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شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار مجلس
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:

پاکدستی زنگنه بر همگان آشکار است

نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
افتخار بزرگی است که زنگنه پس از چند سال وزارت ،سند پاکدستیاش
بر همگان آشکار است ،گفت :حملهها ،هجمهها و انتقادهای تخریبکننده
اخیر علیه وزیر نفت نوعی بازی سیاسی است.

محمدرضا تابش ،نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شورای
اســامی با بیان اینکــه زنگنه را از ســالهای دور و زمانی که وزیر
جهاد سازندگی بود میشناســم ،گفت :زنگنه را فردی متعهد میدانم
و باورم بر این اســت که حملهها ،هجمهها و انتقادهای تخریب کننده
اخیر علیه وی نوعی بازی سیاســی اســت .وی افزود :در نشستهای
کمیســیونهای تخصصی مجلس شورای اســامی هر زمان سخنی
از نفت ،تغییر و تحول در اساســنامه صنعت نفــت ،تغییر قیمت و ...
اســت زنگنه نیز حضور دارد و با حساســیت کامــل بحثها را دنبال
میکند تا بهترین نتیجه که به نفع کشــور و مردم باشد حاصل شود.
نماینده اردکان در مجلس شورای اسالمی وقتگذاری و مدیریت زمان
را ویژگــی دیگر زنگنه دانســت و تصریح کرد :یک بــار که با زنگنه
به نشست سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) رفته بودم از
نزدیک مدیریت فوقالعاده ایشــان را مشاهده کردم ،بهطوری که در
نشستهای این سازمان منظم حضور داشت و از منافع کشور بهخوبی
دفــاع میکرد .تابش ،پاکدســتی زنگنه را یکی دیگــر از ویژگیهای
وزیر نفت دانســت و عنوان کرد :در دولتهای هفتم و هشتم (دولت
اصالحات) و همچنین دولت تدبیر و امید ،پاکدســتی وی برایم ثابت
شده که این ویژگی بر همگان نیز آشکار است.
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس:

زنگنه سدی در برابر خلق بابک زنجانیهای
جدید ایجاد کرده است

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد؛

پاالیش نفت شیراز و شرکت پاالیش نفت الوان بدون مشتری ماندند
مشاور رئیس کل سازمان
خصوصی ســازی گفت :بــرای واگذاری
سه شــرکت بیمه البرز ،شرکت پاالیش
نفت شیراز و شرکت پاالیش نفت الوان
مشتری پیدا نکردیم.

ســید جعفر سبحانی در گفت و گو
با مهر ،در خصوص روند واگذاری سهم
دولت در شــرکتهای بــزرگ ،اظهار
داشــت :قرار بود تا روز سه شنبه  ۲۵تیر
ماه سهم دولت سه شــرکت بیمه البرز،
شــرکت پاالیش نفت شــیراز و شرکت
پاالیــش نفــت الوان عرضه شــوند.
مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصی
ســازی افزود :با این حــال هیچیک از
این شرکتها ،مشــتری نداشتند از این
رو رونــد واگذاری نیمــه کاره ماند .وی
ادامــه داد :برای تصمیــم گیری جدید
در خصوص نحــوه واگذاری ،مجدد باید
هیأت واگذاری جلسهای تشکیل دهد تا
سیاست گذاریها در این رابطه مشخص
شود.از ایدرو خواستیم سند ایران خودرو
و سایپا را فک وثیقه کند

ســبحانی همچنیــن در رابطه با
واگذاری ســهام دولت در دو شــرکت
ایران خودرو و سایپا و اینکه اسناد این
دو شرکت در وثیقه است ،گفت :برای

با حضور رؤسای اتاقهای صنایع عراق در EIED؛

رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس گفت :زنگنه سدی در

برابر خلق بابک زنجانیهای جدید ایجاد کرده که طبیعی اســت برخی از
این شرایط راضی نباشند ،اما فراکسیون امید همانند گذشته از اقدامهای
وزارت نفت حمایت و تاکید میکند.

جالل میرزایی گفت :وزیر نفت در این نشســت درباره شــرایط
تحریــم و فروش نفت توضیحاتی ارائه کــرد .وی افزود :وزارت نفت
همیشــه در همکاری با دیگر ارکان نظــام حرکت میکند ،هم اکنون
صنعت نفت نوک پیکان حمالت دشمن در جنگ اقتصادی قرار دارد،
بنابرایــن اینکه زنگنه میگوید نمیتوان آمــاری از فروش نفت ارائه
کرد برای ما نیز کام ً
ال روشــن اســت ،زیرا سبب سوءاستفاده دشمنان
بهویژه آمریکا خواهد شد .رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :زنگنه سدی در برابر خلق بابک زنجانیهای
جدید ایجاد کرده که طبیعی اســت برخی از این شرایط راضی نباشند،
اما فراکســیون امید همانند گذشــته از اقدامهای وزارت نفت حمایت
و تاکید میکند در شــرایط کنونی باید بیش از گذشــته مراقب بود تا
پدیدههایی نظیر بابک زنجانی تکرار نشود.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:

تخریب وزارت نفت همردیف تخریب
منافع ملی است

نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی با طرح این
پرسش که چه کسانی از تخریب زنگنه و وزارت نفت سود میبرند ،گفت:
از تخریب و حملههای اخیر به وزیر نفت ،تنها منافع ملی کشــور آسیب

واگذاری باید ســند به صورت کامل در
اختیار ســازمان خصوصی سازی قرار
گیرد اما با توجه به اینکه ســند این دو
شــرکت در وثیقه است ،در مرحله اول

باید این اســناد فک وثیقه شوند .وی
در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در
وثیقه چه کســی یا کجاست ،توضیح
داد :ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی

و یا به چه میزانی اســت اطالع نداریم
و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه
توضیح دهد .ســبحانی گفت :با توجه
بــه تکلیف قانونی بــه جهت واگذاری
سهام دولت در این دو شرکت ،از ایدرو
درخواست کردیم که سند ایران خودرو
و ســایپا را فک وثیقه کند .به گزارش
مهر ،هیأت واگذاری در جلســه چهارم
خرداد ماه دســتور واگذاری سهام باقی
مانده دولــت در  ۱۸شــرکت و بنگاه
بزرگ بورســی را صادر کــرد که تنها
دو شــرکت در گروه یک قــرار دارد و
 ۱۶شــرکت در گروه دوم واگذاریها
هستند .بر اســاس سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساســی دولت ملزم به
واگذاری شــرکتهای گروه یک است
ولی میتواند  ۲۰درصد ســهام کنترلی
شرکتهای گروه دوم را نگهدارد ،ولی
بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شد
باقی مانده سهام دولت در شرکتهای
گروه دوم که تا  ۲۰درصد است نیز به
بخش خصوصی واگذار شود.

راهبردهای حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای نفت و گاز عراق بررسی شد

جمعی از رؤسای اتاقهای صنایع شهرهای مختلف عراق که به
منظور بررسی فرصتهای همکاری شرکتهای ایرانی و عراقی به تهران سفر
کرده بودند ،در نشســتی با حضور بعضی از شرکتهای فعال در عرصه نفت و
گاز ایران ،راهکارهای الزم را برای ورود مؤثر شرکتهای ایرانی در پروژههای
نفت و گاز این کشور بررسی کردند.

شــرکت طراحی و مهندســی صنایع انرژی ( )EIEDبه عنوان میزبان
این نشست اعالم کرده است :در این جلسه که روز جمعه ۲۱ ،تیرماه برگزار
شــد ،راهکارهای همکاری طرفها در بخشهای پاالیشگاهی و گازرسانی
در شــهرهای بابل ،ناصریه و بصره بررسی و تبادل نظر شد .بر اساس این
گزارش ،مرتضی بهیه ،رئیس اتاق صنایــع بابل که راهبری هیئت تجاری
متشکل از اتاقهای صنایع چند شهر و همچنین جمعی از استادان دانشگاه
و تئوریسینهای اقتصادی عراق را بر عهده داشت ،با ابراز امیدواری نسبت
به بهرهمندی از قابلیت شــرکتهای ایرانی برای ورود به بازار عراق گفت:
تدوین برنامههای همکاری میان دو طرف ایران و عراق ،فرصت مناسبی را
برای شرکتهای معتبر و باتجربه نفت و گاز ایران برای حضور در بازار عراق
فراهم میکند .وی تصمیم دولت عراق برای دنبال کردن سرمایهگذاری در
اجرای پروژههای صنعت نفت در شــهرهای ناصریه ،بابل و دیاله را فرصت
خوبی برای شــرکتهای ایرانی به منظور ورود به بازار عراق عنوان کرد و
گفت :تالش داریم شــرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز ایران بتوانند در

اولین فرصت در پروژههای صنعت نفت و گاز عراق وارد شــوند .سیدحمید
حسینی ،دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
و عراق نیز در این نشســت با تاکید بر اینکه بــه دلیل تحریمهای امریکا
علیه ایران ،فرصت حضور مســتقیم در صنعت نفت عراق برای شرکتهای
ایرانی وجود ندارد ،در گفتوگو با اعضای هیئت تجاری عراق ابراز امیدواری
کرد شرکتهای ایرانی بتوانند در همکاری با شرکتهای معتبر پیمانکاری
بخش خصوصی و بخش دولتی عراق و تشکیل کنسرسیوم با این شرکتها،
در پروژههای نفت و گاز این کشــور ایفای نقش کنند .حســین فالح مزید،

