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بازار داغ تفویض اختیار در وزارت نفت

یادداشت اول

توسعهپتروپااليشگاهها
تکميل زنجيره ارزش در صنعت نفت و اشتغال زايي

احمد مددي

تحريمه��اي نفتي فرا رسيده است ،تحريمهايي ک��ه ترامپ آن را بي سابقهترين
تحريمها در تاريخ ناميده است .ايران البته بيکار ننش��سته و با رهکارهايي تالش دارد
اث��رات تحريمه��ا را به حداقل برسان��د .ايجاد بورس انرژي و تکمي��ل زنجيره توليد تا
مرحله فرآورده از جمله راهکارهايي است که براي شکستن تحريمها به کار ميآيد .در
همين حال ،توسعه پتروپااليش��گاهها با استفاده از سرمايههاي مردميمنجر به تکميل
زنجيره ارزش در صنعت نفت و اش��تغال زايي خواهد شد .آنچه مبرهن است؛ در نتيجه
تحريم اقتصادي که اکنون با آن دست و پنجه نرم ميکنيم قطعا ميزان صادرات نفت
ما کاهش مييابد .در همين راستا بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي جهت ساخت پااليشگاه و صادرات نفت
به جاي فرآوردههاي نفتي استفاده کنيم .با افزايش ظرفيت پااليش��ي کش��ور از طريق سرمايههاي مردميهم
ميت��وان فرآوردهه��اي توليدي را صادر نمود و ه��م در توليد برخي از فرآوردهها خودکفا ش��د .با اجراي طرح
پيش��نهادي کميسيون انرژي درباره توسعه پتروپااليش��گاهها ميتوان با استفاده از سرمايههاي مردميزنجير ه
ارزش نفت را تکميل نمود و اشتغال زايي بيشتري ايجاد کرد که اين امر در راستاي اقتصاد مقاومتي و اجراي
بيان��ات رهب��ري است .با اجراي طرح افزايش ظرفيت پااليش��گاهها با استف��اده از سرمايههاي مردميدر واقع
ه��م تحريمه��ا را دور ميزنيم هم از ظرفيتهاي بخش خصوصي و مردم استفاده کنيم .بنابراين ميش��ود که
ب��ه صورت يک مش��ارکت عموميدر قالب واگذاري سهام به مردم ،سرمايهه��اي مردميرا براي توسعهي اين
صنعت جذب نمود.
طرح جديد مجلس براي افزايش ظرفيت پااليشي با سرمايهگذاري مردمي

اما طرح جديد مجلس براي افزايش ظرفيت پااليشي با سرمايهگذاري مردميچه ميگويد و چه مزايايي
دارد؟ در اين طرح براي جذاب کردن پروژههاي پااليشي يک دوره تنفس يک ساله براي پرداخت خوراک در
نظر گرفته ميش��ود .در اين طرح براي جذاب کردن پروژههاي پااليش��ي و جذب سرمايههاي مردميپيشنهاد
ش��ده است که بعد از ش��روع به بهره برداري که دو يا سه سال طول خواهد کشيد ،يک دوره تنفس يک ساله
يا دو ساله براي پرداخت خوراک در نظر گرفته ش��ود .خوراک دريافتي اين پااليش��گاهها به غير از  14.5درصد
که سهم ش��رکت ملي نفت است ،در باقي سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملي است .در سال نخست پس
از بهرهبرداري از مجتمع پااليش��ي با تنفس خوراک از سوي وزارت نفت ،هزين ه سرمايه يا همان سود سرمايه
گ��ذاري ميان مردم و سرمايهگ��ذاران تقسيم ميگردد .پول حاصل از تنفس خ��وراک که در واقع طلب دولت
محسوب ميشود و در سال نخست جهت جذاب شدن پروژه در اختيار مردم و سرمايهگذاران قرار گرفته است،
به عنوان يک وام  12ساله با نرخ سود  4درصد ارزي تقسيط ميش��ود و از سود حاصل از پااليش��گاه به دولت
و صندوق توسعه ملي بازپرداخت ميشود.
در همين حال و با احداث پااليش��گاه و تزريق نفت در آن توزيع فرآوردههاي نفتي متنوع تر ش��ده و در
نتيج��ه تحريم آنها کار نسبتا سختي خواهد ش��د .ول��ي يک سوال وجود دارد .اينکه اگ��ر ميخواهيم به سمت
پااليش��گاهسازي پيش برويم بايد چه کارهايي انجام دهيم؟ وظيفه دولت در اين ميان چيست؟ وظيفه بخش
خصوصي چيست؟ مشکل تامين مالي را چه کسي ميخواهد حل کند؟ بي ترديد صنعت پااليش در دنيا صنعتي
بسيار راهبردي است و ش��رکتهاي بزرگ نفتي هم در صنايع باالدستي و هم پايين دستي و هم جايگاههاي
بنزين سرمايهگذاري ميکنند.

دان�ش نف�ت :در هفت�ه ای که
گذش�ت ،ب�ازار تفوی�ض اختی�ار در
وزارت نف�ت داغ ب�ود و معاون�ان
وزی�ر نف�ت در ام�ور نف�ت ،گاز و
پتروش�یمی اختیارات خوی�ش را
تفوی�ض کردن�د .ناظ�ران علت این
تفویض اختیار را به این دلیل می دانند
که وزیر نفت ب�رای جایگاهای نفت،
گاز و پتروش�یمی هنوز به جمع بندی
نهایی نرسیده است

این اق��دام با توجه ب��ه الزام
اج��رای قان��ون من��ع بهکارگیری
بازنشستگان صورت پذیرفته است.
بر این اساس ،از سوی علی کاردر،
اختی��ارات مدیرعامل ش��رکت ملی
نف��ت ایران ب��ه محس��ن پاکنژاد
تفویض ش��د .علی ک��اردر ،در این
اقدام حق امضای ناشی از اختیارات
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران
را ب��ه محسن پاکنژاد ،معاون امور
تولید این ش��رکت تفویض کرد .در
نامه مدیرعامل ش��رکت ملی نفت
ایران خطاب به پاکنژاد آمده است:
«ب��ا توجه ب��ه هماهنگیهای
بهعملآم��ده ب��ا وزیر محت��رم نفت
و در اج��رای بن��د ( )۱۸م��اده ()۵۲
قان��ون اساسنامه ش��رکت ملی نفت
ای��ران مص��وب  ،۱۳۹۵,۱.۲۳مبنی
ب��ر تعیین صاحب��ان امض��ای مجاز
و تعه��دآور ب��رای ش��رکت و امکان
تفوی��ض اختی��ارات مدیرعام��ل،
بدینوسیل��ه ح��ق امضای ناش��ی از

اختی��ارات موض��وع م��اده مذک��ور
جهت انج��ام و اعمال کلیه اختیارات
قاب��ل تفویض مدیرعام��ل در قانون
اساسنام��ه و سای��ر قوانین و مقررات
از جمل��ه مکاتب��ات ،تنظی��م و ابالغ
صورتجلسات ،اسناد مالی و تعهدآور،
انعقاد موافقتنامهه��ا و قراردادها ،با
رعای��ت کلیه قوانین و مقررات حاکم
بر شرکت ملی نفت ایران و همچنین
صدور احکام انتصاب ،بخش��نامهها و
دستورالعملهای مورد نیاز در شرکت
ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی
تابع��ه ،ش��امل راهب��ری ،نظ��ارت،
هماهنگ��ی ،پیگیری وظایف و انجام
ماموریته��ای مرتب��ط محول��ه به
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای

فرع��ی تابعه در چارچ��وب مصوبات
هیئ��ت مدیره و با رعای��ت قوانین و
مقررات به جنابعالی تفویض میگردد
تا اقدام��ات الزم را معمول فرمایید.
ح��دود ای��ن تفویض اختیار ،ش��امل
اختیارات تفویض��ی هیئت مدیره به
مدیرعامل طی ابالغ مصوبه ش��ماره
 ۲۰۲۹-۳۲۸۶۵م��ورخ ۱۳۹۶,۷.۱۱
نشده و از تاریخ ابالغ ،جایگزین کلیه
تفویض اختیارات قبلی میشود».
اختیارات مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی به حسین
ابوییمهریزی تفویض شد

در تفوی��ض اختی��اری دیگر،
رضا نوروززاده ،اختیارات مدیرعامل
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی را

به حسین ابوی��ی مهریزی ،معاون
مدیرعام��ل این ش��رکت تفویض
کرد .در نامه مدیرعامل این شرکت
خطاب به ابویی آمده است:
«نظر ب��ه سوابق و تجربیات
مفی��د جنابعالی و ب��ه استناد ماده
 ۲۶اساسنامه ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی ،به منظور اداره عملیات
مختلف ش��رکت ب��ه موجب این
حکم اختی��ارات و وظایف مصرحه
خ��ود در اساسنام��ه را به جنابعالی
تفوی��ض مینمایم ،امی��د است با
اتکال به خداوند منان و بهرهگیری
از توان نیروهای شرکت در انجام
این مهم موفق و پیروز باشید».
قائممقام مدیرعامل شرکت ملی
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وزارت نفت به آمریکاییها فهماند نفتمان را میفروشیم

پتروپااليشگاهها جايگزين پااليشگاهها

همچنين اين شرکتها اکنون از پااليشگاهها به سمت ايجاد پتروپااليشگاه حرکت کردهاند که سودآوري
بسيار باالتري نسبت به پااليشگاه دارد .در حال حاضر دولتهاي عربي و پادشاهي مثل عربستان که همچنان
صنع��ت پاالي��ش نفت خام دولتي دارند به توسعه متمرکز اين صنعت در پارکهاي ش��يميايي روي آوردهاند و
همچني��ن دولتهايي مانند ژاپ��ن ،کره و امريکا که توسعه صنعت پااليش در آنها به عهدهي بخش خصوصي
است ،دولت از نوع رگوالتوري وارد شده است .هر دوي اين کشورها هم به سمت ايجاد پتروپااليشگاهها قدم
برداشتهاند که سودآوري بهتري نسبت به پااليشگاه دارند .بر اين اساس ،هر طرح صنعتي که ميخواهد احداث
ش��ود بايد سه ضلع داشته باشد -1 :تکنولوژي و اليسنس  -2نيروي انساني و مديريت پروژه  -3تامين مالي.
در م��ورد پااليش��گاهها هم اين مثلث حاکم است .اما در توسع��ه صنعت پااليش ،تامين مالي و وجود پول يک
واکنشگر آغازگر است تا کار آغاز شود و دو ضلع ديگر را فعال کند و بايد پول باشد تا به سمت نيروي انساني
و تکنولوژي برويم .اما از بين اين سه ضلع تا بحث تامين مالي حل نش��ود در اين عرصه موفق نخواهيم ش��د
و ساخت پااليش��گاه مش��روط به برنامه ملي است .در همين حال و در ارتباط با بحث تنفس قيمتي خوراک به
منظور جذاب ش��دن اين مسئله براي سرمايه گذاران مردميبايستي توضيح داد :وزارت نفت قبل از اينکه پول
نف��ت به عنوان خ��وراک را دريافت کند ميتواند در اختيار همين مراکز پااليش��گاهها يا مث ً
ال بخش خصوصي
ب��ا يک تنفس پرداختي قرار دهد ،بعد از اينکه به توليد رسيد ،ميتوانند به واسطه اين تنفس ايجاد ش��ده سود
سرمايههايي که سرمايهگذاران و مردم براي سرمايهگذاري در اختيار شرکت پيمانکار قرار داده بودند را پرداخت
نماي��د .به عبارت ديگر خوراک را بدون دريافت هزينه آن تحويل پااليش��گاهها بدهند و پس از گذش��ت يک
ي��ا دو س��ال ،بعد از اينکه به مرحله تولي��د رسيد از محل فروش فرآورده هزينه خ��وراک را پرداخت کنند ،چرا
ک��ه به هر حال توليد نفت کاهش ميياب��د و در بهترين حالت اين نفت را بايد ذخيره کرد .اما سوال اين است
ک��ه توسع��ه چنين طرحي چقدر ميتوان��د در جذب نقدينگي در حوزه توليد موثر باش��د؟ اکنون بيش از ۱۶۰۰
هزار ميليارد تومان نقدينگي در کش��ور است .از آنجايي که اين سرمايهها به هر بازاري به غير از بخش توليد
تخصيص يابند باعث ايجاد ناهمواري ميش��وند ،بنابراين بهتر است اين حجم از نقدينگي را به سوي توليد و
اشتغال سوق دهيم تا سرمايه گذاران بخش خصوصي با کمک سرمايههاي مردميوارد چنين پروژههايي شده و
نقدينگي را کاناليزه شده به حوزه توليد راهنمايي کنند .همانطور که اشاره شد؛ توسعه صنعت پتروپااليش براي
جلوگيري از خامفروش��ي و بياثر کردن تحريمهاي نفتي ،اجتناب ناپذير بوده و ورود سرمايه بخش خصوصي
ب��ه اي��ن بخش راهکاري راهبردي است و با موارد مطروحه به اي��ن نتيجه ميرسيم که طرح جديد کميسيون
ان��رژي مجلس با محوريت اعط��اي «تنفس خوراک» در اي��ن راستا مؤثر خواهد بود .ام��روزه توسعه صنعت
پتروپااليشگاهي ازجمله برنامههاي کش��ورهاي توسعهيافته و درحالتوسع ه دنياست .کشورهاي توسعهيافته با
ايجاد پارکهاي شيميايي و صنايع پتروپااليشگاهي و ارائ ه اعتبارات و تسهيالت مناسب و ويژه به اين صنايع،
زمينه رش��د چشمگير صنايع پتروپااليشي خود را ايجاد کردهاند .اين کشورها با توسعه صنايع تبديلي نفت خام
ب��ه فرآوردههاي سودده ،سعي بر نقشآفريني در آينده بازار ان��رژي دنيا را دارند .در اين ميان ،ايران که سابقه
اي طوالني در صنعت پااليشگاهي دنيا دارد ،از مشکالت عديده اي همچون فرسودگي تأسيسات و تجهيزات
پااليش��گاهي ،عدم بازدهي مناسب در صنايع مياندستي و پاييندستي نفت خام و فقدان اعتبارات الزم براي
نوسازي و توسعه صنايع پااليش��گاهي خود رنج ميبرد.در ساليان گذش��ته ،به دليل وابستگي زياد بودجه کشور
به فروش نفت خام و نبود مدل مناسبي براي تأمين مالي پروژههاي پااليش��گاهي ،وزارت نفت اهم فعاليتها
و اعتبارات خود را بر توسعه ميادين نفتي و حرکت به سمت خامفروش��ي بيش��تر متمرکز کرده است .برخالف
تلق��ي رايج ،مهمترين دليل رش��د و توسعه پايين در صنايع پااليش��ي ،نه عدم دسترسي ب��ه فناوري موردنياز،
بلک��ه عدم تحقق اعتبارات مالي پروژههاي در دست احداث ب��وده است .نمونه بارز اين موضوع را ميتوان در
طرح احداث پااليش��گاه ستاره خليجفارس مش��اهده کرد که با تحقق منابع مالي موردنياز ،در مدتزمان نسبت ًا
مناسب و مطابق با بهترين فناوريهاي دنيا ،در ارديبهشتماه  ۹۶آغاز به کار کرد.در چند سال گذشته ،وزارت
نفت از يک سو ،با محدوديت زياد در اعتبارات مواجه بوده و از سوي ديگر ،بهمنظور افزايش درآمد کش��ور در
کوتاهمدت ،اولويت خود را بر توسعه طرحهاي باالدستي قرار داده است .عالوهبراين بازگشت تحريمها موجب
شده است تا استفاده از فاينانس خارجي براي طرحهايي نظير پااليشگاه بهمن گنو و پااليشگاه سيراف ممکن
نباشد و اين طرحها نيمهکاره بمانند .بر اين اساس ،نياز فوري به ورود بخش خصوصي و سرمايههاي مردميبه
بخشهاي مياندستي و پاييندستي نفت احساس ميش��ود؛ اما در دهه گذش��ته برنامهريزي خاصي از سوي
وزارت نفت براي ورود بخش خصوصي به صنايع پتروپااليشگاهي کشور صورت نگرفته است .عدم رگالتوري
مناس��ب از س��وي وزارت نفت و عدم پيشبيني مدلهاي مالي مناسب براي جذب و بازگش��ت اعتبار از محل
پروژه مهمترين داليل عدم ورود بخش خصوصي و سرمايههاي مردميبه اين حوزه است.

گاز منصوب شد

همچنی��ن حمیدرضا عراقی
در حکم��ی ،حسن منتظ��ر تربتی
را به عنوان قائممق��ام مدیرعامل
ش��رکت ملی گاز منص��وب کرد.
مع��اون وزیر نف��ت در امور گاز در
حکمی حس��ن منتظرتربت��ی را به
عن��وان «قائممق��ام مدیرعامل و
نایبریی��س هیئتمدیره ش��رکت
ملی گاز ایران» منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است:
ب��ا توج��ه ب��ه هماهنگی به
عمل آم��ده با وزی��ر محترم نفت
و رئی��س مجمع عمومی ش��رکت
مل��ی گ��از ای��ران و ب��ه استن��اد
تصویبنام��ه ش��ماره  ۸۵۹۷ب��ه
تاری��خ  ۱۳۹۷/۸/۲۲هیئت مدیره
و ب��ا لح��اظ م��اده  ۱۷اساسنامه
ش��رکت ملی گاز ای��ران جنابعالی
ب��ه عنوان قائممق��ام مدیرعامل و
نائب رئیس هیئت مدیره منصوب
و بدین وسیله تمشیت امور شرکت
از جمله وظای��ف و اختیارات مقرر
در ماده  ۲۶اساسنامه ش��رکت به
جنابعالی تفویض میگ��ردد .امید
است ب��ا استعان��ت از ذات اقدس
اله��ی و در راست��ای سیاستهای
ش��رکت ملی گاز ای��ران و نیل به
اهداف کالن صنعت گاز در انجام
وظای��ف محول��ه موف��ق و موید
باشید.

دان�ش نف�ت :رئی�س جمه�وری گف�ت:
آمریکاییه�ا فهمیدن�د ک�ه م�ا نفتم�ان را
میفروش�یم و عالم�ت ب�زرگ آن را در داخ�ل
کشور ،وزارت نفت داد و به آمریکاییها فهماند
نفتم�ان را میفروش�یم و آنه�ا ه�ر کاری هم

کنن�د ،آنقدر مس�یر ب�رای فروش نف�ت داریم
که تحریم آنها بیاثر اس�ت؛ این کاری بس�یار
ارزشمند بود که انجام گرفت.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه
اطالعرسانی ریاس��ت جمهوری ،دکتر حسن
روحانی ،روز چهارشنبه ۲۳ ،آبانماه در جلسه
هیئت دول��ت با بیان اینک��ه آمریکاییها بر
اساس افکار واهی خود بر این تصور بودند ۱۳
آبانماه روزی است که پایان نظام جمهوری
اسالمی ایران را کلید میزنند ،گفت :آنها فکر
میکردند که صادرات نف��ت ایران را به طور
کامل قطع میکنند ،اما خودشان در روزهای
آخر فهمیدند که این کار ،هم به دلیل مسائل
داخلی خودش��ان و هم به دلی��ل قیمت نفت
امکانپذی��ر نیست.وی با بیان اینکه این کار
از لحاظ مدیریتی کار مشکلی است و خیلیها
بهویژه معاون اول رئیس جمهوری با جلسات
فراوانی که گذاش��تند ب��ه وزارت نفت در این
زمین��ه کمک کردن��د ،اف��زود :عالمت بسیار
روشن و قاطعی به آمریکا دادیم که نفتمان

را میفروش��یم و رواب��ط مالی خ��ود را با دنیا
حف��ظ میکنیم .ممکن است مقداری برای ما
سخت باش��د ،اما وزارت نفت ،بانک مرکزی،
وزارت اقتص��اد ،سازم��ان برنام��ه و بودجه و
سای��ر وزرا و مسئوالن ،کام�لا قاطع در برابر
آمریکا میایستند.رئیس جمهوری با تاکید بر
اینکه آمریکاییها حتما در این راه ش��کست
میخورن��د و راهی که انتخ��اب کردهاند ،راه
غلط و اشتباهی است ،تصریح کرد :اگر راست

میگویند و دنب��ال امنیت منطقه هستند و به
مل��ت و تاریخ ایران احترام میگذارند ،راهش
ای��ن نیس��ت؛ آنها مسی��ر غلط��ی را انتخاب
کردهان��د و خ��ود را بیش��تر در جه��ان رسوا
میکنند.روحان��ی اف��زود :آمریکاییها خود را
ن��زد ملت ما رسوا کردن��د و امروز برای همه
روش��ن است که این تحری��م غلط و ظالمانه
آمریک��ا به ضرر م��ردم تمام میش��ود و اگر
م��ردم نسبت ب��ه آمریکا قض��اوت صحیحی

داش��تند که این قدرت ،قدرت ظالمانه است،
ام��روز این قضاوتش��ان دقیقت��ر است که
آمریکاییها به قوانی��ن و مقررات بینالمللی
احت��رام نمیگذارند.وی عن��وان کرد :یکی از
مسائل بسی��ار مهم امروز ،مقابل��ه با تحریم
ظالمان��ه آمریکاست ،آنها میخواهند بر ایران
فش��ار وارد کنند .مقصود هم اقتصاد و توسعه
ایران نیست ،مسئله باالت��ر از اینهاست ،آنها
از استق�لال و آزادی مردم و از اینکه نسبت
ب��ه ای��ران هیچگون��ه ق��درت تصمیمگیری
ندارن��د ،عصبان��ی هستند.رئی��س جمهوری
گف��ت :امروز با قدرت باید در برابر این توطئه
بایستی��م و ایستادگی به این است که از تمام
ظرفیته��ای داخل��ی در عرصههای انسانی،
جغرافیای��ی و فیزیکی به خوبی استفاده کنیم.
ایران کش��وری است که میتواند راه ترانزیت
برای بسیاری از کش��ورهای دنیا باش��د ،زیرا
در جایگاهی بسیار حساس واقع ش��ده است.
امنیت آبراه اصلی نقل و انتقال نفتی به دست
ملت و نیروهای مسلح ایران است .همچنین
محبوبیتی که ایران در منطقه در میان ملتها
دارد ،بسیار تأثیرگذار است.روحانی با تاکید بر
اینکه در دولت یازدهم افتخار ما این بود که
گاز را به سیستانوبلوچستان رساندیم ،افزود:
این افتخار ما بود و ادامه میدهیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد:

درخواست وزارت نفت از صندوق ضمانت برای پوشش بیمهای صادرات نفت
دانش نفت :مدیرعام�ل صندوق ضمانت

صادرات ایران گفت :وزارت نفت برای پوشش
بیم�های صادرات نفت درخواس�ت خود را به ما
اعالم کرده است.

سی��د کمال سید علی گف��ت :کاالهای
صنعتی ،محصوالت کشاورزی و حتی خدمات
فنی و مهندس��ی از جمله مواردی هستند که
صندوق ضمانت صادرات ایران میتواند آنها
را پوش��ش بیمهای دهد .مدیرعامل صندوق
ضمانت صادرات ایران در پاسخ به این سوال
که آیا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
به عراق توانستهاند پ��ول حاصل از صادرات
خ��ود ر ا از این صندوق بگیرن��د ،گفت :آنها
بیمه نداشتند اما ما یک سری از وجوه آنها را
پرداخت کردهایم و مترصد آن هستیم که آنها
وجوه خود را از کشور عراق دریافت کنند و ما
ه��م آن مبالغ را از آنه��ا بگیریم .وی با تاکید

بر اینکه باالخ��ره اخذ وجوه صادرات خدمات
فنی و مهندسی به عراق منتفی نیست ،گفت:
قطعا دولت ایران با دولت عراق در این رابطه
مذاکرات��ی انج��ام خواه��د داد تا ای��ن وجوه
دریافت ش��ود و بعد از اینک��ه این پولها به
صادرکنندگان پرداخت ش��د صندوق ضمانت
ص��ادرات ایران این وج��وه را از آنها دریافت
میکند .مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات
ایران می��زان مبلغ پرداختی به صادرکنندگان
خدم��ات فنی و مهندسی را  200میلیون دالر
عنوان کرد ،بیان داشت :بانک توسعه صادرات
با پوش��ش صن��دوق ضمانت ب��ه پیمانکاران
ایران��ی که پ��ول صورت وضعیت خ��ود را از
کارفرمایان عراق��ی نگرفتهاند پرداخت کرده
است .سی��د علی در پاسخ ب��ه این سوال که
آیا صادرات نفت هم ش��امل پوشش بیمهای
صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران میش��ود،

گفت :پوش��ش بیمهای صادرات نفت در هیچ
جا انجام نش��ده است ،معموال در مورد وجوه
صادرات نفت مدیریت خوبی انجام میش��ود
البت��ه تقاضای آن از س��وی وزارت نفت آمده
و از م��ا کمک میخواهند .وی در مورد نحوه
پوش��ش بیمهای صادرات نفت ،بیان داشت:
خریدار به ما معرفی میش��ود و همانطور که
خریدار پتروش��یمی را تحت پوش��ش بیمهای
ق��رار میدهیم خریدار نف��ت را هم میتوانیم
پوش��ش دهیم .مدیرعامل صن��دوق ضمانت
ص��ادرات ای��ران در پاسخ به اینک��ه آیا این
کار در شرایط تحریم امکانپذیر است ،گفت:
قرار نیست خریدار را اعالم کنیم ،اگر خریدار
معتبر باشد صندوق ضمانت صادرات پوشش
بیمهای را انجام میدهد .وی با تاکید بر اینکه
صندوق ضمانت ص��ادرات ایران وظیفه دارد
که ریسک صادرات کاالی ایرانی را پوش��ش

دهد ،بیان داش��ت :در گذش��ته کمپانیهای
بزرگ خریدار نفت ایران بودند در حال حاضر
شرایط متفاوت ش��ده و در بورس هم داخلی
فروش م��یرود که نیاز به پوش��ش صندوق
دارد.

تحلیل
گفتمان
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صابر جهانداري

کارشناس انرژي

وزیر نفت در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی:

از فعالیتهای فناورانه و ساخت داخل حمایت ویژه میکنیم
دان�ش نف�ت :در دی�دار رئی�س

جهاددانش�گاهی و وزی�ر نفت بر اس�تفاده از
ظرفیته�ای فناورانه جهاددانش�گاهی برای
بومیس�ازی تجهی�زات صنع�ت نف�ت تأکید
شد.

در ابتدای این دی��دار دکتر حمیدرضا
طیبی(رئیس جهاد دانشگاهی) فناوریهای
کسب ش��ده توسط جهاددانش��گاهی که با
حمای��ت وزارت نف��ت انجام ش��ده است را
معرف��ی کرد.رئی��س جهاد دانش��گاهی به
بومی س��ازی و کس��ب فن��اوری متههای
حف��اری ،کسب فناوری سیستم نمکزدایی
و طراح��ی و ساخت ب��ازوی بارگیری نفت
خام در اسکله جزیره خ��ارک ،بومی سازی
فناوری الکتروموتورهای دور متغیر ()VFD
برای ایستگاه تلمبه خانه شهرری و طراحی
و ساخت دکلهای حفاری خشکی و دستگاه
لوله مغزی سیار به عنوان دستاوردهای این
نهاد اش��اره کرده و خواستار حمایت وزارت
نفت برای استف��اده از ظرفیتهای فناورانه
جهاددانش��گاهی در اج��رای پروژه ه��ای
توسعه صنعت نفت شد.طیبی در عین حال

از آمادگی جهاددانش��گاهی برای بازسازی
و نوس��ازی تأسیس��ات سط��ح االرض��ی و
بومی سازی پمپ های درون چاهی()ESP
خبر داد.

توجه به تولیدات داخل در مناقصات صنعت
نفت

مهن��دس زنگنه ،وزی��ر نفت نیز ضمن
استقبال از فعالیتهای فناورانه جهاددانشگاهی

اعالم کرد :وزارت نفت از فناوران و سازندگان
داخ��ل صنعت نف��ت حمایت وی��ژه میکند.
زنگنه در عین حال تأکید کرد :همه ابزارهای
حمایت��ی را برای بومی سازی فن��اوری مورد

نی��از صنعت نفت بکار میگیری��م.وی آرزوی
دیرینه خ��ود را بومی سازی تجهیزات صنعت
نفت خصوص ًا مته های حفاری عنوان و اعالم
کرد :جهاددانشگاهی کارهای خوبی را شروع
کرده و به سرانجام رسانده و ما حمایت کامل
را ب��رای توسع��ه همکاری جهاددانش��گاهی
و صنعت نف��ت انجام میدهی��م و با استفاده
از نیروه��ای ج��وان متخص��ص در مدیریت
صنعت نف��ت ،حمایت کام��ل از مهندسین و
کارآفرینان ایرانی انجام میشود و اگر تجهیز
و دستگاهی بومی شود جلوی واردات و خرید
خرید خارج��ی آن را میگیریم و در مناقصات
یکس��ان سازی قیمت ها را ب��ا در نظر گرفتن
نرخ ارز و هزینهه��ای گمرکی و حمل و نقل
به نفع ساخت داخل انجام میدهیم.وزیر نفت
ضمن تأکید بر اینکه برای پایداری جمهوری
اسالمی حاضری��م جان خود را ف��دا کنیم بر
استفاده کامل از توانمندی جهاددانشگاهی در
اج��رای پروژه ها تأکید و اعالم کرد :حاضریم
قراردادهای با مدل  BOOبا جهاددانش��گاهی
خصوص�� ًا در حوزه فرآورش و انتقال نفت خام
انجام دهیم.

مدیر عامل زاگرس جنوبی مبنای فعالیت این شرکت را مطرح کرد:

فعالیت حرفه ای با تکیه بر شاخص های نظم ،آموزش ،قانون و اخالق

دان�ش نف�ت :مدیرعام�ل ش�رکت
بهرهب�رداری نف�ت و گاز زاگ�رس جنوبی ،بر
انج�ام فعالیت حرف�ه ای و تخصص محور با
تکی�ه بر ش�اخص های نظم ،قان�ون ،اخالق
و ارائ�ه آموزش اث�ر بخش ب�ه کارکنان این
ش�رکت در راستای توانمند س�ازی و روزآمد
کردن دانش آنها تاکید کرد.

مهن��دس حمی��د ای��زدی در جم��ع
مدیران ،رؤسا و کارش��ناسان این ش��رکت
در بازدی��د از منطقه عملیات��ی نار و کنگان
با اش��اره به جایگاه وی��ژه نیروی انسانی به
خصوص در مناطق عملیاتی و لزوم تکریم
آنان اظهار داشت :نیروی انسانی مهمترین
و با ارزشترین سرمایه هر سازمانی است و
باید جهت آموزش و نگهداش��ت آنها هزینه
کرد و ارائه آموزش اث��ر بخش به کارکنان
ای��ن ش��رکت در راستای توانمن��د سازی و
روزآمد ک��ردن دانش آنه��ا است.ایزدی ،با
اشاره به ارتقاء ساختار سازمانی این شرکت،
گف��ت :تالش های زی��ادی جهت این مهم
انجام ش��ده که خوشبختانه بخش زیادی از
پایه سمت های سازمان��ی ارتقاء پیدا کرده
است.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت
مناط��ق مرکزی ای��ران :مهن��دس ایزدی،
تولی��د و تامین حداکثری گ��از زمستانی را
بسیار مهم دانست و گفت :با توجه به پایان
رسی��دن موفقی��ت آمیز تعمی��رات اساسی،
تامین سوخت زمستان��ی یکی از مهمترین
اولویت ه��ای کاری ما در نیم��ه دوم سال
است که با تالش همکاران در زمستان این
امر محقق خواهد ش��د.مدیر عامل شرکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز زاگ��رس جنوبی،
ادام��ه داد :در ح��ال حاض��ر کش��ورمان به
دلیل بدعهدی برخی از کش��ورها و تحمیل
شرایط تحریمی  ،نیاز به همکاری و همدلی
بخش��های مختل��ف دارد و انتظ��ار می رود

با توجه به ش��ناخت همک��اران از وضعیت
موج��ود با رعایت اصل بهره وری و استفاده
بهینه از امکانات ،اثرات این تحریم ها را در
حوزه کاری خود خثنی نماییم.
آمادگی شرکت نفتوگاز زاگرس جنوبی
برای تولید حداکثری و پایدار گاز در
زمستان

در همی��ن حال ،مدیرعامل ش��رکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز زاگ��رس جنوبی
پس از پایان تعمی��رات اساسی ،از آمادگی
کامل این ش��رکت برای تولید حداکثری و
پای��دار گاز در فصل زمستان خبر داد .حمید
ایزدی درباره تعمیرات اساسی انجام ش��ده
در این ش��رکت گفت :از ابت��دای امسال تا
پایان مهرم��اه ۱۶ ،هزار متر از خطوط لوله
انتق��ال نفت ،گاز و میعان��ات گازی مناطق
پنجگانه عملیات��ی و  ۶۲۱مورد تجهیزات
فرآورش��ی ش��رکت نف��ت و گ��از زاگرس

مهندس حمید ایزدی:

نیروی انسانی مهمترین و
با ارزشترین سرمایه هر

سازمانی است و باید جهت
آموزش و نگهداشت آنها

هزینه کرد و ارائه آموزش
اثر بخش به کارکنان این
شرکت در راستای توانمند
سازی و روزآمد کردن
دانش آنها است

جنوب��ی ،تعمی��ر اساس��ی ش��د.وی درباره
جزئی��ات این تعمی��رات اف��زود :در منطقه

عملیاتی نار و کنگ��ان ،تجهیزات فرایندی
مراکز جمعآوری ،شیرآالت ،مخازن ،پمپ
و ادوات ابزار دقیق و ایستگاه تقویت فش��ار
نار و چهار دستگاه توربین تعمیر و همچنین
در منطقه عملیاتی آغار و داالن ۱۶۲ ،مورد
از تجهی��زات فرایندی مراک��ز جمعآوری،
پاالیش��گاه فراش��بند ،خطوط انتقال برق و
شیرآالت ،مخازن ،پمپ ،ادوات ابزار دقیق
و مرک��ز جم��عآوری  ACFتعمیر اساسی
ش��د.مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری نفت
و گ��از زاگ��رس جنوبی ،تعمی��رات اساسی
انجام ش��ده در منطقه عملیات��ی پارسیان
را  ۸۶م��ورد عنوان ک��رد و گفت :تعمیرات
اساسی تجهیزات فرایندی مراکز جمعآوری
هما ،وراوی و ش��انول ،خطوط انتقال برق
و ش��یرآالت ،مخ��ازن ،پم��پ ،ادوات ابزار
دقیق مرک��ز تفکیک خیرگو در این منطقه
عملیاتی به پای��ان رسید.ایزدی ضمن ابراز

رضایت از انج��ام تعمیرات بدون هیچگونه
حادثه و رعایت ش��رایط ایم��ن و استاندارد
افزود :خوشبختانه تعمیرات اساسی امسال
ب��ا صرف حدود  ۱۹۰ه��زار نفر ساعت کار
بیوقفه ،در ش��رایط کامال ایم��ن و بدون
حادث��ه ،به طور کامل انجام ش��د و واحدها
در م��دار تولید قرار گرفتن��د.وی ادامه داد:
در  ۶ماه��ه نخس��ت امس��ال ۲ ،ه��زار و
 ۵۰مورد ان��واع عملیاته��ای اسیدکاری،
سیمانکاری ،مش��بککاری ،نمودارنگاری،
آزمای��ش ممیزی فش��ار ،تزری��ق دورهای
م��واد ضدخوردگی ،تعمیر یا تعویض ش��یر
تزری��ق درونچاهی و ش��یرآالت تاج چاه،
عمقسنجی و آزمایش ش��اخص بهرهدهی
با ه��دف آمادگی تولید در قالب برنامههای
نگهداش��ت افزای��ش تولید سالیان��ه انجام
ش��ده است.بر اساس این گزارش ،تعمیرات
اساسی  ۵۲مورد تجهیزات فرایندی مراکز
 CPFو چندراه��ه در منطق��ه عملیات��ی
سروستان و سعادتآباد ،انجام کالیبراسیون
تجهیزات مرج��ع و تعمیرات خطوط انتقال
برق همه مناطق عملیاتی ،بررسی پرههای
دو دستگاه توربی��ن منطقه عملیاتی آغار و
داالن ،راهان��دازی سامانه گاز پتویی منطقه
عملیات��ی سروست��ان و سعادتآباد و نصب
ش��یر پیگ النچر خط  ۲۴این��چ تابناک از
دیگ��ر فعالیته��ای تعمیراتی انجام ش��ده
همزم��ان با تعمی��رات اساس��ی در زاگرس
جنوبی است.ش��رکت بهرهب��رداری برداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی ،بزرگترین شرکت
تابعه ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران و
دومین قطب تولید گاز کشور است که پنج
منطقه فعال عملیاتی نار و کنگان ،پارسیان،
آغار و داالن ،سرخون و گش��وی جنوبی و
سروستان و سعادت آب��اد را در استان های
فارس ،بوشهر و هرمزگان راهبری میکند.

لزوم ورود جهاد دانشگاهی به تولید کاالهای اساسی صنعت نفت
دکتر غالمرضا شریعتی
استاندار خوزستان

دانش نفت :اقدام شایسته
جه��اد دانش��گاهی در تولی��د
متههای حف��اری موجب غرور
و افتخ��ار اس��ت و اکنون الزم
است برنامهریزی ب��رای تولید
دیگ��ر کااله��ای اساسی مورد
نی��از صنع��ت نفت نی��ز توسط
جهاد دانش��گاهی انجام ش��ود.
باید استان خوزستان ،در بسیاری موارد منشاء اثر باشد
و بسی��اری از کااله��ای مورد نیاز صنع��ت ،بهویژه در
حوزه نفت ،در استان تولید شود .خوزستان دارای منابع
عظی��م و ظرفیتهای خدادادی متع��ددی مانند منابع
عظیم نفت و گاز ،پتروشیمی ،کشاورزی ،آبهای روان

و مرزها و موارد مش��ابه است ،ای��ن در حالی است که
نگ��اه به استان ،آنگونه که بای��د نیست؛ در نتیجه باید
تالش کنیم که از ظرفیتهایی که دارای ارزش افزوده
هستند ،محصول تولید کنیم و موجب رشد و شکوفایی
کش��ور ش��ویم .البته در پروژههای بزرگ ،خیلی مهم
نیست که در چه استانی کار انجام شود و همین که در
کشور اجرایی ش��وند و موجب خودکفایی شوند ،دارای
اهمی��ت است .در مسیر پیش��رفت و توسعه نیز باید از
ظرفیته��ای علمی دانش��گاههای داخل��ی و خارجی
استفاده ش��ود .تولید مته حفاری در جهاد دانش��گاهی
خوزست��ان از آن جهت دارای اهمیت است که این کار
از ابت��دا تا انته��ا کامال ایرانی اس��ت و دانش فنی آن
بومی شده است .برخی محصوالت وجود دارند که پایه
و اساس توسعه و پیشرفت کشور هستند و در آن موارد،
الزم است که به صورت کامل بومیسازی انجام شود.

هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که همه نیازهای خود
را در داخ��ل تولی��د کند و این روش ،اش��تباه است .در
گذش��ته نیز در خصوص تولی��دات داخلی ،نگاه به این
ص��ورت بود که باید محصوالتی در داخل تولید ش��ود
که جایگزین واردات باشند ،ولی این نگاه موفق نبود و
اکنون نگاه بر توسعه صادرات است به این معنی که از
ظرفیتهای موجود در کشور استفاده شود تا آن منابع،
ارزش افزوده پیدا کنند و به این ترتیب ،توسعه صادرات
صورت گیرد .برخی محصوالت ،به عنوان محصوالت
م��ادر و پایه و اساس پیش��رفت مط��رح هستند که در
آن م��وارد ،حتما باید سرمایهگذاری الزم انجام ش��ود
تا کش��ور در آن زمینه بینیاز ش��ود .به عنوان مثال در
صنای��ع غذایی ،گندم محص��ول استراتژیکی است که
پای��ه و اساس غذای��ی ما را تامین میکن��د ،در نتیجه
الزم است که در این زمینه استقالل داش��ته باش��یم،

حتی اگر واردات آن ارزانتر باشد .نفت نیز مانند گندم
دارای اهمی��ت اس��ت ،زیرا تامینکنن��ده منابع مالی و
مهمترین محصول ارزآور کش��ور است ،به همین دلیل
ه��م زمانی که قصد دارند به کش��ور آسیب برسانند ،از
طریق نفت اق��دام میکنند .در نتیجه بینیازی صنعت
نف��ت ب��ه واردات ،واجب است و در ای��ن حوزه باید به
استق�لال برسی��م .در حال حاضر بخ��ش عمدهای از
قطع��ات و محصوالت مورد نیاز صنعت نفت در استان
خوزستان و کش��ور تولید میشود و تنها  ۲۰درصد آن
وارداتی است ،ولی همین مقدار هم باید به صفر برسد.
اقدام قابل تحسین جهاد دانش��گاهی در بومیسازی و
تولید متههای حف��اری ،اقدامی استراتژیک است ،زیرا
کار به طور کامل بومی ش��ده و طراحی و مهندسی آن
کامال در کش��ور انجام شده است و واقعا جای تقدیر و
تشکر دارد.

در حال حاضر ايران با قرارداش��تن در رتبه دوم کشورهاي
داراي ذخاير گاز دنيا ليکن جايگاه ۱۳ام را در بين صادرکنندگان
اي��ن منبع انرژي ب��ه خود اختص��اص داده است ک��ه حاکي از
ظرفيتهاي موجود براي پيش��رفت کش��ور در اين عرصه است.
با توجه به ساده بودن ترکيب شيميايي گاز در مقايسه با ترکيب
ش��يميايي نفت ،امکان ايجاد ارزش افزوده از گاز طبيعي نسبت
به نفت بسيار کمتر بوده و خام فروش��ي در صادرات گاز طبيعي
معنا نداش��ته و براي کش��ور ضرري ايجاد نميکند؛ در حالي که
خام فروش��ي نف��ت باعث از بي��ن رفتن ظرفيته��اي پااليش و
پتروشيميداخلي و از دست دادن ارزش افزوده نفت ميشود .اما
چرا تاکنون به صادرات گاز توجهي نشده است؟ در پاسخ بايستي
گفت :صادرات نفت بسيار راحتتر بوده و درآمدهاي کشور تکيه
زيادي بر صادرات آن داش��ته است و ش��ايد ب��ه همين خاطر با
توجه بيشتري روبه رو شده است؛ در حالي که صادرات گاز چون
بهامنيت انرژي کش��ورها مربوط است ،صادرات آن درهم تنيده
با مسائ��ل سياسي است و با عزم جدي مسئوالن کش��ور ميسر
خواهد شد .بر اين اساس ،اگر ايران تنها حدود يک چهارم حجم
گاز مصرفي در داخل کش��ور در روزه��اي زمستاني ،يعني 300
ميليون متر مکعب گاز را با قراردادهاي بلندمدت به اين کشورها
صادر نمايد درآمدي معادل با صادرات روزانه يک ميليون بشکه
نفت خ��ام به دست خواهد آورد .متاسفانه صادرات گاز به عنوان
يک ظرفيت تحريم ناپذير و پايدار اقتصادي ،مغفول مانده است.
ابتدا با برداشتن پراکندگيهاي ساختاري موجود در تصميمگيري
و اجرا در حوزه صادرات گاز ،کشور نيازمند منسجم کردن ساختار
مديريتي در اينحوزه است و سپس مسئولين کش��ور ميبايست
ب��ه کم��ک ديپلماسي قوي سياس��ي و اقتصادي با کش��ورهاي
منطقه ،کش��ورهاي بيش��تري را به جمع تجارتکنندگان گاز با
اي��ران اضافه کنند .کالم پاياني اينکه؛ اگر ايران تنها حدود يک
چهارم حجم گاز مصرفي در داخل کش��ور در روزهاي زمستاني
را با قراردادهاي بلندمدت به اين کش��ورها صادر نمايد درآمدي
مع��ادل با صادرات روزانه يک ميليون بش��که نفت خام به دست
خواهد آورد.

