ت .بي ترديد تبديل شدن ايران به قدرت
ص��ادرات گاز منطقه با برنامه ري��زي راهبردي و انعقاد
قرارداده��اي بلند مدت با کش��ورها در بازاري که فقط
عده اي محدود حضور دارند ،دور از انتظار نخواهد بود.

پتروشیمی

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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یادداشت

عايدي  ۳۵تا  ۴۰هزار ميليارد توماني
پتروشيميها از اختالف نرخ خوراک و فروش

شنبه 14مهرماه ماه  - 1397شماره 643

فرشاد فاطمي

مهندس محمود شريفيکيا خبر داد:

عضو هيأت علميدانشگاه صنعتي شريف

هدفگذاري پتروشيميپارس براي ثبت رتبه اولHSE 
در منطقه ويژه عسلويه

دانش نفت :مدي ر  HSEپتروشيميپارس
از ثب�ت  ۳۵ميلي�ون و  ۶۶۶ه�زار و  ۹۳۶نفر
س�اعت کار بدون حادث�ه ناتوانکننده و مرگ

ما در حوزه بهداشت حرف
اول منطقه ويژه را ميزنيم و
در زمينهايمني وآت 
شنشاني

و مي�ر دراي�ن پتروش�يميهمزمان ب�ا پايان
تعميرات اضطراري خبر داد.

مهن��دس محم��ود ش��ريفيکيا ب��ه
مناس��بت روز مل��ي ايمن��ي و آتشنش��اني
گفت« :پتروش��يميپارس درسالهاي اخير
خوشبختانه رشد قابل توجهي در حوزهايمني
داشته به گونهاي که از رتبه نهم هشت سال
پي��ش در بين ش��رکتهايهلدينگ از نظر
 ،HSE در ش��ش سال گذشته رتبههاي اول
و دوم را به خود اختصاص داديم .»
وي ادام��ه داد« :در ارزيابيه��اي
منطقه ويژه عس��لويه نيز رتب��ه دومHSE
با اختالف امتيازي بس��يار ان��دک متعلق به
پتروش��يميپارساس��ت و با راهاندازي اتاق
پدافند غيرعامل خواهيم توانس��ت به زودي

هم همکاران من براي ارتقاي
وضعيت ايمني و آمادگي
آت 
شنشاني تالش شبانهروزي

ميکنند و خوشبختانهامروز
ميتوانم بگويم همکاران من
در بخش ايمني و آت 
شنشاني
در زمينه تئوري و عملي با

جديدترين متدهاي روز پيش
ميروند

به رتبه نخست برسيم .»
مدي�� ر  HSEپتروش��يميپارس ب��ا

بيان اينکه اين ش��رکت س��ال گذش��ته در
بي��ن ش��رکتهاي وابس��ته ب��ه هلدين��گ
پتروش��يميخليجفارس درزمينهHSEرتبه
اول را کسب کرده است ،گفت« :ما در حوزه
بهداشت حرف اول منطقه ويژه را ميزنيم و
در زمينهايمني وآتشنش��اني هم همکاران

من براي ارتقاي وضعي��ت ايمني و آمادگي
آتشنش��اني تالش ش��بانهروزي ميکنند و
خوش��بختانهامروزميتوانم بگويم همکاران
من در بخش ايمني و آتشنش��اني در زمينه
تئ��وري و عملي ب��ا جديدترين متدهاي روز
پيش ميروند».مدي ر  HSEپتروشيميپارس

با تاکيد بر اينکه«آتشنشان بايد آتش ببيند
نه اينک��ه آتش را صرف��ا روي تابلو ببيند»،
گف��ت« :بر همين اس��اس ت�لاش کرديم
با طراح��ي مانورهاي مختل��ف داخلي ،بين
بخشي و همچنين فراشرکتي آمادگي نيروها
را افزايش دهيم .»
مهن��دس ش��ريفيکيا ،در نظر گرفتن
زمين تمرين مناس��ب در پازارگاد ،برگزاري
دورههاي��ي توس��ط مدرس��ان هلن��دي و
اي��ن مانورها را برايآتشنش��انان بس��يار
مفي��د ارزيابي ک��رد .وي خاطرنش��ان کرد:
«پيش��گيري از حادثه اولويت ماس��ت و بر
همين اساس آموزشهاي الزم به کارکنان
براي پيش��گيري از حادثهو اقدام مناسب در
هنگام حادثه و همچني��ن تمهيدات الزم و
ب��ه روز ب��راي افزايش ايمن��ي در مجموعه
پتروشيميپارس را به صورتمرتب پيگيري
ميکنيم .»

دان�ش نف�ت :تولي�د مجتمعه�اي
پتروشيميکش�ور تا پايان شهريور ماه  97به

نقش مهم رگوالتوري در همگرايي پتروشيميها

حدود  27و نيم ميليون تن رسيد.

ق��درتاهلل فرج پور ،مدير کنترل توليد
ش��رکت ملي صنايع پتروش��يميبا تشريح
عملک��رد مجتمعهاي پتروشيميکش��ور در
 6ماهه نخس��ت امس��ال با اعالم اين خبر
گفت :مي��زان توليد حدود  27و نيم ميليون
تني مجتمعهاي پتروشيميدر حاليست که
بس��ياري از مجتمعها در تعميرات اساس��ي
ق��رار داش��تند.وي توضي��ح داد :ب��ا اينکه
تعداد زي��ادي از واحدهاي با ظرفيت باالي
پتروش��يميدر ماهه��اي گذش��ته تعميرات

توليد مجتمعهاي پتروشيميبه بيش از  27ميليون تن رسيد
قدرتاهلل فرج پور :ميزان
توليد حدود  27و نيم

ميليون تني مجتمعهاي
پتروشيميدرحاليست

که بسياري از مجتمعها

در تعميرات اساسي قرار
داشتند

ماه نخست امسال آمار و ارقام اميدوارکننده
اس��ت و تاکنون موفق ش��دهايم نزديک به
 80درصد ظرفيت اس��ميرا پوش��ش دهيم
که اين رقم خوبي اس��ت.مدير کنترل توليد
ش��رکت ملي صنايع پتروش��يمياعالم کرد
ک��ه توليد حدود  27و نيم ميليون تني نيمه
نخس��ت سال در مقايسه با پارسال  2درصد
رش��د نش��ان ميدهد.به گفته ف��رج پور ،با
توجه ب��ه اينکه معمو ًال در نيمه دوم س��ال
تعميرات اساس��ي کمتري خواهيم داش��ت،
انتظار ميرود درمجموع در سالجاري درصد
توليد نسبت به ظرفيت اسميبيشتر از نيمه
نخست سال باشد.

رييس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران:

دانش نفت :پ�س از آن که برخي فعاالن اقتصادي،
ي ارزي را بخشه�اي خصولت�ي
مخاط�ب پيمانس�پار 
همچون پتروش�يميها عن�وان کردند ،رييس کميس�يون
انرژي ،صنايع پااليش�ي و پتروشيمياتاق بازرگاني ايران
اعلام ک�رد ١٢ :ميليارد دالر از  ٤٠ميلي�ارد دالر صادرات
غير نفتي کشور متعلق به شرکتهاي پتروشيمياست که
در برگشت ارز کوتاهي نکردهاند.

رييس س��ازمان توس��عه تجارت ،نارضايتي اخير
ريي��س جمه��ور از برنگش��تن ارزهاي صادرات��ي را از
ش��رکتهاي عم��ده صادراتي در بخش پتروش��يميو
محصوالت پاي ه نفتي که اکثرا شرکتهاي شبهدولتي،
وابس��ته به هلدينگهاي ب��زرگ س��رمايهگذاري و با
مديريت دولتي يا وابس��ته به نهادها هس��تند؛ عنوان و

پتروشيميها در برگشت ارز به نيما کوتاهي نکردند
تاکي��د کرد که اينها به تعه��د خود در اين زمينه عمل
نکردن��د و ارز صادراتيش��ان را کامل به س��امانه نيما
نياوردند .رييس کنفدراس��يون ص��ادرات اتاق بازرگاني
اي��ران هم معتقد اس��ت که اين اقدام عمدتا از س��وي
ش��رکتهاي بزرگ و ش��بهدولتي که عمده بازار را در
دس��ت دارند ،صورت گرفت��ه که بايد از آنها پرس��يد
دالرهايش��ان را کج��ا بردهاند؟ اما رييس کميس��يون
ان��رژي ،صنايع پااليش��ي و پتروش��يمياتاق بازرگاني
اي��ران در اين باره تصري��ح کرد که طي مدت اخير و با
توجه به موضوع پيمانس��پاري ارزي ،فقط نوک پيکان
به سمت پتروش��يميها گرفته شد .اما بايد ديد که اين
صحبتها و انتقادات از س��وي کيس��ت؟ علي ش��مس
اردکاني در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار کرد :رقيب اصلي

پتروش��يميايران ،صنايع وابس��ته به عربس��تان است؛
بنابراين اين امکان وجود دارد که عامل وهابي داش��ته
باش��د .احتمال ديگر اين اس��ت که کس��اني که نسبت
ب��ه اين موضوع انتق��اد دارند ،اقتصاد را بلد نيس��تند يا
نميدانند که س��ازوکار پتروش��يميها ب��ه چه صورت
اس��ت .وي با تاکيد بر اينکه پتروش��ميها شرکتهايي
هس��تند که براساس اجراي نادرس��ت اصل  ۴۴قانون
اساس��ي ،تقريبا خصولتي ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :به
هرحال مديران ش��رکتها بايس��تي ب��ه لحاظ حقوقي
منافع تجاري ش��رکتها را حفظ کنند .برخي شرکتها
اموال��ي دارند ک��ه به نرخ روز تهي��ه کردهاند اما به زور
ميگوين��د اين ام��وال را نصف قيمت بفروش��يد که در
اينص��ورت مدي��ران از نظر حقوقي ضاي��ع کننده مال

ميش��وند ک��ه به لحاظ ش��رع و عرف ح��ق ندارند در
اموال خ��ود و ديگران دخالت کنند .رييس کميس��يون
ان��رژي ،صنايع پااليش��ي و پتروش��يمياتاق بازرگاني
ايران اظهار کرد :پتروشيميها بايد محصول خود را در
داخل و خارج ب��راي حفظ منافع ملي به بهترين قيمت
بفروش��ند .نظرات خالف اين موضوع غيرکاشناس��ي و
نشان از بيسوادي افراد اس��ت .شمس اردکاني درباره
اينکه گفته ميش��ود «ش��رکتهاي خصولتي همچون
پتروش��يميها ارز حاصل از صادراتش��ان را به سامانه
نيما عرضه نميکنند» ،تصريح کرد :بايد مشکالت اين
بخش هم را در نظر گرفت و متناس��ب با آن اظهار نظر
کرد .وي نرخ معاملهاي براي پتروشيميها را برابر نرخ
بازار ثانويه عنوان کرد.

دبير کل انجمن صنفي کار فرمايي پتروشيمياعالم کرد:

مذاکرات عربستان با کشورها براي قطع خريد محصوالت پتروشيميايران

دان�ش نف�ت :دبي�رکل انجم�ن صنف�ي کارفرمائي
صنعت پتروشيميبا اشاره به سفر هياتهايي از عربستان
س�عودي به کش�ورهاي خريدار محصوالت پتروش�يميو
پليمري ايران ،تصريح کرد :عربستانيها در اين نشستها
خواستار توقف خريد محصوالت پتروشيميايران شدهاند.

«احمد مهدوي» در برنامه مناظره ش��بکه س��يما
با بيان اينکه صنعت پتروش��يميدر اي��ران مظلوم واقع
ش��ده و اين صنعت عالوه بر مقابل��ه با جنگ اقتصادي
آمري��کا باي��د در داخل کش��ور ه��م موان��ع مختلفي را
ب��راي تولي��د و توس��عه از س��ر راه بردارد ،گف��ت :اين
درحالي اس��ت که توس��عه صنعت پتروشيميبا توجه به
س��بد متنوعي از انواع خوراکهاي ماي��ع و گازي يک
مزيت براي کش��ور به ش��مار ميرود.دبي��رکل انجمن
صنفي کارفرمائي صنعت پتروش��يميبا اش��اره به س��فر
هياتهايي از عربستان س��عودي به کشورهاي خريدار
محصوالت پتروش��يميو پليمري اي��ران ،تصريح کرد:
عربس��تانيها در اين نشس��تها خواس��تار توقف خريد
محصوالت پتروشيميايران توس��ط کشورهاي خريدار
ش��دهاند.اين مقام مسئول با اش��اره به مشکالت متعدد
تامين کاتاليس��ت ،قطعات يدکي ،ف��روش ،بازاريابي و
انتقال ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروش��يميدر
ش��رايط تحري��م ،اظهار داش��ت :به عنوان مث��ال اخيرا
ش��رکت ب��ازل ف��روش برخ��ي از کاتاليس��تها را به
ش��رکتهاي پتروش��يميايراني به بهانه تحريم متوقف
کرده اس��ت.وي با تاکيد بر اينکه صنعت پتروش��يميبه

دنب��ال هيچ گونه رانتي در ف��روش ارز و يا قيمت خريد
خوراک نيس��ت ،بيان کرد :اما وزنههايي به پاي صنعت
پتروشيميايران بستهاند که توسعه اين صنعت ارز آفرين
را با چالشهايي روبرو کرده اس��ت.مهدوي با يادآوري
اينکه مزيتهايي صنعت پتروش��يمياز نظر سبد متنوع
خوراک در اختيار دارد عربستان و قطر هم ندارند ،تبيين
کرد :با اعمال دور جديد تحريمها ،دشمن تالش ميکند
که پ��س از توقف ف��روش نفت ص��ادرات محصوالت
پتروش��يميايران را هم متوقف و با کاهش روبرو کنند.
دبيرکل انجمن صنفي کارفرمائي صنعت پتروش��يميدر
ادامه اين برنامه تلويزيوني با اش��اره به نبود رگوالتوري
در صنعت پتروشيمي ،گفت :پيشنهاد انجمن کارفرمائي
آزادس��ازي نرخ قيمت خوراک و فروش محصوالت در
ب��ازار داخلي با قيمتهاي ارز در بازار ثانويه اس��ت.وي
در ادامه با يادآوري اينک��ه هم اکنون قيمت مترمکعب
گاز مت��ان در ب��ازار هنريهاب آمريکا قابل مقايس��ه با
قيم��ت اين خوراک گازي در ايران نيس��ت ،تاکيد کرد:
آمريکا با تعريض کانال پاناما مس��افت صادرات و انتقال
محصوالت پتروش��يميبه آسيا را  20روز کاهش داده و
با اس��تفاده از ابزار قيمت خ��وراک ارزان به زودي براي

یادداشت

محسن خليلي عراقي

با وجود تعميرات اساسي گسترده نيمه نخست سال؛

اساس��ي و توقف توليد برنامه ريزي ش��ده
داش��تند ،ش��اهد اين ميزان توليد بودهايم.
فرج پ��ور با اعالم برخي از مجتمعهايي که
در مرحله تعميرات اساس��ي قرار داش��تند،
به پتروش��يميمارون،متانول و اورهامونياک
س��وم پتروشيميش��يراز ،متان��ول فناوران،
پتروشيميخارک ،متانول دوم زاگرس ،اشاره
کرد.مدير کنترل توليد ش��رکت ملي صنايع
پتروش��يميادامه داد :افزون بر مجتمعهاي
م��ورد اش��اره ،پتروشيميآرياساس��ول و
پتروش��يميپارس نيز اخيراً تعميرات اساسي
داش��تهاند.وي ب��ا اين توضيح خاطرنش��ان
ک��رد :با وجود اين تعميرات گس��ترده در 6

پتروش��يميها از اخت�لاف نرخ ارز خ��وراک و فروش محصوالت
پتروش��يمي ۳۵ه��زار ميليارد تومان درآمد کس��ب ميکنن��د .زماني که
فاصله بين نرخ خوراک و نرخ ارز محصوالت اندک بود مش��کل چنداني
وجود نداش��ت ،اما به يکباره وقتي نرخ ارز محصوالت به  ۸هزار تومان
رس��يد ،آنگاه فاصله بين نرخ خوراک و نرخ عرضه محصوالت افزايش
چش��مگيري پيدا کرد .اين قضيه موجب شد تا پتروشيميها منافعشان
بس��يار زياد شود و شائبه رانت را برايشان فراهم کرد .ارزش خوراک اين
واحدها  ۷ميليارد دالر اس��ت و ارزش صادراتش��ان نيز  ۱۳ميليارد دالر
اس��ت که اگر فکر کنم نرخ خوراکش��ان  ۳۸۰۰تومان باشد ،با فاصلهاي
ک��ه با نرخ فروش يعني حدود  ۸۰۰۰تومان اختالف  ۴تا  ۵هزار توماني
دارد .بر اين اساس تقريب ًا چيزي بين  ۳۵تا  ۴۰هزار ميليارد تومان عايدي
پتروش��يميها از اين فاصله اس��ت .وقتي ما اجازه نميدهيم بازار نرخ را
تعيين کند و ميخواهيم دستوري کار انجام دهيم ،همين دستوري بودن
تعيين نرخ فسادآفرين اس��ت ،زيرا مدير صنعت پتروشيميبه جاي انکه
تمرکزش بر روي توليد بهبوديافته محصوالت صنعت پتروشيميباشد ،به
دنبال افزايش س��ود خود است و در اينجا بهرهوري اص ً
ال به آن توجهي
نميشود .در چنين شرايطي نيز مديراني که در صنعت پتروشيميمشغول
به کار هس��تند ،ميتوانند با يک امضاء فساد ايجاد کنند .در صورتي که
اصل قضيه جاي ديگري اس��ت و همان تصميم اداري است که توسط
برخي از کارمندان صورت گرفته اس��ت و آن هم تعيين نرخ دس��توري
است و اين دقيق ًا با منافع ما تعارض دارد .به همين دليل من فکر ميکنم
براي خروج از اين موضوع حتم ًا بايد يک نهاد مس��تقل تنظيمگر براي
بخش پتروشيميتشکيل شود که ديگر شاهد وقوع اين مشکالت نباشيم.

همه تولي��د و صادرکنندگان محصوالت پتروش��يمياز
جمله ايران مشکالتي اساس��ي ايجاد ميکند.اين فعال
صنفي صنعت پتروش��يميهمچنين در خصوص گاليه
کش��اورزان از عدم تخصي��ص ک��ود اوره ،توضيح داد:
ش��رکتهاي پتروش��يميبر اس��اس اعالم نياز شرکت
خدمات کش��اورزي تماميکود اوره مورد نياز کشاورزان
را ب��ا قيمتهاي يارانه اي مع��ادل  612تومان به ازاي
ه��ر کيلوگ��رم تحويل ميدهد اما چرا ش��رکت خدمات
کشاورزي کود اوره را در اختيار کشاورزان نميگذارد هم
براي ما جاي س��وال است.وي قيمت يک کيلوگرم اوره
در بازار صادراتي با احتس��اب قيمت ارز  4200توماني را
مع��ادل  1500تومان عنوان کرد و افزود :ش��رکتهاي
پتروش��يميبا نصف قيم��ت صادراتي اوره به ش��رکت
خدمات کش��اورزي عرضه ميکند اما دست آخر بازهم
کشاورزان تاکيد دارند که کود اوره را دريافت نميکنند.
اين مقام مس��ئول در پايان به کند ش��دن آهنگ توسعه
صنعت پتروش��يميدر اي��ران ،خاطرنش��ان کرد :آهنگ
توس��عه صنعت پتروشيميدر ايران از  23درصد در دهه
 80در حددفاصل س��ال  92تا  96به  3.1درصد کاهش
يافته است.

عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران

رگوالت��وري ميتواند نقش س��ازندهاي را
براي صنعت پتروش��يميايفا کند ،با ايجاد چنين
ساختاري همگرايي بيشتر در ميان پتروشيميها
ايجاد ميش��ود .نهاد رگوالتوري ب��دون ترديد
توسعه صنعت پتروشيميرا درهمه زمينهها شتاب
خواهد داد ،رگوالتوري ميتواند نقش سازندهاي
را ب��راي صنعت پتروش��يميايفا کن��د ،با ايجاد
چنين س��اختاري اتحاد ،همکاري و تعامل بيشتري درميان پتروشيميها
ايجاد خواهد ش��د .امروز ،صنعت پتروشيميايران با بهرهگيري از دانش و
فناوريهاي نوين و با تکيه بر کارشناس��ان خود مسير توسعه را با شتاب
ميپيمايد و توجه به صنايع تکميلي و پايين دس��تي در راس��تاي تحقق
اقتصاد مقاومتي و تشويق شرکتهاي طرف قرارداد به مسئوليت پذيري
در بخش پايين دستي از ضروريات تکميل زنجيره ارزش در صنعت ارزش
آفرين پتروشيمياس��ت .پتروش��يميظرفيت بااليي براي توسعه در تمام
بخشها دارد و ميتوان��د ارزش افزوده مطلوبي را ايجاد کند و اقدامهاي
بس��يار مطلوبي در توسعه باالدستي پتروشيميانجام شده است ،در بخش
ميان دستي و پايين دستي پتروشيميبايد تالش بيشتري انجام شود و براي
تحقق اين امرهمگرايي و تعامل ميان دولت و مجلس نيز ميتواند راهگشا
باشد .خوشبختانه ظرفيتهاي فراواني براي توسعه صنعت پتروشيميايران
وج��ود دارد ،همچنين با همدلي و همکاري ميتوانيم جهش ديگري را با
جذب سرمايه گذاريهاي جديد محقق کنيم .نگاه به صنعت پتروشيميبايد
به عنوان صنعتي مولد تغيير يابد و از آن حمايت شود ،جايگاه اين صنعت به
عنوان يک صنعت اشتغالزا در راس تحقق هدف جلوگيري از خا م فروشي
قرار گيرد تا به عنوان يکي از پايههاي اصلي حمايت از توليد داخلي با توجه
به اقتصاد مقاومتي بتوانيم به هدفهاي پيش بيني شده در سند چشم انداز
توسعه دست يابيم.

یادداشت

نقش پررنگ پتروشيميها در ارزآوري کشور

غالمعلي جعفرزادهايمن آبادي

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي

توس��عه هرچ��ه بيش��تر صنع��ت
پتروشيميميتواند افزون بر ارزآوري براي کشور
به افزايش اشتغال نيز کمک کند .يکي از مباني
اساس��ي توس��عه کش��ور ايجاد و توسعه صنايع
پتروشيمياس��ت که عالوه بر جلوگيري از خام
فروش��ي ،مواد اوليه صنايع پايين دستي را براي
تقويت توليد ملي و توسعه اقتصادي کشور فراهم
ميسازد .دستيابي به اقتصادي شکوفا و توسعه
يافته نيازمند راهکارهاي مناسب و متناسب با ظرفيتهاي فعلي اقتصادي
و صنعتي است و براي رسيدن به اين هدف همه تصميم گيران و مديران
اقتصادي ملزم هستند تا براي ايجاد زيرساختهاي اساسي توسعه برنامه
ريزيهاي اساسي را انجام دهند که يکي از مباني اساسي توسعه در کشور
ايجاد و توسعه صنايع پتروشيميکشور است .توسعه اين صنعت عالوه بر
جلوگيري از خام فروشي نفت ،مواد اوليه صنايع پايين دستي را براي تقويت
توليد ملي و توسعه اقتصادي کشور فراهم ميسازد .در شرايطي که موضوع
اشتغال يکي از چالشهاي اصلي اقتصاد کشور است ،توسعه هرچه بيشتر
صنايع وابسته به صنعت پتروشيميميتواند عالوه بر ارزآوري براي کشور
به افزايش اشتغال جوانان نيز کمک کند .صنعت پتروشيميمحور و ستون
توس��عه اقتصادي کشور اس��ت و در حالي که دشمنان به جنگ اقتصادي
ب��ا اي��ران روي آوردهاند ،بايد همه ارکان اقتصادي کش��ور از اين صنعت
ارزشمند و سودآور حمايت کنند .پيشرفتهاي صنعت پتروشيمينشانهاي
از تواناييهاي علميو فني ايران و ايراني است و اميد است با بهرهمندي
از سرمايه ارزشمند انساني ،تخصص و عزم ايجاد شده در سطوح مختلف،
شاهد توسعه روز افزون صنعت پتروشيميباشيم.
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گفتمان

عسلويه پا

دکتر احمدی ،مجري

یادداشت

ماجراي يک روز با کارکنان سکوي گازي و يک دنيا عشق!