رئیس اتاق صنایع ناصریه نیز در این نشســت عنوان کرد :با توجه به اینکه
پروژههای نفتی و پاالیشگاهی هزینهبر هستند ،قوانین جدید عراق در جهت
تســهیل فعالیتهای شرکتهای خارجی مانند شــرکتهای ایرانی بهروز
خواهد شــد .رئیس اتــاق بازرگانی ناصریه با تاکید بــر اینکه فرصت قابل
توجهــی در عراق در خصوص انتقال گاز شــهری وجود دارد ،تصریح کرد:
ایران فناوری قابلتوجهی در عرصه گاز دارد ،این در حالی است که سیاست
درستی در خصوص مصرف گاز در عراق وجود ندارد .تجربه ایران در عرصه
صنعت گاز نشان داده اســت که فرصتهای مناسبی برای کمک به عراق
در این خصوص وجود دارد؛ فرصتهایی که میتواند شــرایط را به ســمت
بهرهگیری از خط لوله گاز به جای اســتفاده از کپســول (در شرایط کنونی)
سوق دهد .این نشســت به دعوت اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران و عراق به منظور بررسی فرصتهای همکاری دو طرف
در عرصه نفت و گاز و همچنین آشــنایی روسای اتاقهای صنایع شهرهای
بابل ،ناصریه و بصره با توانمندیهای شــرکت طراحی و مهندســی صنایع
انرژی برگزار شــد .بر اساس این گزارش ،ثامر غضبان ،وزیر نفت عراق ۱۸
فروردین ماه امســال از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی ( )EIEDاز
زیرمجموعههای شرکت مهندسی و ســاختمان صنایع نفت (اویک) بازدید
کرده بود و در جریان این بازدید مقرر شــد با همکاری اویک و شرکتهای
عراقی ،زمینه استفاده از ظرفیتهای مشترک طرفین فراهم شود.

میبیند.

عبدالکریــم حســینزاده گفت :با زیر ســؤال بــردن عملکرد
وزارتخانــهای که هم اکنون در خط مقــدم جنگ اقتصادی قرار دارد،
همه متضرر میشویم و این موضوع تنها یک تقابل سیاسی و جناحی
نیســت .وی شرایط امروز کشــور را حســاس توصیف کرد و افزود:
مســیر انتقاد سازنده مشخص و باز اســت ،اما چرا برخی تنها بهدنبال
ســیاهنمایی و تخریب یک وزارتخانه هستند و چه منافعی دارند و چه
سودی از این هجمهها نصیبشان میشود؟ نایب رئیس فراکسیون امید
مجلس شورای اســامی ،تخریب وزارت نفت را همردیف تخریب و
آسیب به منافع ملی کشور دانست و تصریح کرد :تخریب وزارت نفت
در شــرایطی که وزیر نفت ،فرمانده این جنگ اقتصادی است ،آسیب
زدن به منافع ملی کشور اســت .نایب رئیس فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه برخی آگاهانه یا ناآگاهانه در پازل
دشــمن بازی میکنند ،عنوان کرد :فرمانده جنگ اقتصادی باید بتواند
با امنیت کامل طرحی جدید ارائه و حمالت دشــمن را خنثی کند ،اما
زمانــی که برخی در داخل به چنین فرمانــدهای ضربه میزنند چطور
میتوان انتظار پیروزی در جنگ را داشت .وی گفت :در شرایط کنونی
باید نگاه سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم و با همدلی و همفکری تنها
به فکر منافع ملی کشور باشیم.

تکلیف مجلس به دولت
نسبت به صدور و بازنگری مجوز
طرحهای توسعه صنایع نفت خام

رئیس سازمان حراست صنعت نفت:

حراست صنعت نفت ،سرباز نظام و صنعت است
رئیس ســازمان حراســت صنعت نفت گفت :ما پذیرفتهایم در خدمت
صنعت نفت باشــیم؛ ماموریتی را که قانون به ما واگذار کرده بهدرستی انجام
دهیم و سرباز نظام و صنعت نفت هستیم.

بــه گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملــی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،حســین حاجیحســینی در نشست ساالنه مجامع
حراســت پاالیش و پخش ،با اشــاره بــه اینکه صنعــت پاالیش و پخش
هماکنــون ثبات و امنیت دارد ،گفت :ما پارســال را با تالشهای مجموعه
این صنعت توانستیم به خوبی پشت سر بگذاریم ،هرچند سال بسیار سختی
بود .وی با یادآوری مشــکالت موجود در تأمین و توزیع ســوخت کشور در
سال  ۹۷بهویژه بروز برخی مشکالت در تأمین سوخت مناطق شمالی کشور
که زمســتان گذشــته رخ داد ،افزود :با همراهی خوب مدیریت شرکت ملی
پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران ،نیروهای حراست ،وزارت کشور و
پلیس راهور ،مسیر برای عبور و مرور نفتکشها در محورهای شمالی کشور
به خوبی هموار شــد ،اما به دلیل گمنامی همکارانمان در بخش حراســت،

دومین نشست رصد فناوریهای نوظهور در پژوهشگاه صنعت نفت

وزارت نفت نســبت به صدور و بازنگری مجوز طرحهای توسعه صنایع
پاییندستی نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند.

حرف این نیســت که اگر خطایی صورت گرفت نباید برخورد شود ،اما باید
با نظارت و رفتار درســت درصدد جبران خطا برآمد ،زیرا نیروی انســانی در
صنعت بهراحتی به دســت نیامده است که بخواهیم بهراحتی آن را از دست
بدهیم .وظیفه ما مراقبت از نیروی انســانی است .حاجی حسینی با تاکید بر
اینکه نیروهای حراست زحمات بســیاری میکشند ،تصریح کرد :نیروهای
حراست همواره پایش میشوند و مورد رصد قرار میگیرند و در صورت بروز
تخلف و اثبات آن ،برخورد الزم صورت میگیرد.

با محوریت ارزیابی عملکرد فناوریهای نو برگزار شد؛

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف کردند تا از طریق

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز ،ماده ۲
طرح حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با
استفاده از ســرمایه گذاری مردمی را بررسی کرده و آن را به تصویب
رساندند .براساس این ماده دولت موظف است طبق تکالیف این قانون
از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرحها تا سقف
دو میلیون بشــکه در روز و اعطای تنفس خوراک از ســرمایهگذاران
بخــش غیردولتــی برای جــذب ســرمایهگذاری مردمــی حمایت
کند.

هیچگاه برخی از این تالشها در جایی گفته و دیده نمیشود .رئیس سازمان
حراســت صنعت نفت با بیان اینکه هماکنــون در صنعت پاالیش و پخش،
شرایط ثبات ،آرامش و امنیت برقرار است ،از تالشهای مدیرعامل ،کارکنان
و بهویژه حراســت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در
ایــن زمینه قدردانی کرد و این زحمات را قابل دفاع خواند .حاجیحســینی
خطــاب به همکاران حراســت صنعــت پاالیش و پخش گفــت :وظیفه و
مأموریت ما صیانت از صنعت نفت است و حراستها باید کمک حال مدیران
ارشد و مشاوران امین مدیران باشند .وی افزود :ما معتقدیم طبق آموزههای
دینی ،شــرعی و قوانین ،در حراست نباید هیچ کاری با خشونت دنبال شود،
بلکه باید کارها با رأفت ،خداپســندانه ،دینمدارانه و قانونی پیگیری شود و
چنانچه کســی خطا و تخلفی کرد ،باید از مسیری درست و به دور از هیاهو
و طبق ضوابط و مقررات به آن رســیدگی شود ،البته اولویت با پیشگیری و
تذکر مســائل است .وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که حراست
مأمن همه افرادی اســت که در صنعت کار میکنند ،اظهار کرد :معنای این

دومین نشست رصد فناوریهای نوظهور و برافکن
با محوریت بررسی و ارزیابی عملکرد فناوریهای نوین و
آثار آن در صنعت نفت برگزار شد.