اخبار نفت

مدیرکل بودجه ،منابع و ارزیابی طرحها
منصوب شد

محمدمه��دی رحمت��ی ،مع��اون برنامهری��زی وزی��ر نفت در
حکمی مدیرکل بودجه ،منابع و ارزیابی طرحها را منصوب کرد.
در حک��م محمدمه��دی رحمتی به یاسر میرزای��ی آمده است:
ب��ا توجه به تعهد ،ش��ایستگی و آش��نایی ارزش��مند جنابعالی برای
هماهنگی و پیگیری مجدانه امور مربوط به بودجه شرکتهای تابعه
وزارت نف��ت و برق��راری انضباط مالی در واحده��ای تابعه و تعامل
سازن��ده با دستگاههای متولی بودجه و سرمایهگذاری در کش��ور به
موج��ب این حکم به عنوان مدیرکل بودجه ،منابع و ارزیابی طرحها،
منصوب میش��وید.امید است ب��ا اتکال به الط��اف خداوند متعال و
تالش مضاعف خود و همکاران خوب آن اداره ،همچون گذش��ته در
انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

جلسه مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران
برگزار شد

جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت ملی نفت ایران با حضور

عل�ی کاردر ،مدیرعامل ش�رکت مل�ی نفت ایران و نماین�دگان صاحب
سهام برگزار شد.

در جلس��ه روز سهش��نبه ۲۲ ،آبانماه مجمع عمومی ش��رکت
ملی نفت ایران ،افزایش سرمایه ش��رکت بررسی شد.در این نشست
نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کش��ور ،وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی ،وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،وزارت نیرو و سازمان
بازرسی حضور داشتند.

وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد
تفاهمنامه همکاری امضا کردند

وزارت نفت و س�ازمان ملی اس�تاندارد پیرو اج�رای موافقتآمیز
تفاهمنامه امضا ش�ده در س�ال  ،۹۴تفاهمنامه جدیدی برای همکاری
امضا کردند.

معاون��ت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت اعالم کرده
است« :پیرو اجرای موفقیتآمیز تفاهمنامه امضا شده در اردیبهشت
م��اه س��ال  ۹۴با سازم��ان ملی استان��دارد و اتمام اعتب��ار آن ،متن
تفاهمنام��ه جدید بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ،براساس
ظرفیته��ای موجود در «قانون تقوی��ت و توسعه نظام استاندارد» و
در چارچوب ضوابط ابالغ ش��ده از س��وی وزیر نفت در «آییننامه
نظ��ام استانداردس��ازی در صنعت نفت ایران» تدوین و امضا ش��ده
است».ب��ر اس��اس این گ��زارش ،اه��م موضوعات م��ورد تفاهم و
همکاری در توافق جدید ،ش��امل شناسایی زمینههای سرمایهگذاری
مش��ترک سازم��ان و وزارت در راست��ای تفاهمنام��ه ،همکاری در
اج��رای مسئولیته��ای قانونی در نظام استان��دارد (استانداردسازی،
ارزیاب��ی انطباق ،اندازهش��ناسی و تایید صالحی��ت) در حوزه صنعت
نف��ت ،همکاری و مش��ارکت در ارزیابی ملی کیفی��ت ،همکاری در
تدوین نظام جامع کیفیت کاال و خدمات ،همکاری در سیاستگذاری
ب��رای حمای��ت از محصوالت ایرانی در صنعت نف��ت ،همکاری در
آم��وزش تخصصی و تروی��ج و توسعه فرهنگ استان��دارد در زمینه
تولید و مصرف صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی ،همکاری و
مشارکت در ایجاد و توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی کشور (شماک)
و مش��ارکت در فعالیتهای پژوهش��ی و آموزشی مشترک وزارت و
سازمان است.براساس این تفاهمنامه ،همه مدیریتها و شرکتهای
تاب��ع وزارت نف��ت میتوانن��د ب��ا هماهنگ��ی معاون��ت مهندسی،
پژوهش و فناوری وزارت نفت ،در مسائل یادش��ده مش��ارکت داشته
باشند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

توانمندسازي مناطق محروم بهجاي
وابستهسازي در دستور کار نفت

سيدامير طالبيان

مشاور وزير نفت در امور اجتماعي

توانمندسازي مناطق محروم بهجاي
وابستهس��ازي در دستور کار است و بايد به
جاي وابستگي سازمانها به نفت به تقويت
اقتص��اد و معيش��ت مردم کم��ک کنيم تا
خودشان توانمند شوند .انتظار وزارت نفت
از ش��رکتها در حوزه مسئوليت اجتماعي
اين است ت��ا نظرات خ��ود را با همفکري
بهه��م نزديک کنن��د و در قبال مطالباتي ک��ه از نفت وجود دارد،
موضع يکسان و واحدي اتخاذ ش��ود .بايد شرايطي را فراهم کرد
تا مردم پشتيبان توليد باشند ،وظيفه ذاتي شرکتهاست که براي
توسع��ه و رفاه ذينفعان احس��اس مسئوليتکنند و در مناطقي که
نفت پيامدهاي منفي دارد با انجام فعاليتهايي در قالب مسئوليت
اجتماع��ي ،اين پيامده��ا را جبران کرد .بايد در ح��وزه مسئوليت
اجتماعي به يک نقش��ه راه دست يافت و تدوين نظامنامه درباره
موضوع مسئولي��ت اجتماعي ضرورتي اجتنابناپذير است که بايد
آن را در صنع��ت نف��ت عملياتي کرد .حجم ک��ار زيادي از سوي
ش��رکتها انجام ش��ده ،اما واقعيت اين است ک��ه اين فعاليتها
موجب ش��ده بعضي از ش��هرها کامال وابسته به اينگونه خدمات
صنعت نفت ش��وند .مديران بايد بهگون��هاي برنامهريزي کنند تا
اين وابستگي استمرار نداشته باشد .شهرها بايد به صورت مستقل
روي پ��اي خودش��ان بايستند ،ت��ا نه تنها به نف��ت ،بلکه به هيچ
سازماني وابسته نباش��ند ،زي��را به هر حال هر ش��هري بودجه و
اعتبارات��ي دارد و کمکه��اي نف��ت بايد نق��ش حمايتکننده و
تکميلي داشته باش��د ،نه اينکه صرفا خدمات مستقيم ارائه دهد.
کمکهاي نفت بايد بهگونهاي باشد که شهرها را توانمند سازد و
در آن مناط��ق پايداري و توسعه بهوجود آورد .نبايد هر اقداميکه
به عنوان مسئوليت اجتماعي انجام ميشود براي سازمانها توقع
ايج��ادکند و وزارت نفت بخواهد بار ديگر وزارتخانهها را بهدوش
بکش��د .زي��را اين مسئله يک توقع بيجا ايج��اد ميکند و ما را از
وظيفه اصلي خود باز ميدارد .بهويژه در شرايط کنوني که کشور از
بُعد اقتصادي وابسته به توليد نفت است نبايد اقدامهايي انجام داد
ک��ه از توليد و صادرات نفت باز بماينم .سياست کالن و راهبردي
وزارت نف��ت اين است که کمکهاي ش��رکتها ،تکميلکننده و
بهمنظور توانمندسازي مردم ،توسعه فضاي کسبوکار ،استفاده از
توليدکنندگان و تامينکنندگ��ان بوميکاال ،استفاده از پيمانکاران
بوم��يو استقرار دفت��ر پيمانک��اران در محل پروژهه��ا ،پرداخت
عوارض و ماليات و فعاليتهاي مش��ابه باش��د .م��ا بايد به جاي
وابستگ��ي سازمانها به نفت به تقويت اقتصاد و معيش��ت مردم
کمک کنيم تا خودشان توانمند شوند .مسئوليتهاي اجتماعي نياز
به ش��ناخت و فرهنگس��ازي دارد و در اين زمينه بايد به گونهاي
پيش برويم که هر کسي بر اساس برداشت ذهني خود عمل نکند.
ما سازماني بهعن��وان مسئوليت اجتماعي در سطح وزارت نفت يا
شرکتها نخواهيم داشت و فقط در سطح وزارت نفت دبيرخانهاي
ب��راي هماهنگي و تعيي��ن سياستها داريم و در ش��رکتها نيز
کميت��هاي متش��کل از واحدهاي مرتبط از جمل��ه روابط عمومي،
مناب��ع انساني ،اچاسيي ،مددکاري ،واحده��اي فني ،مهندسي و
مال��ي به نام کميت��ه مسئوليت اجتماعي خواهيم داش��ت و از آن
کميتهه��ا ميخواهيم کار فرهنگسازي و ترويج مفهوم مسئوليت
اجتماعي را انجام دهن��د .دستورعملهايي بهعنوان «دستورعمل
تهي��ه گزارش پايداري بر مبناي استاندارد  »GRIتدوين ش��ده و
از ش��رکتها خواستهايم طبق اين ش��يوهنامهها و دستورعملها،
گزارشه��اي خ��ود را تهي��ه کنند ،البت��ه مهمترين اق��دام ما در
اص��ل نظامنامهاي اس��ت که با همکاري اين ش��رکتها در حال
تدوين است و ميتواند نقش��ه راه مناطق مختلف باشد .دبيرخانه
مسئوليتهاي اجتماعي وزارت نفت عملکرد ش��رکتها را در اين
حوزه ارزيابي ميکند ،دبيرخانه گزارشهاي پايداري ش��رکتها را
دريافت و از دو بعد ش��کلي و محتوايي ارزيابي و داوري ميکند تا
مش��خص شود فعاليتهاي انجام ش��ده تا چه ميزان در چارچوب
سياستها و راهبردهاي مسئوليت اجتماعي صنعت نفت است .در
همي��ن حال ،دستاوردهاي منطقه غرب کارون در حوزه مسئوليت
اجتماعي در حقيقت مطالعه جامع اقتصادي ،اجتماعي ،مديريتي و
زيستمحيطي ازسوي گروهي از استادان دانشگاه و مديران نفتي
است ک��ه در فاز نخست ابعاد مختلف منطق��ه از نظر جغرافيايي،
اقليمي ،مردمش��ناسي و جامعهشناسي بررسي شد .فاز دوم مربوط
به فعاليتهاي توسعهاي صنعت نفت مانند افزايش توليد و تاثيرات
اي��ن فعاليتها بر منطقه و فاز سوم ش��ناسايي چالشها و تدوين
راهبردهاي��ي در اين زمينه است .همچنين عملکرد ش��رکت ملي
مناط��ق نفتخيز جنوب در حوزه مسئوليته��اي اجتماعي مثبت
بوده است .شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب متاثر از مطالبات و
انتظارات مردميو سازمانها است و شايد کمتر فرصت يافته است
که در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي براي خود برنامهريزي و طبق
آن عم��ل کند ،زي��را موج اين درخواسته��ا ،انتظارها و مطالبات
ب��ا توجه به مسائل��ي که در استان خوزستان وج��ود دارد باالست
و در هرح��ال ش��رکت ملي مناطق نفتخيز جن��وب تالش کرده
ب��ه اي��ن انتظارات پاسخ دهد .البته بايد ب��ه مردم هم حق داد که
پيگير مطالبات خود باش��ند ،اما بايد دقت ش��ود که بخشي از اين
درخواستها ،زيادي است و بهواقع نفت نميتواند پاسخگوي همه
کمبودها باش��د .در هر صورت ارزيابي بنده مثبت است و شرکت
ملي مناطق نفتخيز جنوب انصافا به خوبي پاسخگوي اين حجم
مش��کالت بوده ،اما بايد از مسئوالن محلي و استان هم خواهش
کنم که اين رويه بهگونهاي نباشد که اين شرکت از وظيفه اصلي
خ��ود که توليد نف��ت خام است باز بماند ،زي��را توليد نفت مطالبه
جمعيت  ۸۰ميليوني کشور است و از اين موضوع نبايد غفلت کرد.
همکاران ما در ش��رکت ملي مناط��ق نفتخيز جنوب ،توليد نفت
و عمل ب��ه مسئوليتهاي اجتماعي و پاسخگوي��ي به انتظارها و
مطالبات را بهخوبي مديريت کردهاند.

تحلیل
گفتمان
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جعبه سياه پرونده بابک زنجاني دادگاهي ميشود

تحقيقات ق��رار دارد اما اموالي از زيبا حالت
منفرد شناسايي و از سوي دادستاني توقيف
ش��د اموال توقيف شده شامل چندين ملک
و آپارتمان ،يک دستگ��اه بنز پانصدميليارد
تومان��ي و يک تخت��ه فرش ي��ک ميليارد
تومان��ي است.بر اس��اس تحقيقات قضايي،
اين ف��رد در خريد و ف��روش محمولههاي
نفت��ي بابک زنجاني نقش داش��ته و پس از
تاسيس بانک اف.آي.آي.بي در واقع پروژه
بابک زنجاني تکميل شد؛ چراکه اين پروژه
يک بانک کم داشت که با کمک زيبا حالت
خريداري ش��د تا در بستر آن ،بابک زنجاني
اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.

دان�ش نف�ت :پ�س از  ۶۳۵روز از

بازداش�ت عليرض�ا زيبا حالت منفرد ،کس�ي
ک�ه از او به عن�وان جعبه س�ياه پرونده بابک
زنجاني ي�اد ميش�د ،باالخره کيفرخواس�ت
پرونده او صادر و به دادگاه ارسال شده است.

ب��ه گ��زارش خبرنگار مه��ر ،دي ماه
س��ال  ۹۵بود که اداره کل ام��ور بينالملل
قوهقضائي��ه از دستگيري و است��رداد يکي
از عوام��ل اصلي فساد نفت��ي خبر داد و در
اطالعي��ه اي اعالم کرد :يک��ي از متهمان
اصلي پرونده فساد بزرگ نفتي بامداد امروز
به کش��ور مسترد ش��د .متهم مذکور که به
دستور شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه
۲۸تهران تحت تعقيب بين المللي قرار گرفته
بود ،توسط پليس بين الملل ناجا با همکاري
ساير نهادها به کشور مسترد شد .درخواست
استرداد متهم ابتدا به کشور مالزي ارسال و
در آنجا دستگير شد ليکن استرداد وي ناکام
ماند تا اينکه در کش��ور ديگري شناسايي و
دستگير شد.عليرضا زيبا حالت منفرد کسي
است که براي اولين ب��ار نامش در يکي از
جلسات دادگ��اه بابک زنجاني در البه الي
کيفرخواست صادره ،به گوش رسيد.پس از
آن و در نوزدهمي��ن جلسه دادگاه رسيدگي
به اتهامات بابک زنجاني ،متهم رديف دوم
پرونده نفت��ي اعالم کرد ام��ور نفتي بابک
زنجان��ي در اختيار ف��ردي به نام «ع .ز .م»
قرار داش��ته است که هم��ه کارهاي نفتي
از جمله محموله ،تخليه کش��تيها و اجاره
مخازن نف��ت را انجام ميداده و با توجه به
اختيارات وسيع او ،کسي حق دخالت نداشته
است .همچني��ن در بيستمين جلسه دادگاه،

قاض��ي صلواتي از پش��ت پ��رده هزينهکرد
۵۰۱ميلي��ون دالر پ��ول نق��د دريافت��ي از
شرکت «فال» سخن گفت که «ع.ز.م» ۵۰
ميليون دالر هزين��ه انبارداري گرفته است.
در بيستوچهارمي��ن جلسه دادگاه نيز متهم
ردي��ف سوم پرونده فساد نفتي گفته بود که
واسطه خريد بانک  fiibدر مالزي آقاي «م»
بوده است .همچنين در سند بانک «ارزش»
در تاجيکست��ان که متعلق به بابک زنجاني
ب��وده ،از عليرضا زيباحالتمنف��رد بهعنوان
صاحبامضاي مجاز در تمام مراحل قانوني
و حقوق��ي به نيابت از بانک نام برده ش��ده
است.زيبا حالت منف��رد ،فردي است که دو
روز بع��د از دستگيري و استرداد به کش��ور،
عباس جعفري دولت آبادي ،دادستان تهران
از او ب��ه عن��وان جعبه سي��اه پرونده بابک
زنجان��ي ياد ک��رد و گفت :مته��م دستگير
شده ،جعبه سياه فعاليتهاي مجرمانه بابک
زنجان��ي در خصوص اخذ مج��وز فعاليت و

خري��د بان��ک اف.آي.آي.ب��ي توسط متهم
اصلي پرونده محسوب ميش��ود .متهم پس
از دستگي��ري زنجان��ي ،از ورود به کش��ور
امتناع کرد.
آشنايي زنجاني-زيبا حالت ،بر سر احداث
يک بانک

زيب��ا حالت منفرد ،در س��ال  ۱۳۸۹با
بابک زنجاني آش��نا ش��د و به لحاظ نفوذي
که در کش��ور مالزي داشته ،به گونهاي که
مقام مش��ورتي داتو را دريافت نموده ،موفق
ميشود مجوز فعاليت بانک اف.آي.آي.بي
( )First Islamic international bankرا
ب��راي اقدامات مجرمان��ه زنجاني اخذ کند.
زيبا حال��ت ،با استف��اده از ارتباطات خود و
اخذ  ۵۰۰ميلي��ون تومان حقالزحمه ،بانک
مذکور را به مبلغ چه��ار ميليون دالر براي
باب��ک زنجاني خري��داري ميکن��د .بابک
زنجان��ي همچنين با خري��د بانک کنت در
تاجيکست��ان ،با توجيه فراهم ش��دن زمينه

پس از  ۶۳۵روز از
بازداشت عليرضا زيبا
حالت منفرد ،کسي که
از او به عنوان جعبه
سياه پرونده بابک
زنجاني ياد ميشد،
باالخره کيفرخواست
پروند ه او صادر و به
دادگاه ارسال شده است

سرنخهاي کشف وجوه حاصل از فروش
نفت در دستان منفرد

پرداخ��ت دستمزد پيمانکاران ش��رکت ملي
نفت در خارج از کش��ور ،موفق ميشود دو
بان��ک مذکور را به مبلغ يکصد و ش��صت
ميلي��ون يورو به يک��ي از بانکهاي دولتي
ايران واگذار کند.متهم پولهايي که بنا بود
بنابر قرارداد نفتي به پيمانکار داده ش��ود به
اي��ن بانک ميدهد که بعده��ا در رديابيها
مشخص ش��د که اين فرد پولهاي دولت
و ب��راي پرداخ��ت بدهي با ن��ام به بانک م
استفاده کرده است ک��ه اين وجوه از سوي
دادستان��ي در بانک مرکزي توقيف ش��ده
است.
توقيف امالک و فرش يک ميلياردي زيبا
حالت

اگر چه اين پرونده همچنان در مرحله

زيبا حال��ت منفرد ،يکي از اصليترين
مهرهه��اي پرونده باب��ک زنجاني است که
محمولهه��اي نفت دريافت��ي توسط بابک
زنجان��ي از وزارت نف��ت را از طري��ق يک
ش��خص هندي تب��ار ،به ش��رکتهايي از
جمله العقيلي در ام��ارات ميفروخته است.
ش��ب گذشته و پس از يک سال و ده ماه از
بازداشت اين فرد ،دادستان تهران از صدور
کيفرخواست در اين پرونده خبر داد و گفت:
اي��ن پرونده به دادگاه ارسال ش��ده است و
اميدواريم ب��ه زودي در نوبت رسيدگي قرار
گيرد.حلقه مفقوده پرون��ده زنجاني بزودي
محاکم��ه ميش��ود و انتظ��ار ميروداي��ن
محاکمه تاثير بسزايي در بازگرداندن اموال
بيت المال داش��ته باش��د .از سويي ممکن
اس��ت اين پرون��ده تأثيري ه��م در پرونده
شخص زنجاني داشته باشد.

اهواز میزبان دهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت و حفاری
دان�ش نف�ت :مدیرعام�ل ش�رکت نمایش�گاههای
بینالملل�ی اس�تان خوزس�تان گف�ت :دهمین نمایش�گاه
تخصصی س�اخت داخل تجهیزات صنع�ت نفت و حفاری
خوزستان از یکم تا چهارم آذرماه در اهواز برگزار میشود.

رحیم جلیلی با اش��اره به اینک��ه اقدامهای الزم
ب��رای برگزاری هر چه بهتر ای��ن رویداد صنعتی انجام
ش��ده است ،اف��زود :این نمایش��گاه پس از نمایش��گاه
بینالملل��ی نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی تهران،
مهمترین روی��داد نمایش��گاهی در عرصه صنعت نفت
کش��ور است.وی افزود :در ای��ن زمینه  ۵هزار متر مربع
فضای مسقف ش��امل سالنهای خلی��ج فارس ،کارون،
خرمش��هر و امام رض��ا (ع) و یک هزار متر مربع فضای
باز نمایش��گاه برای ایجاد غرفههای شرکتهای نفتی،
مجموعههای بزرگ صنعتی ،شرکتهای سازنده قطعات
و تجهیزات و همچنی��ن تامینکنندگان کاال اختصاص
مییابد.مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاههای بینالمللی
استان خوزستان گفت :تاکنون حدود  ۲۰۰ش��رکت که
 ۹۰درصد آنه��ا از بخش خصوصی هستند و تعدادی از

شرکتهای دولتی برای حضور در این نمایشگاه ثبتنام
کردهان��د که از جمله آنها ش��رکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب و ش��رکت مل��ی حف��اری است.جلیلی ب��ا بیان
اینکه در نمایش��گاه امسال همانند سالهای گذش��ته
انجم��ن سازندگ��ان تجهیزات نفت ،گاز و پتروش��یمی،
مراکز علمی و پژوهش��ی و دانشگاههای صنعتی کشور
حض��ور دارن��د ،اف��زود :در نش��ستهای تخصص��ی با
نمایندگان شرکتها تالش ش��ده که در شرایط کنونی
به ابعاد کیفی نمایش��گاه اهتمام ویژه ش��ود و تازهترین
ساختههای کاربردی در بخشهای مختلف صنعت نفت
به نمای��ش در آید.به گفته وی ،برگزاری نش��ستهای
تخصصی ،رونمایی از قطعات و تجهیزاتی که به تازگی
تولی��د و در چرخه عملیات ق��رار گرفتهاند ،ایجاد زمینه
الزم ب��رای همافزایی میان سازندگ��ان و صنعتگران و
ش��رکتهای فعال در صنایع نفت ،گاز ،حفاری ،پاالیش
و پتروشیمی درباره آش��نایی با نیازهای آنها و همچنین
ظرفیته��ا و توانمندیه��ای ش��رکتهای سازن��ده از
فرصته��ای مناسبی خواهد بود که در این نمایش��گاه

پیشبینی شده است.جلیلی با اشاره به نامگذاری امسال
به عنوان سال «حمای��ت از کاالی ایرانی» اظهار کرد:
نمایش��گاه تخصص��ی ساخت داخل تجهی��زات صنعت
نفت و حف��اری خوزستان برنامههای خ��ود را همسو با
سیاسته��ای اقتصاد مقاومت��ی در بخشهای استفاده
از ظرفیته��ای داخل��ی ،تولید محص��والت استاندارد،
رونقبخشی به شهرکهای صنعتی ،ایجاد فرصتهای
ش��غلی و خودکفایی هدفگذاری کرده است.مدیرعامل
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان خوزستان گفت:
در نمایش��گاه امسال با توجه ب��ه اهمیت ساخت داخل،
با برنامهریزی و هماهنگی انجام ش��ده با ش��رکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب و ش��رکت ملی حفاری ایران به
عنوان ش��رکتهای پیش��ران در عرصه ساخت داخل و
بومیسازی قطعات و تجهیزات ،مقرر ش��د نمایش��گاه
اختصاص��ی ای��ن دو ش��رکت که ه��ر سال��ه جداگانه
برگزار میش��ود بهمنظور همسویی و همافزایی بیش��تر
و بهینهس��ازی هزینهها در یکدیگ��ر ادغام و با همیاری
شرکت نمایش��گاهها برگزار شود.بر اساس این گزارش،

ساعت کار نمایش��گاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات
صنع��ت نفت و حفاری خوزست��ان  ۹تا  ۱۷خواهد بود و
تمهیدات الزم برای ارائه توضیحات و آش��نایی مراجعه
کنندگ��ان با ای��ن صنعت از سوی کارش��ناسان مجرب
پیشبینی شده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت مطرح کرد؛

دستیابی ایران به بازار منطقه از طریق شرکتهای اروپایی
دان�ش نف�ت :بع�د از خ�روج ترام�پ از برج�ام و

تحریمهای نفتی علیه ایران انجمن س�ازندگان تجهیزان
صنع�ت نف�ت پیش�نهادی مط�رح ک�رد مبن�ی ب�ر اینکه
ش�رکتهای کوچک ایرانی با شرکتهای کوچک اروپایی
جوینت ش�وند که یکی از اهداف این پیش�نهاد دستیابی
ایران به بازار منطقه از طریق شرکتهای اروپایی است.

در ای��ن راست��ا ،رض��ا پدی��دار ،رئی��س انجمن
سازندگ��ان تجهیزات صنعت نفت ک��ه پیش از این از
آمادگی  ۱۱۰ش��رکت کوچک و متوسط اروپایی برای
همکاری با ش��رکتهای ایرانی خبر داده و اعالم کرده
ب��ود انجمن ب��ا همکاری اتاق ته��ران در تالش است

یادداش

ت تحلیلی

همایون حائری
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

دان�ش نف�ت :حرکت��ی
ج��دی در جه��ت تولی��د برق
از انرژی ه��ای پاک ب��ه ویژه
خورش��یدی در وزارت نیرو آغاز
ش��ده است که ت��ا پایان دولت
دوازده��م نی��ز ت��داوم دارد .با

از تعدادی از ش��رکتهای کوچ��ک و متوسط اروپایی
دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری تش��کیل دهیم
که این ش��رکتها با ش��رکتهای ایرانی مذاکره کنند
و همکاری بین ش��رکتها آغاز شود با اشاره به اینکه
برنامهریزیه��ای الزم درح��ال انجام اس��ت ،به ایسنا
گفت :با ش��رکتهای اروپایی تماس گرفته ش��ده و از
آنها برای حضور دعوت شده است .این شرکتها نیز
اع�لام آمادگی کردهاند و زمان��ی که جزئیات برگزاری
آن اعالم ش��د ،به صورت کام��ل اطالع رسانی خواهد
ش��د.وی با تاکید بر اینکه  ۱۱۰ش��رکت اروپایی برای
حض��ور اعالم آمادگ��ی کردهاند ،اف��زود :از همه ۱۱۰

حرکتی جدی در تولید برق از انرژی های پاک

جذب بخش خصوص��ی و همراهی مسئوالن ظرفیت
تولید برق خورشیدی تا پایان دولت دوازدهم به  4هزار
مگ��اوات می رسد .رویکرد صنعت ب��رق در تولید برق
استف��اده از انرژی های نو و افزایش ظرفیت دو برابری
نسب��ت به قبل است .تا پایان س��ال  95ظرفیت تولید
برق از انرژی خورش��یدی به می��زان  250مگاوات بود
و در س��ال  96به  500مگاوات رسید و تا پایان امسال
ت��ا  1000مگ��اوات خواهد رسی��د .نیروگاههای اتمی،

آبی ،بادی و خورش��یدی از ظرفی��تای مهم در تولید
انرژیه��ای پاک است و بخش بخ��ار سیکل ترکیبی
نی��ز یکی دیگر از بخشها است که ساالنه  35میلیارد
کیل��ووات ساعت از بخش بخار سیکل ترکیبی استفاده
میش��ود .انرژیهای پاک سهم  21درصدی در تولید
برق کشور دارد که رو به افزایش است و برآنیم به رقم
 30درصد برسد .جایگ��اه صرفهجویی در مصرف برق
در توسعه کش��ور نیز بسی��ار مهم است .با تغییر ساعت

ش��رکت دعوت به عمل آم��ده و در انتظار پاسخگویی
این ش��رکتها هستی��م .فکر میکنم ظ��رف دو هفته
آینده جزئیات دقیق مشخص شود .یکی از اهداف این
است که ش��رکتهای ایرانی ب��رای ساخت تجهیزات
نفتی که در داخل کش��ور به تکنول��وژی نیاز دارند ،با
شرکتهای کوچک و متوسط جوینت شوند .این اقدام
باعث میشود شرکتهای ایرانی در سطح بینالمللی
فعالی��ت کنن��د و از آنجای��ی ک��ه تولید آنان ب��ا برند
شرکتهای اروپایی صورت میگیرد میتوانند به بازار
این ش��رکتها دست پیدا کرده و ب��ه منطقه صادرات
داشته باشند.

کار ادارات با همراهی استانداران  2هزار مگاوات صرفه
جویی ش��د که به می��زان  3میلیارد ی��ورو است و این
تحول در اقتص��اد ملی نقش مهمی داش��ت .در ایران
ظرفیتهای مهمی در تولید برق خورشیدی وجود دارد
و البته بهترین راندم��ان تولید برق انرژی نیز در زمان
پیک مصرف است .در کشور  22هزار مگاوات در پیک
تابستان مصرف برق داریم که در این خصوص استفاده
از انرژیهای نو ارزش افزوده خوبی به همراه دارد.

تحلیل
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عرفان روزبهاني

تزارها و سعوديها در پي انحالل اوپک؛

محمود سياوش آبکناري
دان�ش نف�ت :در
حال�ي ک�ه انتقاده�ا به
عربس�تان س�عودي در
دس�تکاري قيمته�اي
نف�ت ب�اال گرفت�ه بود،
اين کش�ور اعلام کرد
ک�ه  500ه�زار بش�که
از تولي�د نف�ت خوي�ش را ميکاه�د .تا پيش
از آن زمزمههاي ج�دي در اوپک در اعتراض
ب�ه رفتار س�عوديها تا حدي بود که ش�ايعه
ش�د که عربس�تان در فرار به جلويي آش�کار
خروج از اوپک را در دس�تور کار خويش قرار
داده اس�ت .البت�ه وزير انرژي س�عوديها به
اي�ن ش�ايعات هم پاي�ان داد و اعالم کرد که
عربس�تان به هي�چ وجه قصد ن�دارد از اوپک
خارج شود.

در همين حال ،توليد اضافي عربستان
و روسي��ه در بازاره��اي نف��ت ب��ه کاهش
قيم��ت نف��ت دام��ن زده بود که ب��ا اعالم
جدي��د سعوديه��ا مبني بر کاه��ش توليد
نفت ،قيمتها ه��م اندکي جان گرفتند .در
همي��ن حال ،يک مقام اوپکي ،عرضه بيش
از ح��د توليد نفت خام عربست��ان و روسيه
را عام��ل کاه��ش  ۱۵دالري قيم��ت نفت
خام در بازاره��اي جهاني دانسته است .اين
مقام سازمان کش��ورهاي صادرکننده نفت
(اوپک) گفته :عربست��ان سعودي و روسيه
که هر دو در ماههاي اخير توليد نفت خود را
افزايش دادهاند ،مسئول کاهش  ۱۵دالري
قيمتهاي جهاني اين م��اده هستند و بايد
حداق��ل روزانه يک ميليون بش��که از توليد
نفت خ��ام خود بکاهند .وي افزود :روسيه و
عربستان بزرگترين توليد کنندگان حاضر
در بيانيه همکاري مشترک کشورهاي عضو
و غيرعض��و اوپ��ک بايد زي��ان  ۱۵دالري
قيمتهاي جهاني نفت خام را جبران کنند.
اين در حالي است که برخي اعضاي اوپک
به رهبري عربستان و کش��ورهاي غيرعضو
اين سازمان از جمله روسيه در پي فشارهاي
دونالد ترامپ ،رئيس جمهوري آمريکا براي
پايين آوردن قيمت نف��ت و جبران کاهش
توليد برخ��ي اعضا ،در ماه ژوئن (نش��ست
 ۱۷۴اوپک و چهارمين نش��ست مش��ترک
اوپ��ک و غيراوپک در وين) تصميم گرفتند
ميزان پايبندي خود به برنامه کاهش عرضه
نف��ت خام را به  ۱۰۰درص��د برسانند .خالد
الفالح ،وزير انرژي عربستان سعودي پيشتر

کارشناس انرژي

از شايعه تا!  ...؟

اع�لام ک��رده ب��ود :عربستان ماه گذش��ته
ميالدي روزانه  ۱۰ميليون و  ۷۰هزار بشکه
نف��ت خام و نزديک به باالترين رکورد خود
تولي��د کرد که در مقايسه ب��ا ماه مه روزانه
 ۷۰۰هزار بشکه افزايش نشان ميدهد .در
همي��ن حال روسيه به تازگي اعالم کرد که
رک��ورد توليد روزانه  ۱۱ميليون و  ۴۱۰هزار
بش��که را ثبت کرده است و اين رقم نسبت
به ماه مه  ۴۴۰هزار بش��که افزايش نش��ان
ميدهد .اي��ران پيشتر اعالم کرده بود که
تخط��ي از سهميههاي توليدي تعيين براي
اعضاي اوپک غيرقانوني است و سهم بازار
ديگر اعضاي اين سازمان را از بين ميبرد.
بيژن زنگنه ،وزي��ر نفت ايران طي نامه اي
خطاب به محمد سانوسي بارکيندو ،دبيرکل
سازمان کش��ورهاي صادرکننده نفت تاکيد
کرد ک��ه کميته ( JMMCکميته مش��ترک
وزارتي نظارت بر توافق اوپک – غيراوپک)
و ( JTCکميته فني مش��ترک) در ماههاي
اخير از اه��داف اوليه تش��کيل خود فاصله
گرفته است و ک��ار اين دو کميته نميتواند
حافظ منافع جمعي اوپک باش��د و بايد کار
خود را متوقف کند .وي علت فاصله گرفتن
اي��ن کميته از اهداف خود را اعالم آش��کار
همراهي برخي اعضاي اوپک عضو اين دو
کميت��ه با آمريکا در اعمال تحريمهاي يک
جانبه و غيرقانوني آن کش��ور عليه ايران و
تالش براي استفاده ابزاري و سياسي از اين
دو کميته در حمايت از سياستهاي آمريکا
عليه ايران عنوان کرد .البته وزير نفت پيشتر
نيز اش��اره کرده بود که برخي کش��ورهاي
عضو اوپک در راستاي سياستهاي اياالت
متحده گام برداش��تهاند ک��ه خالف هدف
سازمان اوپک است.

به گفته کارشناسان ،مهره
چيني سياسي در بازار
نفت در حالي انجام
ميشود که احتمال

انحالل اوپک از گوشه و
کنار به گوش م 
يرسد،

انحاللي که گفته ميشود
با هدف اتحاد روسيه و

آرامکو» هستند .به عقيده کارشناسان بين
المللي نفت ،انحالل و فروپاش��ي اوپک به
عنوان محل��ي براي اتح��اد توليدکنندگان
بزرگ و خرد نفت بي ش��ک موجب از هم
گسيختگي سبد توليد نفتي اين مجموعه و
التهاب قيمتي اين بازار ميشود و بي شک
نخستين متضرر اين شرايط ،توليدکنندگان
ب��زرگ نفت��ي هستند .در نهاي��ت ،سياسي
شدن هر چه بيش��تر اين سازمان ،آن را از
هدف اصلي خود که تامين حداکثري منافع

به عقيده کارشناسان
بين المللي نفت ،انحالل
و فروپاشي اوپک به
عنوان محلي براي اتحاد
توليدکنندگان بزرگ و
خرد نفت بي شک موجب
از هم گسيختگي سبد توليد
نفتي اين مجموعه و التهاب
قيمتي اين بازار ميشود
و بي شک نخستين متضرر
اين شرايط ،توليدکنندگان
بزرگ نفتي هستند

روياي نفتي عربستان

ب��ه گفته کارش��ناسان ،مه��ره چيني
سياسي در بازار نفت در حالي انجام ميشود
که احتمال انحالل اوپک از گوش��ه و کنار
به گوش ميرسد ،انحاللي که گفته ميشود
با هدف اتح��اد روسيه و عربستان است .در
همي��ن راستا روزنام��ه وال استريت ژورنال
اعالم کرد که يک مرکز مطالعاتي عربستان
سعودي در حال تحقي��ق درباره پيامدهاي
احتمال��ي انح�لال اوپک براي ب��ازار نفت
اس��ت .مرکز مطالعات نفت��ي ملک عبداهلل
در ح��ال تحقيق درب��اره اين موضوع است.
تع��دادي از کارکنان اين مرکز ،مش��اوران
وزارت نفت عربستان و ش��رکت «سعودي

اعضاي اين نهاد است ،دور خواهد کرد.
خيز «تزارها» براي نقش آفريني
در اوپک

در همين حال ،رييس مرکز مطالعات
انرژي وين گفت :روسي��ه تصور ميکند با
تکيه به ت��وان باالي توليد خ��ود ميتواند
در تصمي��م گيريهاي اوپک موثر باش��د

درحاليک��ه اعض��ا ميدانن��د ک��ه اي��ران و
عربستان تصميم نهايي را ميگيرند.
ايران و عربستان؛ اعضاي موسس و
تصميم گيران اصلي اوپک

در همي��ن ارتباط ،فريدون برکش��لي،
رييس مرکز مطالع��ات انرژي وين با تاکيد
بر اينکه نگراني اصلي کنوني درباره اوپک،
«انحالل» آن است ،گفت :اوپک سازماني
است که اکنون تقريبا قدمت ش��صت ساله
دارد و قواع��د و قوانين آن مش��خص و جا
افت��اده است .وي با اش��اره به اينکه جايگاه
عضو موسس و بقي��ه اعضا در اين سازمان
مش��خص است ،ادامه داد :در اين سازمان
تصمي��م گيريه��ا مانند بان��ک جهاني يا
صندوق بي��ن المللي پ��ول براساس ميزان
توليد کش��ورهاي عضو نيست ،اما اعضا به
اهميت و ق��درت يکديگر ب��ه خوبي واقف
هستند .به گفته اين کارش��ناس بين المللي
ح��وزه انرژي ،اختالف��ات دو جانبه و برون
اوپکي نقش��ي در تصميمات مهم اعضا در
مورد بازار نفت ندارد.
لزوم بازنگري اوپکيها بر مکانيسم تصميم
گيري

ريي��س مرکز مطالع��ات انرژي اوپک
تصري��ح کرد :ميل به دخالت برخي اعضاي
جدي��د الورود اوپ��ک که عمر حض��ور آنها
ب��ه يک س��ال ه��م نميرس��د ،در تصميم
گيريهاي سنگين اي��ن سازمان ،ميتواند
براي سازمان اوپک و آينده آن بسيار نگران
کننده و پر آسيب باش��د .برکشلي در پاسخ
ب��ه اينکه اي��ن ميل به دخال��ت در تصميم
گيريه��اي اوپک چ��ه خط��ري ميتواند
ب��راي اي��ن سازمان داش��ته باش��د ،اظهار
داش��ت :اعضايي ک��ه سالي��ان طوالني در

عربستان است

طرح افزايش ظرفيت پااليش��گاههاي ميعان��ات گازي و نفت
خ��ام با استف��اده از سرمايهگذاري مردميتوسط عل��ي بختيار ،عضو
کميسي��ون انرژي مجلس تهي��ه و با امضاي  ۴۲نف��ر از نمايندگان
در تاري��خ چهارم مهرماه  ۹۷در صح��ن علني مجلس اعالم وصول
شده است.
در اين طرح با هدف ايجاد جذابيت براي ورود سرمايه مردمي،
پيش��نهاد تنفس يک تا دو سال��ه خوراک بهمنظور بازگش��ت اصل
سرمايههاي مردميجذبش��ده مطرح ش��ده است .بر اين اساس ،در
سال اول ،پول خوراک به غير از  ۱۴.۵درصدي که سهم وزارت نفت
است ،عليالحساب پرداخت نميش��ود و سرماي��ه حاصل از فروش
فرآوردهها در بازه زماني تنفس خوراک ميان سرمايهگذاران مردميو
بخش خصوصي تقسيم ميش��ود .سهم دولت و صندوق توسعه ملي
از خ��وراک ب��ا نرخ بهره  ۴درصد و در م��دت  ۱۲سال بعد از تنفس
خ��وراک از محل درآمدهاي پتروپااليش��گاه پرداخت ميش��ود .وي
افزود :در اين روش الزم است که ابتدا ش��رکت متولي براي جذابيت
بيش��تر طرح و ضمان��ت استقبال مردم از اين ط��رح ،دو ضمانت به
سرمايهگذاران اعطا کند:
 -۱ضمان��ت خري��د سهام ب��ه ارزش اسميبع��د از مدتزمان
اعالمشده براي اتمام پروژه

اوپک بودهاند قواعد بازي و ساختار تصميم
گيريها را ميش��ناسند ،اين در حالي است
که بقيه اعضا هم با شئونات و اقتدار اعضاء،
متناس��ب ب��ا سابقه و نظ��ام تصميم گيري
اوپک آش��نا هستند ،اما به طور مثال روسيه
تصور ميکند که چون توان بااليي در توليد
دارد ميتوان��د در تصمي��م گيريه��ا نقش
آفرين��ي کند .حال آنکه همه اعضا ميدانند
که در صحن ،ايران و عربستان هستند که
تصميمات اصلي و نهاي��ي را ميگيرند .به
اين ترتيب ب��ه نظر ميرسد الزم است اين
سازمان براي حفظ اقت��دار و نقش تصميم
س��ازي خود ،مکانيزم تصميم گيري خود را
مورد بازنگري قرار دهد.
شايعههاي اتاق فکر سعودي رد شد

ام��ا در نهاي��ت العربيه گ��زارش داد
که وزير ان��رژي عربستان سع��ودي ،خالد
الفال��ح ،ش��ايعهها در مورد اي��ن که رياض
ب��راي انحالل اوپ��ک برنامهريزي ميکند
را رد ک��رد .خبرگ��زاري دولت��ي عربستان،
العربي��ه گ��زارش داد که وزي��ر انرژي اين
کش��ور ،خالد الفالح ،ش��ايعهها در مورد اين
که رياض براي انحالل اوپک برنامهريزي
ميکند را رد کرد .خالد الفالح در نمايش��گاه
بينالمللي سوخت در ابوظبي ،گفت :من به
ش��ما اطمينان ميدهم به هيچوجه منحل
ش��دن اوپک را در نظ��ر نگرفتهايم .دليلي
وجود دارد که به اين موسسه تحقيقاتي (که
شايعه کرده بود اوپک منحل ميشود) ،اتاق
فکر گفته ميش��ود؛ آنها باي��د بتوانند خارج
از محدوديتها فک��ر کنند و نظريهپردازي
داشته باشند.