نفيسه هوشيار

درست است که صداي تاسيسات ،موتورخانه و عمليات ،در  ۲۴ساعت
در سکو و ماجراي تالش جوانان صنعت نفت ايران در ميان آب ،آهن ،گرما
و رطوب��ت تماميندارد ،اما اين آرامش خاطر ،ت�لاش بيوقفه و آميخته با
عشق نشان از امنيت خاطري دارد که در صورت بروز حادثه کساني هستند
تا بهترين خدمات را ارائه دهند.
ش��ايد بهتر باش��د براي درک ذرهاي از کار جوانان و مرداني که روي
س��کو کار ميکنند ،اوضاع را اندکي ملموس کنيم .براي نمونه خوب است
زندگي و کار در پايتخت يا ش��هرهاي روي خشکي ،شرايط عادي ،متعادل
و قاب��ل تغيير را با روزمره مرداني که روي آب و آهن ،متفاوت از ميليونها
فرد ديگر در شرايط غيرعادي ،غير قابل تغيير و حساس کار ميکنند ،مقايسه کنيم.گاز و ميعانات گازي
توليدي در س��کوي  SPQ۱در فاز يک ميدان گازي مش��ترک پارس جنوبي ،پس از آبگيري يا نمزدايي
کامل با يک خط لوله  ۳۲اينچ به پااليش��گاه در خشکي منتقل ميشود.زماني که از عسلويه بر فراز دريا
پرواز ميکنيد سکوهاي مختلف گازي ميدان پارس جنوبي در جاي جاي آبهاي نيلگون خليج فارس به
چش��م ميخورد ،سکوهايي که که گرماي خانه و آرامش خاطر شهروندان در سرماي زمستان و چرخش
چرخ صنايع همگي را بايد مرهون تالشهاي ش��بانهروزي کارکنان اين صنعت دانست.پس از حضور در
عس��لويه ،هماهنگي براي س��فر با بالگرد به سمت س��کوي گازي  SPQ۱انجام شد تا ساعتي را مهمان
کارکنان روي آب و آهن بوده و از نزديک شاهد شرايط کاري آنان باشيم .اين سکو تنها سکوي مسکوني
ميدان پارس جنوبي است که  ۱۲۰کيلومتر از خشکي فاصله دارد.توجه به سالمت جسم و روان و مسائل
درماني کارکنان و بهداش��ت ،ايمني و محيط زيس��ت ( )HSEدر س��اليان اخير همواره جزو اولويتهاي
صنعت نفت بوده اس��ت ،همس��و با اين هدف سازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت در بهمنماه سال
 ۹۵س��کوي  SPQ۱را به س��امانه پزشکي از راه دور (تلهمديس��ين) مجهز کرد که براي نخستين بار در
کشور رخ داد .دستگاه تله مديسين در سکوي  SPQ ۱در بهمنماه ماه  ۹۵با حضور محمد مشکين فام،
مديرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس ،حبيباهلل س��ميع ،مديرعامل س��ازمان بهداشت و درمان ،عباسعلي
جعفري نس��ب ،مدير ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و جمعي از مديران ارش��د صنعت نفت
افتت��اح و راهان��دازي ش��د.در بدو ورود به س��کو و هنگام پياده ش��دن از بالگرد روي هلي پد ،نخس��تين
موضوعي که جلب توجه ميکرد رعايت س��فت و سخت اصول ايمني و حضور همکاران واحد بهداشت،
ايمن��ي و محيط زيس��ت ( )HSEبود.بهمن طاهرپور ،رئيس س��کوي  SPQ۱که ب��ه همراه همکارانش
پذيرايي و مهمانوازي گرمياز ما داشت درباره بخشها و واحدهاي مختلف سکو توضيح ميداد ،يکي از
جذابيتهاي طبيعي چش��منواز سکوي  SPQ۱همنشيني ماهيها و پرندگان در کنار پايههاي آهني بود،
نگهداري از گل و گياه در س��کو نشاندهنده جلوهاي از دوس��تي با طبيعت کارکنان بود.وي با سعهصدر
در اتاق خود با ما به گفتوگو مينش��يند و درباره فعاليتهاي ش��رکت نفت و گاز پارس در زمينه توسعه
فازهاي ميدان پارس جنوبي ميگويد :توسعه و برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي در قالب ۲۴
فاز تعريف و تاکنون  ۲۲فاز آن فعال شده است ،دو فاز  ۱۱و  ۱۳نيز تا پايان امسال نيز عملياتي ميشوند
و ميتوان گفت براي افزايش ظرفيت برداش��ت گاز از اين ميدان تاکنون گامهاي بزرگي برداش��ته شده
که بخش عمده آن در س��الهاي اخير به دس��ت جوانان همين مرز و بوم انجام شده است ،وي در ميان
توضيح��ات فني از روزهاي س��ختي گفت که اکنون ديگر براي وي و همکارانش به خاطره بدل ش��ده
اس��ت.رئيس س��کوي گازي  SPQ۱در ادامه با اشاره به لزوم حضور همکاران سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت در اين محيط صنعتي ،تصريح ميکند :با توجه به راهاندازي س��کوهاي جديد در فازهاي در
حال توس��عه پارس جنوبي ،افزايش خدمات پزش��کي و رسيدگي به موارد اورژانسي ملموس است ،از اين
رو حضور همکاران اين س��ازمان سبب ايجاد اطمينان خاطر کارکنان در هر ساعتي از شبانهروز ميشود.
دکتر محمد تلطف و پرستار عليرضا تقدس از همکاران بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر هستند که
در اين سکو بهصورت اقماري حضور دارند.دکتر تلطف با سابقه  ۱۴سال حضور و فعاليت در سکو ،اهميت
حضور پزشک در سکوها را کاهش زمان ارائه خدمات عنوان ميکند و ميگويد :انتظار کارکنان اين است
که با توجه به س��ختي کار ،محيط و تحمل ش��رايط دوري از خانوادهامنيت و سالمت روحي و رواني آنان
تامين شود.وي ادامه ميدهد :بهطور ميانگين ماهانه  ۳۰۰نفر ويزيت ميشوند و خوشبختانه در چند ماه
گذشته فقط  ۲مورد اعزام صورت گرفته است و بيشترين مراجعهها در فصول گرم سال بهدليل گرمازدگي
است.سکوي گازي  SPQ۱از امضاي قرارداد با بيمارستان کيش براي پشتيباني در شرايط اورژانسي خبر
ميدهد و ميگويد :با توجه به فعاليت شبانهروزي فرودگاه جزيره کيش ،با هماهنگي رياست بهداشت و
درمان صنعت نفت بوشهر براي ارائه خدمات مناسب با بيمارستان کيش قراردادي امضا شده است تا در
صورت نياز ،بيماران به آن منطقه اعزام شوند.وي با تاکيد بر اهميت راهاندازي سامانه پزشکي از راه دور
ميگويد :از مزاياي راهاندازي س��امانه پزش��کي از راه دور ،بهرهمندي از مشاوره تخصصي الزم در موارد
اورژانس��ي اس��ت که تاثير قابل توجهي در حفظ جان بيمار تا زمان انتقال به مراکز درماني به دنبال دارد.
هدف ،رفاه حال بيماراني اس��ت که براي مداواي خود ناچار به مراجعه مراکز درماني داخل ش��هر بوده يا
اعزام آنان با س��ختيها و مشکالت زيادي همراه اس��ت.تلطف اظهار ميکند :با توجه به محدوديتهاي
حضور پزشک در دريا ،خدمات افزون بر کارکنان سکو به کارکنان ديگر شناورها يا قايقهاي ماهيگيري
که دچار سانحه شدهاند ،ارائه ميشود.
ارتباط و اعتماد متقابل در خانواده بزرگ صنعت نفت

مديرعامل س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت نيز در جريان بازديد از س��امانه پزشکي از راه
دور در س��کوي گازي  ،SPQ۱ضمن قدرداني از تالش و زحمات کارکنان در اين شرايط سخت ،اظهار
ميکند :همه بر حرکت عظيم کارکنان صنعت نفت در بخشهاي مختلف واقف هستند و اميدوارم بتوانيم
با ارائه خدمات مناس��ب قوت قلبي براي ش��ما عزيزان باش��يم.وي ادامه ميدهد :حفظ سالمت کارکنان
و خانوادهه��اي آنان از وظايف اصلي س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت اس��ت و مهمترين نقش
سازمان پشتيباني عمليات نفت به شمار ميآيد که خوشبختانه در چهار سال حضور خود در اين سازمان،
با همکاري واحدهاي بهداش��ت ،ايمني و محيط زيست ش��رکتها و رعايت اصول و نکات ايمني شاهد
حوادث اندکي بوديم.س��ميع با تاکيد بر نقش مديريت بحران اين سازمان و آمادگي در حوادث ميگويد:
پوش��ش حوادث صنعتي يکي از محورهاي اصلي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به شمار ميآيد
و در سالهاي اخير همواره شاهد آمادگي و سرعت عمل اين سازمان در ارائه خدمات حين وقوع حوادث
مختلف در مناطق عملياتي بوديم.وي ميافزايد :اس��اس کار س��ازمان مقدم دانس��تن موضوع پيشگيري
بر درمان اس��ت و بايد با اس��تفاده از امکانات و تجهيزات و ارائه خدمات مناس��ب و با کيفيت بهمنظور
ايجاد رضايتمندي در خانواده بزرگ صنعت نفت ،گامهاي موثري برداش��ته شود.سميع با اشاره به اعتماد
کارکنان صنعت نفت به مراکز درماني بهداش��ت و درمان صنعت نفت تصريح ميکند :با توجه به اينکه
در امکان دريافت خدمات از بسياري مراکز خصوصي و دولتي در اقصي نقاط کشور براي کارکنان صنعت
نفت فراهم ش��ده ،اما انتخاب اول آنها مراکز س��ازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است که اين ارتباط
دوس��ويه است.وي بهامادگي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براي هرگونه همکاري در حوزههاي
مختلف اش��اره کرد و گفت :خوشبختانه بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر تاکنون در ارائه خدمات در
اين منطقه خوش درخشيده است.مديرعامل سازمان بهداشت و در مان صنعت نفت ،همچنين در حاشيه
بازديد از س��کوي گازي  SPQ۱تحويل دس��تگاه اتوبوس  -آمبوالنس به منطقه عسلويه خبر ميدهد و
ميافزايد :اين دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس بيمارستاني داراي تجهيزات و ويژگيهاي تخصصي متعددي
مانند تخت عمل سوختگي و  ،ICUتخت احياي بيمار ( ،)CPUسيستم اکسيژن سانترال ،سيستم هواساز
خاص بيمارستاني مجهز به تصفيه و ضدعفوني هوا ،ژنراتور برق ويژه و مجهز و داراي تجهيزات پيشرفته
پزشکي و ....است کهامکان جابهجايي  ۶مصدوم و بيمار سوختگي را دارد.
منبع :سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

دانش نفت :ش�هريور  1394بود که ش�رکت ملي نفت ايران اراده خويش را براي توس�عه
متوازن منطقه زرخيز پارس جنوبي به منصه ظهور رس�اند و با انتصاب مجري طرح جامع توس�عه
پايدار منطقه پارس جنوبي نشان داد که براي اين توسعه يکپارچه ،عزميجدي دارد.

در ذهن��م مانده ب��ود که اين منطق��ه بزرگترين
مخزن گازي جهان و مش��ترک بين ايران و قطر
اس��ت .در دوره س��وم مجلس ش��وراي اسالمي،
نماينده مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه
و نيز مسئول بخش نفت و گاز و پتروشيميبودم.
زماني که برنامه  5ساله اول بالفاصله بعد از جنگ
مطرح ش��د ،دولت اليحه اي براي برنامه  5ساله
اول ب��ه مجلس تقديم نمود .اين در حالي بود که
قطر اجراي طرحهاي توس��عه اي خود را در اين
مخزن مش��ترک شروع کرده بود .لذا پيشنهاد 10
ميليارد دالر استقراض را در تبصره  29برنامه اول
ارائه داديم و در کميسيون برنامه و بودجه تصويب
شد .اما صحن علني مجلس با فضاسازى عجيبي
(بدترازحاال)روبرو شديم که اکثراً تمايل به حذف
آن داش��تند ،توجيهي هم که برايش داشتند اين
بود که کشور ما ايام بعد از جنگ را سپري ميكند
و افرادي که اين پيشنهاد را ميدهند ميخواهند
کش��ور را وابسته به خارجيها کنند اما در آخرين
دفاع��ي که صورت گرفت اعالم گرديد ،اين يک
مخزن مشترک است ،ما دو راه بيشتر نداريم اول
به دلي��ل اينکه خودمان تخص��ص و تكنولوژي

در حک�م مهندس رک�ن الدين جوادي ،مدير عامل وقت ش�رکت ملي نفت اي�ران دراجراى
دس�تور وزيرنف�ت خطاب به دکتر عل�ی محمد احمدی ،مج�ري طرح جامع توس�عه پايدار منطقه
پارس جنوبي  11ماموريت ويژه تبيين ش�ده بود که مس�ئوليت انجام اقدامات الزم جهت برنامه
ريزى وسازمان دهى مطالعه ،اجرا با هماهنگى و تعامل با سازمانهاى بين المللى بااستفاده ازمنابع
داخل�ى و خارج�ى ،تكنولوژيهاى روز دنيا و ...جهت مه�ار ورفع آاليندهها در پارس جنوبى چكيده
 ١١بند وظايف مى باشد.البته مجرى طرح نيز فرد بي تجربه اي نبود .او نماينده دورههاي سوم و
شش�م مجلس شوراي اسلامي ،رئيس سابق سازمان انرژيهاي نو در سازمان انرژي اتميايران
وصاحب اولين تز دکتراي توس�عه پايدار انرژى ايران زير نظر پدر علم مديريت ايران (پروفس�ور
الواني) و دكتر مش�ايخى رئيس دانش�كده اقتصاد و مديريت دانش�گاه صنعتى ش�ريف اس�ت .او
بنيانگذار انرژيهاي نو در ايران با پژوهش ۲۸س�اله و طراح و مجري اولين نيروگاههاى برق بادي
وخورش�يدي در ايران و مبتکر طراحي و س�اخت اولين کلکتور خورش�يدي و توربين بادي و رآكتور
بي�وگاز در ايران اس�ت .دکتر احمدی ،مجري طرح جامع توس�عه پايدار منطق�ه پارس جنوبي در

اولويت اول و هدف
نهايى ما بسوى ايران
پاك و آباد است كه
باتجارب موجود در طرح
توسعه پايدار و زمين ههاى
فراهم شده مخصوصأ
رويكرد مثبت وزيرنفت،
شدنى است

گفتگو با دانش نفت از دستاوردها و اقدامات خويش در سه سال گذشته ميگويد:

گفتگو :احمد مددي

اهميت اجراي طرح توس�عه پايدار پارس جنوبي


از بعد بين المللي چيست؟

س��االنه بالغ بر  150ميليارد متر مکعب گاز
در جه��ان تحت عنوان فلرينگ ب��ه مواد آالينده
تبديل ميش��ود که طب��ق آمارهاي بانک جهاني
اين رقم چيزي معادل يک س��وم مصرف گاز کل
قاره اروپا است .اين اتفاق در تضاد با توسعه پايدار
است .از کل حجم گازهاي آالينده 75 ،درصد آن
متعلق به  10کش��ور است که ايران متأسفانه بعد
از روسيه و نيجريه سومين کشور توليد کننده گاز
فلر جهان و رتبه اول در بين کشورهاي خاورميانه
است .البته نيجريه و روسيه فعاليتهايشان را براي
دان�ش نف�ت :ق�رارداد س�اخت مخ�ازن
ذخيرهس�ازي نف�ت خ�ام و تاسيس�ات جانب�ي در
بندرجاس�ک ب�ا ظرفيت  ۱۰ميليون بش�که ،در قالب
روش س�اخت ،بهرهبرداري و واگذاري ( )BOTميان
ش�رکت مت�ن و ش�رکتهاي پترواميدآس�يا و گروه
مديريت سرمايهگذاري اميد امضا شد.

ب��ه گزارش دانش نفت ،قرارداد فاز نخس��ت
طرح س��اخت مخ��ازن ذخيرهس��ازي نف��ت خام
بندرجاس��ک به عنوان بخش��ي از برنامه راهبردي
وزارت نفت در توس��عه اين بندر و انتقال نفت خام
از گوره به جاس��ک ،عصر يکشنبه (هشتم مهرماه)
بين تورج دهقاني ،مديرعامل ش��رکت مهندس��ي
و توس��عه نفت (متن) و اصغر گرزي��ن ،مديرعامل
شرکت پترواميدآس��يا و احمد ابراهيمي ،مديرعامل
ش��رکت گروه مديريت س��رمايهگذاري اميد امضا
ش��د .اين قرارداد که در قالب روش BOT) Build-
 )Operate-Transferامضا ش��ده است ،با ۲۰۰
ميليون يورو سرمايهگذاري اوليه در مدت زمان سه
س��ال اجرا خواهد ش��د و پ��س از آن ،به مدت ۱۵
س��ال دوره بهرهبرداري تعيين شده است .بر اساس
اين گزارش ،ش��رکت ملي نفت ايران ،حدود ۵۰۰۰
هکت��ار از اراضي س��احلي واق��ع در  ۶۵کيلومتري
غرب ش��هر جاسک ،نزديکيهاي کوه مبارک را به
منظ��ور احداث طرحهاي ويژه نفت ،گاز ،پااليش و
پتروش��يميتحصيل و جانمايي کرده است .با توجه
ب��ه تصويب احداث خط لول��ه  ۴۲اينچ انتقال نفت

ح��ذف اين گازها افزايش دادهاند و بيم اين وجود
دارد ک��ه در گاز فلر س��وزي به مق��ام اول جهان
برسيم.

از چ�ه س�الي وارد صنع�ت نفت ش�ديد و چطور با


پارس جنوبي آشنا شديد؟

در دوران جن��گ ١٣٦٢بعن��وان ب��ازرس
ارشدفنى گاز و رئيس ستاد جنگ مناطق نفتخيز
جنوب وارد صنعت نفت شدم .در دوراني که آقاي
مهندس غرضي وزير نفت بودند ،به لحاظ شناختي
که از بنده داش��تند ،به عنوان رئيس منطقه نفت
آغاجاري منصوب ش��دم و نامه��اي آغار ،داالن،
پارس ش��مالي و پارس جنوبي در جلسات مطرح
بودن��د و از همان موقع در خصوص پارس جنوبي
خام گوره/جاس��ک ،بخشي از اراضي تحصيل شده
غرب جاس��ک به منظ��ور احداث پايان��ه صادرات
نفت خام و احداث مخازن ذخيرهس��ازي نفت خام
در بندر جاسک تخصيص يافته و ساخت مخزنگاه
يادش��ده در دستور کار قرار گرفته است.اين مخازن
ذخيرهس��ازي نفت خ��ام داراي ظرفيت  ۱۰ميليون
بشکه نفت خام سبک و سنگين و شامل  ۲۰مخزن
فلزي سقف ش��ناور ،هرکدام به ظرفيت  ۵۰۰هزار
بشکه خواهد بود .مخزنگاه يادشده نفت خام ارسالي
از خط لوله  ۴۲اينچ انتقال نفت خام گوره جاس��ک
را در انته��اي خ��ط دريافت و ضمن ذخيرهس��ازي
و نگه��داري نفت صادرات��ي ،آن را به خطوط لوله
دريايي و گويهاي ش��ناور نفت خام پمپاژ ميکند.
مخزنگاه در زميني به مساحت تقريبي  ۶۰۰هکتار
احداث ميشود و قابليت توسعه ظرفيت ذخيرهسازي
تا  ۳۰ميليون بشکه نفت خام را خواهد داشت.مطابق
مفاد و شرايط پيمان امضا شده ،سرمايهگذار بايد در
مدت سه سال تامين سرمايه ،طراحي ،تأمين کاال و
تجهيزات ،س��اخت و راهاندازي مخزنگاه و در مدت
 ۱۵س��ال تعمير ،نگهداري و بهرهب��رداري از آن را
انجام دهد .مالکيت مجموعه در پايان سال هجدهم
(پايان دوره  ۱۵س��اله بهرهبرداري) به شرکت ملي
نفت ايران منتقل ميش��ود .در اجراي طرح انتقال
نفت خ��ام گوره به جاس��ک و اح��داث پايانههاي
صادراتي ،احداث هزار کيلومتر خط لوله  ۴۲اينچي،
مخازن ذخيرهس��ازي و اس��کله صادراتي در دستور

وتوانايي مالي اش را نداريم منتظر بمانيم تا قطر
مخ��زن گاز را خالي كن��د ،دوم اينکه اجازه دهيم
ش��رکت خارجي واجد ش��رايط با پول و ريس��ک
خود طي قرارداد بيع متقابل از محل اين مجوزده
ميليارد دالرى ،گاز را اس��تخراج کند و هزينه اي
که کرده به اضافه س��ودي که ما قبول ميکنيم
ازمحل فروش بخشي از ميعانات گازي آن بردارد
و مابقي براي کش��ور بماند .بعد از اين دفاعيه بود
ک��ه  80درصد مجلس موافق ما گرديد و باالخره
اين طرح تصويب و به دولت وقت ابالغ شد.
اما عم ً
ال اقداميبراي توسعه پارس جنوبي انجام


نشد؟

بله درس��ت است .عم ً
ال از س��ال  1368تا

س��ال  1376که آقاي مهن��دس زنگنه وزير نفت
ش��دند عملياتي را در پارس جنوبي شاهد نبوديم
ولي از س��ال  76به بعد بود ک��ه توتال به عنوان
اولين ش��رکت ،قرارداد فاز  2و  3پارس جنوبي را
بست و اولين پااليش��گاه را احداث کرد که اوخر
س��ال  1380به بهرهبرداري رس��يد .الزم به ذکر
است اين پااليشگاه بعنوان اولين پااليشگاه پارس
جنوبي که س��ه پروژه فاز اول طرح توسعه پايدار
(بخش جامدات ،مايعات و گاز )در آن اجرا و اولين
پااليشگاه گازي پاك ايران خواهد شد.

فعاليت ش�ما در ش�ركت نفت و گاز پارس از کجا


شروع شد؟.

س��ال  .١٣٨٣در دوران مديري��ت مهندس
ت��رکان بعنوان مجري فازهاي  13و  14منصوب
شدم که ش��رکتهاي شل و رپس��ول پيمانکارآن
بودند .پيمانکار را مکل��ف کرديم بمنظور رعايت
اصول توس��عه پاي��دار طراحي توس��عه اين فازها
بايس��تي بدون هرگونه آلودگي (جامد ،مايع و گاز
فلر ) محي��ط زيس��ت ZERO POLLUTION
صورت بگيرد و طبيعت ًا اجراي طرح به اين شکل با
هزينه باالتري همراه ميشد ولي اصل  50قانون
اساسي که هرگونه فعاليت مزاحم با محيط زيست
را در کش��ور ممنوع کرده اس��ت را به عنوان يک
اصل مهم عملي ميکرديم .در ش��رايط بعدي در
دولت دهم بعنوان مشاور مديرعامل در طرحهاي
بيع متقابل تغيير سمت دادم و «شل» هم به دليل
تحريمها از ايران رفت.
ط�رح جامع توس�عه پايدار پ�ارس جنوبي چگونه


شکل گرفت؟

گزارش دان

توسعه مکران؛ گاميبل
کار اس��ت که لولههاي مورد نياز از محل توليدات
س��ه ش��رکت لولهس��از ايراني تامين خواهد شد .با
اجراي اي��ن طرح روزانه يک ميليون بش��که نفت
خام از پايانه نفتي گوره در اس��تان بوشهر به منطقه
جاس��ک در س��احل درياي عمان منتقل ميشود و
جاس��ک به عنوان دومي��ن پايان��ه صادراتي نفت
خام کش��ور ،اهميت راهبردي مييابد .مقام معظم
رهبري و رئيس جمهوري بارها بر توس��عه سواحل
مکران تاکيد داش��تهاند .اسحاق جهانگيري ،معاون
اول رئيس جمه��وري نيز در هماي��ش بينالمللي
معرفي فرصتهاي س��رمايهگذاري و توسع ه پايدار
در سواحل مکران که اسفندماه پارسال برگزار شد،
اس��تقرار عدالت منطق��هاي را از جمله رهاوردهاي
توسعه سواحل مکران برشمرد و اعالم کرد :در طرح
توسعه سواحل مکران بهامنيت ملي و رشد اقتصادي
ايران توجه خواهد ش��د .توس��عه سواحل مکران به
معن��اي انج��ام فعاليتهاي توس��عهاي در يکي از
محرومترين نقاط کش��ور است که اين موضوع بر
اهميت طرح ميافزايد .دريافت روزانه يک ميليون
بش��که نفت خام سبک و س��نگين از خط لوله ۴۲
اينچ گوره -جاس��ک و ارس��ال ب��ه پايانه صادراتي

جاسک ،ذخيرهس��ازي ۱۰ميليون بشکه انواع نفت
خام ،قابليت گسترش ظرفيت نگهداري و صادرات
ب��ا توجه به نيازهاي آينده ،قابليت دريافت و ذخيره
انواع نفت خام از طريق گويهاي ش��ناور دريايي،
ايجاد شرايط الزم به منظور احداث پايانه صادراتي
جديد جاس��ک و تضمين اس��تمرار ص��ادرات نفت
خام کش��ور ،متنوع کردن منابع صادراتي نفت خام،
امکان تأمين خوراک پااليش��گاههاي برنامهريزي
ش��ده براي احداث در بندر جاسک با هدف حضور
در بازار جهان��ي فرآوردههاي نفت��ي و مهيا کردن
زيرس��اختهاي الزم در منطق��ه ب��ه منظور ايجاد
صنايع وابس��ته از دستاوردهاي طرح توسعه مکران
است .همچنين دسترس��ي به آبهاي اقيانوسي و
بينالمللي ،نزديکي به کش��ورهاي شبهقاره هند و
بازارهاي بزرگ هن��د و چين ،نقطه اتصال کريدور
شمال و جنوب که کشورهاي آسياي ميانه ،روسيه
و افغانس��تان را ب��ه آبه��اي آزاد و اقيانوس هند
متصل ميکند ،برخورداري از دريا با عمق مناس��ب
و س��واحل زيبا و متن��وع ،برخ��ورداري از موقعيت
راهبردي و منحصربهف��رد ژئوپليتيک ،برخورداري
از جذابي��ت و ظرفيت الزم براي س��رمايهگذاري و

گفتمان
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اک هدف نهایی است

ي طرح جامع توسعه پايدار منطقه پارس جنوبي در گفتگو با دانش نفت تبيين کرد:

از س��ال  1390که بعنوان مش��اور مديرعامل
منص��وب گرديدم درب��اره موضوع زي��رو فلرينگ
تحقي��ق نمودم و باور کردم که تنها راه رفع آلودگي
گازي پااليش��گاهها و پتروش��يميها اج��راي طرح
بازيافت و مصرف گازي است که به فلر ميرود ولي
چون در کش��ور اجرا نشده کسي به آن باور ندارد .با
پش��توانه تجاربي كه در مقابل��ه موفق با ناباوريها و
مقاومته��ا در جريان احداث اولين نيروگاههاي برق
بادي وخورش��يدي داشتم موضوع را دنبال نمودم و
از فرصت همايش سوم توسعه پايدار پارس جنوبي
که در اس��فندماه س��ال  90به رياست وزير محترم
وقت نفت برگزار ش��د اس��تفاده نم��ودم و در آنجا
مقاله اي تحت عنوان «آيا توس��عه طرحهاي پارس
جنوبي پايدار است؟» ارائه دادم که بنده را به عنوان
سخنران کليدي در همايش انتخاب کردند .در آن
همايش بنده با س�ه بار استغفار س�خنراني خود را
ش�روع کردم و عنوان کردم از حنجره اي که براي

تصوي�ب  10ميليارد دالر اس�تقراض براي توس�عه
پارس جنوبي در مجلس س�وم پاره كردم استغفار

ميکنم! و اعالم ميکنم «اگر قطريها گاز را ببرند
و آلودگي محيط زيس�ت ايجاد نکنند بهتر است از
اينکه ما اينهمه محيط زيس�ت را آلوده کنيم » .پس

از اين سخنراني ،با اس�تفاده از فضاي مناسبي كه
ايجاد شده بود طرح «مهار و پااليش آاليندهها» را

تقديم کرديم که خوشبختانه طرح مورد تأييد قرار

گرفت ودس��تور اجرايي شدن آن توسط جناب آقاي
مهندس قاس��مي ،وزير محترم وقت صادر ش��د اما
مقاومتها خيلي سنگين بود.
رويکرد مهندس زنگنه به طرح جامع توسعه پايدار


پارس جنوبي چگونه بوده است؟

در دوران مهندس زنگنه بدليل محدوديتهاي
مالي اع�لام گردي��د پروژههايي که هن��وز بودجه
نگرفتهاند ملغي ش��وند ولي زمان��ي که گردش كار
اين طرح را خدمتش��ان تقديم کرديم دس��تور دادند
که بطور حتم اين طرح بايد اجرايي ش��ود و مشاور
ورئيس دفتر خودرا موظف به پيگيري آن نمودند.