به گــزارش دانش نفــت به نقل از پژوهشــگاه
صنعت نفت ،دومین نشست رصد فناوریهای نوظهور
و برافکــن با حضور جعفر توفیقی ،رئیس پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،معاونین و روســای پردیسهــا ،روز
چهارشــنبه ( ،۱۹تیرماه) در پژوهشــگاه صنعت نفت
برگزار شــد .همچنین در این سلسله نشستها ،درباره

نتایــج رصد فناوریهای نوظهــور و برافکن (Break
 )Trueو تأثیر آنها بر روند آینده نفت و همچنین ســه
فناوری مانند انرژیهای تجدیدپذیر و دیجیتالیزاسیون
و چاه هوشــمند مورد بحث و تبادل نظر شد .بر اساس
این گــزارش ،ایــن فناوریها تا چند ســال آینده در
همه حوزههای فنــاوری ،انقالبی ایجــاد خواهد کرد
و صنعــت نفت هــم از این موضوع مســتثنا نخواهد
بود .از نظر موسســه مکنزی بالک چیــن ،بیگ دیتا
 ،IOTانرژیهای تجدیدپذیــر  ،D printing 3رایانش

ابــری واقعیت مجازی ،مواد هوشــمند خودرو برقی یا
فناوریهــای نوین مانند چاه هوشــمند و فناوریهای
نو ازدیاد برداشــت به عنوان فناوری برتر شناخته شده
اســت .بر این اساس ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در
این نشســت ،افزون بر پرداختن به فعالیتهای جاری،
بر ضرورت انجام مطالعــات و تحقیقات در حوزههای
نوظهور تاکید کرد و گفت :یکی از اهداف پژوهشــگاه
صنعت نفت ایجاد ظرفیتهای جدید است و این مهم
باید در دستور کار ســازمان باشد .توفیقی ادامه داد :با

شــکل گیری اکوسیستمی که با تشکیل مرکز نوآوری
کامل میشــود ،میتــوان این ظرفیتهــا را در قالب
استارتاپها به جریان انداخت .وی درخواست بودجهای
مســتقل برای انجام مطالعه و تحقیقات در این زمینه
را که با همکاری شــرکت ملی نفت ایران انجام شده
است موید اهمیت توجه به فناوریهای نوظهور عنوان
کرد .نخســتین نشســت رصد فناوریهای نوظهور و
برافکن چندی پیش با عنوان «بررسی فناوریهای چاه
هوشمند و سنگ دیجیتال» برگزار شد.

تحلیل
گفتمان

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

در راستای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای موجود؛

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی و شرکت ملی حفاری ایران
تفاهمنامههمکاریامضاکردند
شرکت ملی حفاری ایران

مهندس مهرزاد صفوت:
تعامل و هم افزایی
شرکتهای ایرانی با
یکدیگر سبب ساخت
زنجیره ارزشمندی از
توانمندی داخلی و
موجبات تحقق منویات
مقام معظم رهبری در
راستای شعار رونق تولید
خواهد شد

و شــرکت توســعه صنایع نفت و انرژی
( )OEIDصبح روز سه شنبه  27تیر ماه در
زمینه استفاده از ظرفیتهای دو طرف در
داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای
مرتبــط با صنعــت حفــاری تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.

بــه گــزارش دانش نفــت ،این
تفاهمنامه روز ســه شــنبه ( ۲۵تیرماه)
در تهران ،میان مهندس ســید عبداله
موســوی ،مدیرعامل ملی حفاری ایران
و مهندس مهــرزاد صفوت ،مدیر عامل
شــرکت توســعه صنایع نفت و انرژی
امضا و مبادله شــد .در آیین امضا این
تفاهمنامــه ،دکتــر مهــرزاد صفوت،
مدیــر عامل شــرکت توســعه صنایع
نفت و انرژی با بیــان اینکه توانمندی
شرکتهای ایرانی بسیار باالست ،اظهار
داشت :با توجه به قدمت صنعت نفت و
لزوم اهمیت این موضوع ســالیان اخیر
برای ایران اســامی تالش باالیی در
همه زمینههای این مهم صورت گرفته
و موجب پیشرفتی بسیار جدی در رشد و

شکوفایی شرکتهای ایرانی شده است.
وی خاطر نشان کرد :تعامل و هم افزایی
شــرکتهای ایرانی با یکدیگر ســبب
ساخت زنجیره ارزشمندی از توانمندی
داخلی و موجبــات تحقق منویات مقام
معظم رهبری در راســتای شعار رونق

تولید خواهد شــد .وی همچنین افزود:
بی شــک با ســاخت این زنجیرههای
همیــاری بیــش از  %90فعالیتهای
این صنعــت میتواند به راحتی و بدون
هیچ گونه وابســتگی به شــرکتهای
خارجی انجام پذیرد .در ادامه ،مهندس

موســوی با بیــان اینکه شــرکت ملی
حفاری ایران بزرگترین شرکت در زمینه
عملیات حفاری و ســایر خدمات جنبی
در کشــور و حوزه غرب آسیاست افزود:
در برنامه ریزیهای انجام شده ،شرکت
ملــی حفاری ایــران به دنبال توســعه

فعالیتهای خــود ،تالش در زمینه هم
افزایی صنعت حفاری با شــرکتهای
قدرتمنــد ایرانی را در دســتور کار قرار
دارد .وی افــزود :در برنامه ریزیهای
انجام شــده شــرکت به دنبال توسعه
فعالیتها و کسب درآمدهای حداکثری
و ایجاد رفاه و انگیزه در کارکنان بوده و
به طور قطع تالش در زمینه هم افزایی
صنعت حفاری در دستور کار قراردارد.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید مطرح کرد:

معاون مدیر عامل شرکت ملی

روحیه ،تفکر علمی و خالقیت پیش شرط توسعه صنعتی است
دکتر فرخ علیخانی:

نفت ایران در امور تولید در بازدید از شرکت

خوشبختانه زاگرس

بهرهبــرداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی،
با اشــاره به جایگاه روحیــه و تفکر علمی و

جنوبی از نیروی انسانی

خالقیت به عنوان پیش شــرطهای توسعه

جوان ،زبده و توانمندی

صنعتی ،این شــرکت را به جهت دارا بودن
نیروهــای متخصص و جوان شایســته این

برخوردار است که موفق

عنوان دانست.

دکتر فــرخ علیخانی ،معــاون مدیر
عامل شــرکت ملــی نفت ایــران در امور
تولید با تبیین جایگاه و فعالیتهای صورت
گرفته در شــرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگــرس جنوبــی به عنوان یک شــرکت
پیشرو ذکر کرد و افزود :فعالیتهای انجام
گرفتــه ،نشــان دهنده جاری بــودن روح
دانــش ،تفکر ،نوآوری و اعتماد به نفس در
این شرکت است .به گزارش دانش نفت به
نقل از روابط عمومی شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگــرس جنوبی ،علیخانی پس
از بازدید میدانی شــامگاهی از محل حفر
چاههای توسعهای میدان نفتی سعادتآباد
در نشســتی صمیمی با مجموعه مدیران
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نفت
و گاز زاگرس جنوبی بــا اظهار رضایت از
اقدامات انجام گرفتــه در زاگرس جنوبی،
گفــت :تولید ایمــن و پایــدار مهمترین
اولویت شــرکت ملی نفت ایران است که
در مجموعه شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران و به ویژه زاگــرس جنوبی به خوبی
محقق شــده اســت .علیخانی با اشاره به
شرایط خاص کشــور و لزوم وحدت رویه
و تعامل و همفکری ساختاری و سازمانی،
هم افزایی فکری و عملی را به عنوان یک

شدهاند مأموریت تولید
نفت و گاز خود را در

شرایط ایمن و پایداری
عامل فرهنگی در تأمین منافع سازمانها و
متعاقب آن کشــور برشمرد و اظهار داشت:
هم افزایی بــه عنوان یک عنصر فرهنگی
باعث و بانی همدلی و همفکری اســت و
نقش بی بدیلی در تعالی سازمان به عهده
دارد و رویکرد مناســبی برای توسعه همه
جانبه کشــور فراهم میســازد .وی افزود:
امروزه مهمتریــن مأموریت مدیران تبدیل
نوآوریهای فردی به نوآوریهای سازمانی
اســت .اگر تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم
شــاخص کارآیی بــه عنوان وجــه تمایز
شرکتها محسوب میشد امروزه خالقیت و
نوآوری و ایدههای جدید اســت که مزیت
رقابتــی را به همــراه دارد .دکترعلیخانی،
همچنین با تاکید بر ضرورت توانمندسازی
منابع انسانی و اســتفاده حداکثری از توان
و ظرفیــت کارکنان ،گفت :خوشــبختانه
زاگــرس جنوبی از نیروی انســانی جوان،
زبده و توانمندی برخوردار اســت که موفق
شدهاند مأموریت تولید نفت و گاز خود را در
شرایط ایمن و پایداری نگه دارند .وی ،که

به منظور شروع به کار طرح توسعه میدان
نفتی سروستان و سعادتآباد به شیراز سفر
کرده بود ،گفت :بررسی شرایط تولید ،روند
تعمیرات اساسی ،بررسی چالشهای پیش
رو در راســتای رســیدن به اهداف تولید
نفــت و گاز ،و همچنین مشــکالت منابع
انســانی از جمله مهمترین هدف مدیران
ارشد شرکت ملی نفت ایران در این بازدید
است .بر اساس این گزارش ،دکتر علیخانی
پیشنهاد استقرار سیستم یکپارچه مدیریت
داراییهای فیزیکی در شرکت بهره برداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی از دیگر الزامات
تولید برشــمرد وتاکید کرد :هدف از اجرای
سیســتم مدیریت داراییهــای فیزیکی،
بهینهسازی روابط ،ریسک ،کارایی و هزینه
اســت که بر اســاس الزامهای این هرم،
انتخاب سیاستهای پیشگیرانه و اقدامهای
تعمیراتی برنامهریزی میشود .این گزارش
میافزایــد؛ معــاون مدیر عامل شــرکت
ملی نفت ایران در امــور تولید با همراهی
مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق مرکزی