 -۲ضمانت اعطاي حداقل سود (کف سود)  ۲۵درصد ريالي در
انتهاي مدتزمان اعالمشده بهصورت ترکيبي
البت��ه سرمايهگذاران ميتوانند هر زمان ک��ه بخواهند (قبل از
افتتاح پتروپااليش��گاه يا پسازآن) در صورت وجود مشتري ،نسبت
به ف��روش سهام خود اقدام کنند و از مزاي��اي خروج سريع از طرح
بدون تحت تأثير قرار دادن ساختار اجرايي پروژه استفاده کنند .اما در
صورت نبود مش��تري يا هر مشکل ديگري ،مجري تعهد کرده است
ک��ه در پايان سال هش��تم ،سهام هر سرمايهگ��ذاري را که داوطلب
فروش باش��د ،به ارزش اسميخواهد خريد .لذا در اين شيوه لطمهاي
به ساختار اجرايي پروژه وارد نخواهد شد.
اي��ن روش ع�لاوه بر اش��تغال گستردهاي ک��ه در حوزههاي
ساخ��ت و نصب و راهاندازي واحدها به هم��راه دارد ،ميتواند باعث
فعال ش��دن پروژههاي نيمهتمامينظير پتروپااليش��گاه سيراف و يا
پااليش��گاه آناهيتا کرمانش��اه شود .طرح پيش��نهادي مجلس عالوه
بر ايجاد اش��تغال موجب هدايت نقدينگ��ي و همچنين بياثر سازي
تحريمهاي نفتي خواهد ش��د .اميد است که اين طرح با رأي مثبت
نمايندگان ،بهزودي به تصويب نهايي برسد.

۱۳مدير دوشغله هلدينگ تاپيکو چه کساني هستند؟
دان�ش نف�ت :ليس�ت اس�امياعضاي هي�ات
مدي�ره ش�رکتهاي زيرمجموع�ه شس�تا از جمله
تاپيک�و که چندي پيش منتش�ر ش�د ،از حضور ژن
خ�وب و پيرم�رد  ۸۲س�اله تا مديران چند ش�غله و
نماينده مجلس در راس اين شرکتها حکايت دارد.

بر اين اساس ،باالخره ليست اسامياعضاي
هيئت مديره ش��رکتهاي زير مجموعه ش��ستا و
صندوق بازنش��ستگي توسط وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي منتش��ر شد .اساميکه در آن از ژن
خ��وب و پيرمرد  ۸۲ساله تا مديران چند ش��غله و
نماين��ده مجلس ديده ميش��ود.در گام نخست از
بررسي ليست منتشر ش��ده توسط وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعي ،خبرگزاري مهر ليست اعضاي
هيئت مديره ش��رکتهاي زير مجموعه هلدينگ
نفت ،گاز و پتروش��يميتامين ي��ا همان هلدينگ
تاپيکو از زير مجموعههاي ش��ستا را مورد بررسي

قرارداده است .بررسي ليست اعضاي هيئت مديره
ش��رکتهاي زير مجموعه اين هلدينگ نش��ان
ميدهد ک��ه محمود مخدومي ،مدي��ر عامل اين
هلدينگ براي معاونين و مديران خود در هلدينگ
تاپيکو يک پست هم در شرکتهاي زيرمجموعه
اين هلدينگ در نظ��ر گرفته است .بر اين اساس
 ۱۳نف��ر از مديران اين هلدينگ در ش��رکتهاي
زيرمجموعه نيز سِ مت دارن��د .اين هلدينگ قرار
بود ناظر بر ش��رکتهاي زير مجموعه باشد ولي
اکنون مشخص نيست مديران هلدينگ تاپيکو که
خود عضو هيئت مديره شرکتهاي زير مجموعه
هستن��د ،آيا به وظايف نظارت��ي خود در هلدينگ
تاپيک��و پايبند هستند يا به منافع ش��رکتها .اين
تع��ارض منافع چگونه قرار است مديريت ش��ود؟
مدي��ران هلدينگ تاپيکو ب��ا پاداشهايي که اين
ش��رکتها دريافت ميکنند ،ميتوانند با تخلفات
اين شرکتها برخورد کنند؟
مديران دو شغله هلدينگ تاپيکو چه کساني
هستند؟

-۱فرشاد اسفندياري :در دولت نهم و دهم،
مع��اون طرح و برنامه ريزي زامياد بود و نامه اش
به خودش چندي پيش سوژه رسانهها ش��ده بود؛
او با سه ش��غل پرچمدار اين مدي��ران است .وي
در حال حاض��ر معاون نظارت ب��ر هلدينگهاي
تاپيک��و ،سرپرست پتروش��يميفن آوران و عضو
هيئت مديره شرکت پتروشيميبدر شرق است .در
ليست منتشره توسط وزارت تعاون ،اساميديگري
همچ��ون امي��ر سام��ان اسفندي��اري وه��ادي

ليست اسامياعضاي هيئت
مديره شرکتهاي زير
مجموعه شستا و صندوق

بازنشستگي توسط وزارت

تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
منتشر شد .اساميکه در
آن از ژن خوب و پيرمرد

 ۸۲ساله تا مديران چند
شغله و نماينده مجلس ديده
ميشود

اسفندياري در شرکتهاي زير مجموعه هلدينگ
تاپيکو به چشم ميخورد که گفته ميشود فرزندان
يا خويشاوندان فرشاد اسفندياري هستند.
 -۲رض��ا توکلي بنيزي :مدير امور مجامع و
مالکيت سهام تاپيک��و است .وي تيرماهامسال به
عنوان عضو هيئت مديره شرکتهاي نفت ستاره
خليج ف��ارس و سرمايهگذاري ساختم��ان ايران
منصوب شده است.
 -۳سي��د نوراله ميراش��رفي :سمت بازرس
ارش��د مديرعامل تاپيکو را با خود يدک ميکشد،
 ۱۹فروردي��ن ماهامسال مديرعامل و نائب رئيس
هيئت مديره توسعه نفت و گاز آريا شد.

 -۴محمدرضا پاشايي :معاون مالي و تامين
منابع هلدينگ تاپيکو در حال حاضر عضو هيئت
مديره دو ش��رکت ديگر اس��ت ،وي عضو هيئت
مديره پتروشيمينوري و شرکت افق تامين انرژي
توس است ،اولي زير مجموعه هلدينگ تاپيکو و
دوميزير مجموعه صندوق بازنشستگي است.
 -۵عليرضا بني اس��دي :ديگر مدير حاضر
در هلدينگ تاپيک��و که متولد  ۶۷است ،فروردين
ماهامسال همزمان با سمت خود در تاپيکو رئيس
هيئت مديره شرکت توسعه نفت و گاز آريا شد.
 -۶امير مهدي صبائ��ي :متولد سال ۱۳۶۶
در ح��ال حاض��ر مدير ام��ور ب��ورس و نظارت بر
پرتف��وي اي��ن هلدين��گ اس��ت ،وي همزم��ان
عضو هيئت مديره ش��رکتهاي ب��ورس کاالي
ايران و پتروش��يميتبريز است که ه��ر دو از زير
مجموعههاي تاپيکو است.
 -۷محمدعل��ي موس��وي :مدي��ر حراست
هلدينگ تاپيکو هم دو ش��غله است .وي در حال
حاضر رئيس حراست پتروشيميآبادان هم هست.
وي مديري پ��روازي است و معلوم نيست چگونه
از تهران يک پتروش��يميدر آبادان را اداره ميکند
و حض��ور ي��ک روز در هفته وي در اين ش��رکت
پتروش��يميچگونه قابل توجيه است .آتش سوزي
در پتروش��يميآبادان چندي پيش  ۳کش��ته و ۱۸
زخميبرجاي گذاشت.
 -۸عليرضا نادرپور ۳۱ :ساله ،مدير نظارت بر
توليد ،عمليات و مهندسي شرکتهاي پااليشگاهي
و پتروش��يميهلدينگ تاپيکو است .وي همزمان

عض��و هيئت مديره ش��رکت پااليش نفت آناهيتا
نيز هست.
 -۹حام��د مسينه اص��ل :مديرنظ��ارت بر
عملک��رد طرحه��ا و پروژهها هلدين��گ تاپيکو،
مهرماهامسال همزمان با پست اش در تاپيکو نائب
رئيس هيئت مديره پتروشيميمرجان شد.
 -۱۰افشين فتح اللهي :معاون برنامه ريزي
و توسعه اين هلدينگ ،همزمان عضو هيئت مديره
پتروشيميمرواريد است.
 -۱۱عب��داهلل اسدزاده :مدير سرمايه گذاري
و توسعه تايپکو ش��هريور امس��ال همزمان عضو
هيئت مديره گ��روه صنعت سلولزي تامين گستر
نوين شده است.
 -۱۲پيم��ان عاش��وري بن��دري :مدير امور
حقوقي و قراردادهاي تاپيکو که نامش با تحصن

و استعفا در مجلس ششم بر سر زبانها افتاد و در
انتخابات بعدي رد صالحيت شد ،شهريور امسال
همزمان به عنوان عضو هيئت مديره گروه صنعت
سلولزي تامين گستر نوين منصوب شد.
 -۱۳حمي��د ديانت پي :مدير مالي هلدينگ
ت مديره ش��رکت
تاپيک��و ،همزم��ان عض��و هيا 
سرمايهگذاري ساختمان ايران است.
باي��د منتظ��ر مان��د و دي��د که آي��ا محمد
ش��ريعتمداري ک��ه در وزارت صنع��ت نتوانست
برخ��ورد قاطعي با فساد در ح��وزه واردات خودرو
انج��ام ده��د ،در صندلي جدي��د و در قامت وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ميتواند با اين تخلفات
برخورد کند يا خي��ر .آخرين خبرها حکايت از آن
دارد که وزير تعاون ،ک��ار و رفاه اجتماعي به اين
مديران دو شغله هشدار داده که استعفا دهند.
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گازرساني روستايي ،مهاجرت معکوس
روستاييان را به همراه دارد

معاون وزير نفت در امور گاز:

گاز

افتخار ميکنم که در شرکت ملي گاز فعاليت کردهام
دان�ش نف�ت :مديرعامل ش�رکت ملي
گاز اي�ران گف�ت :افتخار ميکنم در ش�رکتي
کار کردهام که م�ورد اعتماد دولت ،مجلس و

در شرکت ملي گاز
ايران به يک توازن

مردم است.

نماينده مردم فريمان و س�رخس در مجلس ش�وراي اسلامي،
توس�عه گازرساني را سبب رشد اقتصاد و اشتغالزايي دانست و گفت:
با گازرساني روستايي ،ش�اهد مهاجرت معکوس روستاييان از شهرها
به سوي شهرهاي کوچک و روستاها هستيم.

سيد احسان قاضيزادههاشميدر ديدار با حميد فاني ،مديرعامل
شرکت گاز استان خراسان رضوي با تاکيد بر لزوم استفاده از ظرفيت
گازرساني براي توسعه کش��ور گفت :بايد از ظرفيت به وجود آمده در
حوزه گازرساني براي توسعه کش��ور استفاده کنيم ،زيرا هدف نهايي
نظام مقدس جمه��وري اسالميايران از اجراي طرحهاي گازرساني
روستاي��ي ،فقط تامي��ن گرمايش منازل نبوده اس��ت ،بلکه گاز يک
ح��وزه زيرساخت��ي است که تاثي��ر مستقيميبر توسع��ه اجتماعي و
اقتصادي کش��ور ميگذارد.وي مهاجرت معکوس را از جمله تاثيرات
گازرساني در روستاهاي کش��ور عن��وان کرد و افزود :اتفاقي که پس
از تکميل و بهرهبرداري از طرحهاي گازرساني روستايي ش��اهد آن
هستيم ،حرکت و بازگش��ت جمعيت از حاشيه شهرها به روستاها يا
کوچ به ش��هرهاي کوچکتر است.نماينده مردم فريمان و سرخس،
بخشه��اي احمدآباد و رضويه خراسان رضوي در مجلس ش��وراي
اسالميادامه داد :رسيدن گاز طبيعي به همه مناطق کشور موضوعي
ب��ا اهميت فراوان اس��ت ،زيرا توسعه انرژي ،آث��ار رواني مطلوبي بر
نحوه سکونت مردم ميگذارد.قاضيزادههاش��ميبا اش��اره به اينکه
گازرسان��ي موج��ب اش��تغالزايي و افزايش توسعه پايدار ميش��ود،
تصري��ح ک��رد :اقدامهاي بسيار خوب��ي براي تبديل ان��رژي گاز به
ثروتسازي در برخي از روستاهاي کش��ور انجام ش��ده است .براي
مثال روستاي تپه سالم مشهد به لطف گازرساني به مهد توليد شير
و نگهداري محيط داميدر اين استان تبديل شده است.به گفته وي،
جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها ،تقويت فضاي کسبوکار
روستايي ،جلوگيري از پيامدهاي مخرب ش��لوغي و تراکم ش��هرها
از جمله نتايج گازرساني است.قاضيزادههاش��ميبا اش��اره به رش��د
گازرساني روستاي��ي در استان خراسان رض��وي در سالهاي اخير،
اظهار کرد :عملکرد جهادي شرکت گاز خراسان رضوي در سالهاي
اخير موجب شد تا عقبماندگي چند دهه گذشته در يک بستر زماني
کوتاه جبران شود.وي اظهار کرد :تا چند سال گذشته تنها  ۳۰درصد
روستاه��اي فريمان و سرخس ،بخشهاي احمدآباد و رضويه استان
خراس��ان رضوي از نعمت گاز بهرهمند بودن��د ،اما در پنج سال اخير
 ۲۰۰روستا گازدار و عمليات اجرايي تعداد ديگري از روستاها نيز آغاز
ش��ده که نسبت بهامار کل روستاهاي واجد شرايط خراسان رضوي،
عدد بسيار بزرگي است.

تک خبر

مديرعامل شرکت پااليش گاز سرخون و قشم:

چرخ پااليشگاه سرخونوقشم با اتکا به
تجهيزات داخلي ميچرخد

مهن��دس حميدرض��ا عراق��ي ،روز
سهش��نبه ۲۲ ،آبانم��اه در آيي��ن تجليل
از برگزيدگ��ان نخستي��ن المپي��اد فن��ي
و عمليات��ي بهرهب��رداران تاسيس��ات
ايستگاههاي تقويت فش��ار شرکت انتقال
گاز ايران گفت :ش��رکت ملي گاز در تمام
ساله��اي فعالي��ت خود ش��رايط خاصي
را پش��ت سر گذاش��ته است تا رسيدن از
کميت به کيفي��ت را محقق کند ،بنابراين
م��ا همواره تالش کردهايم هر آنچه را که
فکر ميکنيم سبب ميشود امروزمان بهتر
از ديروز ش��ود اجرايي کنيم.وي افزود :در
همه سازمانهايي که به سوي برند شدن
حرکت ميکنند سه گ��ام راهبردي وجود
دارد .اتح��اد درون سازماني نخستين گام
براي الگو ش��دن در سط��ح جهاني است
و م��ن افتخ��ار ميکن��م در سازماني کار
کردهام که از رئيسجمهوري تا نمايندگان
مجل��س و مردم ب��ه آن اعتم��اد دارند و
اي��ن اعتماد نش��اندهنده اتح��اد صحيح
درونسازماني ماست.مديرعامل ش��رکت
ملي گاز اي��ران تصريح کرد :وقتي هدفي
را تعيين ميکنيم و متحد ميش��ويم بايد
براي تامين امکان��ات و حمايت از نيروي
انساني بکوش��يم.معاون وزير نفت در امور
گاز تاکي��د کرد :هر نيروي��ي را نميتوان
سرمايه محسوب کرد ،بلکه نيروي انساني
خوب سرمايه سازم��ان است .انسانهايي
که توانمند و عاش��ق کارشان هستند يک
سرمايه به شمار ميآيند ،همانند کارکنان
ش��رکت انتق��ال گاز که با عش��ق و تعلق
خاطر ميکوشند تا گاز ايمن و پاک براي
تامين رفاه مردم به سراسر کش��ور منتقل
شود.

درست رسيدهايم،
به گونهاي که

پااليشگاهها در توليد
و عرضه گاز توانا و
شايسته هستند

گاز بايد با بهترين کيفيت
به مردم عرضه شود

مديرعامل ش��رکت ملي گاز در همين
حال تاکيد کرد که گاز توليدي پااليشگاهها
بايد با مناسبترين هزينه و بهترين کيفيت،
تولي��د و در اختي��ار مردم گذاش��ته ش��ود.
حميدرضا عراقي در نش��ست اعالم آمادگي
شرکتهاي پااليش گاز براي ورود به فصل
سرما گفت :در ش��رکت ملي گ��از ايران به
يک ت��وازن درست رسيدهاي��م ،به گونهاي
ک��ه پااليش��گاهها در تولي��د و عرضه گاز
توانا و ش��ايسته هستند.وي تاکيد کرد :بايد
گاز را به روش��ي توليد کنيم که با کمترين
امکان��ات ،بهترين کيفيت را براي عرضه به
مردم داش��ته باش��د.مديرعامل شرکت ملي
گاز ايران با اش��اره به اينکه توانمند شدن
نيروه��ا ،ميتوان��د يک سازم��ان را به اوج
برساند ،اظهار کرد :ب��ا توانمندسازي افراد،

کش��ور ميتواند در راه رشد و شکوفايي گام
بردارد .اي��ن يکي از کاره��اي مهمياست
ک��ه ش��رکت ملي گ��از اي��ران همس��و با
مسئوليته��اي اجتماع��ي خ��ود و با هدف
افزايش اعتماد در مردم انجام ميدهد.
وضعيت مطلوب پااليشگاهها

در اين نش��ست ،غالمرض��ا بهمننيا،
مدي��ر هماهنگ��ي و نظ��ارت ب��ر تولي��د
ش��رکت ملي گاز با مطل��وب خواندن وضع
پااليش��گاههاي گاز گف��ت :هماهنگيهاي
الزم ب��راي تولي��د پايدار ،مطمئ��ن و ايمن
گاز در سراسر کش��ور انجام شده است تا با
آمادگي کامل به استقبال فصل سرما برويم.
وي ب��ا بيان اين که توليد پايدار و ايمن گاز
در اولويت شرکت ملي گاز قرار دارد ،اظهار
ک��رد :باي��د در افزايش کيف��ي فرآيندها و
حفاظت از داراييهاي فيزيکي نيز پيش��قدم
و پيشرو باشيم تا محيطي امن را براي توليد

پايدار گاز به وجود آوريم.

بهرهبرداران در هدايت شبکه انتقال گاز
توانمند هستند

در همي��ن حال ،مديرعامل ش��رکت
انتقال گ��از گفت :بهرهب��رداران به خوبي
ميتوانند زنجي��ره انتقال گ��از در سراسر
کش��ور را هدايت کنند .سعي��د توکلي در
آيين تجلي��ل از بهرهب��رداران برتر انتقال
گ��از ک��ه ب��ا حض��ور حميدرض��ا عراقي،
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران و مديران
ارش��د صنعت گاز در حال برگزاري است،
ضم��ن تجليل از زحم��ات بهرهب��رداران
ايستگاههاي تقويت فش��ار گاز گفت :ايده
المپياد بهرهبرداران در مردادماه  ۹۵پس از
برگزاري المپياد آتشنش��انان در ذهن من
شکل گرفت.وي افزود :براي اجرايي شدن
اين ايده ي��ک کميته راهب��ري و اجرايي
خوب را تشکيل داديم و بهرهبرداران را فرا

خواندي��م تا از ايدههاي آنها استفاده کنيم.
مديرعامل ش��رکت انتقال گ��از ادامه داد:
هدف م��ا برگزاري المپياد ب��راي انتخاب
بهتري��ن بهرهب��رداران انتق��ال گ��از بود،
همچنين ارتقاي دان��ش فني و مهندسي
آنها از ديگر اه��داف برگزاري اين المپياد
است.وي با بي��ان اينکه سه منطقه براي
اج��راي المپياد در نظر گرفته ش��ده است،
تصري��ح کرد :منطقه  ۳عمليات انتقال گاز
به عن��وان نخستين منطقه ب��راي اجراي
المپياد انتخاب ش��د که در مرحله نخست
بيش از  ۶۴درص��د از بهرهبرداران سراسر
کش��ور ش��رکت کردند.مديرعامل شرکت
انتقال گاز ايران با بيان اينکه بهرهبرداران
ميتوانن��د زنجيره انتقال گ��از را به خوبي
هداي��ت کنند ،عنوان کرد :ما ميتوانيم به
صدور خدمات فني بپردازيم ،همانطور که
اکنون نيز خدمات فني خود مانند پيگراني
هوش��مند را در برخي کشورهاي همسايه
ارائ��ه ميدهي��م تا بتوانيم ب��ه هدف خود
يعني سرآمدي در تراز جهاني دست يابيم.

مديرعامل پااليشگاه گازهاشمينژاد:

مديريت انرژي و کربن ،چشمانداز پااليشگاه
خانگيران در افق ۱۴۰۴
دانش نفت :ش�رکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد،
بيش از  ۷۵درصد از گازهاي ارس�الي به مشعل را بازيابي
و ب�ا ه�دف مديريت ان�رژي و کربن به عنوان س�وخت در
ديگهاي بخار مصرف کرده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي گاز،
سيدمجيد منبتي در نشست همانديشي بررسي ميزان
تحق��ق اهداف برنامه شش��م توسعه در ش��رکتهاي
پاالي��ش گاز ب��ا محور کاه��ش گازه��اي ارسالي به
مشعل گفت :شرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد در

مديريت انرژي پيشرو است ،به گونهاي که کمتر از ۲
سال ،موفق به بازياب��ي بيش از  ۷۵درصد از گازهاي
ارسالي به مشعل شده و اين گازها را به عنوان سوخت
در ديگه��اي بخار مصرف ک��رده است.به گفته وي،
کاهش گازهاي ارسالي به مشعل پااليشگاه ،مديريت
ان��رژي و کرب��ن ،هدفگذاري براي س��ال  ۱۴۰۴در
تراز جهاني ،بهينهس��ازي سيستمهاي سوخت و حفظ
محيط زيس��ت از مهمتري��ن اهداف پااليش��گاه گاز
خانگيران است.

به میزبانی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد؛

هم اندیشی بررسی میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در مشهد برگزار شد
دان�ش نف�ت :هم اندیش�ی بررس�ی
می�زان تحقق اهداف برنامه شش�م توس�عه
در ش�رکت ه�ای پاالی�ش گاز ب�ا محوریت
مديرعامل پااليش�گاه گاز سرخون و قشم گفت :مطابق تاکيدات
مق�ام معظم رهبري مبني ب�ر حمايت از کاالي ايراني ،اين پااليش�گاه
بي�ش از گذش�ته از دان�ش فني متخصص�ان ،قطعهس�ازان و کاالهاي
ساخت داخل بهره ميبرد.

محمدحسين نوروزي با اش��اره به اعمال تحريمهاي اقتصادي
علي��ه ايران گفت :ما نسبت به دانش فني متخصصان و قطعهسازان
داخل��ي در ساخت ان��واع قطعات و تجهيزات م��ورد نياز صنعت گاز
ب��ه خصوص صنعت پااليش گ��از اطمينان داري��م ،به همين سبب
از ابت��داي امسال ساخ��ت قطعات حساس و پيچي��ده مانند قطعات
توربينه��اي گ��ازي را با استفاده از توان متخصصان پااليش��گاهي
بوميس��ازي کردهاي��م.وي با بيان اينکه پ��روژه ساخت و تعميرات
اساس��ي توربي��ن راستون با  ۹۷درصد پيش��رفت از س��وي يکي از
ش��رکتهاي داخلي مراحل نهاي��ي خود را ميگذران��د ،اظهار کرد:
بسي��اري از پروژهه��اي پااليش��گاه گ��از سرخون و قش��م از لحاظ
نوع کار ،ابع��اد ،گستردگي و همچنين تکنول��وژي پيچيده حاکم بر
فرآيندهاي مختلف آن ،در سطح ش��رکت ملي گ��از ايران کم نظير
هستند.

کاهش گازهای ارسالی به مشعل به میزبانی
پاالیش�گاه گاز شهید هاشمی نژاد در مشهد
برگزار شد.

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت
پاالیش گاز ش��هید هاش��می ن��ژاد ،مدیر
انرژی این ش��رکت در این خصوص گفت:
در این گردهمایی تعدادی از کارش��ناسان
و نمایندگ��ان ح��وزه ان��رژی و فرآین��د از
هفت پاالیش��گاه گازی کش��ور به همراه
کارشناسان مدیریت و هماهنگی و نظارت
بر تولید شرکت ملی گاز حضور داشتند.
سید مجید عالقه بن��د افزود :در این
گردهمایی کارشناسان در راستای مدیریت
ان��رژی و بهینه ک��اوی عملیاتی ب��ه ارائه
اقدامات بهبود انجام ش��ده با هدف کاهش
گازهای ارسالی به مشعل پرداختند.
وی تاکید کرد :ش��رکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نزاد به عنوان پیشتاز در این

ح��وزه با انجام کامل فازه��ای اول و دوم
پروژه بازیابی گازهای فلر در طی کمتر از
دو س��ال ،توانسته است بیش از  75درصد
از گازهای ارسالی به مش��عل را بازیابی و
به عنوان سوخ��ت در دیگ های بخار به
مصرف برساند.
مدیر انرژی پاالیش��گاه گاز ش��هید
هاش��می ن��ژاد در پایان کاه��ش گازهای
ارسالی به مش��عل پاالیشگاه ها ،مدیریت
انرژی و کربن ،هدف گ��ذاری برای سال
 1404در تراز جهانی ،بهینه سازی سیستم
ه��ای سوخت و حفظ محی��ط زیست را از
اهداف برگزاری این هم اندیش��ی عنوان
کرد.
گفتنی است :در روز دوم این همایش
نمایندگان انرژی و فرآیند هفت پاالیشگاه
کشور از واحدهای عملیاتی پاالیشگاه گاز
ش��هید هاش��می نژاد بازدید و با اقدامات
انجام شده در جهت تحقق نقشه راه کربن
و بازیابی گازهای ارسالی به مش��عل آشنا
شدند.

پتروشیمی
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پتروشيميبيش از کل صادرکنندگان ارز روانه بازار کرد
دان�ش نف�ت :همس�و با سياس�تهاي
ارزي دولت و بانک مرکزي ،در طول ۲۳۱روز
امس�ال ح�دود  ۵ميليارد ي�ورور ارز حاصل از
صادرات محصوالت پتروشيميدر بازار داخلي
عرضه ش�ده که سهم پتروشيميها در تامين
ارز ب�ازار ثانويه به رقم بيس�ابقه  ۵۳درصد
رسيده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از پايگاه
اطالعرسان��ي انجم��ن صنف��ي کارفرمايي
صنعت پتروش��يمي ،از يکم فروردينماه تا
 ۱۵آبان ماهامس��ال ،در چهار بازه زماني در
مجموع  ۴ميلي��ارد و  ۹۴۰ميليون يورو ارز
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيميو
پليمري توسط شرکتهاي پتروشيميروانه
ب��ازار داخل��ي ش��ده است.م��روري ب��ر
وض��ع عرض��ه ارز حاص��ل از ص��ادرات
پتروشيمينش��ان ميدهد که ش��رکتهاي
پتروشيميدر حدفاصل يکم تا  ۲۱فروردين
م��اه و پيش از مصوب��ه  ۲۲فروردين هيئت
دولت بيش از  ۳۳۳ميليون يورو با هماهنگي
بانک مرک��زي به صرافيهاي مجاز عرضه

شرکتهاي پتروشيميدر
طول  ۲۳۱روز نخست
امسال ،نرخ بازگشت
ارز حاصل از صادرات
محصوالت پتروشيمي۹۴
درصد بوده و اين
درحالي است که به استناد
گزارشهاي سامانه نيما
نرخ بازگشت ارز ساير
صادرکنندگانغيرنفتي
حدود  ۳۱درصد بوده است

کردهاند.همچنين درحد فاصل  ۲۲فروردين
تا  ۱۵ارديبهش��ت ماه بالغ بر  ۲۴۴ميليون
ي��ورو با ن��رخ دولتي و با راهان��دازي کامل
سامانه نيما از  ۱۶ارديبهشت تا  ۱۵مردادماه
ح��دود يک ميليارد و  ۸۷۶ميليون يورو و از

 ۱۶مردادماه تا  ۱۵آبانماه بيش از  ۲ميليارد
و  ۴۸۵ميلي��ون يورو ارز حاصل از صادرات
محصوالت پتروش��يميرا مطابق با سياست
جديد دول��ت مبني بر فروش در بازار ثانويه
در ب��ازار داخلي عرض��ه کردهاند.به عبارت
ديگر ش��رکتهاي پتروشيميدر طول ۲۳۱
روز نخست امسال ،نرخ بازگشت ارز حاصل

از صادرات محصوالت پتروشيمي ۹۴درصد
ب��وده و اين درحال��ي است که ب��ه استناد
گزارشه��اي سامان��ه نيما نرخ بازگش��ت
ارز ساي��ر صادرکنندگ��ان غيرنفت��ي حدود
 ۳۱درص��د ب��وده است.در حال��ي که سهم
ص��ادرات محص��والت پتروش��يمياز کل
صادرات غيرنفتي  ۲۷درصد بوده ،اما سهم

در حالي که سهم صادرات
محصوالت پتروشيمياز کل
صادرات غيرنفتي  ۲۷درصد
بوده ،اما سهم پتروشيميها
در تامين ارز سامانه نيما
حدود  ۵۳درصد بوده
است؛ ديگر صادرکنندگان
غيرنفتي با وجود سهمي۷۳
درصدي از کل صادرات،
سهم 
يحدود  ۴۷درصدي
در تامين ارز بازار ثانويه
داشتهاند

پتروشيميها در تامين ارز سامانه نيما حدود
 ۵۳درصد ب��وده است؛ ديگر صادرکنندگان
غيرنفتي ب��ا وجود سهم��ي ۷۳درصدي از
کل صادرات ،سهميحدود  ۴۷درصدي در
تامين ارز بازار ثانويه داشتهاند.

پتروشيمينوري حاميدلفينهاي گوژپشت خليج فارس شد
دانش نفت :اداره کل محيط زيس�ت استان بوشهر،
پتروش�يمينوري را به عنوان حاميدلفينهاي گوژپش�ت
خليج فارس معرفي کرد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از مجتمع
پتروش��يمينوري ،اي��ن ش��رکت ک��ه در کارنام��ه
زيستمحيطي خود اقدامه��اي برجستهاي نظير پروژه
بازياف��ت بخاره��اي  ،VRUبازياف��ت  ۸۰درص��دي
پسمانده��ا ،ايجاد بيش از  ۸هکت��ار فضاي سبز و چند
فعالي��ت موثر ديگر دارد ،گام مثبت ديگري را همسو با
مسئوليته��اي اجتماعي و تعهد به بيانيههاي مديريتي
یادداش

ت تحلیلی

خ��ود در ح��وزه حفاظ��ت از محيط زيست برداش��ته و
پ��س از حمايت همهجانبه از پ��روژه تحقيقاتي بررسي
آث��ار صنايع نفت و گاز بر محي��ط دريايي خليج فارس،
ب��ه طور رسمياز س��وي اداره کل محيط زيست استان
بوشهر به عنوان حاميدلفينهاي گوژپشت خليج فارس
معرفي ش��د.پروژه مطالعاتي يادش��ده ب��ا هدف بررسي
پراکن��ش و جمعيت دلفينهاي خلي��ج فارس در پارک
ملي دي��ر -نخيلو در منطقه حفاظتش��ده «مند» و به
منظ��ور حفاظت از اين گونه جان��وري ،با حمايت مالي
و لجستيکي اين ش��رکت در ح��ال اجراست.اين پروژه

ب��ا هماهنگ��ي و تأييد ادارهکل حفاظ��ت محيطزيست
استان بوشهر و با هدف ارائه راهکارهاي علميو عملي
مناسب براي حفظ سرمايههاي زيستمحيطي و بهويژه
گونههاي جان��وري خليج فارس در مقاب��ل پيامدهاي
زيستمحيط��ي ساخت صنايع نفت و گ��از در سواحل
زيب��اي اين استان اجرا ميش��ود.اين در حالي است که
مجري اين پ��روژه «انجمن طرح سرزمي��ن» کارنامه
موفق��ي در زمينه مطالعات دريايي در سطوح بينالمللي
دارد و در زمينه گسترش فرهنگ زيستمحيطي جامعه
با ش��رکتهاي بزرگ داخلي و خارجي در حال فعاليت

است .اي��ن انجمن امس��ال موفق به اخ��ذ جايزه ملي
محيطزيس��ت از سوي سازم��ان حفاظت محيطزيست
ش��ده است.گروه تحقيقاتي انجمن ،متش��کل از چهار
کارش��ناس محي��ط دريايي است که بهص��ورت ماهانه
به منطقه اعزام و نح��وه پراکنش جمعيت و مسيرهاي
حرک��ت گونههاي جانوري بهوي��ژه دلفينها را بررسي
و مطالع��ه ميکنند .همسو با اي��ن فعاليتها ،اين گروه
راههاي حفاظ��ت از اين گونههاي جانوري را به جوامع
محل��ي ،دانشآموزان مدارس و بهويژه صيادان آموزش
ميدهند.

تقويت جايگاه حاکميتي NPCراهکار موثر پتروشيميدر برابر تحريمها

دان�ش نف�ت :باي��د توج��ه
داش��ت که تحريم هم مثل جنگ
اقداميناجوانمردان��ه اس��ت ک��ه
معم��وال از سوي کش��ورهاي قوي
براي اعمال فش��ار يا همراه کردن
کش��ورهاي ضعي��ف ت��ر اعم��ال
ميشود.ش��رايط بين المللي پس از

عبدالرسول دشتي

یادداش

ت تحلیلی

محمد حسيني
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس
و عضو ستاد بودجه سال ۹۸

دان�ش نف�ت :درآمده��اي
نفتي دول��ت در  ۶ماهه اول سال
 ۹۷افزايش  ۱۲۵درصدي داش��ته
است و دولت از محل اين افزايش
درآمده��ا پ��اداش پاي��ان خدمت
فرهنگيان و بدهي خود بابت خريد
تضميني گندم را پرداخت کرد .در
همي��ن حال ،علي رغم افزايش اعتبارات  ۲۱هزار ميلياردي
پروژهه��اي عمراني اين بخش به دليل افزايش قيمت تمام
شده فعاليتهاي عمراني و عدم استقبال پيمانکاران از اسناد
خزانه ش��اهد فعاليتهاي بزرگ عمراني در کشور نيستيم.
در خص��وص تفاوتهاي مهم بودجه سال  ۹۷و  ۹۸بايستي
گفت :بخش��نامه بودجه  ۹۸بر ل��زوم انضباط مالي دقيق بر
هزينهه��ا تأکيد دارد تا از ريخت و پاشها جلوگيري ش��ود.
ع�لاوه بر اين اولويتهايي ب��راي تخصيص بودجه در نظر
گرفته ش��ده است و طرحهاي امنيت��ي از اولويت برخوردار
هستند.
افزايش نرخ ارز و حفظ سهميه فروش نفت ايران
باتوج��ه به گ��زارش سازمان برنام��ه و بودجه ،خزانه
داري کل کش��ور ،ديوان محاسب��ات و کميسيون برنامه و
بودجه عملک��رد  ۶ماهه بودجه سال  ۹۷جمع بندي ش��ده
است .با توجه به افزايش نرخ ارز در ش��ش ماهه سال  ۹۷و
افزايش قابل توجه فروش نفت و حفظ سهميه فروش نفت
ايران در  ۶ماه اول سال  ،۹۷ش��اهد افزايش  ۱۲۵درصدي
درآمدهاي نفتي و درآمدهاي عموميدولت هستيم .با توجه
به افزايش نرخ ارز در ش��ش ماهه سال  ۹۷و افزايش قابل
توج��ه فروش نفت و حفظ سهمي��ه فروش نفت ايران در ۶
ماه اول سال  ،۹۷ش��اهد افزايش  ۱۲۵درصدي درآمدهاي
نفت��ي و درآمدهاي عموميدولت هستي��م با توجه به رکود
توليد ،ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي و گمرکات در  ۶ماهه

خ��روج امريک��ا از برجام و اعم��ال تحريمهاي جديد بر
عليه کش��ورمان نيارمند تعاملي هم��ه جانبه است .اين
کش��ور با اطالع از اهميت جايگاه نفت و پتروش��يميدر
ايران بيش��ترين تحريمهاي اعمال ش��ده را متوجه اين
صنايع کرده است .پتروش��يميايران اکثر سالهاي پس
از انق�لاب را در ش��رايط تحريم به سر ب��رده ،لذا اينکه
بتواند از شرايط جديد بين المللي نيز برآمده و برنامههاي
توسع��ه اي خ��ود را ادامه دهد کار غي��ر ممکني نيست.

نکته قابل تامل اما اين است که ش��رايط موجود وحدت
و يکپارچگ��ي قوي تري در عملک��رد را بسيار ضروري
نش��ان ميده��د .به نظر ميرسد ش��رکت مل��ي صنايع
پتروشيميو مديرعامل اين شرکت الزم است نسبت به
هماهنگ سازي و ايجاد وحدت رويه ميان هلدينگها و
شرکتهاي خصوصي پتروشيميوارد عمل شود .شرايط
فعلي پتروش��يميبراي مديريت بحران نيازمند سياست
گذاري مدبرانه تري ميباش��د و سوابق دکتر نوروز زاده

افزايش  ۱۲۵درصدي درآمدهاي نفتي دولت

اول س��ال  ۸۰ ،۹۷درصد ميزان پيش بينيها بوده است که
شاهد کاهش وصوليها هستيم .در حوزه تحقق درآمدهاي
تملک داراييهاي مالي ،افزايش چشمگيري را شاهد بوديم.
دولت در ش��ش ماهه اول س��ال  ۹۷براي اجراي طرحهاي
عمران��ي حدود  ۲۱هزار ميليارد توم��ان اسناد خزانه و ساير
اوراق مالي را براساس تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۹۷منتشر
کرد .بنابراين نسبت به  ۶ماهه اول سال  ۹۷در حوزه تحقق
اين درآمدها از رشد بااليي برخوردار بوديم .مجموع ًا عملکرد
دولت در حوزه تحقق درآمدها عليرغم درآمدهايي که هنوز
وصول نش��ده است ،حدود  ۸۲تا  ۸۵درصد درآمدهاي پيش
بيني ش��ده در  ۶ماهه اول سال  ،۹۷وصول ش��ده است که
نسبت به ش��ش ماهه سال  ،۹۶ش��اهد عملکرد بهتر دولت
بوديم.
ميزان وصول درآمدهاي نفتي در سال  ۹۷نسبت به مدت
مشابه در سال ۹۶

در شش ماهه اول سال  ،۹۷شرايط وصول درآمدهاي
کشور نسبت به سنوات گذشته بهتر بوده است که علت آن
پيش بيني دقيق تر بودجه و فضاي جديد اقتصاد کالن دنيا
بوده است .افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت هر بش��که نفت
از  ۵۵دالر ک��ه در بودجه سال  ۹۷پيش بيني ش��ده بود به
 ۷۱دالر ،موجب ش��د درآمدهاي بودجه سال  ۹۷به خوبي
محقق شود.
ميزان فروش نفت ايران با خروج آمريکا از برجام

مي��زان صادرات نف��ت ايران عليرغ��م تحريمها در
ش��ش ماهه اول سال  ،۹۷کاهش نداشت .البتهاميدواريم با
تمهيدات شرکت ملي نفت ايران ،اين مشکالت حل شود.
آمريکا تالش داش��ت در  ۱۳آب��ان ،فروش نفت ايران را به
صفر برساند اما روز گذشته اعالم کرد که  ۸کشور از تحريم
نفت ايران معاف ش��دهاند .البته شرايطي براي مبادله نفت
با اين کش��ورها اعالم شده است .اين موضع گيري آمريکا
نشان دهنده ضعف آمريکا و پيروزي جمهوري اسالميايران
است .آمريکا نميتواند در ادامه نيز مشکالتي براي صادرات
نفت ايران و انتقال منابع حاصل از آن به وجود آورد.

دولت از محل افزايش درآمدهايش چه بدهيهايي را
پرداخت کرد؟

در  ۶ماه��ه اول س��ال  ۹۲ ،۹۷درصد از هزينههاي
جاري که براي شش ماهه پيش بيني شده بود ،تخصيص
داده ش��ده اس��ت .عالوه بر اي��ن ،اعتباراتي ب��راي برخي
رديفه��اي خاص از جمل��ه اختصاص سه ه��زار و ۷۰۰
ميليارد تومان ب��راي پرداخت پاداش پايان خدمت آموزش
و پرورش در نظر گرفته ش��د .همچنين بدهي دولت بابت
خريد تضميني گندم نيز تا پايان مهر ماه پرداخت ش��د که
اين امر خارج از رويههاي عادي از محل درآمدهاي جديد
دولت محقق شد.
چرا شاهد اجراي پروژههاي بزرگ نيستيم؟

در م��ورد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي نيز
با تخصي��ص اعتبارات از محل صدور اسن��اد خزانه و سه
درصد درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز در شش ماهه
اول س��ال  ۲۱ ،۹۷هزار و  ۶۰۰ميليارد تومان به پروژههاي
عمراني اختصاص داده شد .اين در حالي است که در سال
 ،۹۶ک� ً
لا  ۲۲ه��زار ميليارد تومان ب��ه پروژههاي عمراني
تخصيص داده ش��ده بود .متاسفانه با توجه به افزايش نرخ
ارز ،قيمت تمام ش��ده طرحهاي عمراني افزايش يافته و از
سوي ديگر چون سررسيد اسناد خزانه و اوراق مالي دولت
س��ال  ۹۸و  ۹۹بود ،استقبال پيمانک��اران براي استفاده از
اي��ن اسناد ،کاهش يافت .بنابراي��ن پيش بينيهاي دولت
و مجل��س براي حرکته��اي جدي و وسي��ع در اصالح
زيرساختهاي کش��ور محقق نشد و همچنان با کندي در
اجراي پروژههاي عمراني مواجه هستيم.
بررسي بخشنامه بودجه  ۹۸در ستاد بودجه

افزايش قيمت تمام ش��ده پروژههاي عمراني و عدم
استقب��ال پيمانکاران از اسناد خزانه موجب ش��د علي رغم
افزايش محسوس بودجه عمراني ش��اهد پيش��رفت سريع
پروژههاي عمراني نباش��يم .هر سال ستاد بودجه کش��ور
با حضور روساي گروهه��اي سازمان برنامه و بودجه براي
صدور بخش��نامه بودجه به دستگاهها تشکيل ميشود اما

مديرعامل فعلي ش��رکت ملي صنايع پتروش��يميبيانگر
اين اس��ت که ميتوانن��د بخوبي دامنه بح��ران در اين
مجموع��ه را مديريت و راهبري نماي��د .لذا يک راهکار
منطقي در ش��رايط فعلي ميتوان��د گردآمدن مجموعه
ش��رکتهاي خصوصي ش��ده حول محور شرکت ملي
صنايع پتروشيمي ،تقويت جايگاه حاکميتي اين شرکت و
اعتماد به تجارب گذشته اين مدير ارشد پتروشيميکشور
در سياستگذاري براي عبور از اين بحران باشد.