کار کميس��يون هماهنگ��ي  UNIDOدر ايران قرار
گرفته است .اين کميس��يون متشکل از نمايندگان
پنج وزارتخان��ه ي امور خارجه ،نف��ت ،نيرو ،جهاد
کش��اورزي و صنايع و ني��ز نمايندگان  UNIDOدر
ايران اس��ت .در اين کميسيون بمنظور بستر سازي
و دريافت پش��تيباني الزم براي پيشبرد طرح جامع
توسعه پايدار حضور دارم.
در ي��ک جمل��ه تحق��ق صنعت نف��ت پاك
هدف نهايى طرح جامع پايدار اس��ت و اولويت اول
آن عس��لويه ميباش��د كه مرتبأ مورد تأكيد جناب
آقاي مهندس زنگنه نيز بوده اس��ت مستمرأ دنبال
مىكنيم .براي دس��تيابي به اين مطلوب سه محور
اصل��ي آاليندگي كه مس��تقيم يا غير مس��تقيم به
وزارت نفت مربوط ميش��ود بايد در جهت رفع آنها
طرح ريزي و برنامه ريزي صورت گيرد .محور اول
مه��ار و بازيافت همه آاليندههاي جامد ،مايع و گاز
بخش انرژي کشور از سر چاه گرفته تا پااليشگاهها،
پتروش��يميها و نيروگاههاي برق و محور دوم مهار
آاليندگ��ي ناش��ي از ناوگان حمل و نقل کش��ور با
مجهز ش��دن به تکنولوژيهاي روز بمنظور حذف
آاليندگي انواع خودروها مانند سيستم  SCRاست
هم اكنون ادامه يافتن يا ادامه نيافتن
پروژه  ٨پااليشگاه پاك در عسلويه
باحمايت جناب آقاى كاردر مراحل

نهايي خويش را جهت مطرح شدن
در هيأت مديره شركت ملي نفت
م 
يگذراند کهاميد است با هدايت و

تا کنون چه اقداماتي عملي صورت گرفته است؟


ابتدا ضمن كادرس��ازى و دنبال كردن فرآيند
زمانبر تصويب ساختار جديد براى طرح ،فاز شناخت
واقعيته��اى داخلى و پيش��رفتهاى جهانى را طى و
در ادامه همه ش��رکتهاي ايراني ک��ه در بحث رفع
آلودگي کار کرده بودند را دعوت و پيشنهاداتشان را
دريافت کرديم و پس از بررسيهاي فراوان متوجه
ش��ديم که درباره بازيافت گاز فلرها تکنولوژي روز
دني��ا در ايران وجود ندارد و اص�لا در صنعت نفت
و گاز طرح��ي دراين باره اجرا نش��ده اس��ت .لذا در
ش��رايط بين المللي موجود ،ب��ا بکارگيري تجاربى
که در س��ازمان انرژي اتميکس��ب ش��د از ارتباط
ب��ا س��ازمانهاي حاميطرحه��اي محيط زيس��تي
بي��ن الملل��ي مانن��د  GEFو GGFR
( )Global Gas Flaring Reductionاس��تفاده
کرديم و با همکاري آنها باقانع کردن ش��رکتهاي
صاح��ب تکنولوژي معتب��ر بين الملل��ي و صاحب
تکنول��وژي بازياف��ت گاز فلر و ش��بکه فلر مراحل
طراحي و مهندس��ي آن بخش��ها را ط��ي و فرآيند
اس��تفاده از منابع بالعوض پشتيبان اين پروژههاى
زيس��ت محيطى راپيگيرى اما اي��ن موضوع نياز به
بستر س��ازي دارد .به اين منظور موضوع در دستور

رهنمودهاي جناب مهندس زنگنه و با
رعايت صرفه و صالح كشور و حفظ
و حراست از منافع ملي ،شاهد فصل
نويني از رويكردهاي زيست محيطي
و عسلويه اي پاك باشيم

كه مراحل تحقيقاتي آنرا در حال گذراندن هستيم.
محور سوم توس��عه تكنولوژيهاي توليد انرژي برق
از منابع انرژي پاک مانند باد وخورش��يد ،بيوگاز هم
از آاليندگيها کاس��ته ميشود و هم منابع سوخت
فس��يلي کش��ور براي توليد برق مصرف نش��ده و
ب��راي ص��ادرات و يا تأمين خوراک پتروش��يميها
استفاده ميشوند .سه محور فوق از اصول اساسي و
اس��تراتژيك طرح جامع توسعه پايدار ميباشند و به
اين منظور نقشه راه تنظيم شده است که با عنايت
الهي محقق خواهد ش��د و هواي پاک را به ارمغان
خواه��د آورد .فل��ذا مقابله با نفت س��وزي حتي بر
سياس��ت مقابله با خام فروشي که بحق مورد تأکيد
مديران و سياستگزاران نظام است اولويت دارد چرا

که از اتالف منابع عظيم کشور که پشتوانه نسلهاي
آتي است جلوگيري ميکند.

در سال  96قرارداد پروژه بازيافت و مصرف گاز فلر


پااليش�گاه دوم پارس جنوبي (فازهاي  2و  )3با حضور
شرکتهاى فرانسوي بهامضا نموديد ،فرجام قرارداد چه
شد؟

در روز چهارش��نبه  15ش��هريور  96با حضور
مقامات ش��رکت ملي نفت و مديران عامل اعضاي
کنسرسيوم قرارداد پروژه بازيافت و مصرف گاز فلر
پااليش��گاه دوم پارس جنوبي (فازهاي  2و  )3بين
ش��رکت ملي نفت ايران و کنسرسيوميمتشکل از
ش��رکت  SOFREGAZفرانسه و شرکت صنعت
سازه ثمين بامهندسى شركت تكنيپ فرانسه بهامضا
رس��يد اما به دليل خروج ترامپ از برجام وخريدارى
شدن س��هام شركتهاى طرف همكارى با ما توسط
شركتهاى آمريكايى ،عمال اين قرارداد با مانع جدى
مواجه شد.
اخي�رأ اما ش�اهد بوديم که ي�ک روزنامه اصولگرا در


ارتباط با جذب يك ش�ركت آلمانى توس�ط طرح توسعه

پايدار عسلويه جهت بازيافت و فروش گازهاى مشعل٨

پااليش�گاه ب�ا قيم�ت باورنكردن�ى ٤س�نت ،تيتر تامل

برانگي�زي زده ب�ود با اين مضم�ون« :گاز ايران در جيب

شركت گمنام» ،نظر شما چيست؟

ببينيد! شوربختانه بيش از  ١٠٠سال در سراسر
ميادي��ن نفتي و گازي ايران و  ١٧س��ال در منطقه
گازخيز عسلويه ،گازهاى آالينده مشعل با تيتر گمراه
كننده فوق ميس��وزد و از اين حيث مقام سوم دنيا
را در آاليندگىهاي زيست محيطي كسب كردهايم
كه گذش��ته از آسيبهاى جدى كه به سالمتى مردم
وارد آمده اس��ت ،طبق پروتكلهاى كيوتو و پاريس،
ب��ا جرايم هنگف��ت بين المللي ني��ز مواجه خواهيم
ش��د .حاال بنده از شما س��وال ميکنم که در چنين
ش��رايطى اگر ش��ركتي صاحب تكنولوژي مش��عل
گازهاى آالين��ده را باهزينه خودش خاموش كند و
حتي مجانى هم ببرد ،آيا به به صالح مردم و كشور
نيست؟ حقيقت اينست كه ،مزايدههاى فروش گاز
مشعل سالهاست توسط شركت ملي نفت و شركت
ملي گاز برگزارشدهاما هنوز يك مورد هم در عسلويه
منجر به قرارداد و اجرا حتى با قيمت هر متر مكعب
 ١سنت هم نگرديده است .شايان ذكراست؛ با توجه
ب��ه اينكه اجراى پ��روژه بازيافت گازمش��عل اولين
پااليش��گاه عسلويه با حضور ش��ركتهاى فرانسوى
نيز ،متاسفانه با مانع تحريم ترامپى مواجه شده ،در
چنين شرايطى ،طرح توسعه پايدار توانست با سابقه
كمك گرفتن از نهادهاى بين المللى حامى ،شركتي
آلمانى را كه داراي تجربه اقدام مشابه در كشورهاى
ديگر بوده است را جذب و با تنظيم موافقتانامه يك
برنامه جامع ،ش��امل مطالعات توسط مشاوران طراز
اول بين المللى با هزينه آن شركت و حتي با دريافت

نش نفت از امضاي قرارداد ساخت مخازن ذخيرهسازي نفت خام جاسک؛

لند در مسير متنوعسازي نقاط صادراتي نفت خام
اين قرارداد که در قالب روش

)BOT) Build-Operate-Transfer

امضا شده است ،با  ۲۰۰ميليون
يورو سرمايهگذاري اوليه در
مدت زمان سه سال اجرا خواهد
شد و پس از آن ،به مدت
 ۱۵سال دوره بهرهبرداري
تعيين شده است

اجراي طرحهاي اقتصادي و توس��عهاي و نزديکي به
خليج فارس به عنوان منبع بزرگ توليد نفت و گاز از
ويژگيهاي منحصربهفرد سواحل مکران است.
توسعه مکران؛ گاميبلند در مسير متنوعسازي نقاط
صادراتي نفت خام

مديرعامل ش��رکت ملي نفت ،يک��ي از اهداف
اصل��ي طرح توس��عه منطقه مکران را متنوعس��ازي
نق��اط صادراتي نفت خام ايران عن��وان کرد و گفت:
توس��عه منطقه مکران ميتواند ب��ه دليل نزديکي به

بازارهاي ش��رق آس��يا به بهبود فرآيندهاي صادرات
نفت کش��ور کمک کند .علي کاردر شامگاه يکشنبه
(هشتم مهرماه) در آيين امضاي قرارداد ساخت مخازن
ذخيرهس��ازي نفت خام و تاسيسات جانبي آن در بندر
جاس��ک با ظرفي��ت  ۱۰ميليون بش��که ،اظهار کرد:
شرکت ملي نفت ايران از سال  ۹۳راهبرد برونسپاري
فعاليتهاي بزرگي را در دستور کار قرار داد که از جمله
آن ميتوان به واگذاري بهرهبرداري يک ميدان نفتي،
واگ��ذاري طرحهاي ان جي ال و همچنين نيروگاهها

به بخش خصوصي اش��اره کرد.وي ب��ه اجراي طرح
ساخت مخازن ذخيرهسازي نفت خام در بندرجاسک
در قالبقرارداد روش ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري
( )BOTبهعنوان يکي از نمونهها اش��اره و اظهار کرد:
اميدوارم شرکت پترواميدآسيا و شرکت گروه مديريت
س��رمايهگذاري اميد ،اين طرح را مطابق برنامه و در
زمان تعيينشده اجرايي کنند.مديرعامل شرکت ملي
نف��ت ايران با بيان اين که ب��راي اجراي طرح انتقال
نفت خام گوره به جاسک بايد زنجيرهاي از فعاليتها

عملياتي ش��ود ،تاکيد کرد :ضروري است پيمانکاران
ه��ر يک از بخشه��اي اين زنجي��ره ،کار را مطابق
برنامه زمانبن��دي پيش ببرند تا اه��داف کل طرح با
تاخير روبهرو نش��ود.کاردر ادامه داد :س��اخت مخازن
ذخيرهسازي با ظرفيت  ۱۰ميليون بشکه ،هدف تعيين
ش��ده در فاز نخست است و در فاز بعدي اين ظرفيت
تا  ۲۰ميليون بشکه افزايش مييابد.مديرعامل شرکت
ملي نفت ايران ،ظرفيت توليد روزانه  ۶ميليون بشکه
نفت را قابل دس��تيابي دانس��ت و گف��ت :اگر مطابق
برنامهه��اي آينده بتوانيم تا روزانه  ۳ميليون بش��که
نفت را به پااليش��گاههاي داخل��ي اختصاص دهيم،
توسعه منطقه مکران (به دليل نزديکي به شرق آسيا)
ميتواند در کنار خارک و نقاط ديگر صادراتي به بهبود
فرآيندهاي صادرات نفت در کشور کمک کند.
توسعه مکران به اشتغالزايي در منطقه محروم
جاسک کمک ميکند

در همين حال ،قائم مقام وزير نفت گفت :توسعه
منطقه مک��ران ،فرصتي مغتنم ب��راي بهرهمندي از
ظرفيتهاي سازندگان و مشاوران داخلي و اشتغالزايي
در منطقه محروم جاسک است .مرضيه شاهدايي در
آيين امضاي قرارداد ساخت مخازن ذخيرهسازي نفت

تضمين بانكى از آنه��ا وارد فاز اميدوارى به تحقق
عسلويه پاك نمايد .در موافقتنامه ،كليه هزينههاى
بازيافت توس��ط آن ش��ركت با دريافت تضمين ٢٠
ميليون دالرى از آنها درج شده كه اين مورد هم در
كشور بى سابقه است.
بايد دانس��ت طبق ماده  ٣قرارداد فروش گاز
مش��عل ،نافذ ش��دن آن با قيمت هر متر مكعب ٤
س��نت مش��روط به تأييد هيأت مديره شركت ملى
نف��ت مى باش��د .هم اكن��ون ادامه يافت��ن يا ادامه
نيافتن پروژه  ٨پااليشگاه پاك در عسلويه باحمايت
جن��اب آقاى كاردر مراح��ل نهايي خويش را جهت
مطرح ش��دن در هي��أت مديره ش��ركت ملي نفت
ميگذراند کهاميد اس��ت با هداي��ت و رهنمودهاي
جن��اب مهندس زنگنه و ب��ا رعايت صرفه و صالح
كش��ور و حفظ و حراست از منافع ملي شاهد فصل
نويني از رويكردهاي زيست محيطي و عسلويه اي
پاك باشيم.
آي�اطرحجامعتوس�عهپاي�داردرخصوصپايدارى


توليد و افزايش برداش�ت و يا پيش�گيرى از آلودگيها در

صنعت نفت نيز پروژه اى داشته است؟

بله دراي��ن خصوص نيز كاره��اى خوبى صورت
گرفته است .نتيجه مطالعات و جمع بندى تجارب عملى
تابحال منجر به تنظيم س��ه پ��روژه مهم ديگر در طرح
جامع درس��طح صنعت نفت گرديده كه به دليل طوالنى
شدن مصاحبه فقط به صورت مختصر اشاره ميشود:
 -١بوم��ى س��ازى لولهه��اى  CRAك��ه
حس��استرين بخ��ش طرحهاى پ��ارس جنوبى را
تشكيل ميدهند و در صورت نامرغوب بودن لولهها
ممكن اس��ت حادثه انفجار خليج مكزيك در خليج
فارس تكرار ش��ود .دراين مورد مهم طرح توس��عه
پاي��دار با مقاومت در مقابل ورود لولههاى نامرغوب
خام و تاسيسات جانبي آن در بندر جاسک با ظرفيت
 ۱۰ميليون بش��که اظهار کرد :همانگونه که پيشتر
وزارت نفت ،توسعه در خليج فارس را کليد زد ،اکنون
نيز وزارت نفت پايهگذار توس��عه در مکران ميش��ود.
وي با اشاره به نقش صنعت نفت در درآمدزايي براي
کشور ابراز اميدواري کرد اين روند با اقدامهاي در حال
اجرا با قوت ادامه يابد.وي با بيان اينکه بدون ش��ک
اجراي پروژههاي کالن نفتي به س��رمايهگذاريهاي
داخل��ي و خارجي نياز دارد ،يادآور ش��د :با وجود اين،
شرايط تحريم فرصت مناسبي براي بهرهمندي بيشتر
از ظرفيتهاي داخلي کش��ور فراهم ميکند و بايد از
اين ظرفيتها به بهترين شکل ممکن استفاده کرد.
برنامهريزي براي استفاده حداکثري از توان داخلي
در توسعه مکران

مديرعامل شرکت متن هم از برنامهريزي براي
اس��تفاده حداکثري از توان داخلي در توس��عه منطقه
مک��ران و اجراي طرح انتقال نفت گوره  -جاس��ک
خب��ر داد .تورج دهقاني گفت :طرح س��اخت مخازن
ذخيرهس��ازي نفت در بندرجاسک بخش��ي از پروژه
انتقال نفت گوره  -جاس��ک اس��ت؛ پروژهاي که با
تاکي��د مقام معظم رهبري و دولت با جديت پيگيري
ميش��ود و به توسعه کش��ور در بخش جنوب شرقي
ميانجام��د.وي افزود :افزون بر توس��عه اين بخش،
تنوعبخش��ي به نقاط صادرات نفت و تامين خوراک
واحدهاي پاييندس��تي نيز در اين طرح هدفگذاري
شده اس��ت.دهقاني ،س��رمايه کل طرح انتقال نفت

مذكور ازكشور چين كه درس��ال  ٩٠مقدمات ورود
آنها را با درج نام سه شركت چينى در ليست AVL
فراهم كرده بودند جلوگيرى نمود و با تدوين نقشه
راه عقد قرارداد بومى سازى آنها را موجب شد( .اگر
طرح در طول حيات خ��ود هيچ اقدامى بجز همين
مقاومت در مقابل ورود لولههاى نامرغوب  CRAاز
چين نكرده باشد كافى است).
 -٢پ��روژه تجمي��ع گازهاى فل��ر و احتراق،
تزري��ق به مخازن نفت و گاز ،افزايش برداش��ت از
مخازن يا طرح «تگتاب» كه بخشهايى از آن مانند
 CCSي��ا مه��ار گاز كربن كه تقريب��أ  ١٠برابر گاز
فلر در عس��لويه متصاعد ،اما ديده نمى شود .نمونه
عمل��ى آن در مقياس كوچك نيز موفقيت آميزاجرا
گرديده است.
 -٣پ��روژه  CMOي��ا عملي��ات حفظ ظرفيت
برداش��ت مخ��ازن ك��ه در اواخر ده��ه  ٨٠ارائه ولى
توجهى به آن نش��د!! از ويژگيهاى سى ام اُ ،منتفى
شدن ٧طرح فازهاى موس��وم به طرحهاى  ٣٥ماهه
و صرف��ه جويى  ٤٠ميلي��ارد دالرى و حفظ منافع و
مخازن ملى با روش برداشت بهينه و با مدت بلند تر از
مخازن پارس جنوبى(مانند مخزن طرف قطر) است.
آقاى دكتر احمدى ،ضمن تشكر از وقتى كه در اختيار


دان�ش نف�ت و خوانندگان گذاش�تيد ،اگ�ر نكته پايانى
داريد بفرماييد؟

من هم از نشريه وزين شما تشكر مى كنم و
از همه استدعا دارم جهت تصويب نافذ شدن قرارداد
فروش گاز فلر در هيأت مديره محترم و برداش��تن
گامهاى بلند طرح توسعه پايدار بسوى عسلويه پاك
و احياى مخازن در حال احتضار نار و كنگان وجبران
احساس گناه بنده در تصويب استقراض بيع متقابل
براى پارس جنوبى در قانون برنامه اول ،دعا كنند.
گوره  -جاس��ک و تاسيس��ات جانبي آن را  ۲ميليارد
دالر اعالم کرد و افزود :اين طرح مش��تمل بر احداث
حدود هزار کيلومتر خط لوله  ۴۲اينچ ،پنج ايس��تگاه
پمپاژ درون راهي ،تجهيزات اندازهگيري و مکانيکال،
احداث مخازن ذخيرهسازي و ساخت اسکله صادراتي
است.وي با توجه به اهداف اجراي اين طرح راهبردي
ابراز اميدواري کرد اين طرح در زمانبندي تعيين شده
به سرانجام برسد و ب ه بهرهگيري حداکثري از توان و
ظرفيتهاي داخلي در کشور کمک کند.
توسعه مکران ،بخشي از ظرفيتهاي بالقوه
هرمزگان را شکوفا ميکند

اس��تاندار هرمزگان هم از وزارت نفت و شرکت
مل��ي نفت ايران ب��ه دليل اهتمام به توس��عه منطقه
مک��ران قدرداني کرد و گفت :توس��عه اين منطقه در
شکوفا ش��دن بخش��ي از ظرفيتهاي بالقوه فراوان
اس��تان هرمزگان موثر اس��ت .فريدون همتي اظهار
کرد :هرم��زگان در زمينههاي مختل��ف اقتصادي از
جمله انرژي ،ظرفيتهاي فراوان��ي دارد و  ۴۰درصد
فرآوردهه��اي نفتي مورد نياز کش��ور در اين اس��تان
(پااليش��گاه نف��ت بندرعباس و پااليش��گاه ميعنات
گازي س��تاره خليج فارس) توليد ميشود.وي اجراي
طرح انتقال نفت گوره  -جاس��ک را از حيث افزايش
ظرفيت ذخيرهس��ازي نفت ،نقش اثرگذار پدافندي و
ديگ��ر عوامل ،حائز اهميت و راهبردي خواند و گفت:
با بهرهمندي از توان بخش خصوصي و فعاالن داخلي
ميتوانيم از سد تحريمها عبور کنيم.

جريانسازي براي ظهور
بابک زنجانيهاي جديد
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حميدرضا شکوهي

اگر قرار است داستان بابک زنجانيها
تکرار ش��ود ،همان بهتر که نف��ت ايران به
ف��روش نرود ،زيرا هدف از دور زدن تحريم،
ف��روش نف��ت و بهرهمن��دي از درآمدهاي
آن اس��ت و وقت��ي پولي باب��ت فروش نفت
بازنگردد ،فروش نفت چه فايدهاي دارد؟
روزنامه کيه��ان و حاميان خط فکري
آن که تمايل دارند براي بخشهاي مختلف
دولت و مجلس و ،...تعيين تکليف کنند مدتي است پيگير واگذاري
فروش نفت از س��وي وزارت نفت هستند و حتي وزير نفت را متهم
ميکنن��د که به عمد در پي کاهش فروش نفت اس��ت! اين درحالي
اس��ت که تحريم نفت ايران که قرار بود از آبان ماه آغاز ش��ود عمال
ش��روع ش��ده و برخي کش��ورها از جمله کره جنوبي و ژاپن و ...به
دليل نگراني از پيامدهاي خريد نفت و ميعانات گازي با ايران ،خريد
نف��ت از ايران را کاهش داده يا قطع کردهاند .به گونهاي که حس��ن
روحان��ي رئيس جمهوري در س��خنان خود در جم��ع خبرنگاران در
نيويورک به صراحت گفت تحريمينمانده که آمريکا ش��روع نکرده
باش��د .چنين وضعيتي نشاندهنده دشوار بودن مقابله با تحريمهاي
آمريکاس��ت .اما با اين حال ،برخ��ي مخالفان دولت تمايل دارند اين
انگاره را تقوي��ت کنند که تعمدي در پايين آمدن فروش نفت ايران
وجود دارد! اين موضع از دو زاويه قابل بررسي است .يکي اينکه آيا
واقع��ا وزارت نفت ميتواند به عمد فروش نفت ايران را کاهش دهد
و دوم اينکه منتقدان دولت از طرح اين موضوع به دنبال چيس��تند؟
موض��وع اول را ميت��وان به طور کامل رد ک��رد .چراکه وقتي نفتي
براي فروش وجود داش��ته باش��د – که هم اکن��ون وجود دارد – و
هيچ کش��وري از خريد منصرف نشده باشد ،طبيعي است که وزارت
نفت تمايل ندارد مش��تري خود را از دست بدهد .آنچه سبب کاهش
فروش نفت ش��ده ،انصراف برخي خري��داران يا کاهش ميزان خريد
نفت توسط آنان است .از سوي ديگر ،وقتي دولت به منابع مالي نياز
دارد و يکي از مهمترين منابع مالي دولت نيز – درس��ت يا غلط –
پول نفت است ،آيا ميتوان پذيرفت که دولت در پي کاهش تعمدي
فروش نفت باش��د؟! جالب اينجاس��ت که افرادي اين ادعا را مطرح
ميکنند که خودش��ان در زماني که تحريمها لغو شده و بيژن زنگنه
از بازگش��ت قدرتمندانه ايران به بازار جهاني نفت س��خن ميگفت،
در مقاطع زماني مختلف ،نظر او را زير س��وال ميبردند و توان توليد
ايران را کمتر ميدانس��تند .اما همان افرادي که توان افزايش توليد
نفت ايران را زير س��وال ميبردند حاال دلس��وز کاهش فروش نفت
ش��دهاند! موضوع دوم ،هدف از طرح چنين ادعايي اس��ت .مخالفان
دول��ت ،در حال فش��ار بر دول��ت و بهويژه وزارت نفت هس��تند تا با
طرح اين ادعا که انحصار بر فروش سبب کاهش فروش نفت شده،
واگ��ذاري فروش نفت را به بخش خصوصي به عنوان راهکار نهايي
مط��رح کنند .البته در ارائه راهکار صحي��ح براي دور زدن تحريمها
هيچ مش��کلي نيست .مشکل از آنجا آغاز ميشود که جرياني در اين
زمينه پيشگام شده که نه کارنامه روشني در دفاع از بخش خصوصي
دارد و ن��ه کارنامه قابل دفاعي در زمان دور زدن تحريمها در دولت
اصولگرا از آن بر جاي مانده اس��ت .آن زمان بابک زنجاني به بهانه
دور زدن تحريمه��ا و رفع انحصار فروش نفت توس��ط وزارت نفت
ق��د علم ک��رد ،اما آقايان گويا فراموش کردهان��د که پولي از فروش
نفت توس��ط زنجاني به بيتالمال بازنگش��ت .اگر قرار است داستان
باب��ک زنجانيها تکرار ش��ود ،همان بهتر که نف��ت ايران به فروش
ن��رود .چراکه ه��دف از دور زدن تحريم ،ف��روش نفت و بهرهمندي
از درآمده��اي آن اس��ت و وقتي پولي بابت ف��روش نفت بازنگردد،
فروش نفت چه فايده اي دارد؟ آنها البته از شفافسازي هم نگرانند
و به همين دليل هم فروش نفت در بورس را چندان نميپس��ندند و
کارنامه آنها نش��ان ميدهد صرفا در پي حرکت در فضاي تيره و تار
هستند ،اما اين روند سبب ميشود حتي اگر آنها هم نخواهند ،زمينه
براي تولد بابک زنجانيهاي جديد فراهم شود.

زاگرس جنوبي ،نامزد دريافت جايزه
محيط زيست انستيتو انرژي انگلستان
دانش نفت :شرکت بهرهبرداري نفت
و گاز زاگرس جنوبي براي نخستين بار در
س�طح وزارت نفت ،نام�زد دريافت جايزه
س�ال  ۲۰۱۸انس�تيتو ان�رژي انگلس�تان
( )۲۰۱۸ Energy Institute Awardsدر
بخش محيط زيست شد.
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یادداشت

غالمحسين منتظري ،مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز
زاگرس جنوبي گفت :با اجراي يک اصالحيه فرآيندي و پيش��گيري از
س��وزاندن و هدررفت ماهانه  ۲,۱ميليون مترمکعب گاز ،اين ش��رکت
موفق شد در جمع نامزدهاي دريافت جايزه محيط زيست انستيتو انرژي
انگلس��تان قرار گيرد.وي افزود :اج��راي اين طرح ابتکاري که بهمنظور
کاهش گازهاي ارسالي به مشعل در پااليشگاه گازي فراشبند انجام شد،
افزون بر کاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و بازگشت گاز بازيافتي به
چرخه سوخت پااليشگاه ،ساالنه به طور تقريبي  ۳,۴ميليون دالر بازگشت
س��رمايه براي اين شرکت به دنبال دارد.مديرعامل شرکت بهرهبرداري
نفت و گاز زاگرس جنوبي اظهار کرد :طرح کاهش گازس��وزي شرکت
بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي از ميان  ۱۲۰ش��رکت حاضر در
اين مس��ابقه کانديداي دريافت جايزه شد.منتظري ادامه داد :نوزدهمين
دوره مسابقه ساالنه انستيتو انرژي انگلستان ۲۲ ،نوامبر  ۲۰۱۸مصادف
با يکم آذرماه سال جاري با حضور کانديداهاي اين جايزه در لندن برگزار
ميش��ود.وي ضمن تقدير از روسا و کارشناسان منطقه عملياتي آغار و
داالن ،دي و سفيد زاخور گفت :اين طرح ابتکاري به صورت گروهي و
توس��ط تيم مديريت عمليات ،امور فني و منطقه عملياتي آغار و داالن
اجرا شده است.منتظري گفت :مسابقه انستيتو انرژي انگلستان همه ساله
با حضور شرکتهاي بينالمللي فعال در حوزه نفت ،گاز و انرژي برگزار
ميشود.