نگه دارند

ایران ،مدیران  ،HSEمهندســی ســاختار
شرکت ملی نفت و با همراهی مدیرعامل و
جمعی از مدیران و رؤســای ادارات ستادی
و عملیاتی شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبــی به مــدت دو روز از این
شرکت بازدید و مســائل و وضعیت تولید
این شرکت را مورد بررسی قرار داد.
عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش
تولید نفت میدان سعادتآباد آغاز شد

در همین حال ،عملیات اجرایی طرح
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت میدان
ســعادتآباد با هدف افزایش ظرفیت تولید
روزانه این میدان به میزان  ۳هزار بشــکه
و همچنیــن افزایش خوراک پاالیشــگاه
شیراز آغاز شــد .به گزارش دانش نفت به
نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
عملیات اجرایی این طرح ،روز چهارشــنبه،
 ۲۶تیرماه با اعتباری بالغ بر  ۲هزار و ۲۴۵
میلیــارد ریال کلید خــورد .رامین حاتمی،
مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق مرکزی

برگزاری  ۲۰۶هزار نفر ساعت دوره آموزشی در فالت قاره

رئیس واحد آموزش شرکت نفت فالت قاره
ایران گفت :پارســال  ۵۲۱دوره آموزشی برای  ۹هزار و
 ۶۴۰نفر از کارکنان به مقدار  ۲۰۶هزار و  ۱۹۶نفر ساعت
برگزار شده که سرانه آموزشی را به  ۶۳نفر ساعت رسانده
است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت
قاره ایــران ،امید موالوردیخانی با بیان اینکه شــعار این
واحد «آموزش برای همه» اســت ،گفت :تالش میکنیم
همه کارکنان شــرکت اعم از رســمی ،پیمانی ،قراردادی،
پیمانــکاری و  ...از آموزش و دورههای آموزشــی بهرهمند
شــوند ،زیرا اعتقاد داریم آموزش مهمترین رکن در توسعه
فردی ،اجتماعی و ســازمانی اســت و هر جا متوقف شود
ســازمان دچار سکون میشود .وی افزود :هدف اصلی این

واحد توانمندسازی کارکنان و سازمان با برگزاری دورههای
آموزشی خوب و اثربخش به منظور حرکت برای اهداف و
راهبردهای شرکت است .موالوردیخانی فرآیند آموزش در
شــرکت نفت فالت قاره ایران را با دیگر شرکتهای نفتی
متفاوت دانست و گفت :با توجه به تنوع و گستردگی اقدامها،
همچنین حوزه جغرافیایی فعالیتهای این شرکت ،دورههای
آموزشی نیز بسیار متفاوت است و باید دورههای تخصصی
مرتبط با فعالیت شرکت برگزار شود .برای نمونه دورههای
غواصــی و بقا در دریــا ( ،)HUETعملیات فرودگاهی و ...
از ســوی واحد آموزش طراحی و اجرا میشود .رئیس واحد
آموزش شرکت نفت فالت قاره ایران افزود :دوره آموزشی
بقا در دریا یکی از دورههای مهم اســت که ارتباط نزدیکی
با ســامت کارکنان در سکوها و مناطق عملیاتی دارد .در
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این زمینه از سال  ۹۶موفق شدیم با کسب مجوز از سازمان
هواپیمایی کشوری این دورهها را به صورت درونسازمانی و
بدون نیاز به شرکتهای دیگر با هزینه بسیار پایینتر برگزار
کنیم .وی تمدید گواهینامه آموزشی  ۱۰۰۱۵واحد آموزش
از سوی شرکت «توفنورد» را یکی از افتخارهای این واحد
عنوان کرد و گفت :در ممیزی انجامشده ازسوی این شرکت،
خوشبختانه واحد آموزش به عنوان نقطه قوت شرکت نفت
فالت قاره ایران معرفی شد .موالوردیخانی ،اقدام دیگر این
واحد را برگزاری دورههای مدیریت فرودگاهی اعالم کرد و
گفت :این اقدام که برای نخســتین بار انجام شد در ارتقای
سطح دانش و توانمندی کارکنان فرودگاه نقش مهمی دارد.
برنامه دیگر این واحد برگزاری دورههای مدیریت کسب و
کار ( )MINI MBAبــرای  ۲۲نفر از همکاران بود که تقریب ًا

ایــران در آیین آغاز این عملیات با اشــاره
به اهداف اجرایی پــروژه گفت :این پروژه
در دو بخش زیرســطحی و روســطحی از
سوی یکی از شرکتهای خصوصی داخلی
اجرایی میشود .به گفته وی ،حفر دو حلقه
چاه توسعهای و تعمیر یک حلقه چاه ،نصب
تسهیالت سرچاهی ،احداث در مجموع ۱۴
کیلومتر خط لوله  ۶اینچ انتقال نفت ،نصب
تجهیــزات تأمین برق و توســعه چندراهه
واحد ســعادتآباد برای اتصال دو حلقه چاه
جدید در بخش ســطح االرضی این پروژه
در دســتور کار قرار دارد .حاتمی ادامه داد:
توسعه میدان نفتی ســعادتآباد بخشی از
طرح توسعه ســه میدان نفتی سعادتآباد،
دانــان و نفتشــهر اســت کــه در قالب
پروژههای  EPC/EPDتوسط شرکتهای
داخلــی و در حوزه جغرافیایی دو شــرکت
بهرهبرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی و
نفت و گاز غرب از شرکتهای تابع شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران اجرا میشــود.
وی با اشاره به رویکرد وزارت نفت در اجرا
و عمل به مســئولیتهای اجتماعی ،اظهار
کرد :راهانــدازی این پروژه ،اشــتغالزایی
مستقیم و غیرمستقیم را نیز در این منطقه
بــه دنبال دارد .بر اســاس ایــن گزارش،
منطقه عملیاتی سروســتان و ســعادتآباد
یکی از مناطق پنجگانه عملیاتی شــرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است
که خوراک پاالیشــگاه نفت شیراز را تأمین
میکند .قرارداد نگهداشــت و افزایش توان
تولیــد این میدان ،بهمن ماه پارســال بین
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت
گلوبال پتروتک کیش امضا شد.

یک ســال به طول انجامید .وی افزود :اختصاص فضای
آموزشــی برای همکاران یکی از اقدامهای مهم این واحد
است که از سال  ۹۶تاکنون اجرایی شده است .تا پیش از این
به دلیل در اختیار نداشتن فضای مناسب آموزشی ،هزینههای
زیادی به شرکت تحمیل میشد که با پیگیریهای فراوان
این مشــکل برطرف شد .رئیس واحد آموزش شرکت نفت
فالت قاره ایران راهاندازی سامانه آموزش از راه دور ()LMS
را یکی از اقدامهای ارزشــمند این واحد اعالم کرد و گفت:
تهیه و نصب ســامانه آموزش از راه دور حدود یک سال به
طول انجامید و پس از راهاندازی آن  ۳۳دوره آموزشی روی
آن بارگذاری شده است .خوشبختانه این سامانه با استقبال
خوب همکاران مواجه شده و تاکنون بیش از هزار نفر برای
شرکت درترم تابستانی دورهها ثبتنام کردهاند.

 ۳دروغ بزرگ درباره وزیر نفت

غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی

عضو کمیسیون برنامهو بودجه مجلس

چندی اســت حول وزارت نفت شایعات
عجیب و غریبــی بهوجود آمده و عدهای وزیر
نفت را مورد هجمه شــایعات و گاه سوءگیری
خــاص و غیرمنصفانــهای قــرار دادهاند .از
جمله آخرین شــایعه درگیری لفظی زنگنه با
رئیسجمهوری و تعیین جانشین او و دلخوری
آقای روحانی از زنگنه است! واقعیت آن است
که بــرای واژگون کردن وزارت نفت در این تحریمها ســنگاندازی
میکنند تا وزیر نفت ســرانجام کنار بکشد .یکی از نمایندگان مجلس
شــورای اســامی ســه دروغ بزرگ درباره آقای زنگنه گفت و هیچ
برخوردی با او نشــد .دیگران برای او پروندهسازی کردند و برخوردی
نشد .به خاطر یک دستگاه پوز برای کارگری خدماتی که تمام ادارات
چنین مســئلهای دارند حرف و حدیثهای فراوانی ایجاد شد .همه این
شــایعات و دروغها برای ایجاد فشار و خردکردن اعصاب آقای زنگنه
اســت .وزارت نفت گنج ایرانیان است و قصد دارند این معدن گنج را
خالی کنند .بهعنوان نماینده مــردم از آقای زنگنه خواهش میکنم با
وجود تمام ایــن تهمتها ،بیتقواییها و بیدینیها تا آخر بایســتند.
ایشان زمانی جان خود را در کف دست گرفت و قصد داشت برای این
کشور شهید شود .از ایشان میخواهم باز هم محکم و استوار بمانند و
درمقابل فشارها و تهمتها کوتاه نیایند .زیرا افراد و نمایندگان خاصی
قصد دارند به وزیران پیشنهادی رأی ندهند و سرانجام کسی بر سر کار
بیاید که بابک زنجانیهای جدیدی متولد شــوند و غارت اموال مردم
آغاز شــود .شاید این پرسش مطرح شود که مگر وزارت نفت جزئی از
اموال شــخصی افراد یا زنگنه اســت که با او چنین رفتاری میشود؟
باید صراحتا گفت مگر کســانی که پیــش از این دکلها را دزدیدند و
رفتند نمیدانستند نفت ثروت ملی و امانتی بیننسلی است؟! آنها شرف
ندارند و میهنپرســت نیستند و بدون شک تعصبی به این آب و خاک
ندارند ،اما با توجه به تمام این حاشیهســازیها و هیاهوها ،باید گفت
فضــای عمومی مجلس کماکان به نفع وزیر نفت اســت و نمایندگان
او را حمایت میکنند .متاســفانه عــدهای در همهچیز خود را مجتهد
میدانند! متاســفانه این عده در راســتای منافع ملی گام برنمیدارند.
اگر اینگونه بود کشــور در وضع کنونی قرار نمیگرفت .در پایان باید
بهطور شفاف گفت که اکنون تنها وزیری که غیرتمندانه ایستاده و در
برابر فســاد و زیادهخواهیها مقاومت میکند ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت
اســت .بنابراین باید جلو اتهامها و شایعات گرفته شود ،بهویژه در این
برهه زمانی که اقتصاد کشــور تحت فشار از سوی آمریکا قرار گرفته
اســت .ما االن در شرایط حساسی قرار داریم و بنابراین همه اظهارات
و تصمیمها باید متناســب با این شرایط اتخاذ شود تا منافع ملی حفظ
شده و به اقتصاد کشور کمترین آسیب وارد شود.