امس��ال سازمان برنامه و بودجه ،ست��اد بودجه را با حضور
نمايندگان��ي از مرک��ز پژوهشه��ا ،وزارت اقتص��اد ،اتاق
بازرگاني ،اتاق تعاون و مجلس شوراي اسالميتشکيل داد.
بن��ده نيز از سوي مجلس به عن��وان عضو ستاد بودجه در
جلسات اين ستاد ش��رکت کردم .در حال حاضر بخشنامه
بودجه نهايي و ابالغ شده است .دولت در خصوص بودجه
شرکتها در اليحه بودجه سال  ،۹۸اقدامات خوبي انجام
داده و بودجه شرکتها در سال  ۹۸براساس عملکرد تنظيم
خواهد ش��د که اين امر تغيير عم��ده اي نسبت به بودجه
سال گذشته است .تعيين اعداد و ارقام اعتبارات هزينه اي
درآمدهاي مالي ،تملک داراييهاي سرمايه اي و مالي هر
س��ال در ستاد بودجه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به
کارگروهها ارسال ميش��ود .بر اين اساس بودجه سال ۹۸
تدوين ش��ود .با توجه به بخش��نامه بودجه سال  ،۹۸تغيير
رويکرده��ا در اليحه بودجه سال  ،۹۸روش��ن خواهد بود.
اين بخشنامه بر لزوم انضباط مالي دقيق بر هزينهها تأکيد
دارد تا از ريخت و پاشها جلوگيري شود .در اين بخشنامه
تأکيد ش��ده است که بايد دستگاهها انضباط مالي را بيشتر
مدنظر ق��رار دهند تا از هزينههاي غيرض��رور ،جلوگيري
شود .طرحهاي امنيتي نيز در بخشنامه بودجه سال  ،۹۸در
اولويت ق��رار دارد .عالوه بر اين ،براي تخصيص اعتبارات
تملک داراييهاي سرمايه اي اولويت بندي خاصي در نظر
گرفته ش��ده است .بر اين اساس ،طرحه��اي عمراني که
پيش��رفت فيزيکي بااليي دارند در اولويت قرار ميگيرند.
پس از آن ،طرحهاي مربوط ب��ه اجراي پروژههاي آب در
اولويت هستند .طرحهاي امنيتي نيز در بخش��نامه بودجه
سال  ،۹۸مورد توجه قرار گرفته است .پس از آن طرحهاي
مربوط به بهداش��ت و درمان ،محي��ط زيست و آموزش و
پرورش از اولويتهاي بودجه سال  ۹۸هستند .تالش داريم
با اين رويکرد ،پيام خوبي را در مورد آينده کش��ور به مردم
بدهيم تا در راستاي سرمايه گذاري در توليد ،برنامه ريزي
کنند و دش��منانمان نيز بدانند با صالبت از نظام جمهوري
اسالميدفاع خواهيم کرد.

مقدسه فالح زاده

پيشبينيها نش��ان ميدهد که ب��ا افزايش جمعيت کر ه
زمي��ن و تغيير الگ��وي مصرف ،ميزان تقاض��اي فرآوردههاي
نفت��ي در  10سال آينده رش��دي ح��دود  0.6درصدي خواهد
داش��ت که در مقايسه با ساليان گذشته ،نشان از کاهش دارد.
ب��ازار نامطمئن مص��رف فرآوردههاي نفت��ي در کنار افزايش
 5درص��دي مصرف محصوالت پتروش��يميايي ،کش��ورهاي
فروش��نده نفت خام را با چالش��ي جدي روبرو ميکند .چالشي
ک��ه تنه��ا راه برونرف��ت از آن احداث پااليش��گاههاي نسل
جديد با نام «پتروپااليش��گاه» است .واحدهاي پااليش��ياي
که در دل آن چند واحد پتروش��يميبنا شده است و با کاهش
مصرف انرژي ،ادغام فرايندها ،هزينهي کمتر يوتيليتي و تنوع
محصوالت در اثر يکپارچگي ،حاش��يه س��ود قابلمالحظهاي
دارد.
اين چش��مانداز موجي از ساخت طرحهاي پتروشيميايي
در کش��ورهاي ديگر را به دنبال داش��ته است .بهعنوان مثال،
عربست��ان سعودي که همواره متهم به خامفروش��ي است ،در
چشمانداز  2030صنعت پتروشيميخود ،توسعهي خوشههاي
صنعت��ي پاييندس��ت و توليد محصوالت ش��يميايي ويژه و با
ارزشاف��زوده ب��اال را هدفگيري ک��رده و از سالها پيش با
ايجاد کميسيون سلطنتي الجبيل و ينبع ،زمينهي برنامهريزي
و اج��راي آن را فراه��م کرده است .در کش��ورهايي مثل کره
جنوبي ،چين و ژاپن ،تسهيالتي براي صنايع پااليشي در نظر
گرفتهان��د و با اعطاي وام ،جذابي��ت الزم براي سرمايهگذاري
در اين صنعت فراهم کردهاند .همچنين آلمان ساخت  5پارک
ش��يميايي را مدنظر ق��رار داده و ب��راي آن برنامهريزي کرده
است.
روشهاي ناکارآمد تأمين مالي طرحهاي پااليشي کشور
بزرگترين و اصليترين مش��کل توسعه صنعت پااليش
در کشور ،تأمين مالي اين پروژههاست .استخراج نفت که يک
صنعت باالدستي محسوب ميشود ،سود بااليي را براي دولت
و بهخصوص وزارت نفت به ارمغان ميآورد .در چنين شرايطي
طبيع��ي است که رغبتي ب��ه توسعهي صناي��ع پاييندستي و
هزينهبري مثل پااليش��گاه از خود نش��ان نميدهد و سودده
نب��ودن آن را بهان��ه ميکند .همان ان��دک ارادهاي هم که در
بهروزرساني پااليش��گاههاي موجود از خود نشان داده بود ،با
بازگش��ت تحريمها و فراهم نش��دن فاينانس به باد فراموشي
سپرده ش��ده است .از طرف ديگر ،وزارت نفت وظيفه توسعه و
ساخت پااليشگاههاي جديد را به بخش خصوصي سپرده ،اما
با عدم رگوالت��وري و حمايت مناسب ،اين واگذاري بينتيجه
مانده است .چراکه بخش خصوصي هم با مشکل کمبود منابع
مال��ي مواجه است و براي جبران اين کمبود ،عموم ًا دو راهکار
استف��اده از صن��دوق توسعهي ملي و فاينان��س خارجي را در
پيش ميگيرد.
صن��دوق توسعهي مل��ي به دليل حجم زي��اد متقاضيان
و محدودي��ت اعتبارات ،جوابگوي حل اين مش��کل نبوده و
هم��واره بعد از گذش��ت  2ال��ي  3سال ،اندک��ي از اين نياز را
تأمين ميکند .راهکار فاينان��س خارجي هم با عدم همکاري
دول��ت به بنبست رسي��ده است؛ چراکه کش��ورهاي خارجي
عموم ًا در صورتي حاضر به همکاري هستند که دولت ضمانت
ش��رکتهاي خصوصي فوق را ب��ر عهده گي��رد .البته طرف
خارجي ش��روط ديگ��ري هم دارد که ب��ا سياستهاي داخلي
کشور ،تناقض دارد.
راهکار سوم ،جلب مشارکت مردمي
در حال حاضر ،طرحهاي پااليش��ي متع��ددي در انتظار
تأمين مالي نش��سته ک��ه طبق قان��ون بايد ب��ه بهرهبرداري
ميرسي��د .از طرفي دور جديد تحريمهاي نفتي در پيش است
ک��ه مبارزه با آن ،راهکاري اصول��ي ميطلبد؛ چراکه در حالت
خوشبينانه نصف نفت صادراتي کش��ور بالتکليف ميماند .در
چنين ش��رايطي نميتوان به راهکارهاي سابق دلخوش کرد
و باي��د فکر چارهاي کرد .اين بار به همت برخي از نمايندگان
مجل��س طرحي ب��راي افزاي��ش ظرفيت پااليش کش��ور تا
2ميلي��ون بش��که در روز با استف��اده از سرمايههاي مردميدر
دست��ور کار مجلس قرار گرفت��ه است .در اين طرح که توسعه
پتروپااليش��گاهها و طرحهاي پااليش��ي ديگ��ر را هدف قرار
داده اس��ت ،ب��ر هدايت نقدينگي مردم ب��راي توسعهي چنين
طرحهايي تأکيد ش��ده و آنها را بهعن��وان سهامداران اصلي
در نظ��ر ميگيرد .درواقع مجري که ش��رکت خصوصي است،
با ضمان��ت يک بانک دولتي عالوه بر اج��راي طرح 10 ،الي
 50درصد سرمايهي الزم را در اختيار گذش��ته و مردم بقيهي
سرماي��ه را تأمين ک��رده و سهامدار ميش��وند .در اين راستا،
وزارت نف��ت نيز مکلف به اعطاي تنفس خوراک در سال اول
و دوم بهرهبرداري ميش��ود تا پرداخت سود به مردم در زمان
کوتاهتري تضمين ش��ود .در شرايط حاضر ،اين طرح يک تير
و  4نش��ان مجلس در حل مشکالت موجود به شمار ميرود.
چراکه کشور با احداث پتروپااليشگاهها با سرمايههاي مردمي،
به تقاضاي روبهرش��د محصوالت پتروشيميدر ده سال آينده
پاس��خ داده و با توسعه اين ح��وزه از ارزشافزودهي حاصل از
آن بهرهمند خواهد ش��د .براي مشکل تحريمها بهطور اساسي
چارهانديش��ي کرده و تهدي��د تحريم فروش نف��ت خام را به
فرص��ت پااليش آن تبديل ميکند.نقدينگي سرگردان بهجاي
ورود به بازار سکه و ارز و مسکن به سمت توسعهي زيرساخت
پااليشي و منافع ملي هدايت ميشود.با رونق گرفتن طرحهاي
پااليشي ،بستر خوبي براي اشتغالزايي فراهم ميشود.
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گفتمان

مهندس بيژن عاليپور مطرح

گفت و گو :سامان قدوسي
دانش نف�ت :ه�ر کاري کنيد بي�ژن عاليپور
ش�خصيتي خ�اص دارد ،س�اده و صميم�ي! دقيق�ا
همانط�ور ک�ه از ش�خصيت جنوبيها انتظ�ارش را
داري�د .س�اعت  ۱۸ق�رار مصاحب�ه داري�م ،مکان
مصاحب�ه ه�م در س�اختمان  ۵طبقه معروف ش�هر
اهواز واقع در نيوس�ايد هست ،ساختماني که ستاد
بزرگترين شرکت بهرهبرداري نفت در ايران است
و اگر بگوييم يکي از پنج س�اختمان مهم اقتصادي
در کش�ور است سخن گزافهاي نگفتهايم .پيشتر از
آقاي عاليپور شنيده بودم زماني که مدير مهندسي
و س�اختمان ش�رکت ب�وده ،خود اين س�اختمان را
س�اخته اس�ت .حدود يک س�اعت ب�ا تأخير حاضر
ميش�ود ،عذرخواهي ميکند ،اما بالفاصله ميگويد
اج�ازه دهيد تا قب�ل از هر چيز کارتاب�ل را بخوانم،
بعد از حدود يک ربع مديرعامل شرکت ملي مناطق
نفتخي�ز جن�وب که اي�ن روزه�ا به س�بب قانون
جدي�د بازنشس�تگي آخرين روزهاي مس�ئوليت را
ميگذراند ،آماده مصاحبه ميشود.

چرا اينقدر اتاق شما نسبت به مديريت بزرگترين


شرکت توليدکننده نفت ايران ساده است؟

ي��ادم هس��ت چن��د سال قب��ل ب��ه اتفاق
مديرعامل وقت ش��رکت ملي نف��ت ايران براي
صحب��ت در م��ورد اوراق مش��ارکت ب��ه يکي از
بانکه��ا رفت��ه بودي��م و مديرعام��ل آن بانک
ي��ک طبقه کامل در طبق��ات بااليي آن بانک را
ب��ه عنوان اتاق ک��ار در اختيار داش��ت ،از دو ميز
ک��ار گرفته ت��ا چهار دست مبلم��ان و بسياري از
تجهي��زات تزئيناتي خاص .از جلس��ه که بيرون
آمدي��م نخستين حرفي که ب��ه آقاي جوادي زدم
اين بود که اتاق کار مديرعامل شرکت ملي نفت
ايران که بيش��ترين بودجه کشور را تامين ميکند
کج��ا و اينجا کجا؟ زماني که ساختمان  ۱۵طبقه
شرکت ملي نفت ساخته شد اين بانکها يا وجود
نداشتند يا اگر هم بودند ساختمان آنها قابل قياس
با ساختمان نفت نبود .اما شرايط امروز اينطوري
است ،اتاقهاي کار مسئوالن صنعت نفت از وزير
گرفته تا مدير و رئيس عموما ساده است ،به نظر
م��ن مهم کار و عملکرد مدي��ران هست که بايد
بزرگ باشد.
آق�اي مهن�دس ،چط�ور ش�د ک�ه ش�ما پ�س از


بازنشستگي مجددا به صنعت نفت بازگشتيد؟

در اه��واز بودم ،اتفاقا ي��ادم هست در حال
مطالع��ه روزنامه بودم که از دفتر مديرعامل وقت
ش��رکت ملي نفت ايران تماس گرفتند و با آقاي
جوادي صحبت کردم .ايشان گفتند که نظر آقاي
مهن��دس زنگن��ه بر اين است که مج��ددا به کار
برگرديد و مسئولي��ت مناطق نفتخيز را برعهده
بگيريد .رفتم تهران و ب��ا آقاي جوادي خودماني
نشستيم صحبتهايي طوالني کرديم و برگشتم
اهواز و حکم مديرعاملي من را چند روز بعد زدند.
چرا بعد از اين همه مدت مسئوليت پذيرفتيد؟


بدون هيچگون��ه تملقي عرض ميکنم ،اگر
شخصي جز آقاي زنگنه اين موضوع را درخواست
کرده بود قبول نميک��ردم ،چون در مقابل آقاي
زنگنه و ش��رايط وقت احس��اس مسئوليت کردم
و اين موضوع را ه��م ميدانستم زماني که آقاي
زنگن��ه نظر ب��ر اي��ن دارد حتما سيست��م به من
احساس نياز کرده است و لذا پذيرفتم.
آشنايي شما و آقاي زنگنه از کجا بود؟


دوره قبل��ي وزارت آق��اي زنگن��ه در دولت
اصالحات به سب��ب مسئوليت مديريت مهندسي
و ساختم��ان ش��رکت مناطق نفتخي��ز جنوب،
چهارش��نبه آخر هر ماه جلساتي را با ايشان براي
گزارش طرحهاي اجرايي مناطق نفتخيز جنوب
داش��تيم و بخش اعظم اين ارتباط از اين جلسات
شکل گرفت.
يعني انتخاب شما بهعنوان مديرعامل يک انتصاب


سياسي نبود؟

اص�لا و ابدا نب��ود ،چون م��ن آدم سياسي
نيستم.
با چه چالشهايي در روزهاي اول مواجه بوديد؟


بهطور کلي مشکالت مالي در شرکت ملي
نفت ايران از نيمه سال  ۹۳آغاز ش��د و دقيقا من

رگ سفيد؛ بهترين و بدتر

ه��م از  ۲۷مه��ر همان سال بود ک��ه مديرعامل
شدم ،از اين لحاظ دقيقا با کمبودها همزمان شد،
اما م��وردي که در روزهاي اول بهش��دت نگران
کنن��ده ب��ود برنامهري��زي دقيق ب��راي چاههاي
از سروي��س خارج ش��ده ،خطوط لول��ه اصلي و
صادراتي و کارخانج��ات و تلمبهخانههاي انتقال
نفت به پااليشگاه و صادرات بود ،به همين دليل
در نخستي��ن اقدام برگ��زاري جلسات هفتگي در
دستور کار قرار گرفت.
اين برنامهريزيها در چه بخشهايي بود؟


در سه بخش برنامهريزي کرديم :در بخش
چاهه��ا ،اول براي چاهه��اي احداثي توسعهمحور
جدي��د ،دوم براي چاههايي که ني��از به تعميرات
داشتند ،سوم چاههايي که از سرويس خارج شده
بودن��د و بايد ب��ه سرويس برميگش��تند و براي
کارهاي ترميميب��ود .مرحله بعدي کارخانههايي
ب��ود ک��ه از سرويس خارج ش��ده بودن��د و بايد
اورهال ميش��دند و در سرويس قرار ميگرفتند،
برنام��ه سوم خط��وط لوله و از هم��ه مهمتر سه
تلمبهخانهاي بود که نفت پااليش��گاه و صادرات
را تامين ميکردند.
چرا از همه مهمتر؟


باور کني��د براي اين بخش من يک سال و
نيم اول را ش��بها با دلهره ف��راوان ميخوابيدم،
زي��را تلمبهخان ه اه��واز بعد از بمب��اران در زمان
جنگ يدک نداش��ت و ب��ه تنهايي کار ميکردند،
در اميدي��ه ه��م زماني ک��ه هوا گرم ميش��د با
ماشين آتشنشاني و کولرهاي آبي فضا را خنک
ميکرديم تا پمپها از کار نيفتند ،در گوره هم از
سه تلمبهخان��ه تنها يک تلمبهخانه کار ميکرد و
دو تلمبهخان��ه ديگر در دوران دفاع مقدس از بين
رفته بودند و زماني که قرار بود به توليد حداکثري
برسيم بايد براي اين تلمبهها جايگزين پيشبيني
ميش��د ،البته در کنار چند راهه قديم گناوه چند
راهه جديد نيز احداث شد.
براي تعمير تلمبهها از کجا شروع کرديد؟


در اهواز همکارانم از جان مايه گذاش��تند و
ي��ک تلمبه  ۷۵۰هزار بش��کهاي را که در دوران
جن��گ تحميلي از بين رفته ب��ود نوسازي کردند
و چن��د ماهي است که کار ميکن��د ،در مجموع
در اهواز ب��ه جاي تنها يک تلمب ه موجود در سال
 ،۹۳چهار تلمبه  ۱۰۰و  ۴۵۰هزار بشکهاي تعمير
و جايگزين شده و يک تلمبه  ۷۵۰هزار بشکهاي
به چرخه توليد بازگشت که در مجموع  ۸مگاوات
برق در روز صرفهجويي و ذخيره شد.
براي تلمبههاي اميديه و گوره چه اتفاقي افتاد؟


در اميديه هم ش��بيه اهواز انجام شد با اين
تف��اوت که سه الکتروموت��ور از فرانسه خريداري
شد و در حال راهاندازي هستند ،در گوره افزون بر
تعمير تلمبههاي قديمي ،تلمبهخانه  Cرا نوسازي
کامل کرديم و با اين کار ظرفيت انتقال  ۲ميليون
و  ۱۶۵ه��زار بش��که در روز افزاي��ش يافت و به
ظرفيت  ۳ميليون بش��کهاي قب��ل اضافه و واقعا
خيالمان راحت شد.

يقين��ا صورت نميگرف��ت و از آنها بسيار ممنون
هستم.
چرا تا اين حد در مورد ضخامتسنجي و اقدامهاي


صورت گرفته تاکيد داريد؟

تجهي��زات و خطوط لول��ه مناطق نفتخيز
جنوب مربوط به سالها قبل است و گاه ضخامت
برخ��ي از تجهي��زات تنها اندازه ي��ک ورق کاغذ
گزارش ميش��د و ش��ما حساب کنيد اگر اين کار
انجام نميگرفت با توجه به گستره وسيع شرکت
بهوي��ژه در مناطق مسکوني چ��ه فجايعي مانند
انفجار و آلودگيهاي زيستمحيطي ميتوانست
در انتظار باش��د .اي��ن کار هنوز ه��م ادامه دارد،
زيرا  ۳۰هزار کيلومت��ر خطوط لوله در اندازههاي
مختل��ف در اختيار داريم ک��ه نبايد يک لحظه از
وضعيت آنها غافل شد.

مديران مربوطه يک به يک تماس ميگرفتند و توضيح

مس�ئوليت را برعه�ده گرفتي�د مصادف ش�د با کمبود

کمکاري با کس�ي تعارف ندارد! فکر ميکنم بخش�ي

در صحبتهايت�ان اش�اره کردي�د زمان�ي ک�ه


بودج�ه در ش�رکت مل�ي نف�ت ايران ،با اين حس�اب
هزينههاي مواردي که اشاره کرديد چگونه تامين شد؟

خاط��ر دارم که بدهي ش��رکت به  ۲هزار و
 ۴۵۰ميليارد تومان سند پرداخت در خزانه رسيده
بود و حدود  ۶۰۰ميلي��ارد هم اسنادي بود که به
دليل نب��ود اعتبار در خزان��ه اصطالحا بينراهي
بودن��د ،مثال در اختي��ار مجريه��ا ،سندرسي و
حساب��داري سرمايهاي بود .ي��ک بار آقاي زنگنه
در سفري که به اهواز داش��ت وقتي با اين اعداد
مواجه شد ،به من گفت يعني شخص شما اينقدر
اعتبار داريد؟ اين مبلغ زيادي است.
يعني اعتبارات از تهران تامين نميشد؟


عرض کردم مش��کالت مالي بسي��ار زياد
ب��ود و واقع��ا همکاران وق��ت در ته��ران خيلي
تالش ميکردند تا در بخشهاي مختلف ،تامين
بودجه کنند و انصافا هم با توجه به ش��رايط تمام
مجموعه وزارت نفت ق��وي عمل کرد .به خاطر
دارم از اسفن��د  ۹۳ت��ا آبان  ۹۴ب��ه صورت ريالي
و ارزي اعتب��اري را نگرفتي��م .ج��ا دارد اينجا از
سازندگ��ان ،پيمانک��اران ،تامينکنندگان و همه
کساني که به شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
کمک کردند و فشارهاي سنگين و بيشماري را
به دليل نبود اعتب��ارات از سوي ما تحمل کردند

جا دارد از سازندگان،
پيمانکاران،تامينکنندگان
و همه کساني که به شرکت
ملي مناطق نفتخيز جنوب
کمک کردند و فشارهاي
سنگين و بيشماري را به
دليل نبود اعتبارات از سوي
ما تحمل کردند تشکر کنم.
به واقع اگر صبر و همکاري
آنها نبود به اهدافمان
دست نم 
ييافتيم

در مجم�وع فراين�د تعمير و احي�اي تلمبهها چقدر


زمان برد؟

 يعني در همان  ۹۶۰هزار بشکه متوقف شديد؟


 ۹۶۰هزار بش�که غلط و  ۹۶۵عدد صحيح اس�ت،


لطفا به اين عدد دقت کنيد( ،با جديتي خاص) اگر خدا

نکرده  ۵هزار بشکه از توليد کم ميشد ،صبح اول وقت

ک�ه چ�ه عرض کنم(...ميخن�دد) ،آقاي زنگنه در مورد

ديگر از فعاليتهاي شما در طول اين چهار سال صرف

واحده�اي نمکزداي�ي ش�د ،در اي�ن م�ورد توضي�ح
بفرماييد؟

اکثر واحده��اي نمکزدايي که در سرويس
هستن��د يا مراحل نهاي��ي ساخت را طي ميکنند
ک��ه در آغاز مسئوليت  ۳۰تا  ۴۰درصد پيش��رفت
داش��تند ،اما ب��ا وجود تمام بيپوليه��ا ۱۰ ،واحد
نمکزداي��ي راهان��دازي ش��د که اگر اي��ن اتفاق
نميافت��اد کاهش تولي��د نزديک ب��ه  ۵۰۰هزار
بشکهاي را يقينا داشتيم.
ميخواه��م فضاي مصاحبه را عوض کنم و
از بخ��ش فني به سمت سواالت نرم و عموميتر
ب��رم که آقاي عاليپور ميگوي��د قبل از اين من
ي��ک صحب��ت دارم در مورد عملک��ردي که در
جوانگرايي داش��تم ].جوانگرايي که در طول اين
چهار سال داش��تهام در ط��ول تاريخ صنعت نفت
بيسابقه بوده است.
مثال ميزنيد؟


بله حتم��ا ،مثال در بخش ام��ور فني بهجز
آق��اي نصرتي ک��ه ح��دود  ۵۵س��ال دارد همه
مسئ��والن ما در اين بخش ک��ه  ۵۰تا  ۶۰سمت
ال��ف به ب��اال هستند ،حداکثر  ۴۶س��ال دارند ،يا
در مديري��ت توليد ب��ه جز دو نفر هم��ه بين ۴۵
تا  ۴۸سال هستند ،معاون��ت کاال ،منابع انساني،
برنامهري��زي تلفيقي ،مديريت ام��ور مالي نيز به
همين ترتيب بوده است .حتي هماکنون ميانگين
سن مديران عامل و مديران ارش��د پنج ش��رکت
بهرهبرداري تابعه  ۴۸سال است.
با چه هدفي اين کار را انجام داديد؟


جوانگرايي ،امي��د و انگيزه؛ يادم هست روز
اول آقاي زنگن��ه روي دو مورد خيلي تاکيد کرد؛
اول جوانگرايي و دوم آموزش .من سعي کردم هر
دو را به نحو احسن انجام دهم.
شيرينترين روز در اين چهار سال چه روزي بود؟


خاموشي چاه  ۱۴۷رگ سفيد ،رکوردگيري و
افزايش توليد ،خاموشي مخزن پتروشيميبوعلي
مهمترين بوده است.
سختترين روز چه زماني بود؟


ب��راي تلمبههاي قديميح��دود  ۱,۵سال و
براي کارهاي اساسي حدود  ۲سال زمان برد.

تشکر کنم .به واقع اگر صبر و همکاري آنها نبود
به اهدافمان دست نمييافتيم.

سوراخش��دگي در خط��وط لول��ه فرس��وده
مناط��ق نفتخيز جن��وب دائما اتف��اق ميافتاد،
بهطوريکه در س��ال  ،۹۳يک هزار  ۵۱۴مورد و
در س��ال  ۲ ،۹۴ه��زار و  ۵۱۵مورد گزارش ش��د
و يک��ي از آنها خطوط لوله ح��د فاصل اميديه و
گ��وره بود ک��ه روزانه بارها يک رش��ته خط لوله
 ۱۵کيلومت��ري  ۴۲اينچ و  ۳۵کيلومتري  ۴۸اينچ
سوراخ ميشدند ،بنابراين خط لوله  ۱۵کيلومتري
ب��ه طور کامل عوض و خط لول��ه  ۳۵کيلومتري
هم نوسازي شد و فش��ار بر تلمبهخانههاي گوره
کاهش يافت ،اما کار بسيار مهميکه قبل از تعمير
و بازسازيه��اي اصلي انج��ام گرفت (با تاکيدي
خاص) ضخامتسنجي بود که روي خطوط لوله
و تجهيزات انج��ام پذيرفت .اگر تالش همکاران
ش��رکتهاي بهرهبرداري و ستاد نب��ود ،اين کار

بله خدا را ش��کر ۹۰ ،درصد کارهاي من در
شرکت از طريق ارتباطات حل ميشود.

براي خطوط لوله چه اقدامهايي صورت گرفت؟


مجل��س به اهواز آمدند .وقتي ب��راي استقبال به
فرودگ��اه رفتيم حدود ساع��ت  ۱۴بود ،بالفاصله
آقاي وزي��ر از م��ن پرسيد وضع افزاي��ش توليد
چگونه اس��ت؟ گفت��م  ۸۳۰هزار بش��که ،خيلي
خوشحال شد ،حدود ساعت  ۱۶بود که توليد شد
 ۹۶۵هزار بشکه و در حال رسيدن به يک ميليون
بشکه بود که توفان شديدي آمد و موجب قطعي
برق ش��د .نگراني وزير نفت اي��ن بود که آيا اين
عدد پايدار است يا خير که به ايشان از اين جهت
اطمينان خاطر داديم.

در مجموع شخصا روابط عموميخوبي داريد؟


در آن زمان به دليل شرايط بينالمللي اميد به اين


بود که س�هم نفتي را که در بازارهاي جهاني از دس�ت
داده بازپس بگيرد و در اين بين ،يقينا مجموعه وزارت

نفت يا به بيان بهتر دولت ،روي ش�رکت ملي مناطق
نفتخي�ز جن�وب ب�ه دلي�ل حجم توليد نفت حس�اب

وي�ژهاي را ب�از کرده بود ،لطف�ا در مورد رکوردگيري و
افزايش توليد توضيح بفرماييد؟

بعد از اينکه برخي ش��رايط مهيا شد ،آقاي
وزير گفت رکوردگيري را ش��روع کنيد و به خاطر
دارم ک��ه پنجم آبان  ۹۴بود ک��ه اين اتفاق افتاد.
ساعت  ۱۲ش��ب اين رکوردگيري ش��روع شد و
ف��رداي آن روز آق��اي زنگنه به هم��راه تعدادي
از مسئوالن عاليرتب��ه وزارت نفت و نمايندگان

يک سال و نيم اول خيلي سخت گذش��ت،
به دليل نواقصي که پيش��تر اش��اره کردم توام با
استرس ب��ود .زيرا موضوع افزاي��ش توليد بسيار
مه��م بود و هم��ه دنيا نگ��اه ميکرد ک��ه ايران
ميتواند اي��ن عقبماندگي را جبران کند يا خير؟
اينک��ه جمه��وري اسالميميتوانست در مدت ۶
ماه افزايش روزانه  ۵۰۰هزار بش��کهاي را داشته
باش��د براي آنها خيلي عجيب بود ،در صورتي که
به کمک خداوند و تالش ش��بانهروزي همکارانم
موفق شديم ظرف مدت تنها سه ماه ،يک ميليون
بشکه در روز به توليد نفت کشور اضافه کنيم که
اگر با خوراک پتروش��يميها و نفتا محاسبه کنيم
اين عدد يک ميليون و  ۱۷۰هزار بشکه است.
روز تلخ هم داشتيد؟


مرگ  ۲نف��ر از کارکنان ملي حفاري خيلي
ناراحت��م کرد و البته روزهايي ک��ه در رگ سفيد
از جان مايه ميگذاش��تيم ،ام��ا عمليات به دليل
ش��رايط خاصي که چاه داشت به ثمر نمينشست
نيز خيلي تلخ بود.

زخ�م زبانهاي�ي که برخي اف�راد ميزدند هم تلخ


بود؟

نه باور کنيد ،ب��ه خاطر اين موضوع عرض
نکردم .ب��راي من مهم نبود که چ��ي ميگويند!
زيرا هميش��ه ميگويند که دعا کنيد دشمنانتان
نادان باشند .افرادي که در آن ايام به طعنه سخن
ميگفتن��د افرادي بودند ک��ه در نفت سمتهاي
مديريتي داش��تند و همه عملکرد آنه��ا را به ياد
دارن��د ،کسي فراموش نميکند که در کنگان چاه
در چند روز خاموش شد و به غلط عددي کمتر را
عنوان ميکردند.
آي�ا در اي�ن مدت هدف�ي را دنبال کرديد که محقق


نشد؟

 ۲آرزو داش��تم ،يک��ي اينک��ه صبحها که
سرکار ميرفت��م جوان ،ميانسال ،پيرمرد و پيرزن
بيک��ار را در مسير و جلوي ش��رکت نبينم ،چون
ظرفيت اشتغال براي همه موجود نبود و اين مورد
خيلي آزرده خاطرم ميکرد که نميتوانستم کاري
براي آنها انجام دهم.
ش�نيده بودم در منزل ش�ما هم نامه ميانداختند،


درست است؟

م��ن دوست نداش��تم که ني��روي حراست
جلوي منزل در ش��هرک سازماني داش��ته باشم
و اف��راد ميتوانستند ب��ه منزل مراجع��ه کنند و
نامه درخواست کار را حض��وري تحويل اعضاي
خان��وادهام دهند ،ش��بها هم معم��وال هفت يا
هش��ت نامه درخواست کار از طري��ق خانواده به
دستم ميرسيد.
مورد ديگري هم بود که محقق نشود؟


بله ،خيلي دوست داشتم که حقوق کارکنان
پيمانکاري يا ارک��ان ثالث افزايش پيدا کند تا در
زندگي آنها تغييرات مثبتي ايجاد ش��ود .حدود ۲۰
ه��زار نفر ني��روي ارکان ثالث داري��م که بايد در
حقوق آنها تغييرات صعودي حاصل ش��ود .جدا از
آن ،تنوع در پرداخت به سبب نوع قرارداد با وجود
انجام يک کار مش��ترک ني��ز براي من تلخ بود و
خيل��ي عالقهمند بودم اصالح ش��ود .معتقدم اين
موضوع بايد ساماندهي شود.
اگر فهرستوار بخواهيد مهمترين کارهايي را که


در اين مدت انجام داديد نام ببريد چه بوده است؟

جوانگراي��ي ،آم��وزش ،افزاي��ش تولي��د،
ضخامتسنجي ،ساماندهي نيروي انساني با توجه
به تخصصهاي آنان ،رسيدگي به تلمبهخانهها و
چندراهه گناوه ،طرحهاي نمکزدايي ،همراهي و
تعامل با سازندگان و پيمانکاران داخلي.
در اين مدت گاليه يا ش�کايت از ش�خص خاصي


داريد؟

من از کس��ي گلهمند نيستم ،تنها سه چهار
نف��ر که باالترين محبته��ا را ديدند ،اما بدترين
برخوردها را کردند که به خداوند واگذارشان کردم
و اميدوارم خداوند آنها را ببخشد .اگر هم به دليل
ش��لوغي و اهميت ک��ار ،موج��ب ناراحتي فردي
ش��دم اميدوارم مرا ببخشند و حالل کنند ،از آنها
عذرخواهي ميکنم اما ب��اور کنيد اين برخوردها
هرگ��ز به دليل مسائل ش��خصي صورت نگرفته
است.
اگر بخواهيد از کسي تشکر کنيد آن فرد کيست؟


ج��دا از هم��ه کارکنان زحمتکش ش��رکت
مل��ي مناطق نفتخيز جن��وب و خانوادههاي آنها
در بخشه��اي مختلف که واقع��ا در موفقيتها
بيش��ترين نقش را ايفا کردند ،دوست دارم از وزير
نفت تش��کر کنم ،اما خدا ش��اهد اس��ت که اين
تش��کر با نيت چاپلوسي نيست ،زيرا آقاي زنگنه
يک کار نش��د را براي ش��خص م��ن انجام داد و
آن ارتقاي سمت مديرعامل ش��رکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب تا معاونت وزير بود و اين از لحاظ
افک��ار عمومياثرات خوب��ي را در ميان همکاران
داش��ت و البته در استان وجود يک سمت معادل
معاون وزير بسيار مهم است و اثر مثبتي در ميان
مسئوالن استاني نيز دارد.
اگر دوست داشتيد به اين سوال جواب ندهيد ،شما


شايد خيلي ظاهري مانند ديگر مديران و مسئوالن در

جمهوري اسلامينداريد ،اما مسئوليتهاي مهميرا

گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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یادداشت

تبديل پااليشگاهها به پترو
پااليشگا هها عامل توسع ه صنعت
پااليشي کر ه جنوبي
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کرد؛

رين خاطر ه کاري
پس با اين حساب ،جانباز هستيد؟


نه ،دنب��ال آن نرفتم (عالق��هاي به ادامه
صحب��ت ندارد) حتي  ۱۵۰هزار تومان هم براي
هرکدام از اين ح��وادث پرداخت ميکردند ،اين
پولها را هم نگرفتم.
اگر پيگيري کرده بوديد ممکن بود امروز ش�امل


استثنائات در قانون بازنشستگي شويد.

مهم نيست ،من پيگير اين مسائل نبودم.

بگذري�م؛ اگ�ر ب�ار ديگ�ر پيش�نهاد مديرعاملي


مناطق را به شما بدهند قبول ميکنيد؟

تنها اگ��ر آقاي زنگنه بخواه��د ،بله قبول
ميکنم در غير اين صورت هرگز.
توصيه شما به مديرعامل بعدي چيست؟


برعهده داشتهايد و االن هم مديرعامل بزرگترين

ش�رکت توليدکنن�ده نف�ت در اي�ران هس�تيد ،فکر
ميکنيد دليل اين رشد در چه بوده است؟

جنس اف��راد قابل تغيير نيست ،من همين
هست��م که هست��م! از ابتدا هم همي��ن تيپ را
داش��تم از سمت کارشناس گرفته تا االن که در
رأس شرکت هستم ،رنگ عوض نکردم.
چطوري به شما اعتماد ميشد؟


ب��ه دلي��ل عملکردي ک��ه داش��تم همه
ميدانستند که ف��ردي سياسي نيستم ،نه جناح
چپ و نه راست براي من مهم نيست ،براي من
نظام ارزش دارد.
در دوران دفاع مقدس به جبهه نرفتيد؟


ب��ا صميميت و رفاقت البت��ه در چارچوب
قانون با کارکنان ش��رکت از سمت باال تا پايين
رفت��ار کند .کار خوب��ي که در اي��ن مدت و در
همين ارتباط انجام ش��د اي��ن بود يک صندوق
الکترونيکي داشتيم که کارکنان ميتوانستند به
طور مستقيم با مديرعامل در ارتباط باشند ،پنج
شنبه و جمعهها تمام اين تقاضاها يا هر موردي
را ک��ه بود ميخوانم و به مدي��ر مربوطه دستور
پيگيري ميدادم.
بهطور معمول چند صفحه است؟


ح��دود  ۱۵۰صفح��ه و در هر صفحه هم
دو ي��ا سه نفر تقاض��ا نوش��تند ،از رسيدگي به
بيماريه��اي صعبالعالج گرفته تا مش��کالت
ديگر که در اين نامهها مطرح ميشد.
پس از اين مسئوليت چه برنامهاي داريد؟


مانند يک ش��هروند معمولي ادامه زندگي
ميده��م ،همين االن هم چند پيش��نهاد کار از
تهران دارم ،اما قبول نکردم.
در اهواز ميمانيد؟


م��ن هيچ موقع از خوزستان خارج نش��دم
و نخواهم ش��د .من نسبت ب��ه اين استان عرق
خيلي خاصي دارم.

م��ا اهواز بوديم و به نوعي ميتوان گفت
تاسيس��ات مناطق نفتخيز ه��م تفاوتي با جبهه
نميکرد ،زي��را روزي نبود ک��ه تاسيسات ما را
بمباران نکنند ،آم��ار بمباران آن موجود است و
تعداد زيادي از جانبازان و ش��هداي صنعت نفت
مربوط به همين بمبارانهاست..

نظ�ر ش�ما در م�ورد قان�ون اخير بازنشس�تگي


 ۲بار ،يکب��ار س��ال  ۶۵در ناحيه صنعتي
اهواز که هفت روز بستري ش��دم و بار دوم نيز
در تلمب��ه خانه اهواز ک��ه  ۱۰روز در بيمارستان
ب��ودم و هن��وز هم برخي ش��بها از گوش درد
ناشي از اين حادثه از خواب بيدار ميشوم ،اوايل
مجروحيت نيز مشکالت کليه داشتم.

م��ن اگر بگويم اين قان��ون صحيح نبوده
همه فکر ميکنن��د براي خودم ميگويم ،اما در
هي��چ کجاي دنيا مثل ايران به اين ش��کل اين
قان��ون را مصوب نميکنند ،چون يک وزير فرد
شايسته و توانا را به عنوان معاون خود منصوب
ميکند.

شما مجروح نشديد؟


برنامهاي براي نمايندگي مجلس داريد؟


هرگز! حتي چند سال قبل که بازنش��سته
شدم ،از شوراي شهر پيشنهاد کردند که شهردار
اهواز شوم اما قبول نکردم.
چيست؟

پ�س تکلي�ف انگي�زه براي نيروه�اي جوان چي


ميشود؟

ش��ما فکر کرديد جايگزين اي��ن معاونان
وزيري که بهزودي ميرون��د ،جوانان  ۲۵ساله
ميگذارند؟
 ۲۵س�ال ک�ه ن�ه ،ام�ا يک ف�رد  ۴۰س�اله را که


ميتوانند منصوب کنند.

ن��ه! خيل��ي جاه��ا مث��ل اينج��ا (مناطق
نفتخي��ز) نميتوانند .در ش��رکتهاي عملياتي
نميش��ود .اگر به عنوان ي��ک مديرعامل نفتي
تجربه نداش��ته باشي کالهت پس معرکه است،
اول از هم��ه ضرب��ه به صنعت ميخ��ورد ،دوم
اينکه اگر زيرمجموعهاي غيرقابل اعتماد داشته
باش��يد همان افراد خيلي راح��ت برايت دردسر
ايجاد ميکنند.
باالخ�ره س�مت هرکس�ي براي خ�ودش مهم،


سخت و پراهميت است ،اينطور به نظرتان جهشي

صورت ميگيرد؟

م��ن موافق مان��دن همه معاوني��ن وزير
در وزارتخانهه��ا نيستم .عرض م��ن اين است
ک��ه قانون باي��د استثنا کند بعض��ي از سمتها
استراتژيک و حساس اس��ت ،نبايد معاون وزير
نف��ت را با معاون��ت در ف�لان وزارتخانه يکي
دانست ،برخ��ي از وزارتخانهها کامال تخصصي
هستند .به طور مثال در مورد سفرا يا استاندارها
حتم��ا باي��د ف��ردي باتجرب��ه مسئولي��ت يک
سفارتخان��ه يا استان را برعه��ده بگيرد ،باز هم
تاکيد ميکنم و به کالماهلل سوگند ميخورم اين
صحبتها را در مورد شخص بيژن عاليپور که
شامل اين قانون شده عرض نميکنم.
فکر ميکنيد ۱۰سال آينده صنعت نفت و به ويژه


کارکنان مناطق در مورد مهندس بيژن عاليپور چه

قضاوتي خواهند داشت؟

خ��دا ميداند ،خودش��ان ميدانن��د و البته
بستگي دارد به عملکرد من!
خودتان چه فکر ميکنيد؟


(ميخندد) من هم مثل بقيهامدم و رفتم.

شما با کدام مديرعامل در مناطق راحتتر بوديد


و فکر ميکنيد که کارنامه خوبي داشت؟

مديرعامل��ي در مناطق نفتخيز ش��رايط
خاص خ��ود را دارد ،هرکدام معايبي داش��تند و
هرکدام مزايا ،سوالتان جواب مش��خصي ندارد
(عالقهاي به پاسخ ندارد).

حرف و حديثها بيشتر ميشود.