تحلیل
گفتمان

مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران تاکید کرد:

فرهنگ ايمني بايد در صنعت نفت نهادينه شود

ح��وزه نفت فالت قاره مميزي و بازرس��ي
ايمني شدهاند.وي نوس��ازي ناوگان ايمني
و آتشنش��اني براي مقابله ب��ا حوادث را از
اقدامهاي اساسي واحد  HSEشرکت نفت
فالت ق��اره ايران عنوان ک��رد و افزود :به
منظور نوسازي ناوگان ايمني و آتش نشاني،
تاکنون  ٤٠٠ميليارد ريال اعتبار تخصيص
داده شده است .شيريانپور در پايان اظهار
کرد :کارکنان ش��رکت نفت فالت قاره به
لحاظ دانش عملي و تجربه عملياتي نسبت
به ديگ��ر کارکنان زيرمجموعه وزارت نفت
در ش��رايط مطلوبي ق��رار دارند و مطالعات
مفهوميپدافن��د غيرعامل و تدوين نقش��ه
راه پدافند غيرعامل را از طريق مش��اوران
ذيصالح دنبال ميکنيم.

دان�ش نف�ت :مديرعامل ش�رکت نفت
فالت قاره ايران با اش�اره به حساس�يت کار
در مناط�ق عملياتي فراس�احلي ،بر ضرورت
نهادينهس�ازي فرهنگ ايمني در صنعت نفت
تاکيد کرد.

مهندس حميد ب��ورد در آييني که به
مناسبت بزرگداشت روز ايمني و آتشنشاني
در اي��ن منطقه برگزار ش��د ،گفت :با وجود
همه کاس��تيها و مشکالت موجود ،منطقه
بهرگان توانسته با تمهيدات انديشيده شده،
تولي��د نفت را ن��ه تنها تثبيت کن��د ،بلکه
افزاي��ش دهد.وي با اش��اره ب��ه تقارن روز
ايمني و آتشنش��اني با هفته دفاع مقدس
گفت :هرچند جن��گ تبعات جبرانناپذيري
به همراه داشت ،اما داستانها و درسهايي
را در دل خود داشت که مانند يک گنجينه
بيانته��ا اس��ت.بورد با بيان اينکه کش��ور
هم اکنون با جنگ اقتصادي روبهرو است،
ادامه داد :جنگ هر روز ش��کل جديدي به
خ��ود ميگيرد .جنگ تمامعيار اقتصادي بر
کش��ور سايه افکنده و ما به عنوان سربازان
جبهه اقتصادي ت�لاش خواهيم کرد موانع
را يکي پس از ديگري پش��ت سر بگذاريم
و س��ربلند بي��رون آييم.وي اف��زود :منطقه
به��رگان به لح��اظ موقعي��ت جغرافيايي و
فيزيک��ي در س��ختترين ش��رايط کاري
قرار دارد و افزون بر بررس��ي شاخصهاي
کميدر حوزه بهداش��ت ،ايمن��ي و محيط
زيس��ت ( ،)HSEالزم اس��ت براي نهادينه
ک��ردن فرهنگ ايمن��ي در بي��ن کارکنان
مناط��ق عملياتي ت�لاش کنيم.بورد اظهار
ک��رد :در گذش��ته تنه��ا مفه��وم ايمني و
آتشنش��اني مت��داول و مرس��وم ب��ود ،اما
امروز بهداش��ت و محيط زيس��ت دو مقوله
جداييناپذير بخش ايمني اس��ت که در زير
یادداش

ت تحلیلی

صرفهجويي منطقه عملياتي بهرگان در
مصرف آب و برق

مجموع��ه  HSEقرار دارند و س��تاد بحران
موضوع ديگري اس��ت ک��ه آن هم به اين
مجموعه پيوسته است.
تخصيص  ۴۰۰ميليارد ريال اعتبار براي
نوسازي ناوگان ايمني نفت فالت قاره

در همين حال ،رئيس  HSEش��رکت
نفت ف�لات قاره اي��ران از تخصيص ۴۰۰
ميلي��ارد ريال اعتبار براي نوس��ازي ناوگان
ايمني و آتش نش��اني اين شرکت خبر داد.
ايمان ش��يريانپور ،رئيس واحد بهداش��ت،
ايمني و محيط زيس��ت ،مديريت بحران و
پدافند غيرعامل اين ش��رکت ،گفت :وجود
سکوهاي س��روش و نوروز و الگوگيري در
حوزه  HSEس��کوها از شرکت انگليسي-
هلندي ش��ل ،به��رگان را به ي��ک منطقه

پيش��تاز در اي��ن ح��وزه بدل کرده اس��ت.
وي ادام��ه داد :در ش��رکت نف��ت ف�لات
ق��اره مجموعهاي از فعاليته��ا و عمليات
صنعت��ي و غيرصنعتي انجام ميش��ود که
ض��رورت دارد براي تحق��ق اهداف HSE
هم��ه عملياتها توأمان ديده ش��ود و اين
مه��م نيازمند نگاه��ي چندوجهي اس��ت.
ش��يريانپور در توضيح اي��ن مطلب افزود:
ن��گاه ما نبايد تنها ب��ه فعاليتهاي صنعتي
مح��دود باش��د .فعاليته��اي غيرصنعتي
مانند فعاليته��اي فرودگاهي ،فعاليتهاي
درياي��ي ،بهرهبرداري ،هواي��ي و ...نيز بايد
در اي��ن زمين��ه مدنظ��ر ق��رار گيرد.رئيس
 HSEش��رکت نفت فالت قاره اظهار کرد:
در دورهاي موضوع  HSEبه داش��تن لباس

کار و کالهايمني محدود بود ،اما امروز اين
مسئله مفهوم گس��تردهتري دارد.وي ادامه
داد :آم��وزش نيروهاي ايمني در حوزههاي
فرآين��دي ضرورتي اجتنابناپذير اس��ت و
دس��تيابي به آن به بهرهمن��دي از دانش و
مفاهي��م مختلف ايمني ني��از دارد.به گفته
وي ،حوزههاي مهندس��ي و حفاري بايد به
مسئلهاموزش مفاهيم ايمني و  HSEورود
يابن��د و فرآينده��اي ايمني را به رس��ميت
بشناسند.ش��يريانپور گف��ت :نزدي��ک به
 ١٥درص��د از تجهيزات نفت��ي فالت قاره
در ن��اوگان ايمن��ي و آتشنش��اني نيازمند
بازس��ازي جدي اس��ت و  ٥٥درصد نيز به
تامين اعتبار براي بهبود شرايط موجود نياز
دارد .به گفته وي ،همه ش��رکتهاي فعال

تسويه ارزي خوراک پتروشيميها ،راهکاري جهت توسعه زنجيره ارزش
سيد احسان حسيني

دانش نفت :تس��ويه ارزي خوراک پتروشيميهاي
باالدستي بهترين سياس��ت جهت کاهش رانت موجود
در ن��رخ ارز و کمک به توس��عه زنجي��ره ارزش در اين
صنعت است.بدعهدي پتروشيميها در ارائه ارز صادراتي
خ��ود در بازار داخلي (س��امانه نيما ،ب��ازار ثانويه) باعث
ش��د که دولت جهت تش��ويق واحدهاي پتروش��يميبه
عرض��ه ارز خ��ود در ب��ازار داخلي ،نرخ تس��عير خوراک
پتروش��يميها را که قبال با ارز  4200توماني محاس��به
ميش��د را به ارز  3800توماني تغيي��ر دهد.اما عليرغم
سياستهاي تشويقي دولت ،باز هم پتروشيميها حاضر
ب��ه عرض��ه ارز خود ،ابتدا در س��امانه نيما و س��پس در
بازار ثانويه نش��ده و همچنان تماي��ل دارند که ارز خود
در بازار آزاد و با قيمتهاي باالتري به فروش برس��انند
ک��ه اين موض��وع نقش قاب��ل مالحظهاي در تش��ديد
نوس��انات ارزي در ماههاي اخير داشته است.بايد توجه
داش��ت که بهاي خوراک واحدهاي پتروشيميبر اساس
فرمولي مش��خص و به صورت ارزي محاس��به ش��ده و
س��پس با در نظر گرفتن نرخ تس��عير ،به صورت ريالي
تس��ويه ميش��ود .فلذا ضرورت دارد که دولت به جاي
ارائهي تخفيف در خوراک پتروش��يميها و تشويق آنها
ب��ا عرض��ه ارز خود در ب��ازار ثانويه ،هم��ان ابتدا بهاي
خوراک پتروش��يميها را به ص��ورت ارزي دريافت کند.
در اين راس��تا کميس��يون اقتصادي مجلس طرحي دو
فوريتي با موضوع الزام دولت به تس��ويه حساب ارزي با
خري��داران داخلي گاز ،نفت خام و ميعانات گازي تدوين
کرده است که با تصويب اين طرح مشکالت ،دولت در
نظارت و مديريت بر بازار ارز کش��ور حل خواهد شد.اما
مطرح شدن طرح دوفوريتي مجلس مبني بر الزام دولت
به تس��ويه ارزي خوراک پتروش��يميها ،با واکنشهاي
متعددي همراه ش��د .در اين ميان يکي از حوزههايي که
محل بحث مديران پتروشيميها بوده ناظر به ضرورت
حمايت دولت از واحدهاي پتروشيميجهت شکلگيري
زنجيره ارزش و ايجاد اشتغال و همچنين ارزآوري براي
کش��ور در دوران تحريمها اس��ت.در واقع موافقان رانت
ارزي پتروش��يميها ادعا ميکنند که آنچه باعث ساخت
واحدهاي پتروش��يميو تکميل زنجي��ره ارزش افزوده و
به تبع آن ارزآوري و ايجاد اش��تغال طي س��نوات اخير
ش��ده همين ران��ت خوراک بوده اس��ت در نتيجه تداوم
رانت موجود جهت توس��عه اين صنعت امري حياتي به
شمار ميآيد.
جهت پاسخ به ادعاي مطرح شده ذکر چند نکته ضروري


است:

همچني��ن رئي��س منطق��ه عملياتي
بهرگان از کاهش  ۵درصدي مصرف برق
و کاه��ش  ۲۵درصدي مصرف آب در اين
منطقه عمليات��ي خبر داد و گفت :توجه به
مسائل زيس��ت محيطي و کاهش مصرف
انرژي را بهطور مستمر در اين منطقه دنبال
ميکنيم .عليرضا قانع��ي اظهار کرد :مهار
حوادث بايد س��رلوحه کار صنعتگران باشد
و بايد با حفظ ايمن��ي ،از بروز هر حادثه و
هرگونه اختاللي در توليد جلوگيري کنيم.
رئيس منطقه بهرگان ب��ا بيان اينکه اين
منطقه به لحاظ رعايت شاخصهاي ايمني
و محيط زيس��تي پيشتاز اس��ت ،ادامه داد:
دليل اين پيش��تازي ،تالش براي نهادينه
کردن فرهنگ ايمني در منطقه بوده است.
وي افزود :برگزاري بي��ش از  ٥٠مانور در
زمينههاي مختلف از ديگر اقدامهاي انجام
شده در حوزه  HSEمنطقه بهرگان است.

 .3تغيير در نگرش دولت؛ توسعه زنجيره ارزش در
صنعت پتروشيمي

 .1چالش اصلي دولت ،مديريت منابع ارزي
صادرکنندگان

ارزآوري پتروشيميها در صورتي يک نکته مثبت
تلقي ميش��ود که تحت نظ��ارت دولت و در راس��تاي
سياس��تهاي بانک مرکزي به کار گرفته شود .در حال
حاض��ر مديري��ت ارز صادراتي پتروش��يميها به چالش
اصلي دولت تبديل ش��ده ،چرا که رويکرد منفعت طلبانه
پتروشيميها نقش مهميدر عدم موفقيت سياستهاي
ارزي دولت داش��ته است.اظهارات تند حسن روحاني در
چهاردهمين جش��نواره ملي ش��هيد رجايي در تاريخ 17
ش��هريورماه که مخاطب اصلي آن پتروشيميها بودند،
به خوبي بيانگر نقش مخرب پتروش��يميها در تش��ديد
نوسانات ارزي کشور است.روحاني در اين مراسم گفت:
«بخش��ي از التهاب در بازار ارز خارجي اس��ت اما من به
عنوان رييس دولت اعالم ميکنم که بخشي از التهابات
داخلي اس��ت يعني صادرکننده اي دولتي و خصولتي ارز
صادراتي را که بايد امروز در اختيار سامانه نيما قرار دهد،
صبر ميکند  48ساعت ديرتر ميدهد و اين کار خيانت
به کش��ور است.من ديروز به يکي از مسئولين گفتم اگر
کسي اين کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفي به
دادگاه باشد .رييس جمهوري خطاب به مديراني که ارز
صادراتي را ديرتر به سامانه نيما تحويل ميدهند ،گفت:
اي��ن کار را ب��راي اين انجام ميدهي که بگويي س��ود
بيشتري نصيب شرکت خود کرده اي و سهم خودت در

پايان سال را باالتر ببري؟ با اين کار به همه ملت ايران
صدمه ميزنيد».
.2عدم توسعه متوازن زنجيره ارزش در صنعت
پتروشيمي

در حال حاضر پتروش��يميها ،خ��وراک خود را با
ارز  3800تومان��ي دريافت ميکنن��د و ارز صادراتي خود
را در ب��ازار ثانوي��ه به فروش ميرس��انند .ب��ا توجه به
نوس��انات نرخ ارز و افزايش روز به روز قيمت ارز عمال
اي��ن اختالف نرخ ارز افزاي��ش يافته که اين خود باعث
ش��ده يک حاشيه سود مطلوب براي پتروشيميها ايجاد
ش��ود .در نتيجه اين زمينه ايجاد ش��ده که تاسيس يک
پتروشيميباالدس��تي و اندک ف��رآوري بر روي خوراک
دريافتي و س��پس فروش ارز صادرات��ي ان در بازار آزاد
س��ود زيادي براي س��رمايهگذار به ارمغ��ان بياورد فلذا
اساس��ا تمايلي به ش��کلگيري زنجيرهه��اي پايين تر
ايجاد نميش��ود.همچنين رانت موج��ود در اختالف ارز،
موجب ش��ده که پتروش��يميهاي باالدس��تي به جاي
ف��روش فرآوردههاي خود در ب��ورس کاال با ارز 4200
توماني به پتروشيميهاي مياندستي و تزريق ان به اين
واحدها جهت توس��عه زنجي��ره ارزش ،با هدف افزايش
درآم��د ارزي اقدام به صادرات فراوردههاي خود کرده و
به مقدار کافي فرآورده در اختيار واحدهاي پايين دستي
قرار ندهند که اين پديده س��بب تشديد توسعه نامتوازن
خواهد شد.

لزوم حمايت از واحدهاي پتروش��يميبراي توسعه
زنجيرهي ارزش امري منطقي و پذيرفته شده است .اما
نکتهاي که بايد توجه داش��ت اين است که اين حمايت
بايد قدم به قدم به صورت مشروط صورت گيرد تا موثر
واقع ش��ود .در حال حاضر ايجاد شرايط ناعادالنه باعث
توسعه نامتوازن صنعت پتروشيميکشور شده است.زيرا
هماکنون پتروش��يميهاي ميان دستي خوراک موردنياز
خ��ود را از ب��ورس کاال ب��ر مبن��اي ارز  4200توماني
خري��داري کرده و پتروش��يميهاي باالدس��تي خوراک
موردن نياز خود را با ارز  3800توماني دريافت ميکنند
که اين موضوع عمال باعث ميشود که ميل به تاسيس
پتروشيميهاي باالدستي افزايش يافته و توسعه زنجيره
ارزش در اين صنعت با مشکل مواجه شود.اعطاي رانت
خ��وراک هر چن��د در ابتداي کار يک سياس��ت صحيح
به ش��مار ميآمد و باعث ش��کلگيري پتروشيميهاي
باالدس��تي ش��د اما تداوم اين سياس��ت در حال حاضر
باعث توقف روند توس��عه زنجيرهي ارزش پتروشيميها
ش��ده اس��ت.پيگيري سياس��ت حمايت مش��روط بايد
به صورتي باش��د که بعد از تاس��يس صنايع باالدس��تي
پتروش��يميحمايت دولتي از اين واحدها برداشته شده و
در ايجاد صنايع ميان دس��تي درنظر گرفته شود و بدين
ترتي��ب قدم به قدم با حمايت مش��روط ش��رايط براي
توس��عه زنجيره ارزش فراهم ش��ود ،ام��ا در حال حاضر
نه تنها مزيت نس��بي ايجاد ش��ده در صنايع باالدس��تي
حذف نش��ده ،بلکه بر ميزان حمايتها نيز افزوده ش��ده
اس��ت.در مجموع به نظر ميرس��د که طرح دو فوريتي
مجلس با موضوع الزام دولت به تس��ويه حساب ارزي با
خريداران داخلي گاز ،نفت خام و ميعانات گازي ،راهکار
اصلي براي کمک به توسعه زنجيره ارزش پتروشيميها
است.در واقع تس��ويه ارزي خوراک پتروشيميها باعث
ميشود که تفاوت قيمت ارز در بورس کاال و ارز خوراک
پتروشيميهاي باالدستي از بين برود و هم چنين مزيت
ايجاد ش��ده در ف��روش ارز صادراتي پتروش��يميهاي
باالدس��تي در ب��ازار آزاد ب��ه صورت قاب��ل مالحظهاي
کاهش يابد.بدين صورت رانت داده ش��ده در ابتداي کار
که زمينه را براي تاس��يس پتروش��يميهاي باالدستي
فراهم کرده بود ،حذف ميشود .عالوه بر اين در صورت
پياده سازي اين سياست ،بهاي خوراک پتروشيميها به
صورت ارزي در اختي��ار دولت قرار ميگيرد که اين امر
تواناي��ي دولت در کنترل و مديريت ب��ازار ارز داخلي را
افزايش ميدهد.

معدن
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استاندارد بخش معدن ،نيازمند
کار جدي است

دکتر کرباسيان در همايش «چشم انداز فلزات غيرآهني ايران» اعالم کرد:

معاون طرحهاي توس�عه معدن و صناي�ع معدني گفت :در بحث
اس�تاندارد بخ�ش معدن به لحاظ فني و علمي ،مس�ير طوالني داريم و

ضرورت تهيه نقشه راه فلزات غيرآهني
دانش نفت :رييس هيات عامل ايميدرو
در همايش»چشم انداز فلزات غيرآهني ايران
و فناوريه�اي وابس�ته با نگاهي ب�ه توليد و
ب�ازار» ب�ر ض�رورت تهي�ه نقش�ه راه فلزات
غيرآهني تاکيد کرد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت رواب��ط
عموميس��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن
و صناي��ع معدن��ي ايران(ايمي��درو) ،مهدي
کرباسيان گفت :در حوزه زغالسنگ با همت
ايميدرو نقشه راه تهيه شده و نياز است براي
فلزات غيرآهني نيز نقشه راه تهيه شود.وي
گفت :طرح جامع فوالد به روز شده است و
اميدواريم بتوانيم ب��ا کمک وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت طرحهاي جام��ع ديگر را
تهيه کنيم.کرباسيان اظهار کرد :ايميدرو در
دول��ت يازدهم و دوازدهم توانس��ت جايگاه
حوزه معدن و صنايع معدني را در بين مردم
و سياس��تگذاران ارتق��ا دهد.ريي��س هيات
عام��ل ايميدرو در ادامه افزود :بخش معدن
و صنايع معدني بيش از  20درصد صادرات
غيرنفت��ي را در اختي��ار دارد و بي��ش از 23
درصد ارزش بورس در شرکتهاي معدن و

صنايع معدني است که نشان دهنده جايگاه
مهم بخش معدن و صنايع معدني در توسعه
اقتصاد کشور اس��ت .اقتصاد ايران ،نوظهور
اس��ت و با توجه به مزيتهاي حوزه فلزات
غير آهني باي��د با همکاري يکديگر در اين
حوزه جهش ايجاد کنيم.
سياست از اقتصاد فاصله بگيرد

کرباسيان تاکيد کرد :بايد بپذيريم که
سياست را از حوزه اقتصاد کم رنگ کنيم
و شرايطي فراهم کنيم تا اقتصاديها کار
خ��ود را انجام دهن��د.وي تصريح کرد :در
بخش س��رب و روي توانستيم به جايگاه
ويژه بين المللي دست يابيم و دغدغههاي
فعاالن حوزه روي را کاهش دهيم .در اين
حوزه مش��کل معدن مهدي آباد را مرتفع
کرديم و اکنون کنسرس��يوم آن تش��کيل
ش��ده و مش��غول به کار است.کرباس��يان
افزود :ش��رکت تهيه و تولي��د مواد معدني
ايران نيز در س��ال  95بخ��ش زيرزميني
مع��دن انگ��وران را فعال کرد کهامس��ال
تکمي��ل خواهد ش��د و ذخاي��ر را افزايش
خواهد داد.

مس از انحصار خارج شود

ب��ه گفته رييس هي��ات عامل ايميدرو،
ايران در حوزه مس جايگاه مناسبي در توليد،
ص��ادرات و اج��راي پروژهه��ا دارد .معتقديم
ش��رکت ملي صنايع مس ايران بايد از حالت
انحصاري خارج ش��ده و خصوصي تر باش��د
چرا که اين ش��رکت با قوانين ما س��ازگاري
نداش��ته و بايد سياس��تگذاري جديد صورت
گي��رد.وي گفت :معدن  2هزار س��اله نخلک

با همکاري بخش خصوصي و ش��رکت تهيه
و تولي��د مواد معدن��ي ايران توانس��ت در 5
ماهه نخست سال جاري 100درصد افزايش
تولي��د را به ثبت رساند.کرباس��يان ادامه داد:
س��رمايه گذاري در ح��وزه آلومينيوم با وجود
مش��کالتي از قبيل تامين مواد اوليه موفقيت
آمي��ز بوده و طرح آلوميني��وم جنوب تا پايان
س��ال جاري افتتاح ميشود.وي تصريح کرد:
ط��رح اح��داث  2کارخانه پ��ودر آلومينيوم با

زغالسنگ ،سنگ آهن و بوکسيت در صدر معدنکاري جهان

در افريقاي جنوبي ،آمريکا و چين کاهش
توليد  2016نسبت به  2012گزارش شده
اس��ت .اين در حالي اس��ت ک��ه برزيل و
استراليا به دليل سرمايه گذاري در معادن
جديد (به منظور جايگزيني معادن قديمي)
شاهد رشد توليد بودند.

دانش نفت :زغالس�نگ ،س�نگ آهن و
بوکسيت بيشترين ميزان معدنکاري در جهان
را به خود اختصاص دادند.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عموميسازمان توس��عه و نوسازي معادن و
صنايع معدني ايران(ايميدرو) ،به نقل از وب
سايت Mining Technologyدر سال2016
ميالدي بيشترين معدنکاري در بخشهاي
زغالس��نگ ،س��نگ آهن ،بوکسيت ،سنگ
فس��فات و گچ بوده اس��ت.بنا ب��ر گزارش
انجمن جهاني زغالسنگ ،ذخاير زغالسنگ
جهان بيش از يک تريليون تن برآورد شده
اس��ت .بنابراين قرار گرفتن زغالس��نگ در
صدر فهرس��ت معدنکاري دني��ا قابل تصور
اس��ت .در س��ال 2016مي�لادي ،مجموع
توليد جهاني زغالس��نگ  7.4ميليارد تن به
ثبت رس��يد .اين رقم در مدت مش��ابه سال
2012ميالدي 8 ،ميليارد و 200ميليون تن
گزارش شده است .چين به عنوان پرچمدار
توليد زغالس��نگ در جهان توانست در سال
 2016علي رغم کاهش  16درصدي نسبت
به س��ال  2012با توليد س��ه ميليارد و 300
ميليون تن زغالس��نگ کم��اکان بزرگترين
توليد کننده اين ماده معدني باش��د.چين در

رتبه سوم :بوکسيت با توليد جهاني 289
ميليون تن

اهداف خود تولي��د  3ميليارد و 400ميليون
تن زغالس��نگ در سال  2016را پيش بيني
کرده بود که نتوانست به آن دست يابد و به
نظر ميرس��د منابع تجديدپذير انرژي پا به
عرصه ظهور گذارند و اين روند نزولي توليد
زغالس��نگ ادامه يابد.اين در حالي است که
توليد زغالسنگ در س��ال 2017ميالدي با
 3.3درصد رشد نسبت به سال گذشته به 3
ميليارد و  520ميليون تن رسيد.
رتبه دوم :توليد 4.6ميليارد تن سنگ آهن
و آهن خام

طي سال 2016در مجموع 4ميليارد

یادداش

ت تحلیلی

يادداشتي از روابط عمومياتحاديه اوپکس

دانش نفت :اتحادي��ه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت،
گاز و پتروش��يميبه عن��وان بزرگتري��ن تش��کل خصوصي
صادراتي کش��ور نه رانتي ميخواهد و ن��ه موافق ايجاد اين
رانت اس��ت .تجارت بايد در ش��رايط مس��اوي ايجاد شده و
صادرات نيز بايد در ترازوي عدالت صورت بگيرد.
همچني��ن ابالغ بخش��نامههاي متع��دد و مبهم باعث
س��ردرگميصادرکنندگان و توليدکنندگان شده است که اين
موضوع با تقويت صادرات تناقض دارد.اتحاديه اوپکس معتقد
اس��ت قيمت نفتگاز و نفتس��فيد بايد آزاد باشد و هرگونه
رانتي براي فرآوردهها حذف ش��ود .نحوه عرضه ارز صادراتي
بخش خصوصي نيزهيچ توجيه اقتصادي ندارد با اين وصف
که بخش خصوصي خ��وراک واحدهاي توليدي را با نرخ ارز
آزاد (ح��دود  14هزار تومان) تحويل بگيرد اما ملزم به عرضه
آن ب��ا نرخ حدود هش��ت هزار تومان در س��امانه بازار ثانويه
باش��د اين در حالي است که بسياري از توليدکنندگان بخش
نيمه دولتي از رانتهاي مختلف در بخش خوراک اس��تفاده
ک��رده و نرخ خوراک را با عرضه حدود  4200توماني تحويل
ميگيرند .خواس��ته اتحاديه اين است که هرگونه رانتي را در
فرآوردهها بردارند ،زيرا بخش خصوصي در ش��رايط مساوي
ميتواند توليد و بازاريابي بهتري داش��ته باش��د و وجود رانت
ب��ه توليد و صادرات اعضاي اتحادي��ه صدمه ميزند.در حال
حاضر صادرکنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيميبايد
ارز صادراتي خود را با قيمت س��امانه نيما وارد کش��ور کنند،
اعض��اي اتحاديه تفاوت قيمت ميان اين س��امانه و س��امانه
س��نا را که خوراک بر اس��اس آن در اختيار آنها قرار ميگيرد

و  600ميلي��ون تن س��نگ آه��ن و آهن
خ��ام در جهان توليد ش��ده اس��ت .توليد
جهاني س��نگ آهن از  2ميلي��ارد و 900
تن در س��ال  2012ب��ه  3ميليارد و 300
ميليون تن در س��ال  2016افزايش يافت.
ب��ا اين وجود ،مجم��وع توليد جهاني آهن
خام از يک ميليارد و 240ميليون در سال
 2013ب��ه يک ميلي��ارد و 230ميليون در
س��ال  2016کاه��ش يافت.کاهش عيار
س��نگ آهن و افزاي��ش هزينههاي توليد
منجر به افت توليد در برخي کش��ورهاي
بزرگ توليدکننده س��نگ آهن شده است.