تک خرب
برگزاری مراسم جشن در پتروشیمی مرجان به
مناسبت دهه کرامت

به یمن فرخنده زاد روز والدت با ســعادت شــمس الشــموس
حضرت ابالحســن  ،امام علی بن موســی الرضا(علیه الســام) دهه
کرامت ،مراسم جشــنی در محل ســالن اجتماعات رستوران مرکزی
پتروشــیمی مرجان با حضــور مدیریت مجتمع  ،مدیران ،مســئولین
و پرســنل این شــرکت با شــور معنــوی خاصــی برگــزار گردید.
در ابتدای ایــن برنامه جناب آقای علی آبادی مدیریت توســعه منابع
انســانی پتروشیمی مرجان در سخنانی ضمن قدر دانی از مجریان این
مراســم معنوی به موفقیت های ورزشــی کارکنان پتروشیمی مرجان
در مســابقات اخیر بین تیم های ورزشــی منطقه پارس جنوبی و نیز
کســب عنوان قهرمانی مسابقات شــطرنج در منطقه و کشور ،کسب
مقــام قهرمانی فوتســال  ،مقام دوم والیبال  ،مقام ســوم تیمی و دوم
انفرادی بدمینتون مقام دوم پرس ســینه اشاره و با قدر دانی از تالش
موثر این عزیزان توجه به برنامه های ورزشــی را ضروری دانســت و
بر اهمیت این برنامه در ســامت روحی و روانی کارکنان تاکید کرد.
گفتنی اســت در ادامه مراســم پــس از مولودی خوانــی ومدیحه
ســرایی در وصــف والدت با ســعادت ثامن الحجج((علیه الســام))
مهندس شــهریار شاکر در سخنانی با اشاره به فضایل ومناقب حضرت
رضا(علیه الســام) مروری بر زندگانی وشخصیت آن حضرت داشت و
همگان را به پیروی واطاعت ازدستورات چهارده معصوم((علیه السالم))
توصیه نمود و از افتخار آفرینان شــرکت پتروشــیمی مرجان به پاس
زحماتشــان قدردانی نمود .در پایان از رتبه آوران مســابقات ورزشی
شرکت پتروشیمی مرجان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
سیزده به یک

رویا خالقی

سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) هفته گذشته نشستی
سخت را پشت سر گذاشت ،نشستی که اگرچه  ۱۴عضو آن ،بدون چالش،
توافق کاهش تولید روزانه  ۸۰۰هزار بشــکهای این سازمان را برای یک
دوره  ۹ماهه و تا ماه مارس ســال  ۲۰۲۰میالدی تمدید کردند و رای به
تکرار دبیرکلی محمد سانوسی بارکیندو برای یک دوره سه ساله دادند ،اما
در موضــوع «چارچوب همکاری اوپک و غیر اوپک» بحثشــان به درازا
کشید؛ بیش از پنج ساعت و پشــت درهای بسته .این چارچوب چیست؟
از ســوی چه کشوری پیشنهاد شده است؟ هدف آن چیست؟ موضع وزیر
نفت ایران درباره آن چه بوده اســت؟ چرا بحث در این زمینه طول کشید؟
اینجا بخوانید:
 -۱موضوع نهادینهکردن همکاری اوپک و غیراوپک پس از نخستین
توافق آنها در ســال  ۲۰۱۶که براســاس آن ،تولید نفت اعضای اوپک و
غیراوپک روزانه یک میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه کاهش یافت ،مطرح شد.
آخرین پیشــنهاد برای این همکاری با عنوان «منشور همکاری اوپک و
غیراویک» از سوی عربستان در یک برگ تهیه و پیشنویس آن بهمنظور
دریافت دیدگاههای کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک ،در نشست پشت
درهای بســته یکصد و هفتاد و چهارمین اجالس این سازمان که در ژوئن
 ۲۰۱۸برگزار شــد ،توزیع شد و قرار بر این شد اعضای اوپک دیدگاههای
خود را درباره این متن پیش نویس به دبیرخانه این سازمان ارائه دهند.
 -۲بــا توزیع متن پیش نویس چارچوب همکاری اوپک و غیراوپک،
کارشناســان وزارت نفت در یک سال گذشــته به بررسی کارشناسی این
متن پرداخته و نتیجه آن شــد که پیشــنهادهای اصالحی درباره آن را در
اختیــار دبیرخانه اوپک قرار دادند .این درحالی بود که عربســتان و امارات
تالش مستمر داشتند تا بررسی متن پیش نویس را از سطح کارشناسی به
ســطح سیاسی منتقل کنند .با این حال ،اکثریت قریب به اتفاق کشورهای
عضو اوپک مخالفت خود را با تصویب متن پیش نویس پیش از بررســی
کارشناســی و فنی در سطح اعضای اوپک و سپس با کشورهای غیرعضو
اوپک اعالم کردند .در این فضا ،دو نشست جداگانه کارشناسی برای اوپک
و غیراوپک در ماه فوریه  ۲۰۱۹بهمنظور بررسی این پیش نویس برگزار شد.
 -۳نشســت کارشناســی ماه فوریه بهدلیل اختالفنظرهای فنی و
کارشناسی بینتیجه ماند و مقرر شد فرآیند بررسی متن پیش نویس منشور
همکاری اوپک و غیراوپک ادامه یابد و نشست دیگری بهطور مشترک میان
نمایندگان کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک برگزار شود .نشستی که با
وجود اعالم دبیرکل اما بهدلیل فشار عربستان و امارات اوپک هرگز تشکیل
نشد و سرانجام فرآیند بررســی فنی و کارشناسی متن پیش نویس ناتمام
ماند و پس از یک سال جدال و معطل ماندن در سطح کارشناسی ،بررسی
این متن در دستور کار یکصد و هفتاد و ششمین نشست اوپک گنجانده شد.
 -۴تکمیل نشــدن فرآیند بررسی فنی پیش نویس منشور همکاری
اوپک و غیراوپک این فرضیه را به وجود آورد که این موضوع از دستور کار
یکصد و هفتاد و ششــمین نشست اوپک و ششمین نشست وزارتی اوپک
و غیراوپک خارج می شــود ،اما نه تنها اینگونه نشد بلکه فرآیند سیاسی
نشســت عادی  ۱۷۶اوپک نیز نتیجه مطلوب ارائهدهندگان طرح منشور
همکاری را نداد.
 -۵چرا عربستان اصرار داشت تا متن پیش نویس منشور همکاری
اوپک و غیراوپک به دور از فضای کارشناســی بررسی شود؟ این پرسشی
است که ممکن است برای بســیاری پیش بیاید .بهترین پاسخ شاید این
باشد که عربستان نتوانسته بود در سطح کارشناسی به نتیجه دلخواه خود
دست یابد و امید داشــت که بتواند از مسیر سیاسی و در سطح وزارتی به
هدف خود برســد که با مقاومت و مخالفتهای جدی ایران در نشســت
وزارتی اوپک روبهرو شد و نتیجه دلخواه خود را نگرفت.
 -۶همانطور که در ســطور باال عنوان شد ،عربستان برای تصویب
اهداف خود در منشور همکاری اوپک و غیراوپک به هر دری زد و  ۱۳کشور
عضو این ســازمان را در نشست پشت درهای بسته نیز با خود همسو کرد
به جز زنگنه .وزیر نفت ایران به خوبی میدانست چه نشست سختی پیش
روی دارد ،وی سرانجام موفق شد به قیمت ساعتها مذاکره ،دیدگاههای
هیئــت ایرانی را در پیش نویس منشــور همکاری اوپــک و غیر اوپک و
قطعنامه اوپک بگنجاند .سرانجام موافقت شد ریاست و نائب رئیسی منشور
همکاری اوپک و غیراوپک چرخشی باشد و سازکار تصمیمگیری در اوپک
همانند گذشته و بر اساس اجماع به قوت خود باقی بماند (قطعنامه اوپک).
زنگنه برای گنجاندن این دو بند یک تنه مقابل  ۱۳کشور ایستاد.
 -۷اوپک در یکصد و هفتاد و ششمین نشست این سازمان و اوپک
و غیراوپک در ششــمین نشست مشترک خود کاهش یک میلیون و ۲۰۰
هزار بشــکه ای تولید نفت را برای یک دوره  ۹ماهه دیگر و تا ماه مارس
سال  ۲۰۲۰تمدید کردند .شاید یکی از دالیل اصرار عربستان برای تشکیل
منشــور همکاری اوپک و غیراوپک همین باشــد یعنی تدوام همکاری با
غیراوپک پس از پایان دوره اعتبار توافق بیانیه همکاری.
 -۸تمهیدات اتخاذ شــده از سوی ایران ،هدف صیانت از موجودیت
اوپک ،که از ابتدا مهمترین هدف ایران در بررســی منشور همکاری بود،
را محقق کرد و مانع تحقق یکجانبهگرایی عربستان و امارات برای ایجاد
ساختاری رقیب اوپک شــد .کاش میشد لحظه لحظه جنگیدن زنگنه و
هیئت ایرانی را در نشست  ۱۷۶اوپک برای رسیدن به این اهداف به تصویر
کشید ،آنجا که وزیر نفت دقایقی برای تنفس از نشست پشت درهای بسته
بیرون آمد و از ســکوت دیگر اعضای اوپک در مقابل عربســتان گلهمند
بود ،اما جا نزد .تنها تصویری که میتوان از لحظات طوالنی انتظار پشت
درهای بسته هیئت ایرانی ارائه داد جنگیدن برای بقای یک سازمان نیمه
جان بود و سپس اضطراب ،اضطراب و اضطراب.
 -۹جشنی که برای تولد یک سازمان جدید پیش از برگزاری نشست
یکصد و هفتاد و ششــم برنامهریزی شــده بود با اعالم نتیجه و تغییر در
اساســنامه چارچوب همکاری اوپک و غیراوپک تنها به یک ضیافت شام
ختم شــد ضیافتی که به دلیل رسیدن به ســاعات پایانی شب بسیاری از
اعضای هیئتها در آن شــرکت نکردند .صدای ساز و دهل پیش از کوک
شدن ،ناکوک شد.