ب�ه  ۴۱س�ال کار اش�اره کردي�د بيش�ترين و


مهمتري�ن بخش�ي ک�ه در مناطق بوديد کدام بخش
بود؟

در بخشهاي متع��ددي فعاليت کردم که
مهمترين آن مديريت مهندسي و ساختمان بود.
از مهمتري�ن اقدامهاي�ي ک�ه در دوران مديريت


مهندسي و ساختمان انجام شد بفرماييد؟

کارهاي زيادي در آن مدت انجام ش��د و
سبب ش��د بارها مقامهاي کشوري براي افتتاح
آن حضور مييابيد.
مثال؟


خيلي کار انج��ام ش��دهاما مهمترين آنها
 ۱۴مجتمع فرهنگي ورزشي و زمين فوتبال در
آغاجاري ،اميديه ،ش��ادگان ،هفتکل ،گچساران،
رامش��ير ،ايذه ،مسج��د سليم��ان را ميتوان از
مهمترين آنها برش��مرد که هرکدام  ۱۸۰۰متر
سالن چند منظوره و زمين فوتبال داشتند.
در اهواز در اين زمينه کاري انجام نشد؟


نش��د؟! (تعجب ميکند) در اهواز مجتمع
امام رضا (ع) در شهرک نفت ساخته شد که پس
از مجتمع ورزش��ي آزادي در تهران بزرگترين و
کاملترين در کش��ور است ،حتي چندين فصل
مسابقات ليگ فوتبال در آن برگزار شد ،نمونه
اين مجتمعها در مساحتي کوچکتر در گچساران
و آغاجاري نيز ساخته شد.
ب�ه غي�ر از طرحهاي ورزش�ي ه�م فعاليتهايي


انجام شد؟

بله ،بيمارست��ان  ۳۵۰تختخوابي اهواز۲ ،
ساختم��ان  ۵طبقه ستاد مناط��ق و بسيار ي از
پروژههاي عمراني مثل ج��اده ،پل و ....نيز در
آن دوران ساخته شد.
احتم�اال برنام�هاي داريد که بعد از مس�ئوليت با


خانواده باشيد ،توضيح ميدهيد؟

نه!! لر چکار به اين حرفها داره؟! (با خنده
و ش��وخي ميگويد) .خانوادهام هيچ موقع سوال
نميکنند که کي م��يروي و ميآيي؛ خانوادهام
م��را ميش��ناسند و من هم آنها را ميش��ناسم،
همسر بسيار سازگاري دارم .بعد از ازدواج براي
تحصيالت بهامريکا رفتيم و همسرم کارشناسي

اکثر واحدهاي نم 
کزدايي
که در سرويس هستند يا
مراحل نهايي ساخت را
طي ميکنند که در آغاز
مسئوليت  ۳۰تا  ۴۰درصد
پيشرفت داشتند ،اما با
وجود تمام بيپوليها،
 ۱۰واحد نم 
کزدايي
راهاندازي شد که اگر اين
اتفاق نميافتاد کاهش
توليد نزديک به  ۵۰۰هزار
بشکهاي را يقينا داشتيم

کدام دوران خوب نبود؟


به نظرم دوران آق��اي ميرکاظميبدترين
زم��ان در مناط��ق بود .ش��رکت مل��ي مناطق
نفتخيز جنوب رزق  ۸۰ميليون نفر را ميدهد،
نبايد سليقهاي عمل کرد ،متاسفانه در آن دوران
افرادي که ش��ايسته نبودند سمتهاي مديريتي
در اين شرکت گرفتند ،فردي را که من به دليل
عدم صالحيت از سازمان بيرون کرده بودم مدير
آن بخ��ش گماردند ،کارمند ک��ف بدون آنکه
مرات��ب سازماني را طي کند مدير ش��د ،کسي
ک��ه حتي يک روز سابق��ه سرپرستي يک واحد
کوچک را هم نداشت در رأس مجموعه نشست
و افرادي را منصوب کرد که بله قربانگو باشند.
بعد از مس�ئوليت مناطق نفتخيز قصد س�فر به


خارج از کشور را داريد؟

 ۴۱سال هس��ت که کار ميکنم ،اما حتي
با اينکه قبال ش��رايط فراهمتر از حاال بود يک
بار هم ماموريت خارجي نرفتم .آقاي جشنساز
شاهد است و از ايش��ان بپرسيد .سال  ۸۶آقاي
نوذري گفت که يک شرکت اروپايي قرار هست
مديران نمونه چهار ش��رکت را  ۱۱روز سفر دور
اروپا ببرد ،هرچقدر آقاي جش��نساز اصرار کرد
قبول نکردم.
چرا؟


زيرا اگر ماموريت خارجي رفتي به سرعت
ي��ه چي��زي به��ت ميچسبانن��د ،ميخواهم و
ميخواستم زبانم بلند باشد ،افرادي که ماموريت
خارجي ميروند براي کار ميروند نبايد پش��ت
سرش��ان حرف بزنند ،اينجا آدم داريم که من به
پاکي در م��ورد او قسم ميخورم اما هزار حرف
را در آوردند ،هرچقدر هم که سمت باالتر باشد

صنايع گرفت و خودم کارشناسي ارشد مهندسي
صنايع.

همسرتان در صنعت نفت مشغول به کار شدند؟


خير ايش��ان معل��م بودن��د و بهاموزش و
پرورش رفتند ،اما به دليل مشغلههاي کاري من
زودتر از موعد بازنشسته شدند تا بهامور خانواده
رسيدگي کنند و از اين بابت از ايش��ان تش��کر
ميکنم.
از اينکه به ايران برگشتيد پشيمان نيستيد؟


اصال و اب��دا .من آدم آنجا نبودم .وقتي به
ايران برگش��تم در کل مناط��ق نفتخيز جنوب
تنها سه نفر مدرک کارشناسي ارشد داشتند.
آخري�ن س�فري ک�ه با خانواده رفتي�د چه زماني


بوده؟

به خاطر نميآورم( .زياد فکر ميکند)

بيشتر از  ۵سال بوده؟


 ۵يا  ۱۰س��ال کجا بود؟ ش��ايد سال ۶۷
همراه خانواده محمودآباد رفتهام.

دانش نفت :کره جنوبي کش�وري اس�ت در شرق

آس�يا ب�ا جمعيت بي�ش از  50ميلي�ون نف�ر ،يازدهمين
اقتصاد دنيا است.

اي��ن کش��ور از منابع نفت و گ��از قابل توجهاي
برخ��وردار نيست و در سال  ،2017اين کش��ور حدود
 3ميليون بش��که در روز نفت خ��ام و ميعانات گازي
وارد کرده است .کر ه جنوبي عليرغم عدم برخورداري
از ذخاي��ر انرژي ،به ج��اي واردات فراودههاي نفتي،
اق��دام به واردات نفت و ميعانات گازي جهت پااليش
در خ��اک خود از خاورميانه از جمله ايران کرده است.
طبق گ��زارش اداره اطالعات ان��رژي آمريکا (،)EIA
کره جنوبي ظرفيت پااليش��ي خ��ود را به حدود 3.2
ميليون بشکه نفت در روز رسانده است.
در م�ورد اي�ن اف�راد اولي�ن چيزي ک�ه به ذهنان


ميرسد بگوييد؟
بيژن زنگنه؟


يک مدير مدبر ،قاطع و در عين حال بسيار
پاک ،همان طور که آيتاهللهاشميش��اهرودي
در بخشنامهاي قبال اعالم کرده بود.
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب؟


از بچههاي خوب و زحمتکش��ي تش��کيل
ش��ده ک��ه در سالهاي جنگ و پ��س از جنگ
خودشان را نشان دادهاند.
خوزستان؟


استاني هست که در بين استانهاي کشور
متاسفان��ه جزو آخرينها اس��ت ،در صورتي که
قبال جزو سه استان برتر بود.
سمت مديرعامل مناطق نفتخيز جنوب؟


ن بر توليد
دوست دارم ،ميتوانس��ت افزو 
نف��ت به مردمان فقير ساکن در اطراف چاههاي
نف��ت هم کمک کن��د تا وض��ع زندگي بهتري
داشته باشند.
رکنالدين جوادي؟


مديري بسيار مسلط ،کاري و کاردان.

علي کاردر؟


مدير و آدم بسيار خوب و با صداقت.

بختياريها؟


هم آدم خوب دارد و هم آدم بد.

قانون بازنشستگي؟


قبال هم عرض ک��ردم به حال من فرقي
نميکند ،اما قانون بايد سمتهاي تخصصي را
استثنا ميکرد.
افزايش توليد؟


بهترين ساعات کاري من.

حيدر بهمني؟


فردي که به کار خود مسلط بود و از سطح
پايين کاري رشد کرد.
محسن پاکنژاد؟


مدي��ري هست که ب��ا رفاقت و صميميت
کار ميکند.
رگ سفيد؟


بهترين و بدترين خاطره من.

محمودآباد؟


ب��راي خانوادهها ج��اي خوبي است ،براي
من نه ،فکر ميکنم رفتم زندان!
اضافه کار؟


براي من فرق��ي نميکند ،اما دوست دارم
به افرادي که اضافه کار ميکنند ،پرداخت شود.
شبکههاي اجتماعي؟


اصال عالقهاي ن��دارم ،حتي پيامک زدن
را هم دوست ن��دارم ،موبايلم مال زمان تيغعلي
ش��اه است !!! (خنده) خودم را درگير اين مسائل
نميکنم ! اگر کس��ي بخواهد مطلب يا عکسي
تحت قالب شبکههاي مجازي برايم ارسال کند،
از همک��اران مورد اعتمادم ي��ا اعضاي خانواده
کمک ميگيرم.
ورزش؟


متاسفانه اص�لا و ابدا اهل ورزش نيستم،
راستش را بخواهيد وقت براي ورزش ندارم ،من
اص��وال هيچ موقع کار باقيمانده ندارم ،هر موقع
براي ماموري��ت به تهران ميروم ،ش��ب حتما
خ��ودم را به اهواز ميرسان��م ،به دفتر ميروم و
کارها را انجام ميدهم تا روز بعد کارها به خوبي
توزيع شود و ب ه اصطالح کار به واسطه من روي
زمين باقي نماند ،همين االن و پيش از مصاحبه
هم ديديد که اين کار را انجام دادم.
تا حاال شده انتصابي کنيد که بعد پشيمان شويد


از انتخابي که داشتيد؟

بله ،البته خيلي کم در حدود دو سه نفر.

بالعکس؟ برکنار کنيد و پشيمان شويد؟


(فک��ر ميکند) نه ! چون قب��ل از اين کار
همه جوانب را ميسنجم.
مصاحبه با ما چطور بود؟


بسيار لذت بردم.

خسته شديد؟


اصال و ابدا.

منبع :شرکت ملي نفت ايران

ظرفيت پااليش��ي و پتروپااليش��ي کره جنوبي
نيز همانطور که در ش��کل فوق مش��اهده ميشود در
دهههاي گذش��ته همواره صعودي ب��وده است .قطعا
علت توسعه صنعت پااليش��ي در کشور کره جنوبي و
روند همواره صعودي ظرفيت آن در  ۱۰سال گذشته،
س��ود آوري آن ب��وده است .يک��ي از داليل افزايش
حاشيه سود صنعت پااليش کشور کره جنوبي تبديل
پااليشگاهها به مجموعههاي پتروپااليشي بوده است.
در همي��ن راستا ،کره جنوبي دو پااليش��گاه جي اس
کاتالي��س و اونس��ان جهت افزايش حاش��يه سود به
مجموعههاي پتروپااليشگاهي تبديل کردهاند.
پتروپااليشگاه جي اس کالتکس

پتروپااليش��گاه ج��ي اس کالتک��س نمونه اي
از پتروپااليش��گاههايي است که ابت��دا بصورت يک
مجموع��ه صرف ًا پااليش��ي فعاليت ميک��رد و پس از
مدت��ي واحدهاي پتروش��يميرا ب��ه آن افزودند .اين
مجموعه با خوراک بالغ بر  790هزار بش��که در روز،
پنجمي��ن مجموعه بزرگ نفت��ي [از نظر ظرفيت] در
دنياست که  50درصد آن متعلق به شرکت شورون و
 50درص��د ديگر آن متعلق به هلدينگ جي اس کره
جنوبي است .زمان تأسيس پتروپااليشگاه جي اس به
س��ال  1969برميگردد که با ظرفيت روزانه  60هزار
بش��که راهاندازي شد و سپس واحدهاي پلي پروپيلن
( 120هزار تن در س��ال) و آروماتيک ( 700هزار تن
در س��ال) در ساله��اي  1988و  1990به مجموعه
افزوده شدند.اين مجموعه شامل واحدهاي  VDUبه
ظرفيت  150هزار بشکه RFCC ،به ظرفيت  94هزار
بش��که ،گوگردزدايي هيدروژني کروسين/گازوئيل به
ظرفيت  255هزار بشکه ،ريفرمينگ به ظرفيت 105
هزار بشکه و  VGOبه ظرفيت  61هزار بشکه در روز
است .محصوالت پتروشيميآن عبارتند از :پارازايلن،
بنزن و پلي پروپيلن که به ترتيب ساالنه 900 ،1350
و  180هزار تن توليد ميش��ود.الزم به ذکر است که
واح��د آروماتيکي اين مجتم��ع ،بزرگترين واحد توليد
آروماتيک در دنياست.
پتروپااليشگاه اونسان

پتروپااليشگاه اونسان مانند پتروپااليشگاه جي
اس کالتکس ،نمونه اي از پتروپااليش��گاههايي است
که ابتدا بصورت يک مجموعه صرف ًا پااليشي فعاليت
ميکردند و پس از مدتي واحدهاي پتروشيميرا به آن
افزودند .پتروپااليشگاه اونسان در منطقه اولسان کره
جنوبي قرار دارد و با ظرفيت روزانه  670هزار بشکه،
ششمين مجموعه نفتي [از نظر ظرفيت] در دنياست.
اين مجموعه متعلق به ش��رکت ان��رژي کره جنوبي
( )SK Energyبوده و در سال  1980و با ظرفيت 90
هزار بش��که در روز تأسيس ميشود و سپس در سال
 1991واح��د  BTXو در س��ال  1997واحد پارازايلن
به بخش پااليش��ي اضافه ميگردد .واحدهاي اصلي
اي��ن مجموعه عبارتن��د از :واحد جداس��ازي ميعانات
( 89هزار بش��که) ،هيدروکراکينگ ( 75هزار بشکه)،
 RFCCح��دود (73هزار بش��که) VGO ،حدود (40
هزار بش��که) و  HDSحدود ( 100هزار بشکه) است.
محصوالت پتروشيميپتروپااليشگاه اونسان عبارتند
از :بن��زن ( 450هزار تن در سال) ،تولوئن ( 350هزار
ت��ن در سال) ،زايلن ( 450هزار تن در سال) ،پروپيلن
( 200هزار تن در سال) و پارازايلن ( 960هزار تن در
سال) .آخرين قراردادي که براي توسعه اين مجموعه
که در سال  2016منعقد شده به ارزش  4ميليارد دالر
است .اي��ن قرارداد با هدف افزايش  63هزار بش��که
اي واحد گوگردزدايي هيدروژني ( ،)HDSافزايش 73
هزار بشکه اي واحد کراکينگ شديد کاتاليستي سيال
و ايج��اد واحدهاي پلي پروپيل��ن و اکسيدپروپيلن با
حجمه��اي  400و  300هزار ت��ن در سال است که
زم��ان بهره برداري در سال  2018مش��خص ش��ده
است.
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گفتمان

مدير بخش صنعت شرکت بهينهسازي مصرف سوخت:

ي اصالح مصرف باقي نگذاشته است
قيمت پايين حاملهاي انرژي ،انگيزهاي برا 
دان�ش نف�ت :اف�زون ب�ر طرحهاي

مطالعات زيادي انجام ش��ده و بر مبناي
آن ،بازده��ي ان��رژي در صنايع مختلف
استخراج شده است.

هدفمندس�ازي يارانهه�ا ،س�هميهبندي

بله .براي نمونه ،در زمينه نوسازي
تاسيسات با ه��دف بهينهسازي مصرف
انرژي ،تفاهمنامهاي سهجانبه با شرکت
ملي مناطق نفتخيز جنوب و مپنا امضا
کردهايم و کارگروه مش��ترکي تش��کيل
دادهايم .همچنين به منظور بهينهسازي
مص��رف ان��رژي در مجتمعه��اي
پتروشيمي ،توافقهايي با هلدينگ خليج
فارس بهعمل آمده است.

در ح�ال اج�راي بخ�ش صنعت ش�رکت
بهينهس�ازي مص�رف س�وخت ،گفتوگو
ب�ا مدي�ر اي�ن بخ�ش ب�ه مباحث�ي مث�ل
بنزي�ن ،فعاليته�اي کميت�ه هماهنگ�ي
س�وخت و خ�وراک ،موان�ع پي�شروي
انرژيه�اي تجديدپذي�ر و حتي داس�تان
«جوج�ه اردک زش�ت»هانس کريس�تين
آندرس�ن ني�ز کش�يده ش�د .محمدرض�ا
خطاط�ي ک�ه در زم�ان تصوي�ب اليح�ه
هدفمن�دي يارانهها مدي�رکل برنامهريزي
ان�رژي وزارت نف�ت ب�ود و اکن�ون مدي�ر
بخش صنعت شرکت بهينهسازي مصرف
س�وخت اس�ت ،درباره الزامه�اي اصالح
الگوي مصرف انرژي و گرفتن تصميمهاي
حسابش�ده و گاه حسابنش�ده در اي�ن
زمين�ه در کش�ور ،حرفهاي زي�ادي براي
گفت�ن داش�ت که البت�ه برخي ب�ه ميل او
نانوشته ماند.

ابت�دا اش�ارهاي گ�ذرا ب�ه فعاليته�اي


تعريفش�ده در بخ�ش صنع�ت ش�رکت
بهينهسازي مصرف سوخت داشته باشيد؟

عملک��رد مديري��ت صنع��ت ب��ر
چند مح��ور متمرکز اس��ت :بهينهسازي
مص��رف سوخ��ت در واحده��اي نفت،
گاز ،پتروشيميو نيروگاهها ،بهينهسازي
تجهي��زات و تاسيس��ات احتراق��ي،
بهينهس��ازي مصرف ان��رژي در صنايع
فل��زي و غيرفل��زي و همچني��ن در
امور کش��اورزي و صناي��ع غذايي مثل
گلخانهه��ا ،مرغداريه��ا و ....تدوي��ن
استاندارد هم در دستور کار قرار دارد که
تاکنون در بخ��ش صنعت ۳۴ ،استاندارد
ملي تدوين شده است.
مرغداريها؟


بل��ه .تدوي��ن معياره��ا ،ضوابط و
دستورعمله��اي مرتبط ب��ا بهينهسازي
مص��رف ان��رژي در مرغداريها هم زير
نظر بخش صنعت ش��رکت بهينهسازي
مص��رف سوخت است .اتفاق��ا مطالعات
نش��ان ميدهد در ايران براي توليد يک
کيل��و مرغ ۶ ،تا  ۷براب��ر حدمعمول دنيا
انرژي مصرف ميشود .در چند ماه اخير،
بارها عنوان شده که شرکت بهينهسازي
مصرف سوخت ميخواه��د راهکارهاي
بهينهس��ازي مصرف ان��رژي را بيش از
آنکه متوج��ه مصرفکننده نهايي کند،
در خود صنع��ت نفت ترويج دهد .با اين
حساب ،بخش عم��ده اين سياستگذاري
بايد در بخش تحت مديريت ش��ما يعني
صنع��ت دنب��ال ش��ود.سياست مديريت
ش��رکت بهينهسازي مصرف سوخت بر
آن است که اگر به دنبال نهادينه کردن
روشهاي بهينهسازي مصرف انرژي در
صنايع کشور هستيم ،ابتدا بايد از صنايع
نف��ت و ني��رو يعني محله��اي عرضه
انرژي آغاز کنيم .انرژي قابلتوجهي در
پااليش��گاهها ،مجتمعهاي پتروشيمي،
نيروگاهها ،خطوط لوله انتقال نفت و گاز
و ...اتالف ميشود و به همين دليل ،اين
تاکيد نشاندهنده رويکرد مثبت و درستي
است .به قول معروف ،رطبخورده ،منع
رطب چون کند؟ سيستم درست ،اصالح
را از خ��ودش آغ��از ميکن��د و سيستم
معيوب ،بيش��تر دنب��ال فرافکني است.
اتفاق��ا در همي��ن زمينه ط��ي ماههاي
گذش��ته ،جلساتي ب��ا مديران ش��رکت
مل��ي پاالي��ش و پخ��ش فرآوردههاي
نفت��ي اي��ران ،ش��رکت مل��ي مناط��ق
نفتخيز جن��وب ،هلدينگ خليج فارس
و ...داش��تهايم و به تفاهمنامههايي هم
منتهي شده است .از پيش هم اقدامهايي
انجام ش��ده بود .براي نمونه هم اکنون
مشخص است براي بهينهسازي مصرف
انرژي ،بايد در کدام پااليش��گاهها ،کدام
ن��وع پروژههاي اص�لاح الگوي مصرف
پيادهسازي شود و در صورت اخذ مصوبه
ش��وراي اقتصاد ،کار شتاب ميگيرد .در
مجموع در ساله��اي پيش با همکاري
ش��رکتهاي داخلي و حتي خارجي ،در
زمين��ه ممي��زي انرژي بخ��ش صنعت،

ب��ود که اگر رون��د آزادس��ازي قيمتها
ادامه مييافت ،اص�لاح الگوي مصرف
انرژي ب��راي مصرفکنندگان انرژي به
ويژه واحدهاي صنعتي ،توجيه اقتصادي
کاف��ي پيدا ميکرد ،ام��ا االن استفاده از
انرژي به هر ميزاني ،بار چنداني بر دوش
مصرفکنن��ده نميگذارد و طبيعي است
انگيزهاي هم ب��راي مصرف بهينه باقي
نمانده است.

گفتيد تفاهمنامههايي هم امضا شده؟


اي�ن روزها بحث مص�رف رو به افزايش


بنزين و احتمال س�هميهبندي آن داغ است.

نظ�ر ش�ما درب�اره س�هميهبندي بنزي�ن

چيست؟

ديگر چه طرحهايي در حال اجرا داريد؟


ما براي بخشهاي فوالد ،سيمان،
آجر ،مرغداريها و ...طرحهايي در قالب
ماده  ۱۲قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
تعري��ف و به معاونت برنامهريزي وزارت
نفت ارسال کردهاي��م؛ منتها از آنجا که
بر مبناي نظر ش��ورايعالي انرژي قرار
بر آن ش��د که احتماال طرحهاي مربوط
به خ��ارج از وزارت نف��ت از طريق بازار
انرژي در دست اج��را قرار گيرد و نه در
قالب م��اده  ۱۲قانون رف��ع موانع توليد
رقابتپذي��ر ،تکليف اي��ن طرحها هنوز
نهايي نش��ده است .تدوي��ن استانداردها
ه��م در حوزهه��اي مختل��ف در ح��ال
پيگيري است .بازنگري در استاندارد قند
و ش��کر اکنون الزم است و نميتوان بر
اس��اس استانداردهاي پيش��ين کار کرد.
بازنگري در استانداردهاي پتروشيميها
ه��م همينط��ور .در ح��وزه جمعآوري
گازهاي مش��عل هم طرحهايي داريم .از
بين طرحهاي ماده  ،۱۲مصوبه ش��وراي
اقتص��اد را ب��راي طرح ب��رقدار کردن
چاههاي کش��اورزي درياف��ت کردهايم
که در اين طرح ،ق��رارداد برقدار کردن
 ۱۰۰حلقه چاه بين ش��رکت بهينهسازي
مصرف سوخت و شرکت سرمايهگذاري
جهاد نصر امضا ش��ده و درخواست براي
امضاي قرارداد  ۲۷۰۰حلقه چاه ديگر هم
در جريان است که شرکت جهاد نصر و

من هميشه شرکت بهينهسازي
مصرف سوخت را به «جوجه
اردک زشتهانس کريستين

اندرسن» تشبيه ميکنم .شرکت
بهينهسازي مصرف سوخت در

مجموعه شرکت ملي نفت قرار
گرفته؛ حال آنکه وظيفه و
اهداف و برنامههاي تعريف شده
در اين شرکت با شرکت مادر
تخصصي خود که توليدکننده
سوخت است ،همراستا نيست

ديگر سرمايهگذاران تاييد صالحيتشده
براي آن هم اعالم آمادگي کردهاند.
موافقيد اجراي اين طرح با تاخير زيادي


همراه شده؟

آغاز طرح منوط به اعالم چاههاي
اولويتدار به شرکت بهينهسازي مصرف
سوخت بود و وزارتخانههاي نيرو و جهاد
کشاورزي بايد اين چاهها را به ما اعالم
ميکردند که اين کار در سال  ۹۶انجام
ش��د و  ۱۳۰هزار حلقه چاه از بين ۲۱۹
هزار حلقه چاه ديزلي کشور را به عنوان
چاههاي اولويتدار معرفي کردند .ما هم
بالفاصله در مرحله نخست ،براي جذب
سرمايه به منظور برقدار کردن  ۲۳هزار
حلقه چ��اه اقدام کرديم .براي  ۱۰۷هزار
حلقه چاه ديگر هم پس از تعيين تکليف
اين  ۲۳هزار حلقه چاه اقدام ميشود.
از بهينهس�ازي مصرف انرژي به عنوان


سوخت پنجم نام برده ميشود .چقدر با آن

موافقيد؟

کامال .ببينيد ژاپن با درک اهميت
بهينهس��ازي مصرف انرژي ،تمرکز خود
را ب��ر اصالح الگ��وي مصرف در بخش

صنعت معط��وف و در گام نخست ،همه
واحدهاي صنعتي را ملزم کرد به بخشي
تحت عنوان بخش مديريت انرژي تجهيز
ش��وند؛ راهي که ما ني��ز دنبال کرديم و
امروز تع��داد قابلتوجه��ي از واحدهاي
صنعتي انرژيبر ،واح��د مديريت انرژي
دارن��د .با اطمين��ان ميگوي��م در ايران
تنها با مديريت تقاضاي انرژي ،ميتوان
بي��ش از توليد و فروش نفت ،درآمدزايي
کرد .مص��داق آن را ميت��وان در نتايج
مثبت عملکرد کميته هماهنگي سوخت
و خ��وراک وزارت نف��ت دي��د .بنابراين
سياسته��اي قيمتي که جاي خود دارد،
اما با اتکا به سياستهاي غيرقيمتي که
در کش��ور ما بسيار کمهزينه هم هست،
ميتوان مع��ادل چند ف��از پارسجنوبي
درآمدزاي��ي داش��ت .چي��ن و روسي��ه
کشورهايي هستند که توانستند در طول
 ۱۰سال ،شدت مصرف انرژيشان را تا
 ۵۰درصد کاهش دهند .ايران هم طبق
هدفگذاريهايي ک��ه دارد ،بايد به اين
سم��ت ب��رود و اين غيرممک��ن نيست.
هميش��ه جايي که مصرف انرژي بيشتر
است ،امکان بهينهسازي انرژي بيشتري
هم وجود دارد.
ب�ه نتايج مثبت عملکرد کميته هماهنگي


س�وخت و خ�وراک اش�اره کردي�د .بيش�تر
توضيح دهيد .خاطرم هست تا مدتها شما
دبير اين کميته بوديد.

اين کميت��ه ايجاد ش��د تا سوخت
بر اساس استاندارده��ا و زيرساختهاي
متناس��ب با فعالي��ت واحدهاي متقاضي
خوراک اختص��اص يابد و همين فرآيند،
در کاهش مصرف سوخت تاثير بسزايي
داشت .طرحهاي ذخيرهسازي گاز هم با
تاکيدات ستاد سوخ��ت زمستاني وزارت
نفت کليد خورد .در همين ماههاي اخير
همکاران من در بخش صنعت ،گزارشي
تهي��ه کردند که نش��ان ميدهد از سال
 ۸۹تاکنون ،با تصميمهاي اتخاذ ش��ده
در اي��ن کميته که ش��رکت بهينهسازي
مص��رف سوخت ه��م عضو فع��ال آن
است ،روزان��ه بهطور ميانگين معادل ۷۹
ميليون مترمکع��ب گاز ،خوراک کمتري
به واحدهاي متقاض��ي اختصاص يافته
است .چرا؟ زيرا ش��يوهنامهاي ايجاد شد
که ب��ر مبن��اي آن ميتوانستيم خوراک
تخصيصي به صناي��ع بزرگ را مديريت
کني��م ،درحاليکه اگر ب��ه صنايع ،به هر
مقدار که ميخواستند سوخت اختصاص
ميدادي��م ،اوضاع بسي��ار متفاوت پيش
ميرفت.
تدويناستانداردهاواختصاصمشوقها


و جرايم هم در زمره سياستهاي غيرقيمتي

اس�ت .از اي�ن ابزاره�ا چگون�ه اس�تفاده
ميشود؟

يکنم تدوي��ن استانداردها
فک��ر م 
بسيار راهگش��ا بوده اس��ت ،هرچند بايد
پذيرف��ت هنوز راه زي��ادي در اين زمينه

پي��ش رو داريم .براي نمون��ه بهواسطه
تدوين استانداردهاي صنعت آجر ازسوي
ش��رکت بهينهسازي مص��رف سوخت،
حدود  ۴۰درصد واحده��اي توليدکننده
آج��ر در سالهاي  ۹۳و  ۹۴غيراستاندارد
ش��ناخته و مکلف ش��دند استانداردها را
رعاي��ت کنن��د ۴۰ .درصد ع��دم تطبيق
نشان ميدهد استانداردهاي ما در صنعت
آجر به ميزان کافي سختگيرانه است .يا
واحدهاي جديداالح��داث توليد سيمان
ب��راي اينکه موفق ب��ه دريافت تاييديه
کميت��ه هماهنگ��ي سوخ��ت و خوراک
ب��راي درياف��ت سوخت ش��وند ،ديگر از
تکنولوژيهاي قديمياستفاده نميکنند
و مص��رف سوخ��ت در صنع��ت سيمان
روندي نزولي به خود گرفته است.
رعايت همه اس�تانداردهاي تدوين شده،


اجباري است؟

اجباري ش��دن استاندارد منوط به
فراهم بودن کامل امکانات براي رعايت
آن استان��دارد خ��اص اس��ت .يعني بايد
واح��د صنعتي امکان رعاي��ت استاندارد
تعيين ش��ده را داش��ته باش��د ت��ا بتوان
استانداردس��ازي را از آن واح��د مطالبه
کرد .اکنون در صنعت فوالد ،نسخههاي
ويرايش شده آن هم اجباري شده است.
اما ب��راي نمون��ه استان��دارد واحدهاي
انجيال ي��ا نمکزداييها هنوز اجباري
نشده .درباره مش��وقها و جرايم هم که
به آن اش��اره کرديد ،بايد بگويم پرداخت
مش��وقها در زمان تدوين قانون اصالح
الگ��وي مص��رف انرژي مص��وب سال
 ۱۳۸۸مجلس ،ب��ه بودجههاي سنواتي،
منابع داخلي و منابع حاصل از هدفمندي
يارانهه��ا ارجاع داده ش��د .ام��ا خب به
ش��رکتها که از مح��ل مناب��ع داخلي
اعتباري تخصيص ندادن��د ،بودجههاي
سنوات��ي ه��م مح��دود ش��د و از منابع
هدفمندي هم که چيزي باقي نماند .پيرو
آن در بحث جرايم هم اعتراضهايي شد
سپس با اي��ن استدالل ک��ه صنعت در
رکود است ،در عمل جريمهکرد مصرف
باالي انرژي هم منتفي شد.
زماني ک��ه اليح��ه هدفمندسازي
يارانهه��ا تصويب ش��د ،ش��ما مديرکل
برنامهري��زي ان��رژي وزارت نف��ت و در
جريان چندوچون اجراي اين قانون بوديد.
فکر ميکنيد چرا هدفمندسازي يارانهها
که از ديد همه کارش��ناسان اقدام خوبي
تلقي ميشد ،نتوانست آنطور که انتظار
ميرفت ثمربخش باش��د؟ زيرا به داليل
متعددي ،اين قانون بد اجرا ش��د .همان
موقع تحقيقات و مطالعات بسياري روي
اين کار انجام شد .مطالعاتي که در برخي
کش��ورها روي اصالح قيمتهاي انرژي
انجام ش��ده بود نش��ان ميداد «هرگونه
اقداميدر اين زمينه بايد با فرهنگسازي
کافي انجام ش��ود و در ضمن بايد دولت
وق��ت محبوبيت کافي داش��ته باش��د ،و

گرن��ه تبع��ات اجتماعي اج��راي چنين
اقداميگسترده خواهد ب��ود» .يا يکي از
کارشناسان بينالمللي درباره اجراي اين
قان��ون ميگفت «ش��ما ميخواهيد پول
(منابع حاص��ل از هدفمندي يارانهها) را
به فقرا بدهي��د ،در حاليک��ه اين منابع
بايد به ترکيبي از فقرا و مصرفکنندگان
تخصي��ص ياب��د» .يعن��ي اي��ن منابع
باي��د افزون بر قش��ر ضعي��ف جامعه به
مصرفکنندگان��ي تعل��ق ميگرفت که
مصرف ان��رژي خود را کاه��ش دادهاند
يا با استف��اده از فناوريهايي با بازدهي
ان��رژي باال تعه��د به کاه��ش مصرف
ميدهن��د .هدف اوليه هم همين بود ،اما
در اجرا سياست وارد ش��د و حتي همان
هدفگ��ذاري نخست مبني ب��ر اينکه
بخش��ي از منابع به دهکهاي کمدرآمد
جامعه اختصاص يابد هم محقق نش��د؛
همه کشور مشمول شدند و عمال منابعي
ب��راي پرداخ��ت در ازاي ذخي��ره انرژي
ي��ا بخش تولي��د باقي نمان��د .معتقدم با
توجه به کار ش��بانهروزي و حجيميکه
انجام ش��ده بود و فرهنگس��ازياي که
آن زمان انجام ش��د ،اگ��ر سياست ورود
نميکرد و قانون بهدرستي پياده ميشد،
ميتوانستيم آثار مثبت اصالح قيمتها و
اصالح الگوي مصرف را در جامعه شاهد
باشيم.
و مش�مول ش�دن همه دهکه�ا ،دولت و


بيش از همه نفت را تحت فشار قرار داد .چرا

تصميم تغيير کرد و همه مشمول شدند؟

در آن زمان ،آمار نشان ميداد حدود
 ۱۲ميليون نفر زير پوش��ش کميتهامداد
امام خميني و سازمان بهزيستي هستند
و ق��رار بر اين بود ک��ه  ۵۰درصد منابع
حاص��ل از هدفمندي تنه��ا به اين گرو ه
تعلق گيرد ،اما به داليلي تصميم بر اين
شد که تعداد افراد مشمول به  ۲۱ميليون
نفر برسد .باز با اختالفنظر بر سر اينکه
چگون��ه و ب��ا اتکا به چ��ه معيارهايي۹ ،
ميليون نفر ديگ��ر را (به جز  ۱۲ميليون
نفر) مش��مول دريافت کنند و همينطور
مشکالت آماري پيشرو ،مقرر شد همه
مشمول شوند .حتي فکر ميکنم در ابتدا
ق��رار بود تنها چهار عض��و از هر خانواده
مشمول شوند ،اما سپس اين تصميم هم
تغيير کرد و قرار ش��د يارانه به هر تعداد
فرزندي که در خانواده است ،تعلق گيرد.
خالصه اينگونه شد که منابع حاصل از
اجراي اين قانون نه تنها به مقدار کافي
به بخش توليد تعل��ق نگرفت و به ازاي
بهينهسازي مصرف انرژي پرداخت نشد،
بلکه براي پرداخ��ت نقدي يارانه به کل
جامع��ه ،از منابع داخلي نفت هم استفاده
ش��د و در عم��ل اعتباري ب��راي توسعه
باق��ي نماند .به اين ترتي��ب ،هدفمندي
يارانهه��ا با وجود اثرگ��ذاري مطلوب بر
اقتص��اد ،دولت را در اج��راي طرحهاي
توسعهاي تضعيف کرد .اين در شرايطي

سهميهبن��دي يعني اب��زاري براي
مه��ار مصرف .حوالي س��ال  ۸۶که اين
طرح کليد خ��ورد ،پيشبيني ش��ده بود
اگر مصرف ب��ا هم��ان روال ادامه يابد،
مص��رف روزانه بنزين تا پي��ش از سال
 ۱۳۹۰به  ۱۰۰ميليون ليتر در روز برسد؛
مق��دار مصرفي کهام��روز چالشبرانگيز
ش��ده اس��ت .سهميهبن��دي در مقاطع
زماني مانند اين اواخر که مصرف بنزين
بهطور فزايندهاي باال رفته ،اقدام موثري
است .اکن��ون با چنين مق��دار مصرفي،
بايد ساالنه يک پااليش��گاه تقريبا ساده
ساخته شود تا بتوان به تقاضاي فزاينده
بنزي��ن در کش��ور پاس��خ داد و چني��ن
شرايطي ممکن نيست.
پس با اعمال سياستهاي قيمتي هم در


بحث بنزين موافقيد؟

خاطرم هست در سالهاي گذشته،
زمان��ي ک��ه قيمت قي��ر  ۱۰برابر ش��د،
صادرات قير ايران به پاکستان چند برابر
افزايش پيدا کرد .چرا؟ زيرا تا پيش از آن،
آمار قاچاق قير به ش��دت باال بود ،اما با
باالرفتن قيمت داخلي قير ،قاچاق توجيه
اقتصادي خود را از دست داد و خريداران
خارجي هم ب��ه جاي خريد از قاچاقچي،
ناگزير شدند از دولت قير خريداري کند.
حاال همي��ن را ش��بيهسازي کنيد .البته
رانت و فضاسازيه��اي سياسي هم در
جلوگيري از اعمال سياستهاي قيمتي

متوليان و نهادهاي حاکميتي
بهين هسازي مصرف انرژي در
کشور يعني شرکت بهين هسازي
مصرف سوخت و سازمان
انرژيهاي تجديدپذير
و بهرهوري انرژي برق
(ساتبا) ،به ترتيب زيرمجموعه
شرکت ملي نفت ايران و
توانير هستند ،درحاليکه
مسئوليتهايشانفرابخشي
است و با اختياراتشان
تناسب ندارد

بيتاثير نيست.

در زم�ان افزاي�ش قيم�ت قي�ر چگون�ه


فضاسازي کردند؟

به انحاي مختل��ف از جمله آنکه
مخالف��ان افزاي��ش قيم��ت ،از رسانهها
استف��اده ابزاري کردن��د و اينطور جلوه
دادند ک��ه اگر قيمت قي��ر افزايش يابد،
قيمت مسک��ن سر به فل��ک ميگذارد؛
حال آنکه تاثير قيمت قير در مسکن در
حد چند ده��م درصد بود .رانت و قدرت
را نباي��د دست کم گرف��ت .براي نمونه
در دنيا با افزاي��ش قيمت بنزين ،قيمت
خ��ودرو را کاهش ميدهند و حاال ببينيد
چقدر بايد قدرت نف��وذ خودروسازان در
ايران باال باشد که افزايش قيمت بنزين
هم تاثي��ري روي قيمت توليداتش��ان
نميگذارد و چه بسا قيمتها را افزايش
ميده��د .مجموع اين مسائل را که کنار
هم بگذاريد ،ميبينيد طبيعي است موانع
زي��ادي پي��شروي تصميمهاي درستي
مثل افزايش قيمت بنزين باشد.
يتواند
توسعه انرژيهاي تجديدپذير م 


به تسريع فرآيندهاي اصالح الگوي مصرف

کمک کند؟

مسير توسعه انرژيهاي تجديدپذير
در ايران هم��وار نيست .نميگويم مسير
مسدود است ،اما ميگويم هموار نيست.
توسع��ه انرژيهاي تجديدپذي��ر در دنيا
هميشه پس از به ثمر رسيدن طرحهاي
بهينهسازي مص��رف انرژي کليد خورده
است .چرا؟ اکنون توضيح ميدهم .براي
نمونه ،با خام��وش کردن تعدادي المپ
در خانه ،بدون هي��چ هزينهاي ميتوان
مقداري انرژي ذخي��ره کرد .وقتي همه
روشه��اي بدون هزينه را امتحان کنيم
و به نتيج��ه نرسيم ،نوبت به روشهايي
ميرسد ک��ه کميهزينهبر هستند .مثال
ميرويم س��راغ دوجدارهکردن پنجرهها.
خالصه آنقدر روشهاي مختلف اصالح
الگ��وي مصرف به کار برده ميش��ود تا
ديگر فق��ط گزينههاي��ي روي ميز باقي
ميماند که بسيار پرهزينه هستند .وقتي
به اين نقطه سربهسر ميرسيم ،استفاده
ي
از انرژيهاي تجديدپذير به عنوان انرژ 
گ��ران توجيه اقتصادي پيدا ميکند ،زيرا
ديگر با هزينههاي کمتر ،امکان کاهش
مصرف انرژي نيس��ت .به عبارت ديگر،
طبيع��ي اس��ت ت��ا وقت��ي ميتوانيم با
روشهايي س��اده و کمهزينه ،تقاضاي
انرژي را مديريت کنيم و مصرف انرژي
را کاهش دهيم ،برايمان توجيه اقتصادي
ندارد سراغ انرژيهاي تجديدپذير برويم.
م��ا در ايران در چنين موقعيتي هستيم و
کشورهاي پيش��رفته در نقطه بعدي ما.
يعني راههاي بهينهسازي مصرف انرژي
را ط��ي کردهان��د و به جاي��ي رسيدهاند
که هزينهکرد ب��راي توسعه انرژيهاي
تجديدپذير برايش��ان صرف��ه اقتصادي
دارد.
ب�ا اين تفاس�ير ،هرچه قيمت حاملهاي


ان�رژي پايينت�ر باش�د ،اس�تفاده از
تجديدپذيره�ا ه�م توجي�ه کمت�ري دارد.
درست است؟

دقيق��ا .ب��راي توسع��ه انرژيهاي
تجديدپذي��ر ،ابتدا بايد مسير بهينهسازي
مص��رف انرژي را کامل ط��ي کنيم و از
سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي در اين
مسير غافل نشويم .اينهمه منوط به آن
است که در فض��اي اقتصادي مبتني بر
دانايي حرکت کنيم.
زمزم ههاي�ي مبني بر تش�کيل س�ازمان


بهينهسازي مصرف انرژي به گوش ميرسد.