تولي��د جهاني بوکس��يت در س��ال
2016ميالدي  289ميليون تن اعالم شده
است .بوکس��يت به عنوان يکي از عناصر
مهم در توليد آلومينيوم طي  5س��ال اخير
دچار نوس��ان بود.پنج کش��ور توليد کننده
برتر بوکسيت در جهان هند ،گينه ،برزيل،
چين و اس��تراليا هستند که همگي از سال
 2012شاهد رش��د توليد اين ماده معدني
بودند.
 276ميليون تن سنگ فسفات

سنگ فسفات چهارمين ماده معدني
اس��ت که 276ميليون تن توليد را در سال
 2016به ثبت رس��انده اس��ت .طي مدت
مذکور چين با توليد 144ميليون تن سنگ
فس��فات بيش از نيمياز تولي��د اين ماده
معدني را ثبت کرد .جزيره کريس��مس که

بايد در اين حوزه ،کار بسيار جدي صورت گيرد.

مش��ارکت ايميدرو و بخ��ش خصوصي فعال
ش��ده اس��ت و برنده مناقصه طرح گينه نيز
طي  2ماه آينده مش��خص ميشود و نگراني
تامين پودر آلومينيوم برطرف ميشود .اکنون
مي��زان ذخيره بوکس��يت از 15ميليون تن به
 35ميليون تن افزايش يافته اس��ت اما هنوز
در اين ح��وزه کمبود وجود دارد.رييس هيات
عام��ل ايميدرو ب��ه توليد س��االنه 7تن طال
درايران اش��اره کرد و گف��ت :در بخش طال
نيز طي  2هفت��ه آينده عمليات فاز  2طالي
زرش��وران آغاز ميش��ود .يکي از افتخارات
ايميدرو در دوره جديد بحث اکتش��افات بود
که ب��ا هم��کاري وزارت صمت و س��ازمان
زمين ئشناسي و اکتش��افات معدني عمليات
مقدماتي اکتش��اف 270ه��زار کيلومتر مربع
انج��ام و 200هزار کيلومت��ر مربع ژئوفيزيک
هواي��ي صورت گرفت .اين ميزان اکتش��اف
يک رکورد تاريخي است و اطالعات خوبي را
در اين حوزه فراهم ميکند.وي رابطه صنعت
و دانش��گاه را ضعيف دانس��ت و خاطرنشان
ک��رد :بخش خصوصي ،عموميو دولتي بايد
توجه بيشتري به اين حوزه داشته باشند.

در جنوب شرق آسيا و در  320کيلومتري
جنوب جزيره ج��اوه در اقيانوس هند قرار
دارد يکي از منابع تامين فس��فات اس��ت.
اين جزيره 1800نفر جمعيت دارد .در سال
 2016توليد فس��فات جزيره کريس��مس
770هزار تن گزارش شده است.
توليد 267ميليون تن گچ

گچ يکي از مواد معدني مورد استفاده
در س��اخت و س��از اس��ت که رتبه پنجم
معدنکاري س��ال  2016را دارد .توليد اين
ماده معدني روند افزايشي يکنواختي را از
س��ال 2012تجربه کرد .توليد جهاني گچ
از  258.1ميلي��ون تن در س��ال  2012به
267.1ميليون تن در سال  2016افزايش
يافته است .تحليلگران پيش از اين ميزان
توليد گچ جهان را در س��ال  2016حدود
252ميلي��ون تن پيش بين��ي کرده بودند.
چين ب��ه عن��وان بزرگتري��ن توليدکننده
گ��چ جهان 130ميليون ت��ن توليد جهاني
س��ال 2016ميالدي را به خود اختصاص
داد .همچني��ن اي��ران به عن��وان دومين
توليدکنن��ده اين م��اده معدني  16ميليون
ت��ن توليد گچ را طي مدت مذکور به ثبت
رساند.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميس��ازمان توسعه
معادن و صنايع معدني ايران ،اردشير سعدمحمدي در پنل تخصصي
پاس��خگويي مسئوالن «همايش چشم انداز فلزات غيرآهني ايران و
فناوريهاي وابسته با نگاهي به توليد بازار» با بيان اين مطلب اظهار
داش��ت :معادني قابل رقابت اند که حداقل اس��تاندارد در استخراج را
رعايت کنند.وي افزود :متاس��فانه قيمت تمام شده توليد مواد معدني
در ايران نس��بت به اس��تانداردهاي جهاني باالست .به عنوان مثال،
قيمت تمام ش��ده توليد سرب و روي در دنيا حدود  1350دالر است
اما در ايران بيش از  2هزار دالر است.

ارسال آثار  300عکاس حرفه اي به جشنواره
عکس معدن

آث�ار بي�ش از  300عکاس حرفه اي کش�ور به جش�نواره عکس

معدن ارسال شده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميس��ازمان توسعه
و نوس��ازي مع��ادن و صنايع معدني ايران ،دومين جش��نواره عکس
کيميا در خانه هنرمندان با هدف استفاده از حافظه و دانش تصويري
عکاسان براي گس��ترش و ترويج موضوعات مرتبط با بخش معدن
و صنايع معدني ،ايجاد ارتباط بين اهالي فرهنگ و هنر با مس��ئوالن
بخش معدن و صنايع معدني ،فراهم آوردن امکان عرضه و اش��اعه
نظرات و ايدههاي نو درباره چگونگي و چيس��تي فعاليتهاي معدني
و ارتب��اط آن با توس��عه اقتص��ادي در بين جامعه عکاس��ان به طور
خاص و هنرمن��دان به طور عام ،برگزار ميش��ود.تاکنون يک هزار
و  ۹۸۳عکس از س��وي عکاسان حرفهاي براي شرکت در جشنواره
عکس معدن ارسال شده است.اين جشنواره با موضوعات «انسان و
معدن»« ،ش��کوه معدن و صنايع معدني» و «ايمني و محيط زيست
در معدن و صنايع معدني» برگزار خواهد ش��د.دومين جشنواره ملي
عکس معدن با اهداي نش��ان کيميا به عکاسان برتر بخش معدن از
س��وي ايميدرو طي روزهاي  18تا  28آبان امس��ال برگزار ميشود.
نخس��تين جش��نواره معدن نيز يکم ت��ا چهارم م��رداد  96در محل
ايميدرو برگزار شد.
مدير مجتمع سنگ آهن سنگان:

معدن سنگ آهن سنگان جزو  10معدن
بزرگ دنيا ميشود

مدير مجتمع س�نگ آهن س�نگان گفت :با انج�ام عمليات خاکي

جديد ،اين معدن جزو  10معدن بزرگ دنيا ميشود.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميسازمان توسعه
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران ،مرتضيهاشم پور با بيان
اين مطلب اظهار داش��ت :س��ال  98به  40ميليون تن س��نگ نياز
داري��م که براي اس��تخراج اين ميزان کانس��نگ ،بايد  120ميليون
ت��ن باطله برداري صورت گي��رد.وي افزود :از س��ال آينده به بعد،
 160ميليون تن عمليات خاکي در اين منطقه انجام خواهد ش��د که
بزرگترين عمليات خاکي در ايران اس��ت .اين ميزان عمليات خاکي،
معدن س��نگان را به يکي از  10معدن بزرگ دنيا تبديل ميکند .در
حال حاضر بيش��ترين رکورد عمليات خاک��ي دنيا تنها  100ميليون
تن اس��ت.مدير مجتمع سنگ آهن س��نگان بيان کرد :بيش از يک
ميلي��ارد تن ذخيره قطعي معدني در منطقه س��نگان وجود دارد که
قابل استخراج اس��ت .ذخيره زمين شناسي اين منطقه ۱.۵ ،ميليارد
تن در کش��ور است که رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده
اس��ت.وي افزود :تاکنون  300هزار مترعمليات اکتش��افي در معدن
انجام شده که در يک مرحله ،تا عمق  1200.6متر اکتشاف صورت
گرفته اس��ت و عميقترين اکتش��اف در حوزه سنگ آهن در تاريخ
معدني ايران محسوب ميشود.

خطر ورشکستگي کامل واحدهاي صادراتي
اجحاف دانس��ته و تداوم آن را موجب ورشکستگي واحدهاي
تولي��دي اين حوزه ميدانند .اما آنطور که به نظر ميرس��د
ماجرا براي واحدهاي پاييندس��تي ابعاد سختتري دارد چرا
ک��ه آنها خوراک و مواد اوليه را نيز با ارز آزاد تامين ميکنند.
يکي ديگر از مش��کالت اعضاي اتحاديه آزاد ش��دن س��قف
رقابت در بورس کاال اس��ت که در حال حاضر با قيمت ۳.۵
برابر رقابت وجود دارد .در اين شرايط توليدکنندهامکان رقابت
نخواهد داش��ت .با آزاد شدن سقف رقابت قيمتها باال رفته
و توليدکنن��ده نميداند بايد چه کاري انجام دهد .در طي اين
م��دت هم دولت  ۳۰بخش��نامه صادر ک��رده که  ۱۶عدد آن
باطل شده است .از طرفي موضوع قابل محاسبه نبودن قيمت
تمام ش��ده نيز با توجه به اينکه  90درصد قيمت تمام ش��ده
مربوط به خوراک اس��ت و هنوز قيمت آن مش��خص نيست
مقرر ش��ده ب��ود قيمتها در بورس کاال کنترل ش��ود که در
عمل اين اتفاق نيفتاد و واحدهاي صادراتي چون تکليف تعهد
ارزي را نميدانند حاضر نيس��تند از کارت بازرگاني اس��تفاده
کنند.پيچيدگي خوانش و تفسير بخشنامههاي مختلف دولت
از ديگر چالشهايي اس��ت که صادرکنن��دگان حوزه فرآورده
نفتي به آن اذعان داش��ته و تقريبا همه بر سر آن اتفاق نظر
دارند .ساعتها صرف تفس��ير قوانين و بخشنامهها ميشود
و باز هم قيمت تمام ش��ده قابل محاس��به نيست به طوري
که پيشبيني ميش��ود به دليل بخش��نامههاي اخير ارزي و
بالتکليفي اقتصادي ظرف چند ماه آينده دعواهاي آن چناني
ميان صادرکنن��دگان و بيمه و ماليات به وج��ود بيايد .که با
تس��ري اين موضوع ،واحدهاي صادرکننده دچار زيان ش��ده
ودر بس��ياري مواقع در مقابل اش��خاص خارجي س��رافکنده

خواهد ب��ود.در حوزه فرآورده قير نيز بايد گفت تصميمگيري
بورس کاال در قير يک طرفه بوده و براي اين صنف مشکل
ايجاد کرده است ،قير ميتواند وارد بورس شده و رقابت براي
اين محصول ايجاد ش��ود اما اينکه خوراک واحد توليدي در
ب��ورس وارد گردد و موجب رقابت بين واحدهاي توليدي اين
محصول ش��ود درست نيست.هم اکنون يک سيستم دوگانه
روي وکي��وم باتوم رقابت را ايجاد ميکند که اين امر موجب
شده برخي واحدهاي توليدي به وکيوم باتوم دسترسي نداشته
باش��ند .بنابراين ضروري است خوراک واحدهاي صنعتي در
ب��ورس عرضه نگردد و قير صادرات��ي و وارداتي ميتواند در
ب��ورس مورد رقابت ق��رار بگيرد اما وکي��وم باتوم واحدهاي

توليدي بايد به صورت سهميهبندي واگذار شود .پااليشگاهها
نيز حاضرند نفتخام را با ارز آزاد دريافت کنند و در ادامه نيز
در زنجي��ره عادالنه فعاليت کنند در پي مش��کالت به وجود
آمده در بازار قير ايران ،فرصتي فراهم ش��ده اس��ت تا عراق
اي��ن بازار را تصاحب کند و جايگزي��ن قير ايران گردد.صنف
روغ��ن بهويژه واحدهاي تصفيه دوم ني��زدر مدت اخير دچار
مشکالت زيادي شدهاند .تمام خوراک اين بخش از بازار آزاد
تهيه ميش��ود و انتظار نميرود که ارز صادراتي آنها مطابق
س��امانه نيما عرضه گردد چرا که بيشتر اين واحدها صادراتي
هس��تند و صادرات آنها باهالهاي از ابهام روبروست.اتحاديه
صادرکنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمياعتقاد دارد

نبايد به بخش خصوصي واقعي فش��ار وارد کنند ،اين واحدها
بايد ارز را وارد کشور کنند کف مطالبات اعضاي اين اتحاديه
اين اس��ت که صادرکنندگان در مورد نرخ ارزي که بايد ارائه
دهند دخالت مش��ورتي داده شوند چندگانگي تصميمات بين
قوا و حتي بخشهاي مختلف دولت موجب سردرگميبخش
خصوصي ش��ده است ،به نظر ميرس��د بانک مرکزي پيمان
س��پاري ارزي را بدون بررس��ي و حض��ور بخش خصوصي
تأييد کرد ک��ه در نتيجه ،موجب رش��د فرهنگ چانهزني در
بخشهاي قدرتمند اقتصادي شد ،چرا که هر بخشي که دچار
فشار ميش��د ،تالش ميکرد تا با البي گري ،رانت دريافت
کند .ارزحاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد
و اي��ن اتحاديه به هيچ عن��وان با هيچگون��ه رانتي در هيچ
بخشي موافق نيست و خواهان آزادسازي قيمت ارز محاسبه
شده براي مواد اوليه است تا تجارت و صادرات در يک فضاي
مس��اوي انجام ش��ود ،در غير اين صورت برق��راري عدالت
ممکن نيس��ت .نظام تصميمگيري در کش��ور چندگانه شده
است .يک تصميم را س��ران سه قوه ميگيرند ،يک تصميم
را دول��ت ميگيرد ،يک تصميم را بانک مرکزي ميگيرد که
اين چندگانگي تصميم باعث ايجاد سردرگميشده است.عدم
وجود نهاد رگوالتوري در کش��ور به ه��رج و مرج اقتصادي
منجر ش��ده اس��ت .نبايد امتياز در جاي خاص بلوکه ش��ود،
بايد مس��تقيم به همه بخشها جاري شود نه اينکه فقط به
خصولتيها و ش��بهدولتيها تزريق شود .براي اجراي صحيح
نظام رگوالتوري بايد از اساتيد دانشگاهها ،نمايندگان سه قوه
و نماين��دگان بخش خصوصي و غي��ره کمک گرفت تا يک
نهاد فراقوهاي و فراحکومتي ايجاد شود.
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Iran Plans Expanding Oil Export
Spots by Developing Makran

The National Iranian Oil Company
(NIOC) CEO said one of the main goals to
develop Makran Coastal Strip was diversifying the country’s oil export spots.
Addressing ceremony to sign a contract
between Petroleum Engineering and
Development Company (PEDEC) and the
domestic company for construction of an
oil storage facility at Jask Port in Makran
coastal strip, Ali Kardor said on Sunday
evening that developing Makran region
would facilitate the country’s oil exports
given its proximity to east Asian markets.
He also said that Iran’s oil production
capacity could easily cross 6 million barrels per day.The Build–operate–transfer
(BOT) contract was signed on Sunday
by PEDEC CEO Touraj Dehghani and
Asghar Gorzin, CEO of Petro-Omid Asia,
and Ahmad Ebrahimi, the managing
director of Omid Investment Management

Group, as part of the Iranian Petroleum
Ministry’s strategic plant to develop Jask
Port and deliver crude oil from Goreh,
Bushehr, to Jask, southern Iran.The

project will be implemented over a period
of three years with 200 million Euros in
initial investment. The tanks will be operated for a period of 15 years.The National

Iranian Oil Company (NIOC) has possessed about 5000 acres of coastal land
located 65 kilometers west of Jask city,
near Mubarak Mount, for construction of
special oil, gas, refining and petrochemical
projects. Thanks to a permit for construction of the 42-inch Gorejh-Jask crude oil
pipeline, part of the land in western Jask
has been allocated for the construction of
an oil terminal for export of crude oil and
construction of crude oil storage tanks at
Jask port, and construction of these tanks
are now on the agenda of NIOC.The crude
oil storage tanks are being built with 10
million barrels of light and heavy crude oil
storage capacity, and include 20 floating
roof metal tanks, each with a capacity of
500 thousand barrels. These tanks will
store the crude oil pumped from the 42inch Goreh-Jask oil pipeline, and pumps it
to seabed pipelines and SBMs.

3rd Train of SP.13 Gas Sweetening Unit Online by Sept. 29
The third gas sweetening train of the
South Pars Phase 13 (SP.13) Refinery will
come on-stream on Saturday, September
29, 2018, Pars Oil and Gas Company
(POGC) CEO said.
According to Mohammad Meshkinfam,
the last sweetening train of the onshore
refinery will come online by October
22. The facility is fed by the sour gas
recovered from phase 6 to 8 of the
supergiant offshore gas field.The official
further said that a total of 3 billion cubic
feet of natural gas was expected to be
added to the field’s daily gas production capacity by the end of the current
Iranian calendar year to March 20,
2019.He further said that according to
POGC plans, by completing half of the
production chain of each of South Pars›
development projects, including drilling

wells, construction and operation of two
main platforms, and construction of

seabed pipelines to deliver gas to onshore
refineries, gas production at each of the

phases 13, 14 and 22-24 would reach one
billion cubic feet per day.Referring to the
readiness of the refineries of phases 13
and 22-24 to get sour gas from the sea,
the official added that the construction
of pipelines to deliver sour gas from the
offshore section of the field to the two
onshore refineries was under way. Mr.
Meshkinfam said by the end of the current Iranian calendar year, 6 platforms
belonging to South Pars phases would
come on-stream, adding 3 billion cubic
feet to the field’s gas production capacity.
Currently, production capacity of gas at
South Pars stands at 570 million cubic
meters per day, he added.“During the
first half of the current [calendar] year,
production stood at an average of 502
mcm/d from the joint South Pars gas
field,” the official added.

NIOC to Stick to Oil Production Enhancement Plans: Official
A senior official with the National Iranian
Oil Company (NIOC) said the company
would continue plans to maintain and
enhance the country’s oil production
capacity.«NIOC’s main objective by implementing these projects is to create jobs and
bolster the businesses of domestic companies,” said NIOC’s Deputy Managing
Director for Development and Engineering

Affairs Gholamreza Manouchehri.Speaking on Tuesday at a meeting with senior executives of the National Iranian South Oil
Company (NISOC) in the southwestern
city of Ahvaz, the official said: «The National Iranian Oil Company is committed
to tapping all its resources to maintain the
production ceiling of the country, and we
hope that the projects for maintenance and

enhancement of oil production will be completed, which will lead to an uplift in Iran’s
crude oil output.”Stating that the NISOC
was concerned with most of the project
packages for maintaining and increasing oil production, the official added that
implementation of the projects could be
instrumental in realization of NIOC’s goals
under the current of relative recession in

the country.Mr. Manouchehri underlined
the fact that there would be no trouble for
financing the projects, adding permits had
been obtained for the sale of Rial-based
bonds.“What matters in implementation
of these projects is maintaining integrity of activities in order to orchestrated
implementation of matters and preventing
accumulation of idle capital.”

Iran H1 Petchem Output at 27.5 mt
Iranian petrochemical plants supplied
27.5 million tons of products over the
course of the first half of the current
Iranian calendar year, which began on
March 21.
According to the National Petrochemical
Company (NPC), Director Of Production
Control at the company Ghodratollah
Farajpour said the output was achieved
despite the fact that many of the complexes were undergoing major repairs
during the period which ended on September 22.Maroon, Shiraz Petrochemical
Plant’s third methanol and urea unit,

Fanavaran Methanol Production Unit,
Khark Petrochemical Plant, and Zagros

Plant’s second methanol unit along with
Aryasassol and Pars Petrochemical

Plant underwent an overhaul during the
period, he said. «Despite the extensive
repairs in the first half of this year, the
figures are promising,» Farjepour said.
«So far, we have managed to cover nearly
80 percent of the nominal production capacity, which is a good figure.”Referring
to the fact that production of about 27.5
million tons in the first half of this year
showed a 2-percent growth year-on-year,
he said considering that in the second
half of the year there will be fewer major
overhauls, the output was expected to
rise in the period.

Iran Polymer Output Sees 10-fold Increase since 2002
The production of polymer products
has grown 10 times since 2002, the first
year IranPlast International Exhibition
was held in the country, an official with
National Petrochemical Company (NPC)
says.
Ali Mohammad Bossaqzadeh, director
of projects at NPC, told NIPNA on the

sidelines of the 12th IranPlast International Exhibition in Tehran, about the
latest state of polymer production in the
country.According to him, the production
of polymer products has grown 10 times
since 2002, and the number of polymer
production units has grown form 4 units
in 2002 to 27 units in 2018, indicating

the importance of the plastics industry
in the world and the country.“Regarding
the fact that the petrochemical industry
is one of the industries that is related to
all the needs of the community, including
various industries such as automotive,
aviation, and households, exhibitions
at the level of IranPlast are espe-

cially considered by industrialists and
consumers.»Due to the rapid growth of
technology in this industry as well as the
diverse needs of the plastics industry, the
exhibition is an excellent opportunity for
technology exchange and the introduction
of new products in this field,» said Mr.
Bossaqzadeh.

News
PEDEC Signs Deal with
Domestic Firm to Build Oil
Storage Facility in Jask

NIOC›s PEDEC has signed a contract with Petro
Omid Asia Company for building an oil storage
facility in the southeastern port of Jask.
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دكتر كياني در هم اندیشی شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی:

در راه توسعه جايزه ملي تعالي سازماني گام بر مي داريم
بایدسعیکنیممدلتعالی
سازمانی را بنا بر ویژگی های

خاص محیط های کسب و
کار و براساس نیاز بنگاه ها

که مشتریان اصلی این مدل
هستند ،بازپیکره بندی و
اصالح نماییم

دان�ش نف�ت :ه�م اندیش�ی ش�انزدهمین دوره اعطای
جایزه ملی تعالی س�ازمانی با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری
مدیرعام�ل س�ازمان مدیری�ت صنعت�ی و جمع�ی از ارکان و
ارزیابان این جایزه برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان
مدیریت صنعتی ،دکتر کیانی بختیاری در این هم اندیش��ی
اظهار داش��ت :زحماتی که ارکان و ارزیابان جایزه ملی تعالی
سازمانی طی  16س��ال گذشته متحمل گردیده اند ،با وجود
گرته برداری هایی که از این مدل شده است ،کماکان پایدار

و مانا اس��ت و امروز دلبسته این الگو هستیم و در راه توسعه
آن گام بر می داریم.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،راز ماندگاری این
جایزه را حضورارزیابان متعهد آن عنوان داش��ت و افزود :هر
مدل و نظامی در چرخه عمر خود وقتی به مرحله بلوغ رسید،
ممکن اس��ت دچار افول ش��ود و برای جلوگی��ری از آن باید
ی��ک ترم ثانویه ب��رای موج دوم توس��عه آن در نظر گرفت.
مدل تعالی س��ازمانی هم از این قاعده مستثنی نیست و باید
مدام اصالح و بروزرسانی شود ،که این مسئولیت را ارزیابان

توانمند تعالی س��ازمانی باید ب��ه عهده بگیرند و پویایی مدل
را حفظ نمایند.
دکتر کیانی بختیاری خاطر نشان کرد :باید سعی کنیم
مدل تعالی سازمانی را بنا بر ویژگی های خاص محیط های
کسب و کار و براساس نیاز بنگاه ها که مشتریان اصلی این
مدل هستند ،بازپیکره بندی و اصالح نماییم.
وی تصریح کرد :تشکیل پلت فرم های اصالحی مهم
اس��ت و س��ازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد شبکه ای از
این پلت فرم ها فراهم نماید تا ارزیابان تعالی سازمانی بتوانند

اصالح��ات و تغییرات مد نظر خود را با دیگران به اش��تراک
بگذارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،با اشاره به تشکیل
«بنیاد تعالی س��ازمانی» تاکید کرد :این مدل توانس��ته است
یک ساختار درونگرا مثل بنیاد تعالی سازمانی را ساخته و ارائه
نماید که جای خرسندی اس��ت که این بنیاد توسط متولیان
جایزه با همان دغدغه ها و احس��اس مس��ئولیت های اولیه
شکل گرفته اس��ت و راز موفقیت این گروه ،همین پایبندی
به معیارها و سالمتی در ارزیابی های تعالی سازمانی است.

«توسعه کارآفرینی»« ،دانش
بنیانی»« ،توسعه بهره وری در
بنگاه ها»« ،شفافیت» و «تفکر
جهادی» همه با مدل تعالی
سازمانی قابل تحقق است و می
توان مدل را به گونه ای اصالح
کرد که با اسناد باالدستی و
شعار سال هماهنگ
و همسو باشد

دکتر کیانی بختیاری یادآور ش��د :در ش��رایط پیچیده
کسب و کار بنگاه ها معموال برای آموزش ،پژوهش و تعالی
س��ازمانی هزینه نمی کنند در حالی که بهترین فرصت برای
خروج از رکود و تورم ،توجه به این موارد است.
وی اف��زود« :توس��عه کارآفرینی»« ،دان��ش بنیانی»،
«توس��عه به��ره وری در بن��گاه ها»« ،ش��فافیت» و «تفکر
جهادی» همه با مدل تعالی سازمانی قابل تحقق است و می
توان مدل را به گونه ای اصالح کرد که با اسناد باالدستی و
شعار سال هماهنگ و همسو باشد و امیدواریم بازپیکره بندی
و اصالح��ی که در مدل انجام می ش��ود به تعالی س��ازمانی
در کش��ور کمک نماید.در ادامه این هم اندیشی برنامه های
توس��عه ای جایزه تعالی سازمانی ارائه گردید و عنوان شد که
در طی  16س��ال گذش��ته 1357 ،مرتبه بنگاه های کسب و
کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند که از این میان 132 ،شرکت
موفق به کسب  350امتیاز شده اند.
همچنین در ادامه هم اندیش��ی ،سید مسعود همایونفر
رئیس انجمن مدیریت منابع انس��انی ایران با اش��اره به روند
تاس��یس بنیاد تعالی سازمانی اظهار داشت :سازمان مدیریت
صنعت��ی با نهاده��ای داخلی و خارجی رویکردی مش��ارکت
جویان��ه دارد که یک��ی از این موارد ،تش��کیل بنی��اد تعالی
س��ازمانی اس��ت.وی افزود :امیدواریم با تش��کیل این بنیاد،
س��ازمان مدیریت صنعتی که نقش مهمی در توسعه آموزش
و مش��اوره در کشوربه عهده دارد ،بتواند بخشی از مسئولیت
های خود را در خصوص تعالی س��ازمانی به آن محول نماید
و بنیاد یکی از نام هایی باش��د که در کنار س��ازمان ،ش��کل
بگیرد و توسعه یابد.