«تحریم پتروشیمی» در گفتوگو با بساقزاده؛

انبار محصوالت پتروشیمی خالی است ،صادرات ادامه دارد

ما تحــت تأثیر تحریم قرار گیرد پس باید
انبارهایمان پر باشد! هماکنون انبارهای ما
خالی است پس فروش ما مشکل خاصی
ندارد .محصوالت پتروشیمی مانند نفتخام
نیست که موارد استفاده خاص در مقاصد
خاص داشــته باشــد .این محصوالت به
دلیل تنوع مصرفی باال ،در همه کشورها
و در زمینههای مختلف میتواند اســتفاده
شــود .پس پتروشیمی صنعتی نیست که
به سادگی تحتالشعاع تحریم قرار گیرد.
ممکن اســت فضای بازار مقداری تحت
تأثیر تحریم قــرار گیرد و به میزان کمی
قیمت پایین بیاید ،اما این موضوع مقطعی
است.

گفتگو :سمانه بیدمشک

اردیبهشــت ماه پارسال
بود کــه آمریکا در بهــت و حیرت جهان
از برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام)
خارج شــد و تحریمهای یکجانبهای را
ضد ایــران از صادرات نفت تا نفتکشها،
از سرمایهگذاری تا پتروشیمی اعمال کرد.
حاال یک سال و اندی از آن روزها و تحریم
دوبــاره صنعت نفت ایــران در دهه ۹۰
میگذرد ،روزهایی که اگرچه سختیهایی
با خود به همراه داشــته است ،اما سبب
نشــد چرخهای صنعت از حرکت بایستد.
مدیــر طرحهای شــرکت ملــی صنایع
پتروشــیمی هم بهعنوان یکی از مدیران

نگــران خاصی در مــورد تحریمهای

صنعت نفت به این موضوع اذعان دارد و

صنعت پتروشیمی ندارید؟

در عین حالی که تاثیر تحریم بر طرحهای
پتروشــیمی را انکار نمیکنــد ،میگوید:
«خوشــبختانه صنعت پتروشیمی تاکنون
مشکل حادی درباره صادرات محصوالت
نداشــته اســت و صادرات تداوم دارد».
علیمحمد بســاقزاده که سالهاست در
صنعت پتروشیمی حضور دارد ،در واکنش
به ادعــای برخی کانالهــای خبری که
مدعی پربودن انبار پتروشیمیها و کاهش
صادرات محصوالت هستند ،میگوید :اگر
فروش محصوالت پتروشــیمی ما تحت
تأثیر تحریم قرار گرفته باشــد ،پس باید
انبارهایمان پر باشــد! هماکنون انبارهای
ما خالی اســت ،پس فروش ما مشــکل
خاصی نــدارد .گفتوگو بــا علیمحمد
بســاقزاده ،مدیر طرحهای شرکت ملی

هم رســید ،در همان بازه بــه بهرهبرداری

رسمی نرسید؟

پروژههای صنعت پتروشیمی زمانی
بهطور رســمی افتتاح میشوند که تداوم
تولید پایدار داشته باشند .پتروشیمی کاوه
که از واحدهای مگامتانول با تولید ساالنه
 ۲.۳میلیون تن محصول اســت و تقریبا
در جهــان واحد متانولی بــا این ظرفیت،
کم وجود دارد ،به دلیل مشــکالتی که در
واحد یوتیلیتی آن به وجود آمد این موضوع
محقق نشــد .البته این مشــکل پس از
خریداری و نصب تجهیزات جدید و انجام
تنظیمهــا و تعمیرهــای الزم برای تولید
پایدار برطرف شد.

صنایع پتروشــیمی را بــا طرحهای در
اولویــت این صنعت آغــاز کردیم و بعد

با توجه به رشد مصرف ،تولید

پتروشیمی با برنامههای این شرکت برای

متانول ایران تا چهار سال

از بررســی تاثیر تحریمهــا بر صنعت
طرحهــای غیرفعال به پایان رســاندیم.
صنعت پتروشــیمی همچنان امید نخست
درآمدزایی کشور در شرایط تحریم است.

چــه طرحهایــی امســال در اولویت

بهرهبرداری قرار دارند؟

براساس برنامهریزیهای انجام شده
تا پایان سال آینده ۱۸ ،طرح به بهرهبرداری
میرسند که از این تعداد ،سه طرح متانول
کاوه ،فاز یک پتروشــیمی بوشهر و واحد
الفین پتروشــیمی ایالم امســال افتتاح
میشوند و  ۱۵طرح پتروشیمی میاندوآب،
کیمیای پارس خاورمیانه ،کود شــیمیایی
لردگان ،پاالیشــگاه بیدبلند خلیجفارس،
پتروکیمیای ابنســینا ،متانول آرتا انرژی،
پتروشیمی ســبالن ،فاز اول  ABSپلیمر
پاد جم ،پتروپاالیش کنگان ،پاالیشــگاه
پارسیان سپهر ،دی آریا پلیمر ،پتروشیمی
هنگام ،پارس فنال ،دی پلیمر آرین تا پایان
سال آینده راهاندازی خواهند شد .شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی برای اجرای این
طرحها همه تالش خود را انجام میدهد و
به این منظور جلسات مختلفی با وزیر نفت
برگزار میشود.
میزان ســرمایهگذاری ایــن طرحها و

تأثیرشان بر ظرفیت تولید چه مقدار است؟

مجمــوع ســرمایهگذاری  ۱۸طرح
پتروشیمی  ۱۳.۳میلیارد دالر است که ۲۸
میلیون تن بــه ظرفیت تولید محصوالت
پتروشــیمی کشــور اضافه خواهد کرد،
همچنین میزان سرمایهگذاری سه طرحی
که امســال به بهرهبرداری میرسد حدود
یک میلیون و  ۵۰۰هزار یورو اســت که با
بهرهبرداری از آنها در فاز نخســت ،حدود
 ۷میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت
صنعت پتروشیمی افزوده میشود.
بهرهبرداری از این  ۱۸طرح چه تاثیری

در سبد محصوالت پتروشیمی دارد؟

با وارد ســرویس شدن این طرحها،
افــزون بر اینکــه ظرفیــت تولید برخی
محصوالت در کشــور افزایــش مییابد،
از واردات برخــی محصــوالت نیز که به
سبد محصوالت صنعت پتروشیمی ایران
افزوده میشود ،بینیاز میشویم .هماکنون
بیش از  ۶۰تــا  ۷۰نوع محصول مختلف
در صنعت پتروشیمی داریم که با احتساب
گریدها حدود  ۳۰۰نوع میشود.
چــرا پتروشــیمی کاوه که پارســال