ارزيابي شما نسبت به چنين طرحي چيست؟

من هميش��ه اي��ن ش��رکت را به
«جوج��ه اردک زش��تهانس کريستين
اندرس��ن» تش��بيه ميکن��م .ش��رکت
بهينهسازي مصرف سوخت در مجموعه
شرکت ملي نفت قرار گرفته؛ حال آنکه
وظيف��ه و اهداف و برنامهه��اي تعريف
ش��ده در اين ش��رکت با ش��رکت مادر
تخصصي خود ک��ه توليدکننده سوخت
است ،همراست��ا نيست .به عبارت ديگر،
متوليان و نهادهاي حاکميتي بهينهسازي
مصرف انرژي در کش��ور يعني ش��رکت
بهينهسازي مصرف سوخ��ت و سازمان
انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي
ب��رق (ساتبا) ،ب��ه ترتي��ب زيرمجموعه
ش��رکت ملي نفت ايران و توانير هستند،
درحاليکه مسئوليتهايشان فرابخشي
است و ب��ا اختياراتش��ان تناسب ندارد.
اگر خاطرتان باش��د ،سازم��ان استاندارد
هم ب��ه داليلي از اين دس��ت که کامال
ه��م منطقي و درست ب��ود ،از مجموعه
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت خارج
شد .مديريت تقاضاي انرژي بسيار مهم
است و در کشوري که اقتصادش مبتني
ب��ر انرژي است ،بايد از اين حوزه حداقل
يک عضو در هيئت وزيران حضور داشته
باش��د .البته با تالشهايي که در دست
اقدام است ،گويا بحث تش��کيل سازمان
بهينهس��ازي مص��رف ان��رژي در حال
بررسي است کهاميدوارم نتايج بررسيها
براي کشور منشا خير باشد.
هانيه موحد

بورس
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در نامه اي به وزير نفت مطرح شد؛

پنج پيشنهاد براي افزايش جذابيت و اثرگذاري
عرضه نفت در بورس
دان�ش نفت :ش�بکه کانونه�اي تفکر

اي�ران در نامه اي به وزير نفت ،با قدرداني از
تالشهاي اين وزارتخانه براي تحقق عرضه
نف�ت در بورس ،پنج پيش�نهاد براي افزايش
جذابيت و اثرگذاري اين سازوکار ارائه داد.

ش��بکه کانونهاي تفکر ايران (ايتان)
با ارسال نامه اي به بيژن زنگنه ،وزير نفت
ضمن قدرداني از تالشهاي صورت گرفته
در وزارت نف��ت و ساير دستگاههاي مرتبط
براي تحقق عرض��ه و فروش نفت خام در
بورس به عنوان يکي از راهبردهاي بي اثر
کردن تحريمها ،پنج پيشنهاد براي افزايش
جذابيت اي��ن سازوکار براي فعاالن تجارت
نفت و گسترش عمق و ميزان اثرگذاري آن
ارائه داد.در بخش پاياني اين نامهامده است:
«اميد است ب��ا ادامه اقدامات مثبت صورت
گرفته و تقويت آن ،به زودي ش��اهد عرضه
و فروش تمامينف��ت خام و ميعانات گازي
صادرات��ي اي��ران در بورس و ب��ه باالترين
قيمت ممکن باشيم».
متن کامل اين نامه شبکه کانونهاي
تفکر ايران به وزير نفت به اين شرح است:
جناب آقاي مهندس زنگنه
وزير محترم نفت
با سالم و احترام؛
ب��ه استحضار ميرساند در ش��رايطي
که کشور ايران با بدعهديهاي کشورهاي
غرب��ي در پرون��ده هست��هاي و بازگش��ت
تحريمه��ا مواج��ه ش��ده اس��ت ،پيگيري
اقدامات الزم ب��راي بياثر کردن تحريمها
مهمترين راهبرد کش��ور خواه��د بود .اين
راهبردها عموم ًا در ش��رايط غيرتحريمينيز
براي کش��ور ضروريان��د .عرضه نفت خام
در ب��ورس يک��ي از اي��ن راهبرده��ا است

ک��ه پيگي��ري تحق��ق آن توس��ط وزارت
نفت نش��اندهنده اراده و ع��زم جدي اين
وزارتخانه ب��راي تقوي��ت زيرساختهاي
ق��درت اقتص��ادي و ش��ايسته تقدير است.
اکنون پس از دو عرضه موفق محمولههاي
نفت خام در بورس انرژي و به فروش رفتن
تماميي��ک ميليون بش��که مقرر ،بر اساس
مصوبه ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران
قوا ،ضمن قدردان��ي از تالشهاي صورت
گرفت��ه در وزارت نفت و ساير دستگاههاي
مرتب��ط براي تحقق عرض��ه و فروش نفت
خ��ام در بورس ،در ادامه برخي پيش��نهادها
ب��راي افزايش جذابيت اي��ن سازوکار براي
فعاالن تج��ارت نفت و گست��رش عمق و

ميزان اثرگذاري اين سازوکار ارائه ميشود:
 -۱ت��داوم و ثب��ات عرض��ه:
سرمايهگذاري بخش خصوصي در سازوکار
خري��د نفت خام از ب��ورس و ايجاد روابط و
زيرساخته��اي الزم ب��راي فعاليت در اين
ب��ازار نيازمن��د اطمين��ان از ت��دوام و ثبات
عرض��ه است .بنابراين پيش��نهاد ميش��ود
وزارت نفت با اخ��ذ مجوزهاي الزم ،اعالم
کند که تا حداقل تا  ۵سال درصد مشخصي
از ص��ادرات نفت خود را ب��ه صورت منظم
(مثال هفتگي) در بورس عرضه خواهد کرد.
 -۲تن��وع در حاملهاي عرضه ش��ده:
تن��وع ن��وع محمولهّهاي عرضه ش��ده اين
امکان را فراهم ميکند تا فعاالن حوزههاي

مختل��ف تجارت نف��ت امک��ان حضور در
اين بازار را داش��ته باش��ند و تع��داد و ابعاد
ش��رکتهاي فع��ال در فرآين��د خريد نفت
خام افزايش يابد .بنابراين پيشنهاد ميشود
محمولههاي ميعانات گازي صادراتي و نفت
خام سنگي��ن صادراتي نيز ب��ه عرضههاي
فعلي اضافه شود.
 -۳افزوده ش��دن امکان تسويه کامل
ب��ه ريال :امک��ان تسويه ريال��ي نيز باعث
ميش��ود زمينه براي حضور ش��رکتهاي
بيشتري در فرآيند معامالت نفت در بورس
فراهم ش��ود .زيرا برخ��ي از فعاالن ممکن
است براي تسويه ارزي با مشکالتي مواجه
باش��ند ي��ا مخاطره اي��ن ن��وع از تسويه را

ب��اال ارزيابي کنند و در نتيج��ه وارد فرآيند
معامالت نشوند.
 -۴کاه��ش حجم پاي��ه و ايجاد بازار
ثانوي��ه :پيش��نهاد ميش��ود نفت خ��ام در
قال��ب حوالههايي کم حج��م (مثال ۱۰۰۰
بش��کهاي) و قاب��ل انتقال ب��ه غير ،عرضه
ش��ود و خري��داران اي��ن امکان را داش��ته
باش��ند تا در يک ب��ازار ثانوي��ه حوالهها را
خري��د و ف��روش کنند .تحوي��ل نفت خام
تنها در صورتي انجام خواهد ش��د که حجم
مجموع حوالههاي در اختيار يک ش��خص
حقوقي به حداقل مشخصي (کمترين حجم
محموله) رسيده باش��د .در اين صورت هم
امکان شناسايي خريداران نفت خام کاهش
ميياب��د و هم اين امکان به وجود ميآيد تا
افراد بيشتري وارد معامالت نفت خام شوند
و وجه آن را نقد بپردازند.
 -۵ديپلماس��ي عموم��يو توضي��ح
سازوکار عرض��ه نفت خام در بورس :تبيين
مزيتها و ويژگيه��اي مثبت عرضه نفت
خام در بورس باعث ميش��ود ش��رکتها و
سرمايهگذاران بيش��تري با آن آش��نا شوند
و انگي��زه الزم ب��راي حض��ور در اين بازار
را پي��دا کنند .بنابراين پيش��نهاد ميش��ود
شرکت ملي نفت و شرکت بورس انرژي به
صورت فعال با برگزاري جلسات ،رويدادها
و حض��ور در رسانهه��اي عموميابع��اد و
ويژگيه��اي سازوک��ار حاض��ر را تش��ريح
کنند.
امي��د است ب��ا ادامه اقدام��ات مثبت
ص��ورت گرفت��ه و تقوي��ت آن ،ب��ه زودي
ش��اهد عرضه و ف��روش تمامينفت خام و
ميعانات گ��ازي صادراتي ايران در بورس و
به باالترين قيمت ممکن باشيم.

مديرامور بين الملل شرکت ملي نفت:

دانش نفت :مدير امور بينالملل شرکت

عرضه نفت خام در بورس انرژي ادامه مييابد

ملي نفت ايران با اش�اره به عرضه آزمايشي
موف�ق ح�دود يک ميلي�ون بش�که نفت خام
در ب�ورس ان�رژي ايران ،اعالم ک�رد :فرايند
عرض�ه نف�ت خ�ام در ب�ورس ان�رژي ادامه
خواهد يافت.

مرحله دوم عرضه نفت خام در بورس
انرژي با موفقيت انج��ام و تمام  ۷۰۰هزار
بش��که نفت خام عرضه شده ،با قيمت ۶۴
دالر و  ۹۷سنت معامله شد .پيش از اين نيز
در مرحله نخست عرضه (شش��م آبانماه)،
از مجموع يک ميليون بش��که نفت عرضه
ش��ده ۲۸۰ ،هزار بش��که نفت با قيمت ۷۴
دالر و  ۸۵سن��ت معامل��ه ش��ده بود.سعيد
خوش��رو در اين ب��اره ميگوي��د« :فروش
هش��ت محمول��ه  ۳۵ه��زار بش��ک هاي در
عرض��ه نخست و ف��روش  ۲۰محموله ۳۵
هزار بش��کهاي در مرحله دوم ،در مجموع
عرضه آزمايشي موفقي را در بورس انرژي
رق��م زد .در جريان اين عرضه آزمايش��ي،
بازخوردهايي را دريافت کردهايم و همچنان
منتظر پيشنهادها و نظرهاي سازنده بخش
خصوص��ي هستيم تا با لح��اظ کردن آنها،
نق��اط قوت ک��ار را افزايش دهي��م و فضا
را ب��راي عرض��هاي موفقت��ر و مطمئنتر
فراهم کنيم ۷۰۰ ».هزار بش��که نفت خام
عرض��ه ش��ده در رين��گ بينالملل بورس
ان��رژي ايران ،دي��روز در قالب سه سفارش
خريد ش��امل  ۲سفارش خري��د  ۲۴۵هزار
بش��کهاي و يک سفارش خريد  ۲۱۰هزار
بش��کهاي ،در مجموع با ارزشي نزديک به
 ۶هزار و  ۵۰۰ميليارد ريال معامله ش��د .در
اين مرحل��ه از عرضه ،مهلت تسويه بخش
ارزي مبل��غ صورتحساب نهايي (نسبت به
اطالعيه عرضه پيش��ين) از  ۵۰روز به ۶۰
روز پس از تاريخ بارگيري محموله افزايش
يافت.خوش��رو با اش��اره ب��ه تصميمگيري

درباره افزايش مهل��ت تسويه ارزي به ۶۰
روز و همينطور انعطاف قيمتي در عرضه،
يادآور ميش��ود« :همانطور که پيش از اين
ه��م گفته بودم ،ش��رکت مل��ي نفت ايران
شرايط مساعدي را براي خريد نفت خام از
طريق بورس انرژي براي بخش خصوصي
فراهم کرده است و معتقديم هيچ خريداري
نميتوان��د ب��ه ط��ور مستقي��م راحتتر از
فرآيندي که در بورس انرژي شکل گرفته،
نفت خريداري کند».بر اساس اين گزارش،
در مرحله نخست عرضه نفت خام در بورس
ان��رژي ،نفت با قيمت پاي��ه  ۷۹دالر و ۱۵
سنت عرضه و با قيمت  ۷۴دالر و  ۸۵سنت
براي هر بش��که معامله شد .در مرحله دوم
ني��ز نفت با قيمت پايه  ۷۱دالر و  ۵۹سنت
روي تابلوي معامالت رف��ت و سرانجام با
قيمت  ۶۴دالر و  ۹۷سنت معامله ش��د که
خوشرو اين تغيير قيمت را ناشي از کاهش
قيم��ت جهاني نفت عنوان ميکند« :قيمت

مرحله دوم عرضه نفت خام
در بورس انرژي با موفقيت
انجام و تمام  ۷۰۰هزار
بشکه نفت خام عرضه شده،
با قيمت  ۶۴دالر و  ۹۷سنت
معامله شد .پيش از اين نيز
در مرحله نخست عرضه
(ششم آبا 
نماه) ،از مجموع
يک ميليون بشکه نفت عرضه
شده ۲۸۰ ،هزار بشکه نفت
با قيمت  ۷۴دالر و ۸۵
سنت معامله شده بود

کنوني نفت نسبت ب��ه زماني که اطالعيه
نخست عرضه نفت خ��ام در بورس انرژي
منتش��ر ش��د ،تقريبا حدود  ۱۵دالر کاهش

يافته و اين کاه��ش قيمت به طور طبيعي
در قيم��ت ف��روش نفت در ب��ورس انرژي
ه��م اثرگذار است ،هم��ان گونه که قيمت
نهايي ني��ز با توجه به قيم��ت روز نفت در
زمان تحويل تعديل خواهد شد».وي ادامه
ميدهد« :بدون تع��ارف بگويم ،در مرحله
نخس��ت عرض��ه ،بخش خصوص��ي کار را
جدي نگرفته بود ،اما پس از مشاهده فرآيند
عرض��ه در مرحله نخس��ت و انعطافهاي
نف��ت در فروش ،باور ک��رد نفت به معناي
واقعي فروشنده است».خوشرو در عين حال
به نکته مهمياشاره ميکند« :فرآيند عرضه
نفت خام در بورس ،دو بخش دارد که يک
بخ��ش آن به عرضهکننده ،يعني ش��رکت
ملي نفت ايران مربوط ميشود و بخش دوم
کار ،بهامادگي کافي خريداران بستگي دارد
که بخش عمده آن ب��ه موفقيت خريداران
در يافتن مقصد نهايي و ارائه ضمانتامههاي
معتب��ر بانکي منوط اس��ت .بنابراين بخش

خصوص��ي در ادام��ه اين رون��د ،بايد توان
خ��ود را در ش��ناسايي بازاره��اي نهايي و
ش��ناخت جزئيات عملياتي تقويت و نسبت
به اخ��ذ ضمانتنامه بانکي نيز اقدام کند که
بديهي است رقم اين ضمانتنامه در صورت
ل توجه خواهد بود».
تجميع محمولهها ،قاب 
ب��ر اساس اين گ��زارش ،همانط��ور که در
اطالعي��ه عرضه نفت خام در بورس انرژي
آمده است :فروش نفت در بورس انرژي به
ص��ورت  ۲۰درصد ريالي و  ۸۰درصد ارزي
خواهد بود که تسويه بخش ريالي (براساس
نرخ تسعي��ر سنا) بهصورت نق��دي قبل از
تحوي��ل محموله و تسوي��ه بخش ارزي به
صورت اعتباري ،با ارائه ضمانتنامه بانکي
تعهد پرداخ��ت ريالي معتب��ر از بانکهاي
مورد قبول ش��رکت ملي نفت ايران ،پس از
تحويل محموله صورت ميگيرد .همچنين
متقاضي��ان خريد براي ش��رکت در معامله،
بايد  ۱۰درصد ارزش سفارش را به صورت
ريالي به ميزان پيشپرداخت پيش از عرضه
به حس��اب اعالميش��رکت سپردهگذاري
مرکزي اوراق به��ادار و تسويه وجوه واريز
کنن��د که در صورت انجام معامله بخش��ي
از  ۲۰درصد ريالي محسوب خواهد ش��د.با
دو مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژي
ايران و معامله  ۹۸۰هزار بش��که نفت خام،
ش��رکت ملي نفت اي��ران آمادگي ،تمايل و
عزم خ��ود را براي عرضه نف��ت در بورس
ثابت کرد و با پايان عرضه آزمايشي ،در پي
آن اس��ت که با دريافت بازخوردها ،استفاده
ازنظ��رات بخ��ش خصوص��ي و درياف��ت
مجوزهاي الزم ،ش��رايط را ب��راي عرضه
مجدد نفت در بورس فراهم کند؛ رويکردي
ک��ه اگر ب��ا افزاي��ش سط��ح توانمندي و
مش��ارکت بخش خصوصي نيز همراه شود،
ميتواند عرضه پاي��دار نفت خام در بورس
انرژي را به دنبال داشته باشد.

با آغاز تحريمهاي نفتي عليه ايران اين کشور به فروش
بخش��ي از توليد نفت خود در ب��ورس انرژي و فروش آن به
بخ��ش خصوص��ي روي آورده است که اي��ن مسئله اقتصاد
ايران را رش��د خواهد داد .البته با آغ��از دور دوم تحريمهاي
آمريکا عليه ايران صادرات نفت اين کشور تا حدودي کاهش
يافته و از بيش��ينه خود در ماه ميبا رقم  2.7ميليون بش��که
در روز به  2.2بش��که در م��اه اکتبر رسي��ده است .عليرغم
آنکهامريکا از ه��دف اوليه خود در به صفر رساندن صادرات
نفت ايران عقبنش��يني کرده و به خريداران عمده نفت اين
کشور معافيت داد است ،اما به نظر ميرسد ايران نيز نخواهد
توانست ت��ا زماني که تحريمهاي آمريک��ا پابرجا هستند به
بيشينه صادرات نفت خود برسد .براي آنکه اين کشور بتواند
کانالهاي جايگزين براي فروختن نفت خود در بازار جهاني
ايجاد کند مقامات ايراني يک طرح قديميشامل عرضه نفت
در بورس ان��رژي را دوباره فع��ال کردند.اين طرح نخستين
ب��راي در سال  2012و با آغاز خري��د و فروش فرآوردههاي
نفت��ي در اي��ن ب��ورس کليد خورده ب��ود .تا پي��ش از هفته
پي��ش بورس انرژي ايران بست��ر مبادله فرآوردههاي نفتي و
محصوالت پتروشيميبود اما نفت خام در آن خريد و فروش
نميشد .در اين بورس همچنين ميعانات گازي و برق نيز داد
و ستد ميشد.طرح اوليه عرضه نفت خام در بورس انرژي در
ف��از نخست تحريمهاي عليه ايران در سال  2011تا ،2013
مطرح ش��د اما به داليل مختلف اجرايي نشد.ش��رکت ملي
نف��ت ايران اما با عبور از موان��ع نخستين محموله نفت خام
خود را از طريق بورس انرژي عرضه کرد .دولت ايران اعالم
کرده است که تنها شرکتهاي خصوصي اجازه خريد نفت را
خواهند داشت.سوال اينجاست که آيا اين کانال جديد فروش
نف��ت ميتواند فرصتهاي جديدي را براي بخش خصوصي
ايران در کنار باال بردن صادرات نفت اين کشور فراهم کند؟
با نگاه به پيشنيازهاي بخش خصوصي در خريد نفت
خ��ام از بورس ان��رژي که از سوي ش��رکت ملي نفت ايران
تعيين شده است به اين نتيجه ميرسيم که اين بورس جاي
ش��رکتهاي تازهکار نخواهد بود .يکي از پيشنيازهاي ورود
به بورس انرژي براي بخش خصوصي اين است که شرکت
حاض��ر يا باي��د قرارداد مستقي��م با يکي از پااليش��گاههاي
نفتي داش��ته باش��د و يا اينکه سهامدار يک پااليشگاه باشد.
به نظر ميرسد مش��وقهاي قيمت��ي ميتوانند انگيزه خوبي
ب��راي بخش خصوصي پااليش��گاهي در خريد نفت ايران و
صادرات عليرغم تحريمهاي آمريکا باش��د .از طرف ديگر به
نظر ميرسد شرکت ملي نفت ايران تمايل دارد تا به صورت
مستقي��م اين تخفيف را به خري��داران خود در خارج بدهد تا
اينک��ه آن را در بورس ان��رژي اعمال کند .در عين حال اين
طرح شروع کندي داش��ته است که نشان ميدهد بازيگران
حاضر در اين بورس هنوز به طور کامل براي مش��ارکت در
ص��ادرات نفت اي��ران و يا پاالي��ش آن ندارند.يکي ديگر از
مش��وقهاي حضور بخش خصوصي در بورس انرژي ايران
اين است که خريداران براي خريد محمولههاي نفتي تنها به
پرداخت  20درصد قيمت ريالي محموله نياز دارند .به عبارت
ديگر حاضران در بورس انرژي ميتوانند پس از پرداخت 20
درصد قيمت محمول��ه آن را خريداري کرده به بازار جهاني
برده و بفروش��ند و پ��س از آن پول نف��ت را پرداخت کنند.
در عي��ن حال اما ش��ايد باز هم موانع��ي در اين مسير وجود
داش��ته باش��د که از جمله آن ميتواند به عدم توانايي بخش
خصوصي در پرداخت همين  20درصد باشد .از منظر شرکت
ملي نفت ايران پايين بودن قيمت نفت مش��کلي نيست چرا
که خود اين ش��رکت در ساي��ه تحريمهاي آمريکا تخفيفات
خوب��ي را براي خريداران در نظر گرفته است .از طرف ديگر
ديرکرد پرداخت پول نفت نيز براي ش��رکت ملي نفت ايران
محل اخت�لاف نخواهد بود چرا که خري��داران ميتوانند در
اين زمينه با ش��رکت توافق کنند.مش��کل فقط احتمال عدم
پرداخت نفت دريافتي از سوي ش��رکتها است .دقيق ًا شبيه
همان کاري که باب��ت زنجاني انجام داد و  2.7ميليارد دالر
از اي��ران نف��ت گرفت ولي پول آن پرداخت نش��د .به خاطر
همي��ن مسائل بود ک��ه تا پيش از اين بي��ژن زنگنه مخالف
عرض��ه نفت خ��ام در بورس انرژي ب��ود .وي معتقد بود که
تمام ابهامات در اين زمينه برطرف شود.با اين حال با عرضه
نف��ت خام در بورس ان��رژي ايران اين پتانسي��ل وجود دارد
ک��ه اين مسئله به رش��د اقتصادي اين کش��ور منجر ش��ود.
محمدرض��ا پورابراهيميدبي��ر کميسي��ون اقتصادي مجلس
ش��وراي اسالمياخي��را ً طي نام��هاي به وزير نف��ت ايران 6
راهکار براي باال بردن بهرهوري در بورس انرژي اين کشور
پيش��نهاد کرده است که از جمله آنه��ا ارائه زمانبندي درباره
حجم نفت ارائه شده در بورس انرژي ،تقويت پااليشگاههاي
بوميو تأسيسات پتروپااليش��گاه ب��راي خريد نفت از بورس
ان��رژي ،و ايجاد ابزارهاي جديد سرمايهگ��ذاري نظير اوراق
و ديگ��ر گزينهها براي ورود ش��رکتها ب��ه اين حوزه است.
در واق��ع از منظر ک�لان اقتصادي بهتري��ن کارايي بورس
ان��رژي ايران ميتواند تقويت ظرفيت داخلي در اين کش��ور
باش��د .اج��راي اين طرح ه��م ميتواند به نف��ع وزارت نفت
اين کش��ور باش��د و هم ميتواند به نفع ک��ل اقتصاد ايران
تمام ش��ود .چرا که پااليش��گاهها و تأسيسات پتروش��يميرا
به سمت ب��اال بردن ظرفيت و به��رهوري خود سوق داده و
سپس اي��ن امکان را ب��راي آنها فراهم ميکن��د تا با خريد
هر چه بيش��تر نفت و ميعانات گازي صادرات بيشتري انجام
دهد .البته اين مسئله تنها زماني تحقق خواهد يافت که آنها
بتوانند ب��ه درآمدهاي ارزي خود حاص��ل از صادرات دست
يابند.

Oil
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No Country Can Stop Iran Oil
Exports: MP
global oil market cannot replace Iran’s
oil with other supplies, and, therefore,
has issued waivers from sanctions to
eight countries to continue buying oil
from Iran,” the MP added.He further
said that the new round of sanctions
were only imposed by the US on
Iran, not the world, while under the
previous sanctions, no country was
legally authorized to cooperate with
Iran. “Even at that time, we managed
to sell our oil.”

A member of the Iranian parliament
said no country could prevent Iran
from developing its oil industry or call
a halt to its oil exports.
Speaking to Shana, Shahbaz Hassanpour Biglari said the sanctions would
harm the US more than Iran, adding
despite the fact that a number of countries had dishonored their commitments towards Iran, the country had
managed to find new customers for its
oil.“The US knows already that the

Isfahan Refinery Ready to Launch New Distillation Unit
The distillation unit of the phase 3 of
Isfahan Refinery’s optimization plan
is ready for startup to add at least
120,000 barrels to the plant’s production capacity, an official with the
refinery announced.
The deputy director of Isfahan Refinery’s Engineering and Development,
Naser Kheiri, said 70 percent of the
plant’s optimization equipment had
been produced domestically, adding

the unit took 36 months to complete
with €32 million and Rls. 3,120 billion of investment.He added that the
distillation and Liquefied Petroleum
Gas (LPG) units of phase 3 were
pre-commissioned and would come
on-stream in a maximum of three
months.Once operational, the unit will
add 15,000 liters per day to the plant’s
production capacity.Referring to the
environmental impacts of the refiner-

ies light products, he said: “By setting
up this unit, the amount of pollutant
emissions from the refinery›s production will be significantly reduced
and more fuel oil will be produced
at the refinery.»Kheiri said prior to
inauguration of the unit, Isfahan Oil
Refinery operated with 2 distillate
units of 145,000 barrels capacity, and
processed 370,000 barrels of oil per
day.

NIOC to Continue Selling Oil on Energy Exchange
The National Iranian Oil Company
(NIOC) intends to continue offering
oil cargoes on the Iran Energy Exchange (IRENEX), a senior NIOC
official said.
Speaking to Shana, Saeid
Khoshrou, director of international

affairs at NIOC, said the company would continue selling oil at
IRENEX given its successful experience in the market. In an attempt
to sell oil to the Iranian private sector, the company started large scale
offering of crude oil with a million

barrels at IRENEX. During the
Sunday session of IRENEX, a total
of 700,000 barrels of crude oil was
traded at $64.97/b.In the previous
round of offers, NIOC sold 280,000
barrels at IRENEX on October
28.He said NIOC was consider-

Trading of Crude Oil on IRENEX

ing extension of the deadline for
settlement of the purchases to 60
days.“NIOC has eased the purchasing process in the energy exchange
to ensure that no cargoes could be
purchased more easily outside of
the market,” the official added.

News
NIOC CEO Delegates Powers
to Deputy

National Iranian Oil Company (NIOC) CEO
Ali Kardor delegated his powers as the
company’s CEO to his deputy for production
affairs, Mohsen Paknejad, on Tuesday.
Mr. Kardor wrote a letter addressing Mr.
Paknejad in which he authorized the latter to
sign all NIOC documents now that Kardor is
retired. Considering the requirement to enforce
the retirement age ban in Iran, which includes
Ali Kardor, NIOC CEO, as well, he has put
Mr. Paknejad at the helm of NIOC until the
new CEO of the company is appointed.

US Failed to Call a Halt to
Iran Oil Exports: Veep

First Vice President Eshaq Jahangiri said: “Iran
has so far managed to export oil as much as it
needed and the US has had to issue sanctions
waivers to eight countries to continue buying
oil from Iran.”
The official said on Monday that the US tried
to create uncertain circumstances in Iran
after Donald Trump took office in the White
House.Since May, the US has pursued diverse
approaches towards Iran and had announced
it would re-impose sanctions on Tehran by
November 4, he added.Mr. Jahangiri stated
that a major portion of the enemies’ plots were
foiled by the efforts carried out domestically
including sale of oil under US pressure.“No
state except for the Zionist regime and certain
regional countries have supported US sanctions on Tehran,” the official added.The first
vice-president first said that the Rouhani administration had worked out methods to ensure
continuation of Iran’s oil exports.

Iran›s Oil Industry Activities,
Unsanctionable: MP

The deputy chairman of the Hope Faction of
the Iranian Parliament said Iran’s oil industry
would continue to develop despite sanctions.
“Stopping Iran›s oil exports is nothing but an
empty slogan, because we have our customers
and have also found new ones,” said Abdul
Karim Hosseinzadeh in an interview with
Shana.Pointing out that the supply and demand
of the world›s crude oil markets are clear, the
MP said: «The demand for oil in the market
exceeds that Trump claims, so our oil exports
will not go down to zero, and as we witnesses,
US President Donald Trump had to issue
sanctions reprieves to eight countries.”He said,
«We have experienced sanctions in different
periods; this time the Americans look at the
boycotts differently, and we will also have different scenarios for this type of look.»

Replacement of Iranian Oil
by other Producers, a Political
Bluff: MP

Deputy Chairman of the Iranian Parliament›s
Energy Committee, emphasizing that the
replacement of Iran›s oil by other countries in
the market is a political bluff, said, technically,
Saudi Arabia could not replace Iran›s oil.
Hussein Amiri Khamkani told Shana that
Iran›s oil exports would never stop, adding,
“Iran›s oil exports would never go down to
zero, but reduced oil supplies by Iran in the
market would affect the market.”The MP
further underscored the necessity of creating
[economic] stability and turning sanctions into
opportunities in the country, adding, «With
the official start of the embargoes, not only
will there not be a problem, but would only
indicated the failure of the United States to
bring to zero Iran’s oil exports, and success of
Iran and the Islamic community.”He said US
issuing sanctions waivers for 8 of Iran’s oil
buyers was indicative of the fact that Washington had failed to reach its goals in th is
regard.“Over the past 40 years, we have seen
a variety of sanctions and have become more
or less accustomed to the troubles they have
created for us.”

گفتمان
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گفتوگو با مدير نخستين پروژه گازرساني پس از پيروزي انقالب:

نخستين پروژه گازرساني ايران با تکيه بر توان داخلي انجام شد
دان�ش نفت :مدير نخس�تين پ�روژه گازرس�اني پس از
پيروزي انقالب اسلاميميگويد نخستين پروژه گازرساني که
مربوط به نجفآباد اصفهان بوده اس�ت با کمترين امکانات و با
تکيه بر توان نيروهاي داخلي طراحي و اجرا شد.
ناص�ر ربيع�ي ،مدير نخس�تين پروژه گازرس�اني پس از
پيروزي انقالب اسالمياس�ت که در س�ال  ۱۳۵۹در نجفآباد
اصفه�ان انجام ش�د؛ پ�روژهاي که به گفته وي «ب�ا اجراي آن
دي�وار بزرگ�ي شکس�ت و فروريخ�ت و س�بب رش�د س�ريع
گازرس�اني خانگي شد ».مرکز موزهها و اس�ناد صنعت نفت با
وي درب�اره اين پروژه و خاطرات نزديک به نيم قرن خدمت در
صنعت نفت ،به گفتوگو نشسته است.

آقاي ربيعي ،گويا ورود ش�ما به صنعت نفت ،با دانش�کده نفت


آبادان آغاز شد؟

بله ،من سال  ۱۳۴۵در آزمون ورودي دانش��کده نفت
آبادان پذيرفته شدم .آن موقع ديپلم رياضي داشتم.
از طريق کنکور سراسري؟


خير کنکور اختصاصي دانش��کده نفت ب��ود .آن موقع
اصال هيچ دانشکدهاي سراسري نبود.
امتحان هم در آبادان برگزار ميشد؟


خي��ر ،مح��ل امتح��ان در تهران ب��ود .از ک��ل ايران
اسامي ۱۲۰نف��ر را در روزنامه اعالم ميکردند که باز از اين
تعداد ۴۰ ،نفر از طريق مصاحبه پذيرفته ميشدند.
يادتان هس�ت چند نفر در کنکور دانش�کده نفت شرکت کرده


بودند؟

ح��دود  ۴هزار نفر .يعني هم��ه ديپلمههاي رياضي که
مع��دل آنها  ۱۷به باال بود ،از سراسر کش��ور ميتوانستند در
کنکور دانشکده نفت شرکت کنند.

 ۴۰نف��ر ورودي بودن��د ،ام��ا هيچ وقت هم��ه  ۴۰نفر
فارغالتحصي��ل نميش��دند .ح��دود  ۲۵نف��ر دوره را تم��ام
ميکردند .يادم هست سالي که من فارغالتحصيل شدم ،حتي
تعدادمان کمتر هم بود ،شايد  ۲۳نفر.
پس بقيه چه ميشدند؟


بقيه نميتوانستند ادامه بدهند و از دانش��کده ميرفتند.
ب��ه دليل سختي درسها ،يا نمراتش��ان خوب نبود و ...آن
سالها يادم هست دانشگاه صنعتي شريف تازه باز شده بود.
سه ،چهار نفر رفتند تهران و در آنجا مش��غول تحصيل شدند
يا بدون کنکور مجدد به دانش��گاه شيراز وارد ميشدند .البته
ليسانسيههايي هم داش��تيم که براي دکترا به خارج از کشور
رفتند.
اولين محل شروع به کار شما پس از فارغالتحصيلي از دانشکده


نفت ،کجا بود؟

من سال  ۱۳۵۰با مدرک مهندسي گاز ،در پااليش��گاه
گاز بيدبلند به عنوان «ش��يفت سوپروايزر» مش��غول به کار
ش��دم .آن موقع هنوز بسياري از سمتهاي پااليشگاه براي
خارجيها ،بهخص��وص آمريکاييها بود .بر اساس قراردادي
که با شرکت سازنده پااليشگاه ،يعني شرکت آمريکايي «جي
اف پريچ��ارد» بسته ش��ده بود ،قرار بود ب��ا جايگزين کردن
کارمندان ايران��ي ،به تدريج به خدمت خارجيها خاتمه داده
شود.
م��ا چهار تا ش��يفت بوديم که يک سرپرست داش��تيم
ب��ه نام اد (ادوارد) استيل .وقتي ايش��ان رف��ت هر کدام از ما
مستقل شديم .سمت بعدي من در پااليشگاه بيدبلند مهندس

پس شما در زمان پيروزي انقالب در بيدبلند بوديد؟


بله ،بيدبلند بوديم که اعتصابات نفت ش��روع شد .اکثر
کارکنان به اعتصاب پيوستند و قرار شد جلوي گاز صادراتي
گرفته شود و گاز صرفا براي تامين داخل توليد شود.
مگر امکان تفکيک اينها از هم وجود داشت؟


بله ،کنترل آن در تهران (شهر ري) بود و خط شوروي
را ميبستن��د .صنعت نفت در پيروزي انقالب نقش کليدي و
موثري داشت.
تا چه زماني در بيدبلند مانديد؟


م��ن تا سال  ۱۳۵۸در بيدبلند بودم و بعد به درخواست
خودم به اصفهان منتقل ش��دم .اي��ن زماني بود که مهندس
س��ادات (کفيل پيش��ين وزارت نفت) رئيس گ��از در منطقه
اصفهان شده بود.
در همين زمان بود که لولهکش�ي گاز نجفآباد به ش�ما محول


شد؟

بل��ه ،آن زم��ان يعني تابست��ان س��ال  ۱۳۵۸اولويت
گازرسان��ي به واحدهاي خانگ��ي و صنايع مطرح بود و آقاي
س��ادات با م��ن صحبت کرد که ميش��ود اين پ��روژه را در
نجفآب��اد انجام داد .من هم به نجفآب��اد رفتم و بعد از آن
به عنوان رئيس گازرسان��ي نجفآباد ،پروژه گازرساني را در
اين شهر آغاز کردم.
آن زمان گازرساني در ساير نقاط کشور چه وضعيتي داشت؟


آن موق��ع توزيع گاز به صورت خانگي بسيار محدود و
کند بود ،به طوري که در ش��هر اصفهان کمتر از يک محل
را ميتوان نام برد که گاز داش��ت و در ش��يراز که با قدمت

آورند .سپس در آنجا طراحي شبکههاي گاز که پايه مهندسي
براي تهيه مقدمات اجرا بود ،انجام ميگرفت .بعد طراحي را
ميفرستادند ايران که مثال در فالن کوچه ،اين لوله بايد بيايد
و ش��ير گاز در چه نقطهاي بخورد و ...حاال طراحي ش��بکه
باي��د ميرفت به واحد مهندسي و اداره پيمانها ،براي تعيين
احج��ام و مقادير و انتخاب پيمانکار .ميبينيد که اين پروسه
خيلي طوالني و زمانبر بود.

ما فق��ط يکي از درسهايي بود که در دوره دانش��جويي در
دانشکده خوانده و تمرين کرده بوديم!
بع��د از مرحله نجف آباد ،گازرساني از استان کهگيلويه
و بويراحم��د ،چهارمح��ال و بختي��اري ،اصفهان تا کاش��ان
در مح��دوده فعاليته��اي گازرساني من بود ک��ه با مراجعه
به ش��هرهاي مزب��ور و هماهنگ��ي الزم ب��ا فرمانداريها و
ش��هرداريها ،مقدمات ايجاد شعبههاي شرکت گاز فراهم و
با اخذ نقش��هها و مدارک ،طراحي گازرساني ش��هرها انجام
ميشد.

نجفآباد انتخاب شد ،چون اوال خط لوله سراسري گاز
و انشعابات فرعي ديگر به آن نزديک بود .بهعالوه شهرکي
بود که نقش��ه منظميداش��ت .ايستگاه تقليل فشار کارخانه
حريربافي هم در نزديکي اين ش��هر بود و ميشد از ظرفيت
اضافي آن استفاده کرد .البته پس از ايجاد ش��بکه نجفآباد،
ايستگاههاي جديد از خطوط فرعي ديگر اجرا شد و بعدها ما
دو ايستگاه ديگر اضافه کرديم.

پروژه بعد از انقالب بود که کارهايش در داخل کش�ور انجام ش�د،

و احتماال از نظر اقتصادي بسيار پرهزينه؟


بله ،همين طور است.

حاال چطور شد نجفآباد را انتخاب کرديد؟


بنابراي�ن ميتواني�م بگويي�م پ�روژه گازرس�اني نج�ف آباد،


نخستين پروژه گازرساني بود که پس از انقالب انجام شد؟

بله و مهمت��ر اينکه اين پروژه به طور کامل در داخل
و بدون کمک ش��رکتهاي خارجي انجام شد .نه کارشناس
خارجي داش��تيم ،نه کامپيوتر داشتيم و نه هيچ چيز .در واقع
اولين شبکه در يک دفتر ،با دو سه ،نفر شروع شد .نقشهها را
روي زمين پهن ميکرديم ،زيرا ميز بهاندازه مناسب نداشتيم
و نقشهها را کف سالن به هم ميچسبانديم ،خط ميکشيديم

فردي از خانواده شما نفتي بود ،يا به اين رشته عالقه داشتيد؟

آن موق��ع هم��ه عالقه داش��تند در نفت وارد ش��وند.
تحصيل مجاني بود و آينده ش��غلي خوبي هم داش��ت .يادم
هست در محل زندگي م��ا در جلفاي اصفهان ،آقايي بود به
ن��ام ميرعظيميکه رئيس پااليش��گاه اصفهان و خيلي مورد
احترام بود.

کمياز دانشکده نفت آبادان برايمان بگوييد.


اين انتخاب دليل خاصي داشت؟


ي��ک دليل اي��ن بود که فک��ر ميکردم چ��ون گاز در
تمام کش��ور دفتر و تش��کيالت دارد ،جابهجايي و انتقال در
آن راحتت��ر است .اما عالقه خودم ه��م دخيل بود و از اول
ميخواستم بروم رشته گاز.
با اين همه ،اين طور نبود که کسي از رش��ته نتواند به
ش��رکتي ديگر برود ،يعني تقاضاي شرکتها از تعداد بچهها
بيش��تر بود و يادم هست که حتي شرکتها سر بچهها دعوا
ميکردند .مثال مناطق نفتخيز با شرکت گاز و غيره کلنجار
ميرفت که سهميه ما کم است .به ما بيشتر سهميه بدهيد و
بچهها ش��کي نداشتند که اگر بخواهند هر کدام از اين جاها،
استخدام ميشوند.
يعني دعوا بر سر  ۴۰نفري بود که فارغ التحصيل شده بودند؟


نقاط اس�تان اصفهان ،تاثير مهميبر پروژههاي گازرس�اني بعدي
در ايران داشته است؟

يعني خودتان را بازخريد کرديد؟


راست��ش ،آقاي صالحي فروز ک��ه آن موقع مديرعامل
ش��رکت گاز و معاون وزير بودند ب��ا درخواست من موافقت
نکرد .گفت ما ايش��ان را نياز داريم و من ناچار ش��دم بدون
گرفتن مزايايي تسويه حساب کنم و بروم .به اين ترتيب ۲۲
سال سابقهام را به تامين اجتماعي منتقل کردم.

سوالها راجع به چه بود؟


دو س��ال اول عموميب��ود و دو س��ال بع��د تخصصي
ميش��د .يعني از سال سوم و چهارم دانشکده نفت رشتهاي
ميش��د .رش��تههاي نفت ،گاز و پتروش��يمي .آن رشته بعدا
سمتگيري محل کار را نشان ميداد .ما هفت نفر بوديم که
رشته گاز را انتخاب کرديم.

بنابراين احتماال ،پروژههاي گازرس�اني در نجفآباد و س�اير


تا چه زماني در شرکت گاز مانديد؟


از جلسه مصاحبه هم چيزي يادتان هست؟


شعر را يادتان هست؟


ببيني��د ،االن  ۴۰س��ال از طرحهايي ک��ه آن موقع در
نج��ف آباد و بع��د در نقاط ديگر استان اصفهان انجام ش��د،
ميگذرد و من فکر ميکنم بتوان آمار و ارقام آن را به راحتي
چ��ک کرد و به دست آورد .خوش��بختانه اي��ن سيستم هنوز
بدون اشکال ،در حال کار است که نشان ميدهد اجرا خوب
بوده است.
کاالهايي که استفاده ش��د نيز مرغوب بود ،براي مثال
از لولههاي بدون درز «مانسم��ان» با ضخامت باال استفاده
کرديم که االن هم در ش��بکه کم هستند .کنترلهاي الزم
هم آن ق��در خوب انجام گرفته که ميتوان��م ادعا کنم اين
شبکهها هنوز هم نمونه هستند.

م��ن تا س��ال  ۱۳۷۲در اين کار ب��ودم .در آن سال به
دعوت ش��رکت پلي اکريل ايران براي اح��داث و راهاندازي
کارخانه «اكريليک جديد» دعوت به همکاري شدم .شرايط
مناسبي پيشنهاد شده بود و من از نفت جدا شدم.

مح��ل مصاحبه همين ساختم��ان مرکزي وزارت نفت
در خياب��ان طالقاني بود ،فکر ميکنم طبقه هفتم يا هش��تم.
هر داوطلب که وارد اتاق ميش��د ،چند نفر دور تا دور ميزي
نشسته بودند و از او سوال و جواب ميکردند.

خير ،متاسفانه االن يادم نيست .به هر حال روز سختي
بود ،اما در عين حال به ياد ماندني.

ارزيابي خودتان از کيفيت و ميزان موفقيت آن چيست؟

پ��س از اصفهان به تدريج گازرساني در ديگر ش��هرها
و روستاها ش��روع شد .اصال ساختار ش��رکت گاز تغيير کرد
و در همه ش��هرها دفاتر گازرساني داير ش��د .البته ديگر اين
کاره��ا با نرمافزاهاي کامپيوتري که از خارج آمده بود ،انجام
ميگرفت .طرح اصفهان ،طرحي پيشرو بود.