توافق همکاري همه جانبه سازمان مديريت صنعتي و دانشگاه جامع علمي_ کاربردي
دکتر کياني بختياري:

آمادگي داريم دور ههاي
مهارت ورزي را از طريق
شبيهسازي با نرمافزار انجام
دهيم و ميتوانيم با همکاري
دانشگاه جامع علمي_ کاربردي
با دانشگا ههاي کشورهاي
فرانسه و آلمان دور ههاي
مشترک کاربردي و تخصصي
برگزار نماييم

دانش نفت:در جلس�هاي با حضور دکتر ابوالفضل کياني
بختياري ،مديرعامل س�ازمان مديريت صنعتي و محمدحسين
اميد ،رييس دانش�گاه جامع علمي– کارب�ردي ،طرفين درباره
همکاريهاي همه جانبه توافق کردند.

 ب��ه گزارش روابط عموميس��ازمان مديريت صنعتي،
دکتر کياني بختياري در اين جلسه ضمن خوشامد به رييس
دانش��گاه جامع علم��ي– کاربردي گفت :تاکي��د بر کيفيت
برگزاري دورههاي دانش��گاه جامع علمي_ کاربردي از بدو
مديريت ش��ما زبانزد همه اس��ت و جامعه آموزشي كشور به
اي��ن نکته اذعان دارند که يک تحول و دگرديس��ي جامع و
گس��ترده در آن دانش��گاه در دوره رياست جناب آقاي دكتر
اميد اتفاق افتاده اس��ت.وي خاطرنشان س��اخت :مجموعه
سازمان مديريت صنعتي قدمتي  55ساله دارد .اين سازمان
ب��ا هدف توس��عه ظرفيتهاي مديريت در کش��ور و تربيت
مدير براي بخش صنعت پايه گذاري ش��ده است تا مديراني
که در س��ازمان دان��ش مديريت ميآموزند در ش��رکتها و
سازمانهاي صنعتي فعاليت خود را آغاز کنند و با همين نگاه

توس��عهاي چند سال بعد سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايران تاسيس شد.مديرعامل سازمان مديريت صنعتي تاکيد
کرد :بخش آموزش با همين رويکرد کاربردي در س��ازمان
ايجاد ش��د و س��پس بخشهاي مش��اوره و پژوهش ،اعتبار
بخشي و رتبهبندي شرکتهاي برتر ،مديريت انرژي ،تعالي
سازماني ،انتشارات و ماهنامه تخصصي تدبير به همين شيوه
ايجاد ش��د و در حال حاضر س��ازمان در  25اس��تان کشور
داراي شبکه نمايندگي است که  7نمايندگي دورههاي جامع
علميكاربردي در حوزههاي مديريت را نيز با كيفيت برگزار
ميكنند.کياني بختياري عنوان داش��ت :با توجه به ظرفيت
باالي س��ازمان پيشنهاد ميکنيم که نمايندگيهاي سازمان
ب��ر مبناي نياز منطقهاي و آگاه��ي از مهارتهاي مورد نياز
در هر منطقه کش��ور ،به دانش��گاه جامع علمي_ کاربردي
در خص��وص انتخاب دورهها نظر مش��ورتي ارائه دهند و در
برگزاري آنها مش��ارکت نماين��د .همچنين آمادگي داريم در
کشورهاي همس��ايه نمايندگيهاي مشترک براي برگزاري
دورهه��اي تخصصي و کاربردي با دانش��گاه جامع علمي–

کارب��ردي راهاندازي کنيم.وي افزود :س��ازمان آمادگي دارد
ع�لاوه بر طراحي دورههاي صنعتي مش��ترک با دانش��گاه
جامع علمي– کاربردي در مناطق مختلف کش��ور ،تورهاي
صنعت��ي مش��ترک داخل��ي و خارجي برگ��زار نمايد که هم
انگيزشي باشد و هم افق ديد شرکتکنندگان را توسعه دهد.
مديرعامل س��ازمان مديريت صنعت��ي تصريح کرد :آمادگي
داري��م دورههاي مه��ارت ورزي را از طريق شبيهس��ازي با
نرماف��زار انج��ام دهيم و ميتواني��م با همکاري دانش��گاه
جامع علمي_ کاربردي با دانش��گاههاي کشورهاي فرانسه
و آلم��ان دورههاي مش��ترک کارب��ردي و تخصصي برگزار
نمايي��م .عالوه بر اين با راهاندازي مرکز کاريابي و توس��عه
اشتغال دانشآموختگان کشور در سازمان ،ميتوانيم در اين
زمينه نيز همکاري داشته باشيم.کياني بختياري تاکيد کرد:
عالوه بر همکاري درحوزه آموزش مسئوليتهاي اجتماعي
بنگاهه��ا ،مديريت اجرايي مع��دن و صنايع معدني ،مديريت
اجرايي فناوري و ن��وآوري و همچنين آموزش مهارتهاي
ش��رکتهاي دانش بنيان ،س��ازمان ميتواند تکميل کنننده

حلقه دورههاي پودماني دانش��گاه جام��ع علمي– کاربردي
باش��د و تحت نظارت کيف��ي دوطرف اين دورهه��ا را آغاز
نمايد.همچني��ن س��ازمان مديريت صنعت��ي آمادگي دارد تا
با همكاري دانش��گاه جامع علميكاربردي و يك دانش��گاه
بينالمللي بصورت س��ه جانبه در ايران دانش��گاه كاربردي
تاس��يس نمايد.در ادامه محمدحس��ين اميد ،رييس دانشگاه
جامع علمي– کاربردي گفت :دانشگاه جامع علميکاربردي
به عن��وان يکي از مهمترين عوامل موثر در ايجاد اش��تغال
و تامين نيروي انس��اني مياني کش��ور با تاکيد برتوسعه کار
در حوزههاي مهارتي آموزش عالي ش��کل گرفت و بناهاي
اولي��ه آن عمدت��ا در محيطهاي کاري بود و بعد از توس��عه
کميدانشگاهها از سال  84الي  90مراکز علميکاربردي آن
 5برابر افزايش يافتند که در اين دوره بسياري از معيارهايي
که بايد براي يک واحد جامع علمي -کابردي رعايت ش��ود،
در نظر گرفته نش��د.وي افزود :در  3س��ال اخير تعداد مراکز
اين دانش��گاه را به  600مرک��ز برگرداندهايم و در مقابل 5
مرک��ز تخصص��ي با توجه ب��ه نيازهاي منطقهاي تاس��يس

کردهاي��م .در حال حاضر  25درصد از مراکز اين دانش��گاه
داراي محيط کار هس��تند و الزام کردهايم که از سال جاري
همه مراکز بايد محيط کار داش��ته باش��ند.رييس دانش��گاه
جامع علمي– کاربردي عنوان داش��ت :در خصوص ش��بکه
نمايندگيهاي سازمان مديريت صنعتي آمادگي داريم ،طبق
ضوابط چنانچه داراي محيط کار و ش��ركت محور باش��ند،
دورهه��اي پودماني را آغ��از نماييم و با همکاري س��ازمان
گواهينامه معتبربراي دانشجويان صادر کنيم.وي خاطرنشان
ک��رد :در خصوص ايجاد نمايندگي در س��اير کش��ورها نيز
آماده همکاري با س��ازمان مديريت صنعتي هستيم ،افزون
بر اين ميتوانيم در طراحي دورههاي مش��ترک کوتاه مدت
همکاري کنيم و در خصوص  800رش��تهاي که در دانشگاه
جامع علمي– کاربردي داريم براي تماميدروس ،کتابهاي
آموزش��ي با همکاري انتش��ارات س��ازمان مديريت صنعتي
منتشر کنيم.گفتني اس��ت معاونان آموزشي دو نهاد علميو
آموزشي ماموريت يافتند تا در خصوص نحوه عملياتي شدن
موارد توافق شده برنامه عمل ارائه نمايند.
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اميرحسين اعزازي
کارشناس انرژي

اي��ران بخش عظيمياز توليدات نفت خام خود را بدون ايجاد
ارزش افزوده صادر ميکند در حالي که ميتوان با مختصر فرآوري
اين توليدات ،به محصوالتي با ارزش چندين برابري دس��تيافت.
در حال��ي ايران بخش عظيمياز توليدات نفت خام خود را بصورت
خام ص��ادر ميکند که ميتوان با مختصر ف��راوري اين توليدات،
ب��ه محصوالتي ب��ا ارزش چندين برابري دس��تيافت که موجب
بيني��ازي از واردات اي��ن محصوالت و افزايش چش��مگير درآمد
کشور از محل صادرات آن ميشود.ايران با در اختيار داشتن حدود
 ۹درص��د از ذخاير نف��ت و ۱۸درصد از ذخاي��ر گاز طبيعي جهان
يکي از بزرگترين توليدکنندگان اين محصوالت در دنيا به ش��مار
ميرود .همچنين فراوري نفت خام در ايران بيش از صدسال قدمت
داش��ته و به زمان تأسيس پااليشگاه آبادان بازميگردد؛ بااينوجود
پس از گذش��ت ساليان دراز ،س��رمايهگذاري مناسبي براي توسعه
پااليش��گاهها و پتروش��يميها که منجر به تکمي��ل زنجيره توليد
مواد ش��يميايي باارزش ميگردد صورت نگرفته که دليل عمده آن
سياس��ت راحتطلبانه دولتها در فروش حداکثري نفت به شکل
خ��ام و فق��دان نگاه بلندمدت و توجه به س��هيم بودن آيندگان در
اين ثروت خدادادي است.رهبر انقالب هفتم شهريور ماهامسال در
ديدار با اعضاي هيات دولت ضمن تأکيد مجدد بر اشتباه بودن اين
سياست فرمودند« :نفت را چرا تبديل به بنزين نميکنيم که صادر
کنيم؟ اين بد اس��تفاده کردن است .بنده از سالها پيش -از شايد
مکرر بر روي مسئله
پانزده شانزده سال پيش -در دولتهاي قبلّ ،
پااليش��گاههاي داخلي و توسعه پااليش��گاهها و توليد محصوالت
گوناگون نفت تکيه کردهام؛ خب اين کار انجام بگيرد .رفتند آقاي
روحاني دو فاز از اين پااليشگاه ستاره خليجفارس را افتتاح کردند؛
اين ،توليد کش��ور را به مبالغ زيادي باال برد؛ اين ،يکي از مس��ائل
مهم است .خب ما همين خط را دنبال کنيم».
وضعيت خامفروشي در ايران/توسعه چشمگير ظرفيت
پااليشگاهي عربستان

مطاب��ق آمار رس��مي وزارت نفت در س��ال  ۹۶روزانه بهطور
ميانگين حدود  ۲.۱ميليون بشکه نفت خام صادرشده که اين مقدار
بيش از نيمياز توليدات روزانه ميادين کش��ور را ش��امل ميشود.
ازجمله توجيهات مس��ئولين وزارت نفت براي خامفروش��ي و عدم
توجه به توسعه پااليشگاهها ميتوان به حفظ جايگاه سياسيايران
بهعنوان فروش��نده نفت خام در منطقه و عدم صرفه اقتصادي در
احداث و توس��عه پااليشگاهها اش��اره کرد؛ اين در حالي است که
رقيب س��نتي ايران يعني عربستان سعودي در طي دهههاي اخير
نگاه ويژهاي در توس��عه پااليشگاهي و کاهش خام فروشي داشته
و گامهاي بزرگي در اين راس��تا برداشته اس��ت.در ابتداي انقالب
ظرفيت پااليش��گاهي اي��ران روزانه حدود  ۱ميلي��ون و ۲۰۰هزار
بش��که بود که اکنون به حدود ۱ميليون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز
رسيده است.اين در حالي اس��ت که عربستان سعودي که همواره
از آن بهعن��وان بزرگترين فروش��نده نفت خام ياد ميش��ود و در
سال  ۱۹۷۹ميالدي( ابتداي انقالب) بهطور ميانگين روزانه حدود
۷۰۰هزار بش��که نفت در پااليش��گاههاي خود ف��راوري ميکرده،
تنها در طي چند دهه با رش��دي چند برابري به ظرفيت پااليش��ي
 ۴.۸ميليون بش��که در روز رس��يده اس��ت و در نظر دارد با توسعه
پااليشگاههاي موجود ،احداث پااليشگاه جديد و خريد سهام ديگر
پااليشگاهها طي چند سال آينده اين ظرفيت را به  ۷ميليون بشکه
در روز برساند.
مزاياي توسعه پااليشگاهي ايران

اي��ران ب��ا توس��عه ظرفيته��اي پااليش��گاهي ميتوان��د
تماميتولي��دات نف��ت خام را جه��ت توليد محصوالت��ي با ارزش
چندي��ن برابر نفت خام به مصرف رس��انده و ضم��ن بينيازي از
واردات اين محصوالت ،اقتصاد خود را از وابستگي به فروش نفت
خام به معدود پااليش��گاههاي خريدار آن در چند کش��ور دنيا -که
در ش��رايط تحريم هيچگونه تعهدي در قبال ايران ندارند -نجات
دهد .ايران همچنين ميتواند ظرفيتهاي پااليش��گاههاي خود را
حت��ي از تولي��د داخلي نفت خام باالتر ب��رده و با واردات نفت خام
از کش��ورهايي نظير عراق و جمهوري آذربايج��ان به بزرگترين
توليدکنن��ده و صادرکننده محص��والت پايه نفتي در منطقه تبديل
ش��ود .صادرات اين محصوالت در مقايس��ه با نفت خام عالوه بر
اينکه بسيار سودآورتر است به دليل تنوع و گستردگي مشتريان،از
تحري��م پذيري بس��يار کمتري ني��ز برخوردار ب��وده و ميتواند تا
سالها منبع ارزش��مندي براي درآمدهاي ارزي کشور باشد.ايران
در س��الهاي اخير ب��ا بهرهبرداري از فاز اول پااليش��گاه س��تاره
خليجف��ارس گام بلندي در تبديل ميعان��ات گازي به محصوالت
باارزشتر و خودکفايي در توليد بنزين برداشته است و بايد اميدوار
بود دولتم��ردان با الگوب��رداري از اين تجربه موف��ق ،با حرکت
به س��مت توسعه ظرفيت پااليشگاهي کش��ور از خامفروشي و به
ت ميليونها نفر از نس��ل امروز و فرداي ايران
حراج گذاش��تن ثرو 
جلوگيري کنند.
اطالعيه شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي:

کارت سوخت خود را به ديگران واگذار نکنيد
دانش نفت :شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در اطالعيهاي
نسبت به واگذاري کارتهاي سوخت شخصي افراد به ديگران هشدار داد.

ش��رکت ملي پخش فرآوردهه��اي نفتي اي��ران در اطالعيهاي
نسبت به واگذاري کارتهاي سوخت شخصي افراد به ديگران هشدار
داد.در متن اطالعيه ش��رکت مل��ي پخش فرآوردهه��اي نفتي ايران
آمده اس��ت« :به اطالع همه دارندگان کارتهاي هوش��مند س��وخت
ميرساند به منظور پيشگيري و مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالي
از واگذار کردن کارت هوشمند خودروي شخصي خود به ديگران اکيدا
خودداري کنند .بديهي است در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،کارت
سوخت مالکان خودرو مس��دود و صاحبان اين کارتها مورد پيگيري
قرار خواهند گرفت».

پاالیش و
پخش

نگاه تحلیلی به موضوع بنزین و کارت هوشمند سوخت؛

بازگشت به سهميهبندي بهترين راه بردن رونق از بازار قاچاق سوخت

بي��ژن زنگنه وزي��ر نفت در حاش��يه
نمايش��گاه ايران پالست با اش��اره به روند
قاچ��اق س��وخت گفته بود قاچاق س��وخت
بس��يار رونق دارد و ش��رايطش بسيار خوب
اس��ت و علت آن هم اختالف شديد قيمت
س��وخت در ايران با خارج از مرزها اس��ت.
کارشناس��ان انرژي همزم��ان با تک نرخي
ش��دن قيمت بنزين در سال  94پيش بيني
کرده بودند سياس��ت حذف کارت سوخت و
به دنبال آن تک نرخي ش��دن قيمت بنزين
موجب افزايش مصرف بنزين و قاچاق اين
ف��راورده پر مصرف خواهد ش��د اما همواره
وزارت نف��ت انتقادات مطرح ش��ده در اين
خص��وص را نادي��ده گرفته و ي��ا از آن به
عنوان لجبازيهاي سياس��ي ي��اد ميکرد.
کارت هوش��مند س��وخت که با هزينههاي
بس��يار باالي��ي طرح ري��زي و اجرا ش��ده
ب��ود طي چند س��ال وزارت زنگن��ه همواره
دس��تخوش حمالت وزير ق��رار گرفت و تا
مرز بال استفاده شدن پيش رفت که با نظر
نمايندگان جلوي اين ايده وزير نفت گرفته
شد و مجلس کارت س��وخت را حفظ کرد.
با اين وجود و عليرغم حفظ کارت س��وخت
جايگاهها ،دولت از س��ال  ۹۴عمال سيستم
کارت هوش��مند س��وخت و س��هميه بندي
بنزي��ن را از چرخه مصرف س��وخت حذف
و نس��بت به پخش بدون س��هميه بنزين با
قيم��ت يارانهاي اقدام ک��رد .موضوعي که
باعث باال رفتن بي ضابطه مصرف سوخت
در کش��ور ش��د و در برهههايي مش��کالت
بسياري را نيز بوجود آورد.

واقع بهاندازه نياز مش��خص براي هر وسيله
نقليه س��قفي مش��خص ش��ود و پس از آن
براس��اس افزاي��ش ميزان مص��رف ،هزينه
دريافتي بيش��تر ش��ود.در اين ط��رح ،براي
هر ليت��ر مصرف مازاد در پله اول ،نس��بت
به مق��دار مصرف پايه ۵ ،ه��زار ريال و در
پلکانهاي دوم و س��وم به ترتيب  ۷۵۰۰و
 ۱۰هزار ري��ال و مازاد بر مصرف  ۱۸۰ليتر
در م��اه ،قيمت تمام ش��ده بنزين از مصرف
کنن��ده به عن��وان عوارض موض��وع بند ۴
فوق دريافت خواهد شد.به بيان ديگر سقف
يارانه پرداختي س��وخت براي افراد براساس
ميزان مصرفش��ان متفاوت بود و اگر کسي
از خودروي پر مصرف تر اس��تفاده ميکرد
و ي��ا از وس��يله نقليه خ��ود زياد اس��تفاده
ميک��رد مجبور بود هزينه بيش��تري را نيز
براي س��وخت پرداخ��ت نمايد.اما اين طرح
که هم باع��ث مديري��ت و کنترل مصرف
بنزين توسط مردم ميشد و هم خودروسازان
تحت فش��ار قرار ميگرفتند که خودروهاي
با مصرف پايين تر توليد کنند مورد انتقاد و
اعت��راض بيژن زنگنه وزير نفت قرار گرفت
و اجراي��ي نشد.ش��نيدن اس��تدالل و علت
مخالفت دولت با اي��ن تصميم نيز در جاي
خود قابل توجه اس��ت .وزي��ر نفت و رئيس
جمه��ور ،بعد از چن��د روز س��کوت ،درباره
علت مخالفت با قيمت گذاري پلکاني ،يک
توضيح عجيب ارائه کردند« :ايجاد فساد!»
به نظر دولت اين که کس��ي چند ليتر بنزين
را سهميه اي بخرد و به قيمت آزاد بفروشد
و از ماب��ه التفاوت آن ماهانه حدود  ۲۰هزار
تومان به جيب بزند ،فس��ادي است که بايد
براي مقابله با آن کشور را از مزاياي بزرگ
و صرفهجوي��ي عظيم قيمت گذاري پلکاني
سوخت محروم کرد.اجرا نشدن اين مصوبه
را ميت��وان يکي از دالي��ل اصلي افزايش
يکباره و  ۵۰درصدي مصرف بنزين دانست.

فروردي��ن م��اه س��ال  ۹۵نمايندگان
مجل��س قبل طرحي را به قانون هدفمندي
يارانهه��ا اضاف��ه کردن��د که براس��اس آن
قرار بود پرمصرفها هزينه بيش��تري براي
مصرف بنزين بپردازند.براس��اس اين طرح
که ب��ه پيش��نهاد احمدتوکلي ب��ه تصويب
رس��يده بود ،متوس��ط مقدار مصرف ماهانه
بنزي��ن براي يک ماه و بر اس��اس هر يک
از انواع وس��ايل نقليه با تعداد س��يلندرهاي
مش��ابه (يک تا  ۶سيلندر) به عنوان پله اول
تعيين ميگردد و پلکانهاي بعدي به مقدار
 ۴۰ليت��ر به پله ماقبل اضاف��ه ميگردد .در

جالب اس��ت که يکي از استداللهاي
مس��ئوالن صنعت نفت براي از کار انداختن
کارت س��وخت اين بود که ميگفتند کارت
سوخت براي دوره اي بود که کمبود سوخت
در کشور وجود داشت اما اکنون که شرايط
تولي��د رو به بهبود اس��ت ديگ��ر نيازي به
کارت سوخت نيست .اگرچه با مخالفتهاي
جدي نمايندگان مجلس قبل کارت سوخت
حفظ شد اما با سياست اشتباهي که وزارت
نفت اعمال کرده بود کارت س��وخت عمال
کارايي خود را از دس��ت داد و تنها به عنوان

دان�ش نفت :افزايش مص�رف و همچنين
افزاي�ش قاچ�اق س�وخت موجب ش�ده اس�ت
ت�ا مق�ام معظم رهبري نس�بت به اي�ن موضوع
واکنش نشان دهد که انتظار ميرود وزارت نفت
نيز هرچه سريعتر به دنبال راه کاري براي حذف
قاچاق و کنترل مصرف سوخت باشد.

مخالفت با طرح کنترل مصرف سوخت

کارت سوخت براي زماني است که کمبود
سوخت وجود داشت

دان�ش نفت :مدير ش�رکت خطوط لول�ه و مخابرات
نفت منطقه ش�مال اعالم کرد :انتقال فرآوردههاي نفتي از
خط�وط لوله  ۱۲اينچ اين منطقه که براي چند روز به دليل
ترکيدگي لوله متوقف شده بود ،دوباره آغاز شده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ايران ،ارسالن رحيميدرباره راهاندازي
دوباره اين خط گفت :پس از سه روز تالش شبانهروزي
متخصص��ان منطقه ش��مال براي مهار نش��تي بنزين و
ترميم پارگي خط لوله  ۱۲اينچ فرآوردههاي نفتي ري -
س��اري در منطقه سوادکوه ،با پايان عمليات بازسازي و
تعميرات ،اين خط لوله از س��اعت  ۲۱:۳۰ديشب ،دوباره
در مدار قرار گرفت.وي حساسيت باالي اين عمليات را
س��بب توقف چند روزه انتقال فرآوردههاي نفتي عنوان

س��وخت يکي از فوايد وجود و حفظ کارت
س��وخت اس��ت».همچنين هداي��ت اهلل
خادميعضو کميس��يون ان��رژي مجلس در
 ۱۷فروردين  ۹۶عنوان داش��ته که «کارت
س��وخت باعث کاه��ش قاچاق س��وخت و
همچنين کاهش واردات س��وخت ميگردد.
وي همچنين افزود :کارت سوخت ،سيستم
هوش��مند بس��يار خوبي بود که طراحي شد
و مديريت��ي که با آن طرح آغاز ش��د مانند
دونرخ��ي ک��ردن قيم��ت س��وخت باعث
موفقيت اين طرح شد».
سوييچ براي س��وخت گيري استفاده شد.به
طوري که صاحبان خودروها سعي ميکنند
به جاي اس��تفاده از کارت سوخت شخصي
براي سوخت گيري از کارت جايگاه استفاده
کنند و قاچاقچيان سوخت نيز با خريد کارت
س��وخت با قيمتهاي ناچيز و با انتقال آن
ب��ه نقاط م��رزي ،اقدام به قاچاق س��وخت
ميکنند.
سیر صعودی مصرف بنزین

در اهمي��ت حفظ کارت س��وخت بايد
گفت که روند تقاضاي بنزين طي سالهاي
 ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۵همواره سير صعودي داشته
اس��ت؛ بهطوري که ميزان مصرف روزانهي
آن از حدود  ۳۳ميليون ليتر در س��ال ۱۳۷۵
ب��ه  ۷۳٫۶ميلي��ون ليت��ر در س��ال ۱۳۸۵
افزايش يافت.کارت سوخت به عنوان مدلي
بوميبراي کنترل مصرف س��وخت ،از زمان
اج��راي آن تاکنون ،با توجه به رش��د بيش
از  ۲براب��ري تعداد خودرو در کش��ور ميزان
مصرف بنزي��ن را تقريبا ثابت نگه داش��ته
بود .رش��د تقاضاي س��اليانه بنزين در زمان
آغاز س��هميه بندي بنزين حدود  ۱۰درصد
بود که با اجراي س��امانه هوش��مند عرضه
س��وخت به کمتر از  ۲درصد تنزل پيدا کرد
و با تداوم اس��تفاده از کارت س��وخت رشد
تقاض��اي بنزين به حدود صفر رس��يده بود.
پ��س از لغو نظ��ام س��هيمهبندي بنزين در
خ��رداد  ۹۴عمال کارايي کارت س��وخت از
بين رفت و مردم ديگر رغبتي براي استفاده
از کارت سوخت نداشتند چون ميتوانستند
بدون محدوديت از بنزين اس��تفاده نمايند.
نتيجه اي��ن اتفاق را ميتوان در س��ال ۹۵
مش��اهده نمود .زيرا مصرف بنزين در سال
 ۹۵رش��د بيش از  ۵درص��د را تجربه کرده
اس��ت که در  ۱۲س��ال قبل از آن بيسابقه
بوده است.اس��تفاده از کارت س��وخت براي
اصالح قانون هدفمندسازي يارانهها ،امکان

شناس��ايي خودروهاي فرس��وده ،استفاده از
کارت س��وخت براي کاه��ش آلودگي هوا،
تعيين کرايۀ حملونق��ل عموميو اطمينان
از عدم قاچ��اق در جايگاههاي س��وخت از
مزيته��اي اس��تفاده از کارت س��وخت در
عرضه بنزين کشور است.اما پيشينه ماندن
يا حذف کارت سوخت در دوره وزارت زنگنه
داستاني پرفرازو نشيب را دنبال کرده است.
زنگنه در برنامه «اقتصاد ايران» ش��بکه ۵
س��يما در تاري��خ  ۱۸خ��رداد  ۹۴گفته بود:
«نميخواهيم کارت س��وخت را حذف کنيم
چرا که اطالعات مناس��بي ميدهد» .او در
نشست شهريور  ۹۴خود نيز بشدت از کارت
س��وخت دفاع کرد و گف��ت که وزارت نفت
به دنبال حفظ س��امانه کارت سوخت است
و از کارشناسان خواس��ته است پيشنهادات
خود را ارائه کنند .زنگنه در همان نشس��ت
گفت« :ما عالقه داريم که کارت هوش��مند
سوخت حفظ شود و براي اين کار ميتوانيم
بگوييم کارت جايگاهداران اص ً
ال نباش��د يا
محدود شود».اما زنگنه در  ۲۰بهمن ۱۳۹۴
تصريح ک��رد موافق تداوم اس��تفاده از اين
کارته��ا به دلي��ل هزينههاي ب��االي اين
کار و عدم اس��تفاده از اطالعات توليدي آن
در س��الهاي قبل نيس��ت.اما با وجود آنکه
نهادهاي پژوهش��ي معتبر کش��ور از جمله
مرک��ز پژوهشهاي مجل��س بارها بر حفظ
اين س��امانه تاکيد کردهاند وزارت نفت و به
صورت خاص زنگنه خواس��تار حذف کارت
سوخت است.
در همي��ن رابط��ه بهرامني��ا عض��و
کميس��يون انرژي مجلس در  ۱۸فروردين
 ۹۶پيرامون بررس��ي ح��ذف يا حفط کارت
س��وخت در مجلس گفته است« :جلوگيري
از قاچاق س��ازمان يافته و کانتينري سوخت
با توجه به وجود سامانههاي هشدار ورودي
و خروجي تعبيه ش��ده در س��امانه هوشمند

رشد مصرف بنزین مترادف با
رشد اقتصادی؟!