راهاندازی اولیه آن انجام شد و به تولید اولیه

آینده به بیش از  ۲۵میلیون
تن خواهد رسید که چین و
آمریکا هم بیشتر از این میزان
تولید خواهند کرد ،اما به
همان میزان که تولید افزایش
مییابد ،رشد مصرف هم باال
خواهد رفت
با توجــه به اینکه گفته میشــود بازار

جهانی در بخش متانول در حال اشباع است،
آیا ســرمایهگذاری در این بخش همچنان

مزیت دارد؟

پیش از پاســخ به این پرسش باید
بگویــم متانــول از خوراکهای مختلف
گاز طبیعی یا متــان ،الپیجی (پروپان یا
بوتان) ،میعانــات گازی یا نفتا ،نفتخام و
زغال سنگ تولید میشود و بسته به نوع
خوراک ،قیمت تمامشده محصول آن نیز
متفاوت است .ارزانترین قیمت تمامشده
تولید متانــول با بهکارگیری خوراک متان
است و تولید متانول از گاز طبیعی یا زغال
ســنگ میتواند قیمت محصول را تا سه
برابر اضافــه کند .ایران دارنده بزرگترین
ذخایر گاز جهان اســت و این یک مزیت
برای تولید متانول در ایران نسبت به چین،
اروپا یا آمریکاســت که به ترتیب از زغال
سنگ ،نفتخام و شیلگس برای تولید این
محصول استفاده میکنند.
با فرض آزاد بودن صادرات متانول از
لحاظ تناژ ،اگر تولید متانول در بازار افزایش
یابد منطقی این اســت واحدی که قیمت
تمامشده تولید محصول آن بیشتر است از
سرویس خارج شــود و واحدی که قیمت
تمامشــده محصولش کمتر است در بازار
ماندگار شود ،پس این یکی از مزیتهاست.
افزون بر این ،برای کاهش شــوکهای
جهانی باید زنجیره متانول تکمیل شــود.
درست است که متانول را برای سوخت نیز
میتوان استفاده کرد ،اما میتوان متانول را
به اتیلن ،پروپیلن ،MTBE ،مونواستایرن،
یا مواد دیگر تبدیل کرد .در نتیجه ما باید
در جهت تکمیل زنجیــره متانول و تنوع
محصول گام برداریــم .به همین منظور،
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از حدود
چهار ،پنج ســال گذشــته مجوز متانول

تنها نمیدهد ،بلکه مجوز GTX (GTO
یا  )GTPداده میشــود .مجوزهایی که از
حدود پنج ســال پیش به حدود  ۱۸طرح
داده شده است همه زنجیره متانول بودهاند.
آینده بازاریابــی محصوالت متانولی را

چطور میبینید؟

بــا توجه به رشــد مصــرف ،تولید
متانول ایران تا چهار ســال آینده به بیش
از  ۲۵میلیون تن خواهد رســید که چین
و آمریکا هم بیشــتر از ایــن میزان تولید
خواهند کرد ،اما به همان میزان که تولید
افزایش مییابد ،رشــد مصــرف هم باال
خواهــد رفت ،در نتیجه ممکن اســت با
بهرهبرداری از هــر واحد متانولی مقداری
شاهد نوسانات قیمتی باشیم ،با این حال
رونــد قیمتها دوباره ثابت خواهد شــد.
پس با توجه به اینکه قیمت تمامشده این
محصول در ایران پایینتر از کشــورهای
دیگر است متانول بازار نسبتا مناسبی برای
تولیدکنندههــای ایرانی دارد و ما راحتتر
میتوانیم با فروشندگان دیگر رقابت کنیم.
برنامهریــزی شــرکت ملــی صنایع

پتروشــیمی برای تأمین خــوراک واحدها
چگونه است؟

شــرکت ملی صنایع پتروشیمی هر
 ۴۵روز یک بار جلســهای با وزیر نفت در
مورد طرحهای پتروشیمی و رفع چالشها
به منظور تسریع در اجرای آنها دارد.
در چند ســال گذشــته برای تأمین
خــوراک مجتمعهای پتروشــیمی دچار
چالــش بودیم ،اما رفته رفته این چالشها
کاهــش یافته و بــه حداقل رســیده و
بهمنظور ایجاد نشدن دوباره این چالشها،
تصمیمهــای خوبی در وزارت نفت گرفته
شــده اســت .راهاندازی فازهــای پارس
جنوبی در ســالهای اخیر سبب شد دیگر
هیچ مشکلی در تأمین خوراک واحدهای
پتروشــیمی نداشــته باشــیم .همچنین
براســاس برنامهریــزی وزارت نفــت در
ســالهای اخیر ،پروژههای باالدســتی
تأمینکننده خوراک طرحهای پتروشیمی
که عمدتا کارخانههای انجیالها هستند
به منظور تســریع اجــرا و هماهنگی در
زنجیره تولید به پتروشیمیها واگذار شده
است .برای مثال ،پاالیشگاه بیدبلند خلیج
فارس که تأمینکننده خوراک پتروشیمی
گچســاران است ،از ســال  ۹۳به شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس سپرده شد
و هم اکنون شاهد مراحل پایانی این طرح
هستیم.

صنعت پتروشــیمی ،تغییر نــرخ ارز تأثیر
مستقیم بر ســوددهی پتروشیمیها دارد،
در نتیجــه با افزایش نرخ ارز ،ســوددهی
شــرکتهای پتروشــیمی نیز باال خواهد
رفت .به همین علت عالقهمندی به خرید
سهام شــرکتهای پتروشیمی در بورس
باالســت .اکثر شــرکتهای پتروشیمی
امســال در بورس رشد مناســبتری را
تجربه کردنــد .از آنجایی که معموال ۷۰
تا  ۸۰درصد ســرمایه مورد نیاز طرحهای
پتروشــیمی به صورت وام است که پس
از تکمیل طرح ،شرکت از محل صادرات
محصوالت پتروشــیمی بازپرداخت دارد،
بنابراین با افزایش نرخ ارز ،شــرایط مالی
این واحدها هم بهبود مییابد.

بیــش از یک ماه از تحریم جدید آمریکا

علیه صنعت پتروشیمی ایران میگذرد ،این

موضــوع تاکنــون چه تأثیــری بر صنعت

پتروشیمی داشته است؟

تحریم هزینه حملونقل ،لجستیک
و جابهجایــی ارزی یا هزینه مواد مصرفی
واحدهــا را ابتدا حدود  ۱۰تــا  ۱۵درصد
افزایش میدهد که سوددهی در صادرات
این محصوالت را کمتر میکند .خوشبختانه
صنعت پتروشیمی تاکنون مشکل حادی
درباره صادرات محصوالت نداشته است و
صادرات تداوم دارد .همچنین پس از اعمال
تحریمهای اولیه شــوکهایی در زمینه
صادرات محصوالت پتروشیمی به ما وارد
شــد ،زیرا برای نمونه  ۷۰درصد صادرات
محصوالت ما با کشــتی اجارهای انجام
میشــد ،آن زمان ما کشــتی نداشتیم ،یا
اینکه از بیمه کشتی اروپا یا آمریکا استفاده
میکردیم که پــس از اعمال تحریمها با
حمایت مالی دولــت از بیمه مرکزی این
مشکل برطرف شــد .هماکنون تعدادی
کشتی با کیفیت برای صادرات محصوالت
از سوی شرکتهای پتروشیمی خریداری
شده است .خوشبختانه امسال به هیچ وجه
متوقف نشــدهایم ،ممکن است در برخی
موارد کاهش ظرفیت داشته باشیم ،اما پس
از دوره کوتاهی دوباره شرایط پایدار شده
براساس برنامهریزیهای
انجام شده تا پایان سال آینده،
 ۱۸طرح به بهرهبرداری
میرسند که از این تعداد ،سه
طرح متانول کاوه ،فاز یک

اولویــت صدور مجــوز طرحهای آتی

صنعت پتروشــیمی در شرکت ملی صنایع

پتروشیمی بوشهر و واحد الفین

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای
پروژههایی که همســو با تکمیل زنجیره
ارزش باشــند و خوراک فراوان برای آنها
موجود باشد ،مجوز صادر میکند .از ۱۰۳
طرح پتروشیمی که در کشور وجود دارند،
حداقــل  ۳۵طرح پیشــرفتی بیش از ۵۰
درصد دارند که  ۱۸طــرح از این تعداد تا
پایان سال  ۹۹و مابقی نیز به مرور در چهار
سال آینده وارد سرویس میشوند.

پتروشیمی ایالم امسال افتتاح

و بهبود یافته اســت .هماکنون بسیاری از
کاتالیستها و مواد اولیه مورد نیاز صنعت
پتروشیمی از سوی شرکتهای خصوصی
داخلی ساخته میشوند و کمتر واردات آنها
انجام میشود.