دلي�ل انتخ�اب دانش�کده نفت براي ادام�ه تحصيل چه بود ،آيا


در مورد همه چيز .آن موقع من متوجه نميشدم ،وقتي
بعدها فکر ميکردم ميديدم که به نوعي روانکاوي هم بود.
ببينند طرف چط��ور جواب ميدهد ،سري��ع جواب ميدهد،
سنجيده ميگويد.
يادش بخير دکتر امير بيات که رئيس بخش مهندسي
دانش��کده ب��ود ،گفت :بر فرض اکنون باران ميبارد و ش��ما
ميخواهي از يک نقطه به نقطه ديگر بروي .اگه تند حرکت
کني بيشتر باران ميخوري يا کند؟
لبخن��دي زدم و گفتم ،سوال سخت��ي است ،بايد فکر
کنم .اما همين جوابها هم برايش��ان م��ورد قبول بود که
بدون فکر کردن جواب ندهي.
تواناي��ي صحبت کردن به زبان انگليسي هم مهم بود.
ي��ک آقاي انگليسي بود به نام مستر هولنس که رئيس يکي
از بخشهاي دانش��کده بود .ب��ا من انگليسي صحبت کرد و
من جوابش را به انگليسي دادم .گفت از شاعرهاي انگليسي
کسي را ميش��ناسي؟ کتاب «دايرکت متد» شعري داشت از
يک شاعر انگليسي که آن را خواندم .خنديد و گفت :بله اين
خيلي قشنگ است.

آقاي ربيعي ،با توجه به اين که پروژه گازرساني نجفآباد اولين


سمت شما در کارخانه «اکريليک جديد» چه بود؟


م��ن مدير پروژه يا به اصطالح مجري طرح بودم .اين
کارخان ه متعل��ق به بانک صنعت و معدن و بخش خصوصي
ب��ود و نخ اکريليک يا پش��م مصنوعي تولي��د ميکرد .براي
راهاندازي اين کارخانه در مناقصه بينالمللي ش��رکت «نوي
والسينا» از ايتاليا برنده ش��د .به هر ح��ال اين پروژه به نحو
احسن انجام و محصول آن وارد بازار شد.
زمان�ي ک�ه در درياف�ت مواد اوليه از پتروش�يمياصفهان دچار


مش�کل ش�ديم از آق�اي نعم�تزاده ک�ه آن زم�ان مديرعام�ل

پتروش�يميبودند ،دعوت کرديم از دس�تاوردهاي کارخانه بازديد

پروسس بود.

وظيفه و نقش پااليشگاه گاز بيدبلند چه بود؟


پااليش��گاه گاز بيدبلن��د مسئوليت جم��عآوري گاز از
مناطق نفتخي��ز (آغاجاري ،مارون و اهواز) و انجام پااليش
و ارسال به خط لوله سراسري را بر عهده داش��ت .به عبارتي
بيدبلند و ايستگاههاي کمپرسور مربوطه ،قلب تمام ش��رکت
گاز بود .گاز پس از تصفيه و خشک شدن از طريق کمپرسور
بيدبلند به خط سراسري وارد ميش��د .اين گاز هم در داخل
کشور به مصرف ميرسيد و هم به خارج صادر ميشد .يعني
نقطه ورود گاز به سيستم ايران و خارج از ايران بود.
از مسئوليتهاي بعدي من در پااليشگاه بيدبلند ،رئيس
واح��د ديسپچر بود که مرکز کنت��رل ارسال و گاز بود .گازها
از مناط��ق نفتخيز ،آغاجاري ،مارون و اه��واز جمعآوري و
با هماهنگي مرک��ز (ديسپچر) که در هم��ان بيدبلند بود به
پااليشگاه بيدبلند ارسال ميشد .اين عمليات و عمليات کل
خط لوله با مرکز ارسال گاز شهر ري هماهنگ ميشد.
ظرفيت اين پااليشگاه در آن زمان چقدر بود؟


ح��دودا  ۳۰تا  ۴۰ميليون متر مکع��ب در روز عملکرد
اي��ن سيست��م بود .اي��ن گ��از از طريق خط لول��ه سراسري
ک��ه  ۴۲اينچ ب��ود ،در داخل توزيع و به ش��وروي هم صادر
ميش��د .کمپرسورهاي بين راه در اصفهان و جاهاي ديگر،
کمپرسوره��اي روسي بود .در جن��وب هر چه بود ،غربي بود
اما در طول خط لوله از کمپرسورهاي روسي استفاده ميشد.
وقتي ش�ما وارد پااليش�گاه بيدبلند ش�ديد ،چند سال از شروع


به کار آن ميگذشت؟

ش��ايد حدود يک سال يا کمتر از افتتاح آن ميگذشت.
يعني فکر ميکنم  ۲۱آذر  ۱۳۴۹بود.

بيش��تري کار انجام ش��ده ب��ود ،در حد  ۴ال��ي  ۵هزار واحد
اش��تراک داشتند .اشتراک گاز خانگي تا قبل از انقالب بسيار
محدود و کم تعداد بود.
در تهران چه؟


ته��ران را نميدانم ،اما در تهران هم احتماال خيلي کم
بود .آن موقع گازرساني بيش��تر ب��ه واحدهاي صنعتي انجام
ميش��د .دليل عمده اي��ن بود که هنوز تفک��ر گازرساني در
کشور اولويت پيدا نکرده بود .تا وقتي ملت بخاريهاي نفتي
و برقي داش��تند و سوخت به ص��ورت کروسين (نفت سفيد)
و گازوئي��ل در دست��رس بود ،اين نياز احساس نميش��د .در
عوض گاز سوختي بود که هنوز جنبه لوکس داشت .البته اگر
احساس و اعالم نياز نميشد شايد سراغ اين کار نميرفتيم.
نياز ه��م به دليل کمبود نفت سفيد و گازوئيل در آن مراحل
بود .کساني ک��ه در صنعت نفت بودن��د ميدانستند که اين
فرآوردهها در مرز بحران است و به سختي با واردات و توليد
داخل تامين ميش��ود .ضمن اين که مصرف گاز به صرفهتر
بود و از هر نظر جايگزين کردن گاز موجه و عاقالنه بود.
يعني قبل از انقالب اين اولويت احساس نشده بود؟


قب��ل از انق�لاب اين رون��د خيلي کند انجام ميش��د.
پروس��هاي پرخرج و طوالني بود که ب��ه قول معروف خيلي
دنگ و فنگ داش��ت .علتش را هم خدمتتان عرض ميکنم.
آن زم��ان ،توزيع گاز براي مصرف خانگي ،توسط ش��رکت
خارجي «آي مگ» و ش��رکتهاي مشاور انجام ميشد.روند
کار به اين صورت بود که ابتدا اطالعات ،اسناد و مدارک ،در
اينجا جمعآوري و به صورت يک پکيج توسط ش��رکت «آي
مگ» به انگليس ارسال ميش��د .چند ماه طول ميکش��يد
ت��ا آنها اين اطالعات را براي خودش��ان به ص��ورت ديتا در

ب دستي محاسبه ميکرديم.
ن حسا 
و با ماشي 
البته همزمان با طراحي دستي از دوستان دانشگاهي نيز
براي تهيه برنامههاي طراحي ش��بکه کامپيوتري درخواست
همکاري کرديم و با گذش��ت چند ماه ش��بکههايي به وجود
آمد که ديگر به طراحي دستي نيازي نداشت.
آقاي دکتر فضل الله��ي و مهندس راجي طراحي اين
برنام��ه را انجام دادند و کامپيوتري کردن را ش��روع کردند.
ايش��ان با استفاده از منابع داخلي و خارجي به اين کار کمک
ميکردند.
پيمانکارها هم کساني نبودند که اين کارها را بلد باشند،
بايد براي آنها کالس ميگذاش��تيم و آم��وزش ميداديم .از
جوش��کاري گرفته تا مرحله نوارپيچي و ...مثال در نجف آباد
آن موقع يک يا دو لولهکش بيشتر نبودند ،اما ما در آن واحد،
دهها لولهکش ميخواستيم.

با اجراي اين پروژه حدودا چند هزار انشعاب گاز در نجفآباد


ايجاد شد؟

در ط��رح اولي��ه ب��راي  ۸۰ت��ا  ۹۰هزار نف��ر جمعيت
نجفآباد ،حدود  ۱۵تا  ۱۶هزار انش��عاب خانگي ايجاد ش��د،
اما بعدها تعداد انش��عابها افزايش يافت .خالصه اوايل مهر
س��ال  ۱۳۵۹بود ک��ه پروژه گازرساني نجفآباد افتتاح ش��د.
يعن��ي همان روزهايي که آژيرهاي حمله هوايي در ش��هرها
به صدا درميآم��د .در روز افتتاح هم يادم هست که آيتاهلل
اش��راقي در مراسم حضور يافت و ب��راي مجريان اين پروژه
خيلي دعا کرد.
به هر حال با اجراي اين پروژه ديوار بزرگي ش��کست
و فروريخ��ت .اي��ن طراحي داخلي سبب رش��د بسيار سريع
گازرساني خانگي شد .پيش از آن ،موضوع گازرساني از نظر

کنن�د .گفتي�م کارخانه را دارند ميخوابانند .ايش�ان پس از بازديد
گفتند ،مشکل را حل ميکنم .اما قبل از اين که از کارخانه برود ،به

من گفت :کارت در اينجا چقدر طول ميکشد؟

گفت��م :حداکثر سه چهار ماه ديگر بايد پروژه را تحويل
بدهيم .گفت يک سري به من بزن .بعد از تمام ش��دن کارم،
رفتم پتروشيميو از اينجا به بعد فاز دوم پتروشيميتندگويان
در بندر ماهشهر به من واگذار شد .باز هم مجري طرح بودم
که حدود  ۶سال از پايه تا رسيدن به محصول طول کشيد.
ديگر کارمند رسمينفت نبوديد؟


خير ،اما وقتي آمدم پتروش��يمي ،آقاي نعمتزاده گفتند
اگ��ر ميخواهي سوابقت را برگردانم ،ام��ا بخشهاي اداري
برخوردهايش��ان به گونهاي بود که ترجيح دادم موضوع را
پيگيري نکنم.
به هر حال پتروشيميتندگويان هم پس از طي مراحل
راهان��دازي با ۱۰درصد ب��االي ظرفيت و کيفي��ت ممتاز به
محصول رسيد که در نوع خود بي نظير بود.
در مجموع چقدر در نفت و حوزههاي مربوطه فعاليت کرديد؟


در مجم��وع ح��دود  ۴۶ال��ي  ۴۷س��ال در حوزههاي
کارگاهي ،عملياتي ،اداري و مالي نفت فعاليت کردم.
نظرتان در مورد موزه نفت چيست؟


کاري که در موزه نفت انجام ميشود ،يعني زنده کردن
گذشته اين صنعت که خيلي ارزشمند است .ميگويند گذشته
چ��راغ راه آينده است و خيلي از کارهايي که قبال در صنعت
نف��ت انجام ش��ده ،ميتواند مدلي براي امروز ما باش��د .من
معتقد نيستم که کار مهميانجام دادهام ،اما خيليها کارهايي
کردند که هنوز هم گم است و قدرشان دانسته نشده است.
از حضور شما در اين گفتوگو تشکر ميکنيم.


من هم از شما ممنونم.
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اخبار خطوط لوله و مخابرات

راهاندازي مرکز تلفن  1_MXتأسيسات انتهايي
انتقال نفت کرمان

در راس�تاي ايج�اد ارتباطات مخابراتي و راديوي�ي ،مرکز تلفن 1_MX

تأسيسات انتهايي کرمان راهاندازي شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميش��رکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق ،رضا منشادي ،سرپرست معاونت
مخابرات منطقه ،بيان داشت :در ادامه برقراري لينک راديويي رفسنجان-
کرمان ،نصب و راهاندازي مرکز تلفن 1_MXتأسيسات انتهايي انتقال نفت
کرمان در دستور کار قرار گرفت.منشادي در ادامه به همکاري و پشتيباني
مخابرات ست��اد در نصب و راهاندازي اين مرکز تلفن ،اش��اره کرد و گفت:
تجهيزات��ي از جمله رک  42يونيت ،ساب رک ،دو دستگاه روتر هوآوي ،دو
دستگاه سوئيچ هوآوي ،تجهيزات  ،IPXتجهيزات دوربين و کارتهاي مرکز
تلفن نصب و با انجام کابلکش��ي پاور  48ولت  DCو تنظيمات کارتها،
مرکز تلفن راهاندازي ش��د و با تخصيص  25شماره تلفن آنالوگ و  8تلفن
 ،IPمرکز تلفن به بهرهبرداري رسيد.

نشان طالي المپياد جهاني
به نام پرهام سلطاني

پرهام س�لطاني ،فرزند مصطفي س�لطاني معاون فني منطقه تهران با
عبور از آزمونهاي متعدد علميو پيشي گرفتن از رقيبان نام آو ِر خود در سطح
جهاني موفق به افتخاري بزرگ ش�د و توانس�ت مداله�اي رنگارنگ در علوم

رياضي را از آن خود کند.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از رواب��ط عموميمنطقۀ تهران ،اين
نابغ��ۀ  16ساله نخستين بار در مرحلۀ اول يعن��ي گزينش ،از ميان 4000
استعداد درخش��ان و در مرحلۀ بعدي از بين  200ش��رکت کننده در سطح
 primet، Juniorو  seniorموفق ش��د ب��ه همراه  50نفر ديگر خود را به
مراتب باال بکشاند و در نهايت به جمع  6نخبۀ برتر رياضي صعود کند و در
مسابق��ات جهاني رياضي  WMCلندن برگ زريني از مباهات علميدانش
آموزان ايراني را ورق بزند.
ِ
مصطف��ي سلطاني معاون فني منطقۀ ته��ران در خصوص موفقيت
فرزندش در گفتگو با خبرنگار ما گفت :پرهام از هفدهم الي نوزدهم اکتبر
در ش��هر سوروي انگلستان که در  25کيلومتري لندن واقع شده حاضر شد
و در حضور  300نفر از کشورهاي آمريکا ،انگلستان ،اتريش ،بلغارستان،
هند و چندين کش��ور ديگ��ر توانست در سطح سني��ور ،پرچم سه رنگ و
پرافتخار کش��ورمان را به اهتزاز در آورد.وي افزود :اين مسابقات در  9راند
طراحي شده بود که پرهام موفق به کسب دو مدال برنز در بخشهاي دانش
و چال��ش ،مدال نقره در استراتژي ،مدال طال در کا ِر گروهي ،مدال نائب
قهرمان��ي در مجموع امتيازات  9راند و کسب رتبه پنجم انفرادي در جهان
و کسب سهميۀ جايزۀ ويژۀ حضور در مسابقات تابستاني دانش��گاه ملبورن
استراليا ش��ود.وي گ��ام بعدي فرزندش را مطالعات بيش��تر بر روي دروس
رياضي پيشرفته در اوقاتِ فرامدرسه اي و پرداختن به زبان خارجي به عنوان
اب��زار اصلي و کمکي در ميادين جهاني ذکر کرد و تصريح داش��ت :عامل
يادگيري پرهام در علوم رياضي ،لذت بردن و شيريني بود که او در زمانهاي
آرامبخش ذهني براي حل مسائل در سر ميپروراند و بر تمرين و ممارست
ِ
استمرار ميورزيد.وي ضمن قدرداني از تماميمعلمان ،مدرسان و عواملي
که در پيشرفت و موفقيت گام به گا ِم پرهام نقش داشتند دربارۀ عدم انتخاب
ديگ��ر اعضاي تيم  6نفرۀ ايران که عليرغم ش��ايستگي در ردۀ  seniorدر
کنندگان
مجمو ِع امتيازات نتوانستند حائز رتبه شوند تصريح داشت :شرکت
ِ
کشورهاي ديگر از نظر سني و مقطع تحصيلي در مرحلۀ کالج (يعني بعد از
دبيرست��ان) تحصيل نموده بودند و از لحاظ اطالعاتي نسبت به ساير رقباء
از سطح باالتري برخوردار بودند اما در کل تيم  51نفرۀ ايران با کسب 30
مدال طال 41 ،مدال نقره 37 ،مدال برنز 3 ،کاپ قهرماني فردي 8 ،مدال
نائب قهرماني و  13جايزۀ حضور در کمپ تابستاني دانشگاه ملبورن استراليا
در مسابقات جهاني رياضي  wmcلندن به مقام قهرماني رسيد.

تسطيح مسير جاده دسترسي بين  2مرکز انتقال
نفت منطقه خوزستان

عمليات تس�طيح مس�ير و س�اماندهي جاده دسترس�ي خ�ط لوله 26

اين�چ ح�د فاصل مرکز انتقال نفت ش�هيد چمران تا مرکز انتقال نفت ش�هيد
دهنوي(نظاميه) انجام گرفت.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميش��رکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ايران منطقه خوزستان ،رئيس مرکز انتقال نفت شهيد چمران
بااع�لام اين خبر گفت :در جه��ت سهولت دسترسي به مسير خط لوله 26
اينچ فرآورده نظاميه-ش��هيد چمران ،اين مسير به طول  8کيلومتر که پنج
کيلومتر آن به ص��ورت اختصاصي و از محدوده ميادين نفتي بهره برداري
ش��ماره  3وتقاطع با جاده مهم کمربندي اهواز-بندر امام خميني (ره) عبور
مينمايد،تسطيح وگرده ماهي مناسب احداث گرديد.مهندس صلبوخي ادامه
داد :باتوجه به اهميت خط لوله مذکور وواقع بودن در محدوده صنعتي ميادين
و چاهه��اي نفتي پرتردد،عمليات تسطيح توسط واحد ترابري به درخواست
و نظارت کامل عمليات مرکز انتقال نفت شهيد چمران انجام پذيرفت.وي
در پايان گفت :همزمان ب��ا عمليات تسطيح جاده مذکور مارکرهاي مسير
بررسي و جاگذاري گرديد.

كاهش  75درصدي مصرف آب
در منطقه اصفهان

طي  6ماه اول سال جاري نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته در
ساختمانهاي اداري زير مجموعه منطقه اصفهان صرفه جويي قابل توجهي
در مصرف آب ،برق و گاز صورت گرفته است.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميش��رکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ايران ـ منطقه اصفهان ،علي ترابيان دبير کميته انرژي اين
منطقه گفت :مصرف آب طي  6ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته
 75درصد صرفه جويي ثبت ش��ده است که اين ميزان کاهش هزينه بيش
از  90ميليون ريال را در برداشته است.وي به برخي اقدامات انجام شده در
خصوص کاهش ميزان مصرف آب اش��اره کرد و گفت :کاهش ميزان آب
شرب مصرفي و آبياري فضاي سبز ،کاهش ميزان آب مخزن فالش تانک
سرويسهاي بهداشتي ،نصب شيرهاي آب پدالي و راهاندازي پکيج تصفيه
فاضالب ازجمله اقدامات انجام شده طي سال جاري ميباشد.ترابيان ادامه
داد :طي  6ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مصرف
برق شاهد بيش از  80هزار کيلووات ساعت صرفه جويي بودهايم که در اين
مقدار صرفه جويي مواردي همچون؛ اطالع رساني و فرهنگ سازي ،تنظيم
ترموستات سيستمهاي خنک کنن��ده ساختمان و استفاده حداکثري از نور
طبيعي خورشيد نقش بسزايي داشته است.
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پاالیش و
پخش

ايران آماده عضويت در باشگاه صادرکنندگان بنزين شد
دانش نفت :همزمان با آغاز تحريمهاي

غيرقانون�ي آمريکا ،با بهرهب�رداري از چهار
ط�رح جديد بهبود کيفيت و افزايش ظرفيت
فرآوردهه�اي نفتي در پااليش�گاههاي نفت،
اي�ران در کن�ار ب�ي ني�ازي از واردات اي�ن
فرآوردهه�اي اس�تراتژيک ،آم�اده صادرات
آنها شد.

در دوره اعمال تحريمهاي هستهاي
يعني اواخر دهه هش��تاد ،واردات گسترده
برخ��ي از فرآوردهه��اي استراتژي��ک و پر
طرف��دار نفت��ي به وي��ژه بنزي��ن يکي از
پاشنههاي آشيل صنعت نفت کشور بود به
طوري که غربيها براي فشار به جمهوري
اسالمياي��ران در نخستي��ن گ��ام ،دست
بر روي واردات سوخت کش��ور گذاش��تند
و تحري��م ف��روش بنزي��ن خيل��ي زود به
سناريوي��ي روي ميز رئيس جمهور آمريکا
تبديل شد.با عبور از تحريمهاي هسته اي
و بازگش��ت تحريمهاي غيرقانوني دولت
«دونال��د ترام��پ» حاال تولي��د و مصرف
فرآوردهه��اي نفت��ي نه تنه��ا نقطه ضعف
صنعت نفت کشور نيست که حتي يکي از
سناريوهاي مقابله با تحريم نفت ،صادرات
انواع فرآوردههاي نفت��ي به ويژه گازوئيل
و حتي بنزي��ن است.ب ه عب��ارت ديگر ،در
طول پنج سال گذش��ته ب��ا توسعه پارس
جنوبي ،افزايش توليد گاز و جايگزين شدن
گاز طبيعي به ج��اي سوختهاي مايع در
سبد سوخ��ت و انرژي کش��ور از يک سو
و توسعه و بهره ب��رداري طرحهاي بهبود
کيفيت و افزايش ظرفيت پااليش��گاههاي
جديد و موجود نفتي عمال نه تنها کش��ور
از واردات ان��واع سوخت بي نياز ش��ده که
حتي آم��اده ص��ادرات بنزي��ن و گازوئيل
ميش��ود.اين گزارش حاکي است عليرضا
صادق آب��ادي ،مع��اون وزير نف��ت هفته
گذش��ته با اش��اره به افزايش  50درصدي
توليد بنزين و گازوئيل يورو چهار کشور در
طول حدود يکسال گذشته تاکنون ،گفت:
با بهره برداري از دو فاز پااليش��گاه ستاره
خليج فارس ،طرح بهبود کيفيت پااليشگاه
تبريز و بندرعباس و طرح افزايش ظرفيت
پااليشگاه نفت اصفهان عمال اين افزايش
توليد اتفاق افتاده است.مديرعامل شرکت
ملي پااليش و پخ��ش فرآوردههاي نفتي
همچني��ن با اش��اره ب��ه بهره ب��رداري از
سومين فاز پااليش��گاه ستاره خليج فارس
ت��ا آذرماهامس��ال ،تصريح ک��رد :با اضافه
ش��دن  ۱۴ميلي��ون ليت��ر گازوئي��ل يورو
چهار پااليش��گاه بندرعباس ،توليد روزانه
گازوئي��ل يورو چهار کش��ور به  ۴۲ميليون
ليت��ر ميرسد که حدود  ۷۵درصد گازوئيل
بخش حملونقل را شامل ميشود.
ايران آماده عضويت در باشگاه

صادرکنندگان بنزين شد

ب��ه گزارش ف��ارس ،در کنار افزايش
ظرفي��ت تولي��د گازوئيل ،ظرفي��ت توليد
محص��ول پرطرف��دار نفت��ي بنزي��ن هم
افزايش��ي بيش از  50درص��دي را تجربه
ميکن��د و پي��ش بيني ميش��ود ب��ا بهره
برداري از فاز سوم پااليش��گاه ستاره خليج
فارس ب��ه عن��وان بزرگترين پااليش��گاه
ميعانات گازي جهان ،ظرفيت توليد روزانه
بنزين کش��ور هم ب��راي نخستي��ن بار از
م��رز  100ميليون ليت��ر در روز عبور کند.
صادقآبادي معاون وزير نفت با اش��اره به
اينکه با توليد روزانه  ۳۰ميليون ليتر بنزين
در فازه��اي اول و دوم پااليش��گاه خليج
فارس هم اکن��ون توليد روزانه  ۹۷ميليون
ليت��ر بنزي��ن در کش��ور به نتيج��ه رسيده
است ،تاکيد کرده اس��ت :با اتمام فاز سوم
و افزاي��ش توليد روزانه بنزين پااليش��گاه
ست��اره خليج فارس ب��ه  ۴۰ميليون ليتر تا
پايان س��ال ،توليد بنزين کش��ور به حدود
روزانه  ۱۰۷ميليون ليت��ر افزايش مييابد.
اين مقام مسئول شرط آغاز صادرات بنزين
اي��ران را مديريت مصرف و افزايش ميزان
ذخاير راهبردي کشور عنوان کرده و يادآور
شده است :هماکنون موازنه توليد و مصرف
بنزين در کش��ور مثبت ب��وده و بهتدريج و
با بهرهبرداري از فاز سوم پااليشگاه خليج
فارس و افزايش ذخاي��ر راهبردي ،امکان
ص��ادرات اي��ن محصول فراهم ميش��ود.
ع�لاوه بر اي��ن ،ساخ��ت چهارمي��ن فاز
پااليش��گاه ست��اره خليج ف��ارس هم آغاز
ش��ده به طوري که عملي��ات سيويل اين
طرح با ظرفيت فرآورش  120هزار بش��که
ميعانات گازي آغاز شده که بهرهبرداري از
اين پروژه هم افزاي��ش روزانه  12ميليون
ليتري توليد بنزين يورو چهار را به ارمغان
ميآورد.
بندرعباسهاب جديد توليد گازوئيل پاک

در راست��اي اج��را و تکمي��ل مرحله
به مرحل��ه طرح بهبود کيفي��ت و افزايش
ظرفيت پااليش��گاه نفت بندرعباس ،واحد
تصفيه هيدروژني اين پااليش��گاه با هدف
توليد روزانه  14تا  16ميليون ليتر گازوئيل
پاک و کم گوگ��رد به بهره برداري رسيده
است.ب��ا بهره ب��رداري از اين طرح عالوه
ب��ر تولي��د گازوئيل با گوگ��رد کمتر از 50
پي.پي.ام امک��ان جم��ع آوري و بازيافت
روزانه  120ت��ا  130تن گوگرد هم فراهم
ميش��ود.به گ��زاش فارس،هاش��م نامور،
مديرعام��ل پااليش��گاه نف��ت بندرعباس
با بيان اينکه در ش��رايط فعلي پيش��رفت
ساخت و بهرهبرداري از طرح بهيود کيفيت
و افزاي��ش ظرفيت پااليش��گاه بندرعباس
به م��رز  90درصد رسيده اس��ت ،گفت :با

به همت قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا؛

عمليات ساخت فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس پايانيافت
دانش نفت :عمليات ساخت فاز سوم پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس ،با
نصب برج تقطير  ۷۰۰تني اين فاز به همت تالشگران قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء(ص)
پايانيافت.

ب��رج تقطي��ر  ۷۰۰تني فاز سوم پااليش��گاه ميعانات گازي ست��اره خليج فارس با
ارتف��اع  ۶۹متر و به قطر  ۱۱متر به ش��يوه نامتعارف تاندومليف��ت نامتقارن و با استفاده
همزم��ان از سه جرثقي��ل  ۷۰۰ ،۱۲۵۰و  ۶۰۰تني با موفقيت نصب ش��د.اين سطح از
نص��ب برجهاي تقطير در اين پااليش��گاه براي سومين بار توس��ط جهادگران مديريت
نصب تجهيزات سنگين گروه تخصصي نوح (ع) انجام شد که در شرايط تحريم ،امري
خطير و جهادي محسوب ميشود.با نصب اين برج ،عمليات ساخت فاز سوم پااليشگاه
ست��اره خلي��ج فارس پايانيافت و با راهاندازي آن ،تولي��د بنزين روزانه  ۱۲ميليون ليتر
افزاي��ش يافته و از  ۲۴ميليون ليتر در روز به  ۳۶ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.يادآور
ميشود ،پااليش��گاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس نخستين پااليشگاه طراحيشده
بر اساس خوراک ميعانات گازي کش��ور با ظرفيت پااليش  ۳۶۰هزار بش��که در روز در
قال��ب سه فاز  ۱۲۰هزار بش��کهاي با هدف توليد بنزين ،گازويي��ل ،گاز مايع و سوخت
جت در  ۲۵کيلومتري غرب بندرعباس در زميني به مساحت  ۷۰۰هکتار توسط قرارگاه
سازندگي خاتماالنبياء(ص) در حال احداث ميباش��د و فاز اول و دوم آن به بهرهبرداري
رسيده است.
اجراي اين طرح ع�لاوه بر توليد گازوئيل
کم گوگرد ،امکان توليد روزانه  12ميليون
ليتر بنزي��ن با استاندارد يورو چهار تا پايان
سال جاري فراهم ميش��ود.در اين طرح،
اح��داث واحده��اي مهميهمچون تصفيه
نفتاي سبک و سنگين ،تبديل کاتاليستي،
ايزومريزاسيون ،تصفيه هيدروژني گازوئيل،
تصفيه گاز با آمين ،تصفيه آبهاي ترش،
بازياف��ت و جامدس��ازي گوگ��رد ،مخازن
جدي��د و همچني��ن واحده��اي جديد آب،
ب��رق و بخار از جمله واحدهاي توليد برق،
بخار ،آبش��يرين کن و واحد آب گردشي
خنککننده ،ازت ،هوا ،سوخت پيش بيني
ش��ده است.واحد بنزينس��ازي اين پروژه
ش��امل س��ه ﺑﺨﺶ اصل��ي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺘﺎي
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﮐﺘﺎناﻓﺰا و اﺣﯿﺎي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
بوده ک��ه در طول دو سال گذش��ته واحد
ﺗﺼﻔﯿﻪ نفت��ا ( )NHTو اکتاناف��زا ()OCT
و احي��ا براي تولي��د بنزين پ��اک تاکنون
راهان��دازي ش��دهاند.در ادام��ه تکمي��ل و

راهان��دازي واحده��اي اين پ��روژه ،بخش
ﺗﺼﻔﯿﻪ هيدروژن��ي ﻧﻔﺘﺎي سبک ()LNHT
واح��د ايزومريزاسيون ني��ز در پايان اسفند
سال  ۹۶تکميل شد که همراه با واحدهاي
بنزينس��ازي اسفندم��اه پارس��ال به طور
رسميبه بهرهبرداري رسيدند.واحد تصفيه
هيدروژني نفت گاز پااليشگاه بندرعباس با
ظرفيت  ۵۰هزار بش��که در روز که از نظر
ظرفيت اسميبزرگترين واحد پااليش��گاه
ب��وده به بهرهبرداري رسيد و ظرفيت توليد
گازوئيل مرغوب اين پااليش��گاه به حدود
 14تا  16ميليون ليتر در روز رسيد.
بهرهبرداري از طرح جديد توسعه
پااليشگاه نصف جهان

به گزارش فارس ،در کنار پااليشگاه
تبري��ز ،بندرعباس و ست��اره خليج فارس،
طرح جديد توسعه پااليشگاه نفت اصفهان
ه��م در قال��ب ط��رح جديد تقطي��ر 120
هزار بش��که اي هم هفته گذشته به بهره
برداري رسيد.ناصر خيري با اشاره به بهره

برداري از سومين واحد تقطير پااليش��گاه
اصفهان ،گفت :ظرفيت اسميپااليش��گاه
اصفهان 240هزار بشکه بوده که با توجه به
نياز کش��ور تاکنون مجبور بوديم 130هزار
بشکه بيش��تر از ظرفيت اسميپااليشگاه،
محص��والت نفت��ي تولي��د کنيم ک��ه اين
سوددهي پااليشگاه را بين 10تا 20درصد
کاه��ش داده و از طرف ديگر مش��کالت
فني ايجاد ميکرد.ب��ه گفته معاون توسعه
و مهندسي پااليشگاه اصفهان با راهاندازي
واحد تقطير سوم پااليش��گاه اصفهان15 ،
هزار بش��که از خوراک نفت اين پااليشگاه
کاسته ش��دهاما حدود  36هزار بش��که به
توليد محص��والت سبک نفت��ي همچون
بنزين ،گازوييل و نفت سفيد افزوده خواهد
شد.
عرضه گازوئيل پرگوگرد در جايگاهها
متوقف ميشود

همسو ب��ا افزاي��ش ظرفي��ت توليد
گازوئيل يورو چه��ار ،عرضه اين محصول
با گوگرد کمتر از  50پي.پي.ام و استاندارد
ي��ورو چهار اتحادي��ه اروپا ه��م عالوه بر
کالنشهرها در شهرهاي کوچک و متوسط
کش��ور هم با افزايش همراه ش��ده است.
سيد محمدرضا موسويخواه درباره آخرين
وضعي��ت عرضه گازوئيل پاک در کش��ور،
گف��ت :با بهره ب��رداري از طرحهاي جديد
افزايش ظرفيت و بهب��ود کيفيت گازوئيل
در پااليش��گاههاي بندرعب��اس ،ست��اره
خليج فارس و تبري��ز ،عرضه اين سوخت
ب��ا استان��دارد يورو چهار ه��م در  9استان
کشور آغاز ش��ده است.به گفته مديرعامل
ش��رکت ملي پخ��ش فرآوردهه��اي نفتي
ب��ا افزاي��ش توليد گازوئيل ي��ورو چهار در
پااليش��گاه بندرعباس ،تم��ام جايگاههاي
سوخ��ت استانه��اي هرمزگان ،بوش��هر،
کرمان ،ي��زد ،فارس و مح��ور مواصالتي
چابهار زير پوش��ش اين سوخت پاک قرار
ميگيرند ،بيان کرد :با اجراي پروژه ارتقاي
کيفيت پااليش��گاه تبريز ه��م استانهاي
اردبيل ،آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي
و زنجان به طور کامل زير پوش��ش توزيع
گازوئيل يورو چهار قرار ميگيرند.اين مقام
مسئول همچنين خاطرنش��ان کرد :مطابق
با برنامه زمان بندي تعريف ش��ده تا پايان
بهمن ماهامس��ال گازوئيل ي��ورو چهار به
ص��ورت سراس��ري در کل کش��ور عرضه
ميش��ود.در مجم��وع با آغ��از تحريم غير
قانون��ي آمريکا ،عرضه بنزي��ن و گازوئيل
با استانداردهاي ي��ورو دو و گوگرد باال نه
تنها در جايگاههاي سوخت متوقف ميشود
که در کنار توقف عرضه سوخت پرگوگرد،
ايران در کنار خودکفايي آماده صادرات اين
فرآوردههاي استراتژيک نفتي خواهد شد.

شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران اعالم کرد:

نظارتهاي سختگيرانه بر زنجيره عرضه سوخت کشور

دانش نفت :ش�رکت ملي پخ�ش فرآوردههاي نفتي
ايران به منظور جلوگيري از عرضه خارج از شبکه سوخت
در کش�ور نظارتهاي س�ختگيرانه جدي�دي را بر زنجيره
عرضه سوخت اعمال ميکند.

جعفر پورفرجودي ،سرپرست روابط عموميشرکت
مل��ي پخش فرآوردهه��اي نفتي اي��ران در گفتوگو با
خبرنگار ش��انا با اعالم اين خبر گفت :به دنبال افزايش
سودجوييه��ا از طريق عرضه خارج از ش��بکه سوخت
در کشور ،ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
نظارته��ا و بازرسيهاي ج��دي و سختگيرانهاي را در
دستور کار قرار داده است.وي افزود :اين شرکت تالش
ميکن��د با بهکارگيري انواع روشها و ابزارهاي نظارتي
و پيگي��ري مسئوليتهاي خ��ود در زمينه کنترل عرضه

خارج از ش��بکه فرآورده ،تخلف��ات در عرضه سوخت را
به حداق��ل ممکن برساند.وي تاکيد کرد :ش��رکت ملي
پخش فرآوردههاي نفت��ي مسئوليت توزيع و نظارت بر
عرضه سوخت در کشور را بهعهده دارد و به اين منظور
بازرسيه��اي جدي و مستم��ر از جايگاهه��اي عرضه
سوخت و مبادي عرضه در دستور کار اين ش��رکت قرار
گرفته است.سرپرست روابط عموميشرکت ملي پخش
فرآوردهه��اي نفتي ايران همچني��ن از اعزام يک گروه
 ۱۸۰نفره مرکب از بازرسان سراسر کش��ور اين شرکت
ب��ه منطقه سيستانوبلوچست��ان در هفتههاي اخير خبر
داد و گف��ت :هم اکنون اين هيئت در اين استان مستقر
است و بررسي مسائل منطقه و کنترل و بازرسي مبادي
عرضه و تامين سوخت را در دستور کار دارد.پورفرجودي

افزود :همچنين به منظ��ور مبارزه با تخلفات احتمالي و
به منظور کنترل عرضه خارج از شبکه سوخت نظارتها
افزايش يافته است.وي تاکيد کرد :بازرسان شرکت ملي
پخ��ش فرآوردههاي نفتي با حض��ور مستمر در مبادي
عرضه بهوي��ژه جايگاههاي مرزي بهطور مرتب و جدي
در حال بررسي زنجيره عرضه سوخت در کشور هستند
و ت�لاش ميکنند تخلفهاي احتمالي در اين زنجيره را
به حداقل ممکن برسانن��د؛ همچنين براي جلوگيري از
سواستفاده از کارتهاي سوخ��ت مهاجر در استانهاي
مرزي چنانچه مواردي مش��اهده شود ،دسترسي به اين
کارتها مسدود خواهد ش��د.وي تصريح کرد :نظارتها
در اي��ن عرصه با جدي��ت و در چارچ��وب قوانين ادامه
دارد.

توضيحات شرکت ملي پخش درباره سوءاستفاده از کارتهاي سوخت شخصي
دانش نفت :ش�رکت ملي پخ�ش فرآوردههاي نفتي
ايران درباره سوءاس�تفاده احتمالي از کارتهاي س�وخت
شخصي در جايگاهها توضيحاتي را ارائه کرد.

در مت��ن اين توضيحات آمده است« :پيرو انتش��ار
اخباري مبني ب��ر خريد و فروش کارتهاي هوش��مند
سوخ��ت ش��خصي از طريق ف��روش ک��ارت و سپس

تقاض��اي صدور ک��ارت المثني ،به اط�لاع ميرساند با
توج��ه به ظرفيتهاي سامانه هوش��مند سوخت ،امکان
استفاده همزم��ان از دو کارت وجود ندارد.ش��ايان ذکر
است براي صدور کارت هوش��مند سوخت المثني جديد
ابت��دا بايد ک��ارت سوختي که مفقودي آن اعالم ش��ده
است ،ابطال ش��ود و سپس فرآيند ص��دور کارت جديد

آغاز ميشود ».بهتازگي اخباري در رسانهها مطرح شده
اس��ت که کارکنان جايگاههاي عرضه سوخت نسبت به
خريد کارتهاي سوخت ش��خصي اف��راد به قيمتهاي
 ۱۰۰هزار توم��ان و ...اقدام و آنان را به دريافت کارت
سوخت المثني ترغيب ميکنند.

بین الملل

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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علل تصميم عربستان براي کاهش  500هزار
بشکه اي صادرات نفت
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کاهش توليد نفت در دستور کار اوپک
اوپک نگران افت قيمت نفت به دليل کاهش تقاضا و عرضه بيسابقه از سوي عربستان سعودي ،روسيه و اياالت متحده؛

سه منبع مطلع از مذاکرات مقامهاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و همپيمانان براي بررسي پيشنهاد کاهش توليد نفت تا سقف روزانه يک ميليون و  ۴۰۰هزار بشکه خبر دادند
دان�ش نف�ت :ش�گفتي و نگران�ي در
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک).
البت�ه ه�ر دو عام�ل ش�گفتي و نگراني يک
دلي�ل دارد؛ کاه�ش ش�ديد قيم�ت نفت .بر
اين اس�اس ،برخي مناب�ع آگاه از مذاکرات
درب�اره گزين�ه کاه�ش تولي�د روزان�ه يک
ميلي�ون و  ۴۰۰ه�زار بش�کهاي نف�ت خام
ازس�وي کش�ورهاي عضو و غيرعضو اوپک
خبردادهاند.