جال��ب اس��ت بدانيد منص��ور رياحي،
مديرعامل وقت شرکت پخش فرآوردههاي
نفتي در مورد رش��د مصرف بنزين در کشور
عنوان داش��ته بود که با توجه به وارد شدن
ح��دود يکميلي��ون و ۳۰۰ه��زار خودرو به
چرخه حملونقل کشور ،ميزان مصرف اين
ف��رآورده نفتي نيز در ح��دود  ۶٫۲تا ۶٫۵
درصد رش��د داش��ته اس��ت .وي همچنين
افزايش مصرف بنزين در کش��ور را معادل
با رش��د اقتصادي کش��ور دانس��ته بود.اين
اظهار نظر مديرعامل وقت ش��رکت پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي در حالي اس��ت که در
پايان  ۸سال س��هميهبندي بنزين در بستر
کارت سوخت ،بهرغم رشد بيش از  ۲برابري
تعداد خودرو در کشور ،ميزان مصرف بنزين
تقريب ًا ثابت مانده بود.
سهميهبندي مجدد بنزين ،مؤثرترين
راهکار مديريت مصرف وکنترل قاچاق

ب��ا تکمي��ل فازه��اي دوم و س��وم
پااليشگاه ستاره خليجفارس و توليد روزانه
 ۳۶ميليون ليتر بنزين از اين محل ،کش��ور
در زمينه تولي��د بنزين به خودکفايي خواهد
رسيد .اما با توجه به افزايش ساالنه مصرف
در کشور الزم است جهت تداوم خودکفايي
در زمين��ه توليد بنزين ،مصرف اين فراورده
نفت��ي کنت��رل ش��ود.يکي از راههاي مهم
جهت نظ��ارت و کنترل مص��رف بنزين در
کش��ور ،س��هميهبندي آن در کنار افزايش
قيم��ت براي پر مصرفها اس��ت .با اجراي
طرح س��هميهبندي بنزين ،فرهنگ درست
مص��رف کردن در مورد يک��ي از مهمترين
منابع انرژي در ميان م��ردم جابازکرده و با
مديريت مصرف ،عالوه ب��ر آنکه آلودگي
ه��وا کاهش ميياب��د ،نياز ب��ه واردات اين
فراورده نفتي کم شده و ميزان آسيبپذيري
امنيت کش��ور در زمان بحرانهاي خارجي
نيز کاهش خواهد يافت.

فعاليت خطوط لوله نفت شمال از سر گرفته شد

کرد و افزود :با اقدامهاي پيش��گيرانه انجام شده ،افزون
بر جلوگيري از بروز حوادث ثانويه ،خسارتهاي زيست
محيطي نيز به حداقل ممکن رسيد.مدير شرکت خطوط
لول��ه و مخابرات نفت منطقه ش��مال ،ضمن قدرداني از
همراه��ي همه عوامل موث��ر در موفقيتآميز بودن اين
عمليات اظهار کرد:از مهمترين اقدامهاي پيش��گيرانه
براي رفاه حال مردم و جلوگيري از احتمال بروز حوادث
بيش��تر ،جابهجايي چند خانواده مج��اور خط به خارج از
منطقه خطر بود که اين اهالي نيز با کنترل شرايط پس
از چند س��اعت به منازل خود بازگش��تند.بر اساس اين
گ��زارش ،در روزهاي اخير ،نش��تي بنزين در نقطهاي از
خطوط لوله نفت ش��مال در شهرس��تان سوادکوه سبب
متوقف شدن فعاليت اين خط شده بود.مسئوالن شرکت

خطوط لوله نفت ش��مال علت نش��تي را ترکيدگي لوله
انتقال به دليل زمينلرزههايي اعالم کردند که با قدرت
بيش��تر از چهار ريشتر هفته گذش��ته دو بار مازندران را
لرزاند .اگرچه مهار نش��تي در همان ساعات اوليه انجام
و منطقهايمن ش��د ،اما ترميم محل نشتي و چک کردن
ساير مسير خطوط لوله ادامه داشت.شرکت خطوط لوله
و مخاب��رات نف��ت ايران (منطقه ش��مال) وظيفه انتقال
فرآوردههاي نفتي ش��امل بنزين ،نفتگاز و نفت س��فيد
را به اس��تانهاي مازندران و گلستان و همچنين انتقال
نفتخام کش��ورهاي آس��ياي ميانه (طرح س��وآپ) را از
طريق ح��دود  ۶۰۵کيلومتر خطوط لول��ه برعهده دارد.
منطقه شمال با  ۶۲۰کيلومتر خطوط لوله ،قدرت انتقال
 ۲۴س��اعته  ۵۰۰هزار بشکه نفت خام و  ۲۷ميليون ليتر

ان��واع فرآوردههاي نفتي ،ش��امل بنزين معمولي ،بنزين
سوپر ،نفتگاز و نفت سفيد را دارد.

تسطيح مسير خط لوله انتقال نفت نفتشهر -کرمانشاه
دان�ش نفت :عمليات تس�طيح مس�ير،
مخلوطري�زي و ترميم آببردگيهاي مس�ير
خط لوله انتقال نفت خام نفتشهر -کرمانشاه
با موفقيت پايان يافت.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-
منطقه غرب ،رئيس نگه��داري و تعميرات
خط منطقه غرب هدف از انجام اين عمليات
را س��هولت در تردد ،دسترس��ي سريعتر به
خطوط لوله انتقال نفت در مواقع اضطراري،
انج��ام تعمي��رات ،پايشها و بازرس��يهاي
دورهاي از مسير عنوان کرد.بهزاد خدادوست

ب��ا بي��ان اين مطلب ک��ه در اي��ن عمليات
حريم خط از کيلومتر يک تا  ۱۷۷تس��طيح
ش��د ،اعالم کرد :افزون بر اي��ن اقدام ،رفع
آببردگيهاي موجود نيز در اين مسير انجام
ش��د.وي افزود :اين عمليات در مدت زمان
سه ماه و با اس��تفاده از امکانات ،دستگاهها
و ماشينآالت ساختماني منطقه با همکاري
واحدهاي ترابري و حراس��ت انجام شد.وي
تاکيد کرد :افزون بر تس��طيح مسير و ترميم
آببردگيها ،س��ه کيلومتر از مسير ياد شده
نيز مخلوطريزي شد.به گزارش شانا ،منطقه
غرب يک��ي از مناطق دوازدهگانه ش��رکت

خطوط لول��ه و مخابرات نفت ايران اس��ت
ک��ه وظيفه انتقال نفتخ��ام و فرآوردههاي
نفت��ي را در ناحيه جغرافيايي غرب کش��ور
شامل مراکز انتقال ش��هيد قمري ،پايطاق،
کرمانشاه و دو تاسيسات انتهايي کرمانشاه و
سنندج برعهده دارد.تأمين خوراک نفتخام
پااليش��گاه کرمانش��اه ،تأمين فرآوردههاي
نفتي اس��تانهاي کرمانش��اه ،کردس��تان و
بخشي از اس��تان ايالم ،تأمين خوراک نفت
س��فيد پتروش��يمي( ،)L.A.Bتأمين خوراک
نيروگاه س��يکل ترکيبي سنندج از مهمترين
وظايف اين منطقه است.
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پايبندي  ۱۰۰درصدي به توافق کاهش عرضه
هدفي دست نيافتني
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وائل مهدي

مقصر گراني نفت مشخص شد؛

کارشناس نفتي

ترامپ به آينه نگاه کند!

نب�ود دسترس�ي به ظرفيت م�ازاد کافي ،از عوام�ل اصلي ناتواني
اوپک و متحدانش در رسيدن به هدف پايبندي  ۱۰۰درصدي به توافق
کاهش عرضه نفت و اوپک و غيراوپک است.

رئيس جمهوري روسيه خطاب به ترامپ اعالم کرد که براي يافتن مقصر افزايش قيمت نفت ،بايد در آيينه نگاه کند
دانش نفت :افزايش بي سابقه قيمت نفت
در طي سالهاي اخير ترامپ را به شدت عصباني
ک�رده اس�ت .او ک�ه تالشهايش ب�راي کنترل
بازار نفت در پي تحريم نفت ايران به شکس�ت
انجامي�ده اس�ت ،پ�س از ناامي�دي از اوپک ،در
حمل�ه اي عجيب به س�عوديها جمالتي بر زبان
راند که حقارت آل س�عود را پيش روي جهانيان
قرار داد.

رئيس جمهوري آمريکا به تازگي در جمع
هواداران خود در ايالت «ميسيسيپي» اظهار
کرده بود« :به ملک سلمان گفتم بدون حمايت
نظاميم��ا  ۲هفته بيش��تر دوام نميآوريد ».در
همي��ن حال ،نماين��ده اي��ران در هيئت عامل
اوپک ب��ا تاکيد بر اين که تحري��م نفت ايران
شدني نيس��ت ،گفت :آقاي ترامپ به شدت از
ناتواني برخي کش��ورها در ايجاد ظرفيت مازاد
براي جايگزين کردن نفت ايران عصباني است
و اين عصبانيت با لحن بدي از يکس��و به شاه
عربستان و از سوي ديگر به اوپک براي افزايش
ندادن توليد نفت بيان ميشود.حسين کاظمپور
اردبيلي ب��ا بيان اينکه اي��ن عصبانيت دونالد
ترامپ ،رئيس جمهوري آمريکا ،نش��اندهنده
شکس��ت سياس��ت تحريم عليه ايران اس��ت،
تصريح ک��رد :ما پيشتر ب��ه رئيس جمهوري
آمريکا ي��ادآوري کرده بوديم که ظرفيت کافي
براي جايگزيني نفت ايران در بازارهاي جهاني
وجود ندارد و دس��ت از تحريم ،پرخاش��گري،
اهانت به ملتها و دولتها بردارد.وي ،هرگونه
کمک و تس��هيل براي موفقيت تحريم آمريکا
علي��ه اي��ران را خصمان��ه تلقي ک��رد و گفت:
چنانچ��ه ايران تحريم باش��د قيمت نفت گران
ميش��ود و روسيه و عربستان هم براي عرضه
اضاف��ي نفت در ب��ازار کاري نميتوانند بکنند.
کاظمپور اردبيلي با اش��اره به اينکه واشنگتن
از  ۲کشور عضو اوپک حمايت نظاميميکند و
در عين حال  ۲کش��ور ديگر عضو اين سازمان
را تحريم کرده است ،افزود :در چنين شرايطي
آمريکا انتظار دارد بقيه کشورهاي عضو اوپک
با افزايش تولي��د به کاهش قيمت نفت کمک
کنن��د که اين انتظار بيپايه و اس��اس اس��ت.
وي تاکي��د کرد :البته اعضاي اوپک دخالتي در
تعيين قيمت نفت ندارند و قيمت نفت بر اساس
بنيانهاي بازار (عرضه و تقاضا) تعيين ميشود.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک از س��کوت
دبيرکل و رئي��س دورهاي اوپک درباره اهانت
پرزيدنت ترامپ به اين سازمان بينالمللي ابراز
تاسف کرد و افزود :اعضاي اين سازمان از اين
دو مقام انتظار دارند به اهانتها و جسارتهاي
آمريکا پاس��خ قاط��ع دهند.کاظمپ��ور اردبيلي
با اش��اره به اين که اوپک در ماه اوت نس��بت
به ماه مه در مجموع روزانه  ۸۷۰هزار بش��که
نفت بيش��تري توليد کرد ،گفت :در دوره مورد
بررسي ،مقدار کاهش توليد از سوي آن دسته از
اعضا که افت توليد داش��تهاند روزانه  ۴۶۸هزار
بشکه بوده اس��ت.وي ادامه داد :در بازه زماني
ياد ش��ده ،مجم��وع افزايش توليد کش��ورهاي
غيرعض��و اوپک  ۲۷۳هزار بش��که بوده و رقم
افت توليد آن دس��ته از توليدکنندگان غيرعضو
اوپک ک��ه کاهش توليد داش��تهاند ۲۹۳ ،هزار
بشکه بوده است.نماينده ايران در هيئت عامل
اوپک ،افزايش توليد نفت عربس��تان و روسيه
را در ماه اوت نس��بت به ماه مه به ترتيب ۴۱۵
و  ۲۳۵هزار بش��که در روز اعالم کرد و گفت:
چنانچه افزايش توليد نفت اين  ۲کشور نسبت
به ميزان تعهد کاهش توليد در بيانيه همکاري
( )Declaration of Cooperationدر نظ��ر
گرفته شود ،عربستان و روسيه به ترتيب  ۳۴۶و
 ۲۵۰هزار بشکه در روز افزايش توليد داشتهاند
که اين افزايش توليد از س��وي اين دو کش��ور
تخل��ف از توافق کاهش توليد اس��ت.کاظمپور
اردبيل��ي تصريح ک��رد :با وج��ود اينکه چنين
تخلفي در افزايش توليد رخ داده و ايران کاهش
توليدي نداش��ته اس��ت ،بازار همچنان نگران
کمب��ود عرضه نف��ت در ماههاي پاياني س��ال
ميالدي اس��ت.وي در پايان با طرح پرسش��ي
مبن��ي بر اينکه آقاي ترامپ چگونه ميخواهد
صادرات نفت ايران را به صفر برس��اند؟ اظهار
کرد :تحريم نفت ايران ش��دني نيست و آقاي
ترامپ بهتر اس��ت به جاي عصبانيت ،پاي ميز
مذاک��ره برگردد و در چارچ��وب برجام با ايران

مذاکره کند.

ترامپ بايد خودش را براي افزايش قيمت
نفت مقصر بداند

اما رئيس جمهوري روس��يه هم خطاب به
ترام��پ اعالم کرد که براي يافتن مقصر افزايش
قيمت نفت ،باي��د در آيينه نگاه کن��د .والديمير
پوتين روز چهارش��نبه ۱۱ ،مهرم��اه در همايش
«انرژي ويک روس��يه» در مس��کو گفت :دونالد
ترام��پ قيمت نف��ت را بيش از حد ب��اال در نظر
ميگي��رد و تا حدي حق دارد ،ام��ا بياييد صادق
باشيم؛ آقاي ترامپ ،اگر ميخواهيد مقصر افزايش
قيم��ت نفت را پيدا کنيد ،بايد در آيينه نگاه کنيد.
وي همچنين اعالم کرد که روس��يه اکنون توليد
نف��ت خود را افزايش داده اس��ت و توان افزايش
روزانه  ۲۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار بش��که نفت ديگر
را دارد.رئيس جمهوري روسيه گفت :قيمتهاي
کنوني ت��ا حد زيادي نتيجه رفت��ار دولت کنوني
آمريکاس��ت؛ انتظ��ار تحريمه��ا عليه اي��ران و
مشکالت سياسي در ونزوئال و اتفاقهايي که در
ليبي ميافتاد ،نتيجه سياس��تهاي غيرمسئوالنه
است که تأثيري مستقيم بر اقتصاد جهاني دارند.
در همي��ن حال خبرگزاري رويت��رز در خبري به
نق��ل از پوتين اعالم کرد :دونال��د ترامپ ،رئيس
جمه��وري آمريکا ،درس��ت ميگوي��د که قيمت
کنوني نفت بسيار باالست.وي در حاشيه نشست
«هفته انرژي روس��يه» اعالم ک��رد :قيمت نفت
ب��ه دليل تحريمهاي آمريکا ضد يکي از اعضاي
اصل��ي س��ازمان کش��ورهاي صادرکنن��ده نفت
(اوپک) ،افزايش يافتهاند.رئيس جمهوري روسيه
تأکيد کرد که از نظر اين کش��ور ،قيمت مطلوب
نفت در بازه  ۶۵تا  ۷۵دالر است.
رکوردشکني توليد نفت روسيه
در ماه سپتامبر

اما توليد نفت روسيه در ماه سپتامبر امسال
ب��ه باالترين ميزان پس از فروپاش��ي ش��وروي
تاکنون رس��يد .وزارت انرژي روسيه اعالم کرد
که توليد نفت اين کش��ور در ماه سپتامبر امسال
به  ۱۱ميليون و  ۳۶۰هزار بش��که در روز رسيد
ک��ه باالترين رق��م در دوران پس از فروپاش��ي
اتحاد جماهير شوروي سابق است.افزايش توليد
روس��نفت که بزرگترين ش��رکت نفتي روسيه
اس��ت و همچنين افزايش تولي��د از پروژههاي
نفتي با سرمايهگذاري خارجي ،مهمترين عامل
رش��د توليد نفت روسيه بوده اس��ت.توليد نفت
روس��يه در سپتامبر امس��ال ۱۱ ،ميليون و ۲۱۰
هزار بش��که در روز روز بود.صادرات نفت روسيه
از طريق خط لوله ،س��پتامبر امسال به  ۴ميليون
و  ۲۷۸هزار بشکه در روز رسيد.همچنين در ماه
سپتامبر امسال توليد گاز طبيعي اين کشور به ۵۷
ميليارد و  ۵۴۰ميلي��ون متر مکعب ،معادل يک
ميليارد و  ۹۲۰ميليون متر مکعب در روز بود.
نفت  100دالري با شروع تحريمهاي نفتي
عليه ايران

در همين حال اگر چه هنوز حدود يکماه
تا آغاز تحريمهاي نفتي عليه ايران زمان باقي
مانده اس��ت و برخي از کش��ورها واردات نفت
از اي��ران را قطع کردهاند ام��ا چينيها واردات
نفتش��ان را کميافزايش دادهان��د .کمتر از 30
روز ديگ��ر تحريمهاي نفتي آمريکا عليه ايران
آغاز ميش��ود اما به گفته حسن روحاني رئيس
دولت دوازدهم آنچه که در رس��انههاي غربي
در خص��وص آغاز تحريمهاي نفت��ي از نوامبر
مطرح ميش��ود فق��ط يک جن��گ تبليغاتي و

رس��انهاي اس��ت و دولت آمريکا تحريمهاي
خود را از س��پتامبر آغاز کرده اس��ت.بر اساس
اخب��ار و اطالع��ات رس��انههاي غرب��ي ه��م
اکنون حدود  600هزار بش��که نفت و ميعانات
گازي از ص��ادرات نفت اي��ران کاهش يافته و

نماينده ايران در هيئت
عامل اوپک :آقاي ترامپ
به شدت از ناتواني برخي
کشورها در ايجاد ظرفيت
مازاد براي جايگزين کردن
نفت ايران عصباني است و
اين عصبانيت با لحن بدي
از يکسو به شاه عربستان و
از سوي ديگر به اوپک براي
افزايش ندادن توليد نفت
بيان ميشود

صادرات نفت ايران به حدود  2ميليون بش��که
در روز رسيده اس��ت.اما با اين حال پيشبيني
کارشناس��ان بين المللي حوزه انرژي حاکي از
اين اس��ت که با آغاز تحريمهاي نفتي اياالت
متحدهامري��کا عليه ايران ،ص��ادرات نفت خام
ايران تا پايان س��ال جاري ميالدي به دو سوم
ميزان کنون��ي کاهش خواهد يافت و به حدود
يک ميليون  700هزار بش��که نيز خواهد رسيد
و کمتر از اين ميزان نخواهد ش��د.در پي خروج
يک طرفه اياالت متحدهامريکا از توافق هسته
اي گروه  ۵+۱با اي��ران ،دونالد ترامپ ،رئيس
جمهوري آمريکا اعالم کرد که مجموعه اي از
تحريمهاي اقتصادي را عليه ايران وضع خواهد
کرد .تحريم خريد نف��ت نيز به عنوان يکي از
گزينهه��اي تحريم از ماه نوامبر س��ال جاري
ميالدي آغاز خواهد ش��د.در ط��ول بيش از 4
ماهي که از اتخاذ اين تصميم آمريکا ميگذرد،
اين کشور تالش کرده است تا ساير کشورهاي
جهان را به توقف خريد نفت ايران و پايان دادن
به مبادالت اقتصادي با اين کش��ور ترغيب يا
ب��ا تهديد به اعمال جريمهه��اي مالي متقاعد
کند.البت��ه اخي��را مقامات آمريکاي��ي با اندکي
نرمش نسبت به موضع اوليه خود در خصوص
به صفر رس��اندن ف��روش نفت اي��ران اعالم
کردهاند که برخي درخواس��تهاي معافيت از
اين تصميم را بررسي خواهند کرد هر چند که
تاکنون درخواست معافيت اروپا از تحريمهاي
اقتص��ادي عليه اي��ران را رد کردهاند .برخي از
رس��انههاي غربي اخيرا گزارشي را از آمارهاي
دولتي و کشتيراني صادرات نفت ايران منتشر
کردهاند که نشان ميدهد صادرات نفت ايران
به کشورهاي آس��يايي نيز در کنار صادرات به
اروپا روند کاهش��ي داشته است.به عنوان مثال
کش��ورهاي چين ،هند ،ژاپن و کره جنوبي ماه
ميالدي گذش��ته مجموعا  ۱.۵۷ميليون بشکه
در روز ،نفت ايران را وارد کردند که  ۴.۱درصد
در مقايسه با اوت س��ال  ۲۰۱۷کاهش داشت
و همچنين حدود  ۳۰۰هزار بش��که در روز در
مقايس��ه با ماه پيش از آن کاهش داشته است.
در همين رابطه مدير انجمن پااليش��گاههاي
ژاپن هفته گذش��ته اعالم کرد ژاپن مانند کره

جنوب��ي بارگيري نفت اي��ران را متوقف کرده،
اما ب��ا اين حال به نفت ايران نيازمند اس��ت و
ب��ه دنبال گرفت��ن معافيت از آمريکا اس��ت تا
بتواند نفت م��ورد نياز خود را از ايران وارد کند.
مسئوالن صنعت نفت ايران نيز بارها در گفت
وگو با رسانهها داخلي و خارجي از توقف واردات
نفت توس��ط کره جنوبي خبر دادهاند اما نسبت
به توقف خريد نفت توسط ديگر مشتريان نفت
ايران هيچ خبري را منتشر نکردهاند.طبق آمار
وزارت بازرگاني ژاپن ،اين کشور در اوت پيش از
اينکه پااليشگاههاي ژاپني بارگيري نفت ايران
رامتوقف کنند  ۱۷۷هزار و  ۴۷۵بش��که در روز
نفت ايران را وارد کرد.
رويترز :چين واردات نفت از ايران را
افزايش داد

رويت��رز بر اس��اس آمار کش��تيراني و رد
گيري کشتيها اعالم کرده است در زماني که
ديگر مشتريان نفتي واردات نفتشان را کاهش
دادهان��د چين اقدام به افزاي��ش واردات نفت از
ايران کرده اس��ت.اين خبرگزاري مدعي ش��ده
اس��ت واردات نفت توسط چين حتي رشد 2.5
درصدي داشته اس��ت اما چين امسال تصميم
گرفته است آمار واردات نفت از ايران را منتشر
نکن��د؛ اين اقدام چي��ن در حالي صورت گرفته
اس��ت که چينيها پيشتر اع�لام کرده بودند
واردات نف��ت از ايران را متوقف نخواهند کرد و
واردات نفت از ايران را افزايش نميدهند .اخيرا
خبرهايي به گوش رس��يده اس��ت که چينيها
ب��راي افزايش واردات نفت از ايران ش��روطي
را مط��رح کردهاند که بايد منتظ��ر ماند و ديد
مسئوالن ايران اين شروط را ميپذيرند يا نه.با
اين ح��ال خبرگزاريهاي غربي اعالم کردهاند
ش��رکت دولتي پااليش نفت ساينوپک واردات
نفت از ايران را به نصف رسانده است.شايد اين
سوال مطرح شود که چه طور امکان دارد يکي
از بزرگترين شرکتهاي پااليش نفت چين که
اق��دام به واردات نفت از ايران ميکرد وارداتش
را به نصف رسانده باشد اما واردات نفت چينيها
از ايران افزايش يافته است .بايد در پاسخ گفت
چين نزديک به  40ش��رکت پااليشي دارد که
پيشتر ايران فقط تامين کننده  4يا  5مجتمع
پااليشي اين کشور بود اما اکنون شرايط تغيير
کرده اس��ت.در همين رابطه رضا پديدار رئيس
کميس��يون انرژي اتاق بازرگاني ب��ه خبرنگار
فارس گفت :با تش��کيل ب��ورس نفت ،بخش
خصوصي ميتواند نفت مورد نياز پااليشگرهاي
کوچک چي��ن را فراهم کن��د و از طرف ديگر
مشترياني در کشورهاي جنوب شرق هستند که
ميتوان نفت را به اين شرکتها منتقل کرد.
صندوق بين المللي پول 80 :درصد درآمدهاي
ايران از نفت است

به گفته صن��دوق بينالمللي پول ،حدود
 ۸۰درص��د از درآمده��اي ايران نفتي اس��ت و
ترام��پ مواضع س��ختي را در قبال مش��تريان
نفت اين کشور در پيش گرفته است .او حتي از
خريداران آس��يايي چون چين و هند خواسته تا
خريد نفت از ايران را به صفر برسانند.همچنين
اي��ن صندوق معتقد اس��ت به دنب��ال کاهش
ص��ادرات نفت ايران ،ارزش ريال ايران در برابر
دالر حدود  ۶۰درصد کاهش يافته و اين مساله
موجب افزايش نرخ تورم در اين کش��ور ش��ده
است.اگرچه ممکن اس��ت تحريمهاي ترامپ
فش��ار قابل توجهي به ايران وارد کرده باش��د

اما در عين حال اين سياس��تها موجب ش��ده
قيمت نفت براي مصرفکنندگان آمريکايي هم
افزايش يابد .به دنبال تحريمها و کاهش عرضه
ايران ،نفت برنت به بيش از  ۸5دالر به ازاي هر
بشکه رسيد .روسيه و عربستان سعودي که طي
دو سال گذشته با هدف مهار عرضه و افزايش
قيمت نفت ،توليد را کاهش داده بودند ،به دنبال
اختالالتي که در عرض��ه ايران به وجود آمده،
آمادگ��ي خود براي جبران اين کاهش را اعالم
کردهاند .ب��ا اين حال ،معاملهگران بازار نفت بر
اي��ن باورند که مي��زان افزايش توليد آنها براي
جب��ران کاهش صادرات اي��ران کافي نخواهد
بود.اين در حالي اس��ت که پااليش��گران نفت
از چين تا فرانس��ه در تالشند تا تامينکنندگان
ديگري را جايگزين ايران کنند .اين مساله نيز
خود ب��ه افزايش قيمتهاي جهاني نفت منجر
شده است.به عنوان مثال ،نفت اورال روسيه از
ابتداي سال تاکنون به باالترين قيمت خود در
مقايسه با نفت برنت رسيده است .پااليشگران
چين��ي اخيرا مقدار قابل توجه��ي از نفت اورال
روس��يه را خريداري کردهان��د .همچنين ،نفت
خام عمان هم گرانتر شده و نفت سبک بصره
(عراق) در مقايس��ه با گذشته فروش بيشتري
داش��ته اس��ت.از س��وي ديگر ،عليرغم اينکه
کش��ورهاي اروپايي با اقدام��ات ترامپ مبني
بر خروج از توافق هس��تهاي مخالف بودند ،اما
پااليش��گرهاي اروپايي هم انتخ��اب چنداني
ندارن��د و ناچار به رعاي��ت تحريمهاي آمريکا
ش��دهاند .واش��نگتن اعالم کرده که در صورت
دور زدن تحريمها ،دسترسي اين پااليشگرها به
سيستم مالي اياالت متحده را قطع خواهد کرد.
قيمت نفت به  100دالر ميرسد

همانطور که گفته ش��د تحريمهاي نفتي
عليه ايران از حدود  30روز ديگر اغاز ميش��ود
براين اس��اس موسس��ههاي بين المللي اعالم
کردهاند اي��ران از اين تحريمه��ا عبور خواهد
کرد همانطور که در تحريمهاي س��ال 2012
عبور کرد و تنها ضررش دامن گير کش��ورهاي
وارد کنن��ده نفت خواهد ش��د و به احتمال زياد
قيم��ت نفت به حدود  100دالر در هر بش��که
ميرس��د.اخيرا اين موضوع را ني��ز مديرعامل
ش��رکت توتال مطرح کرده اس��ت و بهامريکا
هشدار داده است که اگر تحريمهاي نفتي عليه
ايران طوالني شود بايد منتظر قيمتهاي بيش
از  100دالر در هر بش��که نفت باشيم.از طرف
ديگر ش��رکتهاي تجاري ترافيگورا و مرکوريا
پيشبيني کردند قيمت نفت در پايان امسال يا
اوايل سال  2019به علت تحريمهاي ايران به
 100دالر در هر بشکه برسد.
جهان در دهه  ۲۰۲۰با کمبود نفت
روبهرو ميشود

در همين حال ،يک مؤسس��ه مش��اوره
بينالمللي هشدار داد که در دهه آينده ميالدي
جه��ان با کمبود نفت روبهرو خواهد ش��د ،زيرا
ش��مار کميميدا ن نفتي جديد ب��ه بهرهبرداري
ميرسند.به گزارش شبکه راشا تودي ،مؤسسه
وودمکنزي با اش��اره به آغاز روند کمبود عرضه
روزان��ه نفت از ميانه ده��ه  ۲۰۲۰ميالدي ،در
گزارش جديد خود هش��دار داد :تا سال ۲۰۳۰
ميالدي جهان با کمبود روزانه  ۳ميليون بشکه
نفت روبهرو خواهد بود و تا سال  ۲۰۳۵ميالدي
اي��ن کمبود ب��ه  ۷ميليون بش��که در روز و تا
س��ال  ۲۰۴۰ميالدي اين کمبود به  ۱۲ميليون
بش��که در روز خواهد رسيد.اين مؤسسه اعالم
کرد :صرفنظ��ر از تحوالت فن��اوري فراتر از
چيزي ک��ه اکنون ميتوانيم فرض کنيم ،ما به
اکتش��افهاي جديد نفتي نياز خواهيم داشت.
طبق اعالم اين مؤسس��ه ،ب��ذر اين چالش در
دوران افت قيمت نفت در سال  ۲۰۱۴ميالدي
کاشته ش��د ،بهگونهاي که س��رمايهگذاري در
اکتش��اف نفت از ح��دود  ۶۰ميلي��ارد دالر در
س��ال  ۲۰۱۴ميالدي به حدود  ۲۵ميليارد دالر
در س��ال  ۲۰۱۸ميالدي س��قوط کرد.کاهش
س��رمايهگذاري موجب افت ش��ديد اکتش��اف
ميدانهاي جديد نفتي شده است.وودمکنزي با
تأکيد بر اين که اکنون سطح فعاليت در صنعت
نفت ب��راي جلوگيري از کمب��ود عرضه کافي
نيس��ت ،اعالم کرد :اگر ميخواهيم دوران افت
عرضه به تأخير افتد ،الزم اس��ت اکتشافگران
بيشتري فعال شوند.

کميته مش��ترک وزارتي نظارت ب��ر توافق کاهش عرضه نفت
کش��ورهاي عضو و غيرعضو س��ازمان کش��ورهاي صادرکننده نفت
ن گونه که هس��ت رها
(اوپک) برآن ش��د ت��ا در الجزاير امور را هما 
کند و فراتر از وظيفه خود عمل نکند.براي نمونه ،مسئله بازگرداندن
پايبندي ب��ه توافق جهاني کاهش نفت به س��طح  ۱۰۰درصد ،حل
نش��د .بدون بح��ث درباره چگونگي تعيين س��هميه توليد هر يک از
کش��ورهاي عضو توافق يادش��ده ،اميد زيادي نيست که پايبندي به
س��طح کنوني  ۱۲۹درصد کاهش يابد.چرا اي��ن توافق ناموفق بود؟
نخست اين که ش��رکتکنندگان در نشست کميته مشترک وزارتي
نظ��ارت بر توافق اوپک و غيراوپک ،نميخواس��تند دس��تور کار اين
نه��اد تغيير کند و با اختيارهاي نشس��ت وزيران نفت و انرژي اوپک
تداخل يابد.دوم آنکه با نزديک شدن به دوره پايان توافق ياد شده،
ممکن اس��ت دوران کاري اين کميت��ه نيز پايان يابد ،زيرا نقش اين
نه��اد نظارت ب��ر اجراي توافق ياد ش��ده بود .بنابراي��ن ،براي حفظ
اي��ن نهاد ،اعضاي آن بايد نش��ان دهند که کميت��ه وزارتي نظارت
بر تواف��ق کاهش عرضه نف��ت اوپک و غيراوپ��ک ،تهديدي براي
مس��ئوليتها و جايگاه ارش��د اوپک نيست.س��وم اين که روشن بود
ک��ه همه کش��ورهاي داراي ظرفيت افزايش توليد نفت ،در س��طح
وزير در کميته وزارتي حضور نيافته بودند.س��رانجام ،الجزاير در حال
برگزاري جش��ني به مناسبت س��الروز امضاي توافق جهاني کاهش
تولي��د نفت ميان توليدکنندگان نف��ت عضو و غير عضو اوپک بود و
اعضاي اين کميته نميخواستند با برانگيختن اختالف ،اين جشن را
خراب کنند.بنابراين تمرکز نشس��ت کميته وزارتي نظارت بر توافق
کاه��ش عرضه اوپک و غير اوپک ،به س��وي خطرها و چالشهاي
س��ال آينده ميالدي تغيير ياف��ت .يکي از چالشهاي اصلي س��ال
آينده ميالدي ،محدوديت عرضه نفت اس��ت که در نشس��ت بعدي
کميته وزارتي در امارات در ماه نوامبر و همچنين در نشست وزيران
نفت و انرژي اوپک در ماه دس��امبر ،بررسي ميشود.به دليل تحريم
صادرات نفت ايران توس��ط آمريکا ،کاهش توليد در آمريکاي التين،
بيثباتي در کش��ورهايي همچون ليبي و محدوديت زيرساختها در
مناطق نفتخيز آمريکا ،دورنم��اي عرضه نفت چندان اميدوارکننده
نيس��ت.نبود دسترس��ي به ظرفيت مازاد کافي ،يکي از عواملي بوده
اس��ت که اوپک و متحدانش نتوانس��تهاند س��طح پايبندي به توافق
جهاني کاه��ش توليد نفت را ب��ه  ۱۰۰درص��د بازگردانند.افزون بر
محدوديت ظرفيت مازاد ،مس��ئله تقاضا نيز مطرح است .کشورهاي
عضو اوپک نميتوانند بدون دريافت درخواس��ت از مش��تريان ،توليد
خ��ود را افزايش دهند.دليل ديگر براي پايبندي بيش از حد به توافق
جهاني کاهش توليد نفت ،کاهش ناخواسته توليد نفت در کشورهاي
غير عضو اوپک ،همچون مکزيک و قزاقس��تان اس��ت.وضع عرضه
در اوپک و متحدانش در کنار محدوديت عرضه در ديگر کش��ورها،
به اين نتيجهگيري منتهي ميش��ود که شرايط دش��وار خواهند بود
و اين مس��ئله در قيمت نفت بازتاب داش��ته اس��ت.تا زماني که اين
مس��ائل حل ش��وند ،قيمت نفت باال باقي ميماند و ممکن است تا
پايان س��ال ج��اري ميالدي به باالي  ۹۰دالر برس��د.ناديده گرفتن
همه اين مس��ائل و تمرکز بر س��ال  ۲۰۱۹ميالدي ،به بازار آرامش
نميبخشد .اگر اوپک و متحدانش نتوانند مشکالت کوتاهمدت خود
را به س��رعت ح��ل کنند ،توانايي آن براي رويارويي با س��ال ۲۰۱۹
مي�لادي و چالشهاي بلندم��دت ،محدود خواه��د بود.با اين همه،
نشس��ت کميته وزارتي نظارت بر توافق اوپ��ک و غيراوپک ،از اين
جهت که نشان داد اوپک و متحدانش آرامش خود را حفظ کردهاند،
مثبت بود .همه مسائل به آينده موکول شدند.يکي ديگر از خبرهاي
مثبت نشست الجزاير ،اعالم برنامه براي تکميل چارچوب بلندمدت
همکاري اوپک و متحدانش تا پايان س��ال  ۲۰۱۸ميالدي بود.به هر
حال نشس��ت الجزاير اکنون پايان يافته و بازار منتظر است که ببيند
در نشس��تهاي آينده در امارات و وين چه اتفاقي ميافتد ،زيرا اين
نشستها پس از آغاز تحريمهاي آمريکا ضد ايران برگزار ميشوند.
بنابراين ،نشس��تهاي چالشي در پيش است و سال  ۲۰۱۸ميالدي
همچنان سالي حياتي براي نفت به شمار ميآيد.
منبع :روزنامه عرب نيوز

هشدار رئيسجمهور روسيه درباره
سرنوشت دالر آمريکا

دان�ش نفت :والديمير پوتي�ن گفت آمريکا با اعم�ال تحريمهاي بين
المللي ،زير پاي دالر را خالي ميکند.

به گزارش راش��اتودي ،پوتين با بي��ان اينکه اين کار آمريکا برايش
عواقبي خواهد داشت و به سلطه دالر آسيب ميزند افزود :به نظر ميرسد
که ش��رکاي آمريکاييمان در حال انجام اش��تباه استراتژيکي هستند.وي
اس��تفاده ابزاري از دالر توس��ط واش��نگتن را عاملي براي کاهش اعتماد
کش��ورها ب��ه دالر و نظ��ام مالي آمريکا دانس��ت.پوتين ک��ه در همايش
هفتگي انرژي روس��يه حاضر ش��ده بود گفت :اين اش��تباهي اس��ت که
همهامپراطوريه��ا انجام ميدهند و زماني ک��ه به ظاهر همه چيز خوب
و مس��تحکم است پيامدهاي چنين اقداماتي ناديده گرفته ميشود .با اين
حال دير يا زود آمريکا نتايج اقداماتش را خواهد ديد.روسيه اخيرا به سمت
کاهش س��هم دالر از اقتصاد خود حرکت کرده اس��ت .اندري کاستين-
مديرعامل بانک «وتب» روسيه گفت :در ماههاي اخير به دنبال تشديد
تحريمهاي آمريکا ،بحث پاکسازي اقتصاد روسيه از دالر جدي تر گرفته
شده است .پيشتر در ماه ميامسال پوتين گفته بود روسيه ديگر نميتواند
به نظام مالي مبتني بر دالر اعتماد کند چرا کهامريکا با وضع تحريمهاي
يکجانبه ،قوانين سازمان تجارت جهاني را ناديده گرفته است .پوتين گفته
بود که س��لطه دالر بر نظام مالي جهان ،خطرناک و ناايمن اس��ت.دولت
روس��يه گفته است به دنبال کنار گذاشتن کامل دالر از اقتصاد اين کشور
نيست اما به تدريج وابستگي خود را به دالر کاهش ميدهد.
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دستاوردهاي جديد شرکت بسط انرژي پرشيا؛

انجام موفق آزمون پکر و توليد انبوه شيرهاي ايمني
تيوبينگي و پکرهاي قابل بازيافت
انجام موفق آزمون پکر مطابق با استاندارد ( )11D1 APIدر سطح اعتبارسنجي  )standard validation grade: V3( V3در شرکت بسط انرژي پرشيا محقق گرديد

شيرهاي ايمني تيوبينگي ( )TRSSSV -Tubing retrievable subsurfaces safety valveو پکرهاي قابل بازيافت ( )Retrievable packerدر شرکت بسط انرژي پرشيا به توليد انبوه رسيد
جانبه مديران و کارشناس��ان ش��رکت ملي حفاري ايران در راستاي قراداد في
مابين در پروژههاي طرحهاي ميادين مش��ترک آزادگان جنوبي که گاميمؤثر
در جهت خودکفايي صنعتي بوده و از افتخارات ملي محسوب ميشود .استفاده
از اي��ن تجهيز ،در ميادي��ن دريايي و در مجموعة تجهي��زات تکميلي درون
چاهي  ،Mono boreعمليات تعمير تجهيز را آس��ان و مانع از توقف فعاليت
بهرهب��رداري و خروج تجهيزات از داخل چاه ميشود.ش��ايان توجه اس��ت در
طراحي وساخت اين تجهيز کليه الزامات  5CT API , 5C3 API TR , ...و
همچنين الزامات استاندارد حين تست  14A APIرعايت شده است

دانش نفت :شرکت بسط انرژي پرشيا به عنوان سازنده تجهيزات درون
چاه�ي در وندورليس�ت کليه ش�رکتهاي بهرهبردار داخلي قرار داش�ته و داراي
س�ابقه  10س�اله درتوليد انواع و مدلهاي رش�تههاي تکميل�ي درون چاهي در
سطح فشارهاي مختلف ميباشد و تاکنون بيش از  200ست تجهيزات توليدي
اين شرکت در بسياري از چاههاي ميادين مختلف نفتي و گازي نصب و در حال
بهرهبرداري است.

در صورتيکه س��ازنده ،متقاضي دريافت گواهينامه در س��طح  V3باشد ،ايجاد
امکانات الزم جهت انجام آزمون با ش��رايط چ��اه ميادين نفت و گاز ضروري
است که بايستي با استاندارد  11D1مطابقت داشته باشد .با توجه به اينکه در
هيچکدام از منابع و متون موجود معرفي تجهيزات ش��بيه س��ازي شرايط چاه
وجود ندارد و نمونه اي در داخل کشور ساخته نشده است متخصصين شرکت
با مطالعه و بررسي دقيق استاندارد مبادرت به طراحي وساخت تجهيزات مورد
ني��از نمودند که در جريان مميزي تيم ارزي��اب انجمن مورد بهرهبرداري قرار
گرفت .تجهيزات مذکور که اولين سيستم شبيه سازي شده با شرايط چاه نفت
و گاز در ايران اس��ت قابليت ايجاد دما و فشار باال و همزمان اعمال نيروهاي
فش��اري و يا کشش��ي براي پکر نصب ش��ده داخل  Casingو ثبت تغييرات

عکسها :سارا خرسندی

اين ش��رکت طي ده س��ال گذش��ته به توانمنديهاي قابل توجهي در
حوزهه��اي مختلف جذب نيروهاي انس��اني متخصص و ارتقاء س��طح دانش
پرسنل ،بهرهبرداري از پيشرفتهترين متون آموزشي ،به کارگيري نرم افزارهاي
پيش��رفته و کامل طراحي ،توسعه تجهيزات کارگاهي و تکميل ماشين آالت
مورد نياز ،همچنين فراهم آوردن ابزار ولوازم آزمايش��گاهي ،کنترل ابعادي و
تجهي��زات مورد نياز آزمونهاي متنوع ح��وزة تجهيزات درون چاهي مطابق با
استاندارد  )American Petroleum Institute (APIدست يافته است.
نظر به اينکه ش��رکت بس��ط انرژي پرش��يا ،از س��ازندگان برتر داراي
قراردادهاي س��اخت رش��تههاي تکميلي تجهيزات درون چاهي با فشارهاي
کاري  10000psi Completion) (Down hole,5000psiدر قال��ب
پروژههاي ف��ن آورانه (ده گانه وزارت نفت) ميباش��د ،از آغاز فعاليتهاي اين
پروژه و در راس��تاي انجام تعهدات خود به منظور دستيابي به قابليت طراحي نمونههای اولیه تجهیزات مذکور در نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز اردیبهشت ماه
اقالم قراردادي و فراهم آوردن ش��رايط کامل آزمونهاي مربوط به اس��تاندارد سال جاری مورد بازدید ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم نفت قرار گرفت
 ،APIمجدان��ه تالش نموده و با الط��اف و عنايات پروردگار به توفيقات حائز
پيوستة فاکتورهاي مذکور را دارا بوده و در نوع خود بي نظير است .استفاده از
اهميتي دست يافته است.
اين تجيهزات ،انجام آزمون پکرهاي دائمي( )Permanent Packerو قابل
در همين راس��تا اخ��ذ گواهينامه کيفيت محصوالت خ��ود را از انجمن
بازيافت( )Retrievable packerدر سايزها و فشارهاي مختلف را امکان پذير
نف��ت ايران در باالترين س��طح اس��تانداردي ممکن هدف گ��ذاري نمود و از
ميسازد.
ش��روع فعاليت کميتههاي انجمن نفت در شناس��ايي و تدوين استانداردهاي
رش��ته تکميلي درون چاهي و مطابق��ت آنها با اس��تانداردهاي American
 )Petroleum Institute (APIو بوميس��ازي روشهاي انجام آزمونهاي مورد
نياز با س��اير دست اندر کاران س��ازمانها و نهادهاي مربوطه فعاالنه همکاري
نم��ود و پس از اعالم آمادگي انجمن نفت جهت ارزيابي س��ازندگان و صدور
گواهينامه کيفيت ،اين شرکت از اولين داوطلبان متقاضي مشارکت در فرآيند
کسب گواهينامه فوق گرديد.
ش��ايان توجه است انجام مميزي در کليه حوزههاي تعريف شده توسط
تيمهاي ارزياب انجام و توصيههاي تکميلي و رفع مغايرتهاي جزئي پايان يافته
و انش��ااهلل بزودي گواهينامه کيفيت محص��والت IPI (Iranian Petroleum
 )Instituteدريافت خواهد شد.
يک��ي از ملزومات درياف��ت گواهينامه مذکور ب��راي پکرها ()Packer
مطابق با اس��تاندارد 11D1در س��طح  V3انجام آزمون پکر در ش��رايط دما و
فشار چاه ميباشد.

خط توليد ش�ير ايمني تيوبينگ�يTubing retrievable sub surfaces safety valve
يا( )TRSSSVو پکر قابل بازيافت ( ) Retrievable packerدر ش�رکت بسط
انرژي پرشيا راهاندازي شد.

يکي ديگر از افتخارات اين شرکت دستيابي به قابليت طراحي وساخت اين نوع
از شيرهاي ايمني داخل چاه يعني (  ) TRSSSVبراي اولين بار در ايران است که از
تکنولوژي باال برخوردار بوده و عالوه بر طراحي پيچيده ،ساخت آن مستلزم رعايت
تلرانسهاي دقيق مطابق با استاندارد ميباشد.

در ادامه اعالم ميگردد که در حال حاضر خط توليد اين تجهيز با ارزش
در شرکت بسط انرژي پرشيا راهاندازي شده که با عنايت به حمايتهاي همه

با همکاري يکي از شرکتهاي دانش بنيان ايراني انجام شد:

طراحي سيستم كنترل توربينهاي تايفون توسط شركتهاي دانش بنيان

دانش نفت :سيس�تم كنترل توربينهاي تايفون  SGT100در
مركز انتقال نفت شهيد چمران با همكاري يكي از شركتهاي دانش
بنيان طراحي و راهاندازي شد.

ب��ه گ��زارش دانش نفت به نق��ل از روابط عموميش��ركت
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ،هوشيار مجدي رئيس خدمات
مهندس��ي ابزاردقي��ق و كنترل ش��ركت با اعالم اي��ن خبر گفت:
توربينه��اي  EGT100و  SGT100در مركز انتقال نفت ش��هيد
ن  EGT100با تالش
چمران نصب ش��ده بود كه دو دستگاه توربي 
و همت كاركن��ان منطقه نصب و راهاندازي گردي��د.وي افزود :با
توج��ه به قطع ارتب��اط و عدم همكاري س��ازنده اصلي و نيز عدم
دسترسي به نقشههاي سيستم كنترل توربين  SGT100مهمترين
وجه تمايز اين پروژه با س��اير فعاليتها بود كه با استفاده از تجارب

يك ش��ركت دانش بنيان و همكاري كاركنان واحدهاي تعميرات
ابزاردقي��ق و مكانيك منطقه خوزس��تان و با ات��كا به توان داخلي
توانستيم اين سيستم كنترل را طراحي نماييم.مجدي با بيان اينكه
طراحي سيس��تم كنترل توربين  SGT100بر اس��اس مهندس��ي
معكوس صورت نگرفته خاطرنش��ان كرد :شركت سازنده توربين
 SGT100يكي از معروفترين س��ازندگان توربين در جهان بوده
كه اولين توربينهاي خريداري شده از اين شركت ،از سري توربين
رستون بود .اين شركت چندين بار در پي تغييرات تجاري تغيير نام
داده و به ش��ركت آلستوم و  EGTو در نهايت به شركت زيمنس
تغيير نام داده اس��ت.وي در ادامه گفت :در پي خريداري شدن اين
شركت توسط زيمنس ،تغييراتي در سيستم كنترل و توربين ايجاد
و س��اختار توربينهاي اين شركت بروزرس��اني شد و اين شركت

سيستم كنترل خاصي براي اين نوع از توربين طراحي نموده كه با
سيستمهاي كنترلهاي قبلي اين نوع توربين تفاوتهاي اساسي
دارد.رئيس خدمات مهندس��ي ابزاردقيق و كنترل شركت تصريح
كرد :در پي اعمال دور اول تحريمها ،شركت زيمنس از راهاندازي
اين توربينها خودداري نم��ود و عم ً
ال نرمافزار راهاندازي را نيز در
اختيار شركت قرار نداد و با پيگيريهاي مكرر از طريق يك شركت
دانشبنيان ،سيس��تم كنترل توربين به طور كلي كنار گذاشته شد
و سيس��تم جديد كنترل شامل نرمافزار و سختافزار براي توربين
طراح��ي ،توليد ،نصب و راهاندازي گرديد.وي يادآور ش��د :طراحي
اين سيس��تم ونقشه و مدارك فني آن براي اولين بار در شركت و
در تلمبه خانه شهيد چمران با حداقل هزينه و صرفهجويي بااليي
صورت گرفت و از خروج ارز از كشور جلوگيري شد.

از ديگر تجهيزات بس��يار ارزش��مند و پيش��رفته در مجموعة رشتههاي
تکميل��ي درون چاه��ي ،پکرهاي قابل بازيافت ي��ا ()Retrievable packer
ميباش��د .تفاوت اين نوع پکرها با پکره��اي دائمي()Permanent packer
در اين اس��ت ک��ه در صورت بروز اش��کال در نوع پکر دائمينصب ش��ده در
عم��ق  2000ت��ا  3000متري چاه ام��کان خروج و تعمير آن وج��ود ندارد و
بايس��تي با ابزار خاصي تراشيده ،آس��ياب و به عمق چاه سقوط کند و با ابزار
خاص ديگري به س��ختي از چاه خارج ش��ود که مستلزم صرف زمان طوالني
و هزينههاي س��نگين ميباش��د در صورتيکه پکرهاي قابل بازيافت با اعمال
نيروي تعريف شده از داخل  Casingآزاد شده و به راحتي خارج ميشوند.

طراحي وس��اخت اين نوع از پکرها در س��ايزهاي متفاوت هم اکنون در
اين ش��رکت عملياتي ش��ده و به توليد انبوه رس��يده اس��ت .اين موفقيت نيز
بي شک افتخار آميز بوده ،مرهون و مديون عنايات خداوند و همت و پشتکار
مديران و کارشناسان شرکت بسط انرژي پرشيا ميباشد.
از ديگ��ر برنامهه��اي آتي اين ش��رکت که به ص��ورت مجدانه در حال
پيگيري و اجرا ميباش��د انجام تس��تهاي مربوط به ش��يرهاي ايمني درون
چاهي در س��طح اس��تاندارد بين المللي  V1و تس��ت انواع پکرها در س��طح
اس��تاندارد بي��ن المللي  V0ميباش��د که ما ضمن عرض تبري��ک به ملت و
جامع��ه صنعتي ايران ،به خصوص مديران و کارشناس��ان حوزة صنعتي نفت
و گاز و جامعة س��ازندگان تجهيزات اين صنعت خداوند را ش��اکريم که توفيق
خدمت گزاري و گام نهادن در مس��ير خودکفائي صنعتي ميهن عزيزمان را به
ما ارزاني فرمود.

با حکم مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي؛

مديرعامل جديد شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت منصوب شد
دان�ش نفت :مع�اون وزير نفت در ام�ور پااليشو
پخ�ش در حکميحميدرض�ا کريميجعف�ري را به عنوان
مديرعامل جديد ش�رکت ملي مهندسي و ساختمان نفت
ايران منصوب کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ،در حکم عليرضا
صادقآبادي خط��اب به حميدرض��ا کريميجعفري
آمده است:
«ب��ا عنايت به مراتب تعهد ،تخصص و تجارب
جنابعالي ،به موجب اين حکم به سمت «مديرعامل
ش��رکت ملي مهندس��ي و س��اختمان نفت ايران»
منصوب ميش��ويد.اميد اس��ت با ات��کال به نيروي

الي��زال اله��ي در انج��ام وظايف محول��ه موفق و
مويد باش��يد».حميدرضا کريميمتولد س��ال ،۱۳۵۳
فارغالتحصيل مقطع کارشناس��ي ارش��د مهندس��ي
مکانيک از دانشگاه تربيت مدرس و داراي  ۲۱سال
سابقه کار است .وي سال  ۱۳۸۳در قالب طرح جذب
فارغالتحصيالن ممتاز دانش��گاهها در ش��رکت نفت
فالت ق��اره ايران آغاز بهکار ک��رد و در مدت زمان
 ۱۴س��ال فعاليت در مديريت مهندس��ي و ساختمان
شرکت ياد شده ،مديريت اجراي بيش از  ۲۰طرح و
پروژه مختلف در مناطق عملياتي و سکوهاي دريايي
خارک ،الوان ،س��يري ،بهرگان و قش��م را بهعهده
داشته است.