به گ��زارش خبرگ��زاري رويترز ،سه
منبع مطل��ع از مذاکرات مقامهاي سازمان
کش��ورهاي صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک)
و همپيمان��ان ب��راي بررس��ي پيش��نهاد
کاهش تولي��د نفت تا سق��ف روزانه يک
ميلي��ون و  ۴۰۰هزار بش��که خب��ر دادند،
اگ��ر چه روسي��ه احتم��اال در اين کاهش
باالي عرض��ه مش��ارکت نميکند .اوپک
که نگ��ران افت قيمته��اي نفت خام به
دليل کاهش تقاض��ا و عرضه بيسابقه از
س��وي عربستان سعودي ،روسيه و اياالت
متحده اس��ت؛ اکنون ماهها پ��س از آغاز
روند افزايش تولي��د ،براي مهار اين وضع
گفتوگو ميکند .اين تغيير موضع ازسوي
اعض��اي اوپ��ک ميتواند دونال��د ترامپ،
رئي��س جمه��وري اياالت متح��ده ،را که
روز دوشنبه ( ۲۱آبانماه) خواهان کاهش
نيافتن عرضه نفت خام اعضاي اوپک شده

بود؛ خشمگين کند .روند کنوني بازارهاي
جهاني نفت خام همچنين ميتواند ريسک
واگذاري سهم بازار به اياالت متحده را در
پي داش��ته باش��د .اگر چه منابع ميگويند
ک��ه روسيه احتماال تمايلي ب��ه حمايت از
اين برنامه ندارد .کاهش ش��ديد قيمتها

آمريکا بع��د از ماهها کلنجار با ب��ازار جهاني نفت
براي به صفر رسان��دن صادرات نفت ايران ،تنها دو روز
مان��ده به تاريخي که براي اين ه��دف تعيين کرده بود،
به هش��ت مش��تري نفت ايران براي ادامه خريد نفت از
ايران معافيت داد .معافيتي که عمر آن شش ماهه است
اما برخي کارشناسان تمديد آنها را پيشبيني کردهاند.
البته اين اجازه با ش��رط و ش��روطي به کشورهاي
مذکور که در ميان آن��ان اساميکره جنوبي ،هند ،ژاپن،
چين ،ترکيه ،يونان ،تايوان قطعي است داده ش��د .يکي
از اين ش��روط اين بود که هش��ت کشور بايد طي شش
ماه مي��زان واردات نف��ت از ايران را به صف��ر برسانند.
همچنين ش��نيدهها حاکي است پولي از سوي کش��ورها
به سوي ايران روانه نميش��ود و هش��ت کش��ور بايد به
تاسيس حساب اماني براي پول نفت ايران در کشورهاي
خود اقدام کنند.بع��د از اين اتفاقات آخرين گزارشها بر
اين اساس بود که مش��تريان ب��زرگ نفت ايران پس از
ت از تحريمهاي نفتي آمريکا عليه تهران،
دريافت معافي 
براي خريد نفت از ايران آماده ميش��وند .انتظار ميرود
صادرات نف��ت ايران افزايش يافته و ب��ا صدور معافيت
واشنگتن به شماري از کش��ورها ،خريداران بزرگ نفت
ايران ،خريدشان را از ماه آينده افزايش دهند .به عبارت
ديگر با اين اتفاق ميزان صادرات ايران پس از ماه نوامبر
باالتر خواهد رفت .آمار بازرگاني نشان ميدهد اين گروه
متشکل از هشت خريدار ،حداکثر سه چهارم از صادرات
نفت دريابرد ايران را خريداري ميکنند.
کره جنوبي ،سومين وارد کننده ،اولين متوقفکننده
ک��ره جنوبي سومي��ن خواستگ��ار نفت اي��ران و
نخستين کش��وري بود که واردات خود از ايران به صفر

بسياري از فعاالن بازار نفت را شگفتزده
کرده است .قيمت نف��ت خام برنت از ۸۶
دالر ب��راي هر بش��که در اوايل اکتبر ،روز
چهارش��نبه ( ۲۳آبانماه) به  ۶۶دالر براي
هر بش��که سقوط ک��رد .تنها چن��د هفته
پيش ،برخي شرکتهاي تجاري از قيمتي

ح��دود  ۱۰۰دالر براي هر بش��که سخن
ميگفتن��د .منابعي که خواستند نامش��ان
فاش نش��ود؛ از مطرح شدن گزينه کاهش
يک ميليون و  ۴۰۰هزار بشکهاي ،معادل
 ۱,۴درصد از تقاض��اي جهاني ،به عنوان
يک��ي از راهکاره��اي مورد بح��ث ميان

معافشدگان نفتي ،چقدر از ايران نفت ميخرند؟
رسانده بود .بعد از اينکهامريکا به اين کشور معافيت داد،
شرکت  SK Innovationاعالم کرد در حال آمادهسازي
ب��راي از سرگيري واردات ميعان��ات پارس جنوبي ايران
در اواي��ل ژانويه است .اين ش��رکت که به همراه «هانوآ
توتال» يکي از دو خريدار بزرگ کرهاي نفت ايران است،
تا م��اه ژوييه حدود يک ميليون بش��که در ماه ميعانات
پ��ارس جنوبي را وارد کرد.حدود  ۷۰درصد از نفت ايران
که از سوي کره جنوبي خريداري ش��ده ،ميعانات پارس
جنوبي بوده و بيش از نيم��ياز واردات نفت فوق سبک
کره جنوب��ي ،از ميدان گازي پ��ارس جنوبي ايران بوده
است.خريداران نف��ت کره جنوبي در ماههاي اخير خريد
نفت از اي��ران را کاهش داده و ب��ه منابع ديگري مانند
نفت آمريکا و آفريقا روي آورده بودند .واردات نفت کره
جنوبي از ايران در ماه سپتامبر براي نخستين بار از سال
 ۲۰۱۲به صفر رسيد .بنا بر آمار ش��رکت ملي نفت کره،
در  ۹ماه��ه سال ميالدي ج��اري ،واردات کره جنوبي از
ايران حدود  ۵۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کاهش يافت و به  ۵۸.۲ميليون بشکه رسيد.کره جنوبي
پي��ش از تحريمها  ۳۰۰هزار بش��که در روز ميعانات در
س��ال  ۲۰۱۷از ايران خري��داري ميکرد که معافيتي که
از طرف آمريکا اخذ کرده  200هزار بشکه در روز است.
چين روزانه  360هزار بشکه از ايران نفت ميخرد

چين ن��ام بزرگترين خريدار نف��ت ايران را يدک
ميکشد و برخالف کره جنوبي که وادرات نفت از ايران
را ب��ه صفر رسانده بود ،بهدلي��ل جنگ تجاري با آمريکا
همواره طي اين مدت ،يعني از زماني کهامريکا مشتريان
نفتي اي��ران را تهديد کرد تا تعامل نفت��ي خود با ايران
را ب��ه صفر برساند تا روزي که به اين کش��ورها معافيت

داد ،هرچن��د به ميزان کمتر ،اما خري��د نفت از ايران را
ادام��ه داد .در اين راستا ،رويترز به نقل از يک منبع آگاه
گزارش کرده درياف��ت معافيت از تحريمهاي آمريکا به
چين اجازه ميدهد در مدت  ۱۸۰روز ۳۶۰ ،هزار بش��که
در روز نف��ت از ايران وارد کند .طبق آمار گمرکي چين،
اين کش��ور در فاصله ژانويه تا سپتامبر به طور ميانگين
 ۶۵۵هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد کرد.چين پيش
از تحريمها  ۶۵۸هزار بش��که در روز در فاصله ژانويه تا
سپتامب��ر سال  ۲۰۱۸از ايران نفت خريداري کرده بود و
گزارشها حاکي است که اين کش��ور اجازه دارد حداکثر
 ۳۶۰هزار بش��که در روز بعد از اعطاي معافيت از ايران
نفت خريداري کند.
ژاپن آماده براي از سرگيري واردات نفت از ايران

در اي��ن ميان ژاپن ک��ه واردکننده تم��ام و کمال
انرژي است و به ش��دت تحت تاثي��ر تحريمهاي نفتي
آمريکا عليه ايران قرار داش��ت نيز در ليست کشورهاي
معاف ش��ده ترامپ قرار دارد .وزير اقتص��اد ،بازرگاني و
صنعت ژاپن هفته گذش��ته اعالم کرد پااليش��گاههاي
ژاپني بهدنبال دريافت معافيت توکيو از تحريمهاي نفتي
واش��نگتن عليه ته��ران ،آمادهسازي ب��راي از سرگيري
واردات نفت ايران را آغ��از خواهند کرد.آخرين محموله
نفت ايران در اوايل اکتبر به ژاپن رسيد ،زيرا پااليشگاهها
و بانکهاي ژاپني تالش داش��تند کليه مبادالت مربوط
ب��ه نفت را پيش از آغاز تحريمهاي آمريکا تسويه کنند.
ب��ر پايهامار وزارت اقتص��اد ،بازرگاني و صنعت ژاپن ،در
فاصل��ه ژانويه تا اوت ،نفت سنگين ايران  ۵۷.۴درصد و
نفت فروزان  ۲۸.۴درصد از مجموع واردات نفت ژاپن از
ايران به ميزان  ۱۶۶هزار و  ۸۹۰بشکه در روز را تشکيل

وزي��ران انرژي عربستان سعودي و روسيه
و ديگر کش��ورها ،در نشست روز يکشنبه
( ۲۰آبانم��اه) کميت��ه مش��ترک وزارتي
نظ��ارت ب��ر توافق کاه��ش عرضه اوپک
و غيراوپ��ک ( )JMMCدر ابوظب��ي ،خبر
دادند .يک منبع يادآورد ش��د :معتقدم که
يک ميليون و  ۴۰۰هزار بش��که معقولتر
از رقميبيش��تر يا کمتر از اين مقدار است.
اوپک و گروهي از کشورهاي غير عضو به
رهبري روسيه ،از آغاز سال  ۲۰۱۷ميالدي
مشغول همکاري براي کاهش عرضه نفت
بودهان��د .البته اين تالشه��ا در ماه ژوئن
و در پي افزايش فش��ارها از سوي ترامپ
براي کاهش قيمته��ا ،مقداري کمرنگ
ش��د .اعضاي اوپک در نشست  ۱۷۱خود
در دسامب��ر  ۲۰۱۶تصمي��م گرفتند براي
کم��ک به ثبات ب��ازار و بهبود قيمت نفت
روزانه يک ميليون و  ۲۰۰هزار بش��که از
توليد خود بکاهند و در کنار آنها کشورهاي
غيرعضو به رهبري روسيه متعهد شدند در
مجم��وع روزانه  ۶۰۰هزار بش��که کاهش
توليد دهند .يکصدوهفتادوپنجمين نشست
عادي وزيران نفت و انرژي اوپک شش��م
دسامبر (پنجش��نبه ۱۵ ،آذرماه) و پنجمين
نش��ست مش��ترک وزيران نفت و انرژي
اوپک و غيراوپک هفتم دسامبر (جمعه ۱۶
آذرماه) در وين برگزار ميشود.

داد .با اين حال هنوز ميزاني که ژاپن اجازه دارد از ايران
نفت خريداري کند ،مشخص نشده است.
پااليشگاههاي هندي در انتظار بارگيري حدود  ۹ميليون
بشکه نفت

در اي��ن راستا ،وزارت ام��ور خارجه هند اعالم کرد
که اين کشور معافيت از تحريمهاي ضدايراني را بررسي
ميکن��د .راوش کومار  -سخنگ��وي وزارت امور خارجه
هن��د  -روز جمع��ه اعالم کرد که هن��د در حال بررسي
جزئيات معافيت اهدايي آمريکا به اين کشور براي تداوم
خريد نفت خام ايران است .هند يکي از مذاکرهکنندگان
پروپاق��رص با آمريکا براي درياف��ت معافيتها بود زيرا
افزايش هزينهه��اي سوخت در آستان��ه انتخابات سال
آينده ،دولت اين کش��ور را با اعتراضاتي روبرو کرده بود.
تحت اي��ن معافيتها ،هند اجازه خواه��د يافت حداکثر
 ۳۰۰هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد کند که کمتر
از حدود  ۵۶۰هزار بشکه در روز وارداتي است کهامسال
از ايران داش��ته است .طبق آمار کش��تيراني که از سوي
بلومبرگ گردآوري شده است ،هند در سال  ۲۰۱۷تقريبا
 ۴۵۰ه��زار بش��که در روز نفت از اي��ران وارد کرده بود.
انتظار ميرود پااليش��گاههاي هندي ح��دود  ۹ميليون
بش��که نفت براي بارگي��ري در نوامبر از ايران خريداري
کنند .اين پااليش��گاهها همچنين پول خريدش��ان را در
يک حساب اماني هندي واريز خواهند کرد.در اين ميان
با اينکه نام عراق نيز در ميان معافشدگان نفتي ايران
قرار دارد ،هنوز مش��خص نشده چه ميزان از ايران نفت
وارد خواهد کرد .ميزان خريد قطعي ساير کشورها مانند
تريکه ،تاي��وان ،يونان و ...همچن��ان درهالهاي از ابهام
قرار دارد.

اختصاص يک درصد درآمد شرکتهاي بزرگ نفتي به انرژيهاي سبز

دانش نفت :شرکتهاي بزرگ نفتي در سال ۲۰۱۸
يکدرص�د از درآمده�اي خ�ود را ب�ه س�رمايهگذاري در
پروژههاي انرژيهاي سبز اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن ،شرکتهاي
بزرگ نفت��ي در سال  ۲۰۱۸در مجم��وع يک درصد از
بودجه خ��ود را صرف انرژيهاي پ��اک کردند .اين در
حالي است که يک مطالعه در اين زمينه نش��ان ميدهد
ش��رکتهاي اروپايي سطح باالتري از سرمايهگذاري را
در اي��ن زمينه نسبت به رقباي امريکايي و آسيايي خود
داشتهاند.ش��رکتهايي مانند ش��رکت انگليسي-هلندي
ش��ل ،توت��ال فرانسه و بيپ��ي انگلي��س در سالهاي
گذش��ته مقدار سرمايهگذاريهاي خود را در زمين ه توليد
ب��رق از باد و انرژي خورش��يدي در کن��ار فناوريهاي
بات��ري افزايش دادهاند تا بتوانن��د نقش پررنگتري در
تالش جهان��ي براي کاهش توليد کرب��ن در جهان در
مقابله با گرم ش��دن زمين داشته باش��ند.سرمايهگذاران

ت مديره
در سالهاي گذش��ته فش��ار بيش��تري به هيئ 
ش��رکتهايي که با سوختهاي فسيلي ک��ار ميکنند،
مانن��د اکس��ون موبي��ل آمريک��ا ،بزرگترين ش��رکت

سهاميعام جهان ،وارد کردهاند تا توليد کربن را کاهش
دهن��د و سرمايهگذاريهاي بيش��تري روي انرژيهاي
پاک داشته باشند.براساس گزارش  CDPکه موسسهاي

تحقيقاتي است و با سرمايهگذاران بزرگ با داراييهايي
حدود  ۸۷تريلي��ون دالر کار ميکن��د ،تفاوتهاي بين
آمريک��ا و اروپ��ا همچنان در اين زمين��ه گسترده است.
بنابر اعالم اين موسسه ،با فشار داخلي کمتر براي تنوع
بخشيدن ،شرکتهاي اياالت متحده استقبال کمتري از
انرژيهاي تجديدپذير نسبت به همتايان اروپايي از خود
نش��ان دادهاند.مطالعه  CDPنشان ميدهد شرکتهاي
نفتي برجسته اروپا حدود ۷۰درصد از ظرفيت انرژيهاي
تجديدپذي��ر و تقريبا هم��ه ظرفيتهاي موجود در حال
توسعه را تش��کيل ميدهند.در اين ميان شرکت شل با
يک ت��ا  ۲ميليارد دالر پروژه در س��ال در زمينه توسعه
فناوريهاي انرژيهاي پاک از بقيه ش��رکتها پيش��ي
گرفته است .اين ش��رکت بهطور کلي  ۲۵تا  ۳۰ميليارد
دالر براي توسعه اين بخش اختصاص داده است.از سال
 ۲۰۱۰ني��ز توتال حدود  ۴,۳درص��د از بودجه خود را به
اين بخش اختصاص داده است.

محمدعليخطيبي

مدير اسبق امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران

عربستان اعالم کرده است از ماه آينده
ص��ادرات نفت خ��ود را به مي��زان  500هزار
بشکه کاهش خواهد داد که براي اين تصميم
عربستان ميتوان عل��ل مختلفي را جستجو
کرد .جلوگيري از کاهش قيمت جهاني نفت
و همچني��ن اف��ت توليد نف��ت در عربستان
موجب ش��ده است تا اين کش��ور تصميم به
کاهش  500هزار بش��که اي صادرات نفت در ماه آينده بگيرد .سال
آين��ده غي��ر اوپک اعالم کرده اس��ت که قصد دارد تولي��د خود را 2
ميليون و  300هزار بش��که افزايش دهد و از طرفي نيز رش��د تقاضا
فق��ط يک ميليون و  300هزار بش��که اس��ت ،بنابراين ظرفيت مازاد
ي��ک ميليون بش��کهاي وجود دارد که ميتواند منجر به افت ش��ديد
قيمتهاي نفت شود .بر اين اساس عربستان که از قيمتهاي پايين
نف��ت ضرر ميکند و به همين دليل چنين تصميميرا ميتواند گرفته
باشد .اين روزها شاهد کاهش قيمت نفت در بازار جهاني نفت هستيم
ک��ه توليدکنندگان نفت را نگران کرده است .بر اين اساس عربستان
با اين تصميم ميخواهد مانع از کاهش بيش��تر قيمتهاي نفت شود
ام��ا براي اين تصميم عربستان علت ديگري را ميتوان بيان کرد به
طوري که عربستان دچار افت توليد نفت ش��ده است و به جاي آنکه
اين مساله را بي��ان کند سعي ميکند آبرومندانه اين موضوع را جمع
کرده و بگويد به دليل آنکه مخالفت کاهش قيمت نفت است تصميم
دارد صادرات نفت خود را  500هزار بشکه کاهش دهد .پيش از آغاز
تحريمه��ا عليه اي��ران گفته بود با کاهش يک بش��که نفت از ايران
دو بش��که تولي��د ميکنيم اما ميبينيم که اي��ن گفته عربستان فقط
ي��ک بلوف سياسي بود و اينگونه نيست که مانند گذش��ته عربستان
ه��ر قدري که ميخواه��د نفت توليد کند و وارد ب��ازار کند .از طرف
ديگ��ر ايران با تحريمهاي نفتي مواجه ش��دهاما عربستان و برخي از
کش��ورهاي غيراوپک مانند روسيه توليد نفت خود را افزايش دادند به
طوريکه عربستان توليد نفت خود را حدود  300تا  400هزار بش��که
افزاي��ش داد ه بود ،گفت :احتماال عربست��ان سعي ميکند که همين
مق��دار  300تا  400هزار بش��کهاي را کاهش ده��د .هرچند که اين
افزاي��ش  300تا  400هزار بش��کهاي توس��ط عربستان اصال مورد
رضاي��ت آمريکا نبود .اين تصميم در کميته مش��ترک فني در حالي
اتخاذ ش��ده است که آقاي زنگنه نامه نوش��ته و خواستار انحالل اين
کميته شده است و همين کميته ماه گذشته يک تصميم بد اتخاذ کرد
اما مسئوالن وزارت نفت ايران اعالم کردند ما ماه گذشته برنده اين
نش��ست بوديم در صورتي که آنها گفته بودند کشورهايي که ظرفيت
مازاد دارند بايد آن را وارد بازار کنند و تقاضا را پوش��ش دهند و اين
تصميم  2ميليون و  300هزار بشکهاي افزايش توليد براي سال آينده
توس��ط همين کميته اتخاذ ش��ده بود و جال��ب اينجاست که نماينده
اي��ران از اين تصميم حمايت کرده در صورتي که بايد تصميم را وتو
ميکرد االن نيز اين کميته سعي کرده است تصميم گذش��ته خود را
اصالح کند و مانع شديد قيمتهاي نفت در بازار شود .روسيه نيز بايد
تولي��د نفت خود را که اکنون بي��ش از  11ميليون است کاهش دهد
و باي��د صبر کرد و ديد که عربست��ان و روسيه اين تصميميکهامروز
اتخاذ کر دهاند را اجرايي خواهند کرد يا خير .قبل از اعمال تحريمهاي
نفتي عليه ايران شاهد افزايش قيمت نفت بوديم اما در روزهاي اخير
قيمت نفت روند نزولي به خود گرفته است ،براي اين مساله چند علت
ميتواند داشته باشد که اولين آنها کاهش تقاضا است و ما شاهد اين
هستيم که تقاضا نسبت به گذش��ته به دليل مشکالت اقتصادي رشد
پيدا نکرد که اگر همانند تحريمهاي قبلي تقاضاي نفت باال ميرفت
قيمتهاي نفت نيز روند صع��ودي به خود ميگرفت .از طرف ديگر
آمريکا به هشت کشور خريدار نفت ايران معافيت داد که اين موضوع
ميتواند از التهاب بازار جلوگيري کند و بازار نفت هم اکنون ش��رايط
آراميرا پشت سر ميگذارد و اگر عربستان به اين تصميم خود جامع
عمل بپوشاند قطعا قيمت نفت در همين محدوده باقي خواهد ماند.
در ماه گذشته ميالدي؛

واردات نفت چين رکورد زد

دانش نفت :واردات نفت خام چين در ماه گذش�ته به  ۹.۶۱ميليون
بشکه در روز افزايش يافت که رکوردي بيسابقه محسوب ميشود.

به گزارش دانش نفت به نقل از راشاتودي ،دادههاي رويترز نشان
داد که واردات نفت خام چين در ماه گذش��ته به  ۹.۶۱ميليون بشکه در
روز افزاي��ش يافته است که اين رکوردي بيسابقه محسوب ميش��ود.
طبق اين دادهها ،بار ديگر پااليشگاههاي خصوصي که اصطالحا به آنها
ي چاي گفته ميش��ود ،خريد خود را افزايش دادهاند تا سهميههاي
قور 
واردات را قبل از منقضي ش��دن ،پر کنند.کل حجم نفت وارد ش��ده در
ماه اکتبر  ۴۰.۸۰ميليون تن بوده است که از اين ميان قوريهاي چاي
 ۸.۲۲ميلي��ون تن را به خود اختصاص دادهاند .با اين حال اين همچنان
از  ۹ميلي��ون ت��ن وارداتي ک��ه اساندپي گلوبال پالتز ب��راي قوريها
پيشبيني کرده بودماه گذش��ته پکن اعالم کرد که سهميه واردات نفت
پااليش��گاههاي غيردولتي خود را ت��ا  ۴۲درصد افزايش ميدهد چراکه
ظرفيت پااليشگاهي جديدي طبق برنامه در  ۲۰۱۹فعال خواهد شد .به
اين ترتيب به نظر ميرسد نگرانيهاي مربوط به احتمال کاهش تقاضا،
فروکش کند .درحال حاضر ،روسيه و اوپک ،به دليل انتظار وقوع عرضه
بيش از حد ،يک بار ديگر در مورد کاهش توليد خود مذاکره ميکنند.
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جواد قیصریان فرد

رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم

بررسی گزارش��ات آماری نش��ان می دهد از سال  ۲۰۰۰تا کنون ،میزان تقاضای
فرآورده های نفتی رش��د  ۱.۳درصدی داشته است و این در حالی است که برای ۲۰۲۰
تا  ۲۰۳۰تقریبا معادل نصف این میزان رشد در نظر گرفته شده است .در مقابل مصرف
محصوالت پتروش��یمی از سال  ۲۰۱۰به بعد با نرخ افزای��ش جمعیت و افزایش سرانه
مصرف داخلی محصوالت پتروش��یمی تقریبا  ۵درصد رش��د داشته است و همچنان به
روند رو به رش��د فروش محصوالت خود با قدرت ادامه می دهد .ش��اید بهترین دالیل
برای کاه��ش مصرف سوخت و تقاضا برای فرآورده های نفتی ،افزای��ش کارایی موتور خودروها ،افزایش
خودروه��ای الکتریکی و هیبریدی ،تغییر الگوی مصرف فراورده های هیدروکربوری طی سالیان گذش��ته
و افزای��ش سه��م  LPG، LNGو  CNGدر سبد مصرف سوخت و تغییر در ش��رایط خ��وراک (نفت خام)،
افزای��ش استانداردهای کیفی و زیست محیطی فراورده های هیدروکربوری باش��د .با توجه به روند هموار
و حتی کاهش��ی مصرف محصوالت پاالیش��گاهی و کاه��ش تقاضا برای فرآورده ه��ای نفتی ،واحدهای
پاالیش��ی ب��ا کاه��ش فروش و متعاقبا کاه��ش سود رو به رو خواهند ش��د .این در حال��ی هست که بازار
محصوالت پتروش��یمی عدم قطعیت در آینده میزان مص��رف فرآورده های نفتی و همچنین آینده مطمئن
بازار محصوالت پتروشیمی ،منجر به ایجاد مفهوم پتروپاالیش شده است.
پتروپاالیشگاهها واقع ادغام مجموعههای پاالیشی و پتروشیمیایی و ارتباطی از جریان مواد و انرژی،
بین آنهاست که باعث همافزایی این مجموعهها میشود .در پتروپاالیشگاه تبادل یوتیلیتی به صورت بهینه
صورت می گیرد و با توجه به استفاده مش��ترک در سیست��م سوخت مجتمع و هزینه پایین انتقال خوراک،
هزینه های متغیر به ش��کل وی��ژه ای کاهش می یابد .همین امر برای هزینه ه��ای ثابت نیز صادق است
همچنین بخش��ی از محصوالت پاالیش��گاه به عنوان سوخت و یا سایر کارکردها از فرآیند خارج ش��ده و
مابقی تولیدات پاالیشگاهی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر ،به بخش پتروشیمیایی میرود .از طرف دیگر،
بعضی محصوالت پتروشیمیایی نیز قابل استفاده و فرآوری در بخش پاالیشی خواهد بود .بررسی ها نشان
می دهد حاش��یه سود یک پاالیش��گاه در حالت مطلوب حدود  ۶تا  ۷دالر به ازای هر بشکه است؛ در حالی
که برای مدل پتروپاالیش��گاهی حدود  ۱۲تا  ۱۴دالر است .به عنوان نمونه ادغام یک مجموعه پاالیش��ی
 350هزار بش��کهای با یک پتروش��یمی ،مقدار بازگشت سرمایه را  4تا  5درصد افزایش داده و حاشیه سود
یک پاالیشگاه را طی سه سال از  7دالر برای هر بشکه به  11/1دالر میرساند.
در سالهای اخیر کشورهای مختلف اعم از وارد کننده و صادرکننده نفت ،به منظور مواجه ی عملیاتی
و فع��ال با چالش ه��ای فوق الذکر با تغییر پیکربندی مجتمع های پاالی��ش نفت و با سرمایه گذاری های
بزرگ در پروژه های پتروپاالیشگاهی به دنبال کاهش قیمت تمام شده محصوالت ،بهینه سازی راندمان،
ایجاد استحکام و ثبات در زنجیره ارزش (با متنوع کردن سبد محصوالت و انطباقپذیری با بازار) ،قابلیت
تغییر در نوع خوراک و محصوالت ،تبدیل بعضی محصوالت کمارزش پاالیش��ی به محصوالت ارزش��مند
پتروشیمیایی ،کاهش هزینههای عملیاتی و ثابت ،بهینه سازی مصرف انرژی ،کاهش آلودگی محیطزیست
و کم کردن اثرات مالیات کربن بر مجموعههای صنعت نفت و در نهایت تسخیر بازارهای جهانی و افزایش
سودآوری هستند .از جمله این پروژه ها می توان به مجموعه پتروپاالیشی الجبیل عربستان ()SATORP
با ظرفیت  ۴۰۰هزار بش��که ای در روز ،متعلق به ش��رکت شرکت های آرامکو ( )%۶۲.۵و توتال (،)%۳۷.۵
پتروپاالیش��گاه پترورابغ در عربست��ان با ظرفیت خوراک ورودی مجموعه به  ۴۰۰هزار بش��که نفت۲.۷ ،
میلیون مترمکعب اتان و  ۱۵هزار بشکه بوتان در روز ،پتروپاالیشگاه آنگارسک در کشور روسیه با ظرفیتی
معادل  ۲۲۰هزار بش��که در روز ،پتروپاالیش��گاه بورگاس شرکت لوک اویل با ظرفیت پاالیشی روزانه ۱.۳
میلیون بش��که نفت خام ،مجتمع پتروپاالیش��گاه  Baton Rougeش��رکت اکسون موبی��ل در آمریکا با
ظرفیت روزانه  ۵۰۳هزار بش��که نفت خام ،پاالیشگاه جامنگر در هند با ظرفیت بالغ بر یک میلیون و 240
هزار بش��که در روز در اساس همین مدل در حال اجرا است .همچنین چین نیز از جمله کش��ورهایی است
ک��ه پ��س از خوکفایی کامل خود در مصرف بنزین و همچنین صادرات حجم باالی به دیگر کش��ورها ،به
دنبال ایجاد ارزش افزوده باالتر از طریق جانمایی و احداث  ۱۲واحد پتروپاالیشی در سواحل شرقی و حتی
جنوبی این کشور واحدهای پتروپاالیشی خود می باشد.
در کش��ور ما با وجود گذش��ت بیش از  40سال از پیروزی انقالب اسالمی ،رویکرد غالب در صنعت
نفت همواره استخراج منابع نفت و گاز و صادرات آن به صورت خام بوده و کمتر به حوزه تولید مش��تقات
و فرآوردههای نفتی توجه ش��ده است ،و صنعت پاالیش صرفا متولی تولید و عرضه سوخت در کشور بوده
اس��ت این در حالیست که صنعت پاالیش می تواند به عنوان تامین کننده و حتی تولیدکننده مواد با ارزش
میانی جهت تبدیل به صدها محصول در صنعت پتروش��یمیایی باشد .تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و
گاز در جهت افزایش ارزش افزوده ،اشتغال آفرینی و جلوگیری از خام فروشی یکی از اصولی است که مقام
معظم رهبری برای سرازیر کردن درآمدهای نفتی به سمت تولید داخلی در سیاست های کلی برنامه ششم
توسعه مورد تاکید قرار داده اند و کم توجهی به توسعه این زنجیره ارزش در داخل کش��ور و تالش برای
خام فروشی (صادرات) حداکثری آن ،موجب شده است که یکی از موثرترین ابزارهای اعمال تحریم ها بر
علیه کشورمان یعنی تحریم فروش نفت ایران یا جلوگیری از دسترسی به درآمدهای ناشی از صادرات آن
به کرات وبه صورت بی رحمانه به کارگیری شود.از این رو توسعه یکنواخت و پایدار زنجیره ارزش نفت و
گاز ،مستلزم گره خوردن سیاستهای توسعه ای صنعت پاالیش و پتروشیمی از طریق توسعه محصوالت با
ارزش افزوده باالتر از طریق احداث و توسعه پتروپاالیشگاهها است.
حرک��ت به سمت یکپارچه سازی بنگاه هایی پاالیش��ی و پتروش��یمیایی و طراح��ی و ایجاد مجتمع
¬های پتروپاالیش��گاهی به انحاء مختلف و متناسب با نیازها کامال وابسته به مزیت خوراک در منطقه و
مکان واحدها پتروپاالیش��گاه ،مجاورت و نزدیکی واحد پاالیش��گاهی با واحد پتروشیمی ،خطوط ارتباطی
م��ورد نی��از برای جریانات یوتیلیتی بی��ن دو واحد ،تکنولوژی مورد نیاز واحد ،بازار مصرف و حاش��یه سود
فروارده های تولیدی و موازنه محصوالت تولیدی و انرژی در بازار داخلی ،منطقه ای و جهانی می باش��د.
ب��ه عنوان نمون��ه پروپیلن و آروماتیکها از جمله محصوالت پتروش��یمی پرکاربرد هستند .برای تولید آنها
از خوراک نفتا ،کافی است واحد تبدیل نفتا به الفین و واحد بازیابی آروماتیک را به یک پاالیش��گاه افزود.
در ای��ن ص��ورت ،منافعی نظیر کاهش وابستگی به خوراک پروپان ،تولید اتیلن به عنوان محصول جانبی و
کاهش نیاز به هیدروژن نصیب پاالیشگاه خواهد شد.
توج��ه بیش از حد ب��ه جریانات گازی از سم��ت میادین پارس جنوبی سبب ش��ده است که مصرف
خوراک اتان در کش��ور حدود  ۵میلیون تن باش��د در حالی که خوراک نفتا که می توان طیف وسیع تری از
محصوالت را شامل گردد و در عین حال پورتفوی پتروشیمی کشور را گسترده تر نماید در واقع با توجه به
طیف محصوالت تولیدی از برش های گاز مایع و نفتا و تنوع سبد نسبت به خوراک اتان ،ضرورت استفاده
از این برش های برای تولید محصوالت پتروشیمی بیش از گذشته شده است .از آنجا که خوراکی نظیر نفتا
مسیر تامین آن از سمت پاالیش��گاه است؛ در حال حاضر مدل هایی برای یکپارچه سازی و استفاده از این
خوراک به عنوان جریان پتروشیمی در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.
تلفی��ق دو صنع��ت پاالیش نفت و پتروش��یمی و نگاهی جام��ع در نظام برنامه ری��زی ،موجب بهره
ب��رداری حداکثری از فرص��ت های فی مابین دو صنعت پاالیش��گاه و پتروشیمی می ش��ود .متاسفانه در
 ۵۰س��ال گذش��ته و در گذر زمان نظ��ام برنامه ری��زی و توسعه صنعت پاالیش از صنعت پتروش��یمی در
کشورمان جدا بوده است و به دلیل عدم برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگ دو صنعت پاالیش و پتروشیمی،
ده ه��ا مسئله را برای ه��ر دو از حیث تامین خ��وراک همانند عدم تامین خوراک پتروشیمی ش��ازند اراک
پی��ش آورده اس��ت .ای��ن در حالی اس��ت که میزان خ��وراک مورد نی��از این مجتمع پتروش��یمی عظیم و
منحصر به فرد تنها  ۳.۵درصد حجم محصوالت تولیدی پاالیش��گاه ش��ازند اراک و پتروش��یمی اصفهان
است.
فلذا توجه بیش��تر به ایجاد واحدهای یکپارچه پتروپاالیش��گاهی و بهین��ه کردن جریانات واحدهای
پاالیش��ی به همراه پتروش��یمیایی از طریق یکپارچه سازی به دلیل کاهش آسیب پذیری به هر یک از این
واحدها حدا از هم ،می تواند ضرورتی انکار نش��دنی در آینده پایین دست صنعت نفت و گاز کش��ور در نظر
گرفته ش��ود و امید است که نگرش جزیره ای حاکم در مدیریت و برنامه ریزی این دو صنعت به نگاهی
یکپارچه و منسجم تغییر پیدا کند.
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معاون آموزش ،پژوهش و فناوري وزارت صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد:

پيشگاميسازمان مديريت صنعتي در فرهنگسازي
پديدههاي فراگير اجتماعي -صنعتي

دانش نفت :دكتر قباديان معاون آموزش،
پژوه�ش و فن�اوري وزارت صنع�ت ،مع�دن و
تجارت در جلس�ه بازديد از س�ازمان مديريت
صنعتي ،پيشگامياين سازمان در فرهنگسازي
و ادبياتسازي مقولههاي مسئوليت اجتماعي و
انقالب صنعتي چهارم را حركتي بزرگ و مبارك
عنوان نمود.

 به گ��زارش رواب��ط عموميسازمان
مديري��ت صنعتي ،قبادي��ان در اين جلسه
گف��ت :سازمان مديري��ت صنعتي ميتواند
در خص��وص مباحث��ي همچ��ون توسع��ه
پاي��دار؛ بحثهاي ه��زاره سوم؛ مالحظات
زيستمحيطي؛ انق�لاب صنعتي چهارم و
تربيت ني��روي انساني براي مواجهه با اين
پديدهه��اي فراگير اق��دام نمايد.وي افزود:
سازم��ان مديريت صنعتي براي اجراي اين
برنامهه��ا ميتوان��د از ظرفيتهاي داخل
کش��ور و بخش صنعت ،معدن و تجارت و

همچنين از ظرفيته��اي خارجي استفاده
نمايد.مع��اون آم��وزش ،پژوهش و فناوري
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان
کرد :ب��راي فراگير ش��دن انقالب صنعتي
چهارم در کش��ور ،بهترين راهاموزش است
و از آنج��ا ک��ه کش��ور در اين زمين��ه نياز
ب��ه افراد توانمن��د دارد ،سازم��ان مديريت
صنعت��ي توانايي دارد ت��ا در اين خصوص
نقش موث��ري ايف��ا نمايد.قبادي��ان تاکيد
ک��رد :ورود سازم��ان مديري��ت صنعتي به
مقولهه��اي مسئولي��ت اجتماعي و انقالب
صنعتي چهارم اتفاق مهمياست و آمادهايم
ت��ا ظرفيته��اي وزارت صنع��ت ،معدن و
تج��ارت را براي کمک به پيش��برد موفق
برنامهه��اي سازمان ب��ه ک��ار بگيريم.در
اي��ن جلس��ه ابوالفض��ل کيان��ي بختياري
ضم��ن بي��ان تاريخچ��هاي از فعاليتهاي
سازم��ان مديريت صنعتي گف��ت :سازمان

تاکنون بيش از  3000پروژه مش��اورهاي و
صنعتي ب��راي سازمانها و صنايع مختلف
انج��ام داده و ب��ا سازمانه��اي بينالمللي
از جمل��ه يونيدو همک��اري دارد.مديرعامل
سازم��ان مديري��ت صنعتي خاطر نش��ان
کرد :در حوزهاموزش با دانشگاههاي معتبر
فرانس��ه ،کان��ادا و آلمان همک��اري داريم
و اخي��را سازم��ان ،دوره مديري��ت اجرايي
مسئولي��ت اجتماعي در سازم��ان را برگزار
نم��ود و نش��ريهاي نيز در اي��ن خصوص
چ��اپ مينمايد.کيان��ي بختي��اري با تاکيد
بر رويک��رد مهارتمح��وري در دورههاي
آموزش��ي سازمان مديريت صنعتي ،درباره
«مرکز کارياب��ي و توسعه اش��تغال دانش
آموختگان کش��ور» گفت :دانشآموختگان
در اي��ن مرک��ز مهارته��اي الزم ب��راي
کسبوکار حرفهاي را ميآموزند و در پايان
دوره ب��ا معرفي و هماهنگ��ي سازمان ،در

بنگاهها و صنايع مختلف مشغول به خدمت
ميشوند.وي با اشاره به برگزاري دورههاي
مديري��ت اجرايي فناوري و نوآوري و ديگر
دورهه��اي تخصص��ي از جمل��ه دورههاي
پسا دکت��راي مديريت کسبوک��ار صنايع
کوچ��ک و متوس��ط در سازم��ان ،گف��ت:
برگ��زاري اي��ن دورهها چه��ره جديدي از
فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي ارائه
مينمايد.کياني بختياري ضمن برش��مردن
اقدامات��ي که سازم��ان مديري��ت صنعتي
درخصوص فرهنگس��ازي و ادبياتسازي
درباره انق�لاب صنعتي چهارم صورت داده
اس��ت گفت :سازمان در اين زمينه انتش��ار
کتابه��اي معتبر را هدفگ��ذاري نموده و
ضم��ن بهره بردن از امکانات انتش��ارات و
برگزاري کنفرانسه��اي مختلف ،ميتواند
بعنوان دبيرخان��ه مطالعات انقالب صنعتي
چهارم در کشور ايفاي نقش نمايد.

سود  ۲.۵برابري فرآورش نفت در پتروپااليشگاهها

دان�ش نف�ت :ط�ي س�الهاي متم�ادي ،زنجي�ره ارزش
نف�ت و گاز کش�ور بر اس�اس تفکيک صنايع پااليش�ي و صنايع
پتروشيميتوس�عه يافته است .در اين مدل ،هدف توسعه صنايع
پااليشي تامين سوخت است و تماميطرحهاي توسعهاي با اين
منطق طراحي و اجرا ميشود .بنابراين اقتصاد پااليشگاه در توليد
س�وخت خالصه ميشود و در نتيجه مزيت سرمايهگذاري در اين
بخش را بطور قابل توجهي کاهش ميدهد.

در اين رويکرد به ط��ور طبيعي زنجيره ارزش مربوط به
پتروش��يميهاي خوراک مايع کمتر م��ورد توجه قرار ميگيرد
و توسعه اين پتروش��يميها بدليل ع��دم تامين پايدار خوراک،
متزلزل ميش��ود .اين مدل توسعه همگ��ام با قيمت پايين گاز
براي پتروش��يميهاي گ��ازي ،مزيت توسعه پتروش��يميهاي
گ��ازي را افزاي��ش داده و در نتيجه توسعه نامت��وازن صنعت
پتروشيميکش��ور (بين پتروش��يميها گازو مايع) را به ارمغان
آوردهاست .در مقايسه با اين مدل که بر اصل تفکيک پااليش
از پتروشيمياستوار است ،مدلهاي پيشرفتهتري وجود دارد که
مبتن��ي بر نگاه يکپارچه و پيوسته به زنجيره ارزش نفت و گاز
است .در اين مدلها کهامروزه در اغلب کش��ورهاي پيش��رفته
م��ورد توجه قرار گرفته است ،با نگاه يکپارچه به زنجيره ارزش
نفت و گ��از ،واحدهايي تحت عنوان «پتروپااليش��گاه» ايجاد
ميش��ود که خوراک آن ترکيبي از نف��ت و گاز و محصوالت
آن طي��ف گست��ردهاي از سوخ��ت و مواد ش��يميايي است .در
واق��ع صنعت نفت دنيا در دو دهه اخي��ر به داليل مختلفي به
سمت ادغام صنايع پتروش��يميو پااليشگاه حرکت کردهاست
ب��ه طوري که  ۱۲درصد اتيلن ۵۵ ،درصد پروپيلن و  ۷۹درصد
پارازايلن دنيا که از جمله مهمترين محصوالت اصلي و پايهاي
پتروشيميمحسوب ميش��وند ،در مجتمعهايپتروپااليشگاهي
توليد ميشود.
ساخت پااليشگاه يا پتروپااليشگاه؟

محم��د حاتمي ،کارش��ناس ح��وزه ان��رژي در گفتگو با
خبرنگارمهر با بيان اينکه احداث يک واحد پتروپااليش��گاه در
مقايسه با يک پتروش��يميو پااليشگاه که جدا فعاليت ميکنند
داراي مزاياي متعددي است ،گفت :از جمله اين مزايا ميتوان
به افزايش حاشيه سود فرآورش نفت ،کاهش آلودگي و مديريت
يکپارچه و هماهنگي آسان تر اشاره کرد .وي ادامه داد :حاشيه
سود پتروپااليشگاه برابر است با مجموع حاشيه سودهاي يک
واحد پااليشي و يک واحد پتروشيميکه در نتيجه از هر يک از
اين دو بيش��تر است .به عالوه اينکه در مجموعه پتروپااليشي
اش��تراک برخي از واحدها ،جريانه��اي مواد ،نيروي انساني و
سرويسهاي مختلف ،هزينههاي فرآورش يک بشکه نفت در
مقايسه با مجموع هزينههاي پااليش��گاه و پتروشيميکاهش
يافت��ه و در نتيجه سودآوري اي��ن مجموعه بطور قابل توجهي
افزايش مييابد .حاتميگفت :طبق شبيه سازي انجام شده در
يک مرکز پژوهش��ي بين المللي ،حاش��يه سود يک پااليشگاه
 ۲۰۰هزار بش��که اي در حالتي که به تنهايي راهاندازي ش��ود
ب��ا حالتي که ادغام با يک کراکر بخار  ۶۵۰هزار تني ش��ده و

حاشيه سود فرآورش يک بشکه نفت در پااليشگاهها و
پتروپااليشگاههاي آمريکا

اگرچه هزينه احداث
پتروپااليشگاه  ۵۰۰ميليون

دالر بيشتر از پااليشگاه است
اما فرآورش نفت خام در
پتروپااليشگاه  ۲.۵برابر بيشتر از

فرآورش در پااليشگاه سودآوري
دارد

به صورت پتروپااليشگاه در آمده باشد ،مقايسه شده است .در
نمودارهاي  ۱تا  ،۳حاشيه سود فراورش نفت خام در هر بشکه
اي��ن پتروپااليش��گاه در مقايسه با پااليش��گاه مذکور در نقاط
مختلف دنيا ارائه ش��ده است .همان طور که مالحظه ميشود
حاش��يه سود پتروپااليشگاه در مقايسه با حاشيه سود پااليشي
بطور ميانگين تقريبا بين  ۲تا  ۲.۵برابر است.
حاشيه سود فرآورش يک بشکه نفت در پااليشگاهها و
پتروپااليشگاههاي غرب اروپا

حاشيه سود فرآورش يک بشکه نفت در پااليشگاهها و
پتروپااليشگاههاي آسيا

اين کارش��ناس حوزه پااليش با اش��اره به اينکه البته حاشيه
سود فرآورش بيش��تر الزاما به معناي نرخ بازگش��ت سرمايه بيشتر
نيست ،اظهار داش��ت :اين حاش��يه سود بستگي ب��ه اين دارد که
مي��زان سرمايه انجام ش��ده براي هر پروژه نيز مش��خص ش��ود.
ميزان سرمايه گذاري براي پااليش��گاه مرجع در اين گزارش يک
پااليش��گاه  ۲۰۰هزار بشکه اي است ـ با فرض هر بشکه ظرفيت
مع��ادل  ۱۵هزار دالر برابر  ۳ميليارد دالر ميش��ود .وي در پايان
گفت :هزينه احداث پتروپااليش��گاه هم با توجه به اينکه تنها يک
کراکر بخار  ۶۵۰هزار تني در سال بيش��تر از پااليش��گاه دارد برابر
 ۵۰۰ميلي��ون دالر ميش��ود .بنابراين ميتوان گف��ت که وقتي با
افزايش سرمايه ۱۷درصدي ميتوان به حاشيه سود فرآورش نفت
خام  ۲تا  ۲.۵برابر افزايش داد ،بايد به توسعه پتروپااليش��گاهها در
کشور اهتمام ويژه اي داشت.