طرحهای پتروشــیمی و توسعه این صنعت

مشــتریان محصوالت پتروشــیمی کشور

پتروشیمی چیست؟

نوســانات نرخ ارز چه تأثیری بر اجرای

دارد؟

با توجه به صــادرات و درآمد ارزی

میشوند

تحریمهــای آمریــکا چــه تأثیری بر

دارد؟

اگر فروش محصوالت پتروشــیمی

هــم اکنون مشــکل خاصی وجود
ندارد .شــما انبار هر کدام از مجتمعها را
ببینید ،موجودیاش روتین اســت .بعضی
از کانالهای خبری در شبکههای اجتماع
مطلبی مبنی بر پربودن انبارهای شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرده
بودند که اگر این موضوع صحت داشــت
بهطور حتم سندی برای ادعای خود نشان
میدادند ،همانطور کــه تا اتفاق خاصی
رخ میدهد ســریع از آن عکس میگیرند
و در شبکههای اجتماعی پخش میکنند.
بورس بهترین آینه پتروشیمیهاست .شما
ببینید عملکرد بورس که در سایت آن به
طور کامل نوشته شــده ،چگونه است؟ و
ببینید که این ماه با ماه قبل چقدر تفاوت
کرده است .حتی آقای دکتر همتی ،رئیس
کل بانک مرکزی نیز عملکرد شرکتهای
پتروشــیمی را در عرضه ارز صادراتی به
سامانه نیما از بهترین صنایع عنوان کردند.
بهرهبرداری از  ۱۸طرح پتروشیمی تا پایان
ســال  ۹۹خود گواه این است که آمریکا
نمیتوانــد صنعت پتروشــیمی را به انزوا
بکشاند .عملیات اجرایی فاز  ۳پتروشیمی
پردیــس در تحریم اول آغاز شــد ،تمام
تجهیــزات در تحریــم اول خریداری و
نصب شــدند و دو سال پیش راهاندازی و
پارسال افتتاح شد .اگر تحریم میتوانست
صنعت پتروشیمی ایران را به انزوا بکشاند،
این طرح اجرایی نمیشد .در تحریم اول،
طرحها و پروژههای مختلفی اجرا شــد و
تجارب مفیدی به دســت آمد تا در مسیر
رشد و پیشرفت به غرب متکی نباشیم.
آیا روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور

طبق روال انجام میشود؟

ممکن اســت یک مشتری جابهجا
شــود ،اما محصوالت پتروشیمی فروخته
میشــود .این تحریمها بیشــتر سیاسی
است .با توجه به منابع مالی متنوع صنعت
پتروشــیمی از جمله ،هلدینگها ،بخش
خصوصــی ،صندوقهای بازنشســتگی،
بورس و بانکها ،توســعه این صنعت در
کشور در حال انجام است ،اما اگر تحریم
نباشد ،توسعه ،پیشرفت و اجرای پروژهها
سریعتر ،روانتر و با هزینه و بهره وام کمتر
انجام میشود.
برنامه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی

برای طرحهای غیرفعال چیست؟

جلسات ممیزی طرحهای پتروشیمی
غیرفعال که حدود  ۱۰تا  ۱۴طرح هســتند،
مدام برگــزار و علــت و چالشهای پیش
رو طرح پیگیری میشــود .در صورتی که
امکان رفع مشــکالت طرحهای غیرفعال
وجود داشته باشــد ،سعی بر برطرف کردن
آن میشــود ،اما اگر راهکاری وجود نداشته
باشد ،طرح غیرفعال یا جایگزینی برای آن
تعریف میشود.
تاکنون مجوز طرحی لغو شده است؟

از آنجا که صنعت پتروشیمی نیاز به
ســرمایه باالیی دارد تالش میشود کمتر
پروژهای لغو شــود ،یا اگر راهکاری برای
اجرای پروژه نبــود آن را با پروژه دیگری
جایگزین کنیم .تمام طرحهایی که مجوز
به آنها داده شده است در راستای تکمیل
زنجیره هستند و تا زمانی که تأمین خوراک
طرحی مشخص نشود ،مجوز اجرای پروژه
صادر نمیشود .منابع خوراک همه طرحها
نیز قبل از صدور مجوز پیشبینی میشود.

تحلیل
گفتمان

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رشد  50درصدی شدت مصرف انرژی ایران در  30سال گذشته
با وجود تالشهای جهانی

با وجود تالشهای جهانی برای

برای کاهش شــدت مصرف انرژی اما در

کاهش شدت مصرف انرژی اما

دهههای اخیر شــدت انــرژی در اقتصاد

در دهههای اخیر شدت انرژی

ایران همواره رو به افزایش بوده اســت و
افزایش شدت انرژی اغلب ناشی از تغییر

در اقتصاد ایران همواره رو به

کارایی بوده اســت .همچنین متغیرهای

افزایش بوده است بطوریکه

درآمد (تولید ناخالص داخلی) ،ســرمایه

ایران برای تولید هر واحد کاال

سرانه نیروی کار و شهرنشینی مهمترین

و خدمات به طور متوسط 40

متغیرهــای اثرگذار بر شــدت انرژی و
اجزای آن هستند.

بر اســاس گفته برخی کارشناسان
انرژی ،تالش برای بهینه سازی مصرف
انرژی موجب دقیق شدن روی مساعدت
آن بــه تولیــد و در نتیجــه ورود آن به
تابع تولید شده اســت .به نظر می رسد
در این نــگاه انرژی به عنوان یک نهاده
تولیدی همانند دیگر عوامل مورد توجه
است .حال آنکه مطالعات تجربی حاکی
از ســپردن وظایف و کارکردهای دیگر
بویژه در کشــورهای در حال توسعه به
انرژی است به نحوی که این کارکردها
موجب شــده است به شدت انرژی کمتر
اهمیت داده شــود .این کارکردها بیشتر
در اقتصادهای در حال توسعه مورد توجه
بوده در حالــی که در اقتصادهای مبتنی
بر بازار آزاد کاهش شــدت اســتفاده از
انرژی همواره حایز اهمیت بوده است به
گونهای که در دوره  1997-2007شدت
انرژی در کشورهای صنعتی و کشورهای
عضو  OECDبیش از  14درصد کاهش
نشــان میدهد .کاهش شدت انرژی در
حالی رخ میدهد که نقش مثبت انرژی در
رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه
 OECDمانند آمریکا ،کره جنوبی ،ایتالیا،
آلمان ،فرانســه ،ترکیــه و ژاپن ،ترکیه،
یونان و گروه کشورهای تاز صنعتی شده
عضو  OECDمشاهده می شود .به این
معنی که در این کشــورها کاهش شدت
اســتفاده از انرژی با کاهش تولید همراه
نبوده اســت .برخالف کشورهای توسعه
یافته و صنعتی در میان کشــورهای در
حال توســعه برای مصرف انرژی ،برخی
اهداف دیگر مانند حمایت از تولید داخلی
در مقابل رقابت خارجی ،افزایش اشتغال
و تولید و افزایش دسترســی گروه های

درصد بیشتر از سایر کشورها
انرژی مصرف می کند

فقیر به کاالهای مــدرن مصرف کننده
انرژی نیز تعریف شــده اســت که این
اهداف از طریــق توزیــع ارزان انرژی
تعقیب شده است .میزان مصرف انرژی
ایران در دوره  1346-91ســاالنه 3،7
درصد رشد داشــته (وزارت نیرو)1391 ،
این در حالی است که در این مدت تولید
ناخالــص داخلی ایران به طور متوســط
ساالنه حدود  2،3درصد رشد یافته است.
ایــن به معنی افزایش شــدت انرژی در
اقتصاد ایران اســت .بر اساس گزارش و
آمارهای وزارت نیرو ،کشورهای جهان از
سال  1990به این طرف به طور میانگین
شدن انرژی یا همان میزان انرژی بکار
رفته برای خلق هر دالر کاال و خدمات را
مستمرا کاهش داده اند اما شدت مصرف
انرژی در کشــور از همان تاریخ تاکنون
 50درصد افزایش یافته اســت .بنابراین
گزارش ،ایران برای تولید هر واحد کاال
و خدمــات به طور متوســط  40درصد
بیشتر از سایر کشورها انرژی مصرف می
کند .بر اساس گزارش پایگاه اطالعاتی
ســازمان ملل در ســال  ،2011متوسط
میــزان انرژی مصرفی بــه ازای 1000
دالر تولید در ایران  176کیلوگرم معادل
نفت خام است در حالی که در بسیاری از
کشورهای صنعتی این رقم کمتر از 100
کیلوگرم معادل نفت خام است .مصرف

انرژی بخش خانگی در ایران به ازاء هر
متر مربع از همه کشورهای عضو آژانس
بین المللی انرژی بیشــتر اســت .دلیل
اصلی این موضــوع ارزان بودن انرژی
در ایــران و عدم رعایــت مقررات ملی
ســاختمان بویژه در موضوع عایق بندی
ساختمانها است.
شدت انرژی در ایران  2برابر متوسط
جهانی است

پیام باقری ،نایب رئیس سندیکای
صنعــت برق در گفت و گــو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص
باال بودن شــدت انرژی در ایران گفت:
شدت انرژی رابطه مستقیمی با مصرف
دارد به طوریکه متوســط رشد تقاضای
مصرف انرژی  5تا  7درصد بوده اســت.
وی با اشــاره به اینکه شــدت انرژی در
ایران  2برابر متوسط جهانی است اظهار
داشــت :کشــورهای  OECDبا ساختار
پیشــرفته اقتصادی مثل آمریکا و کانادا
رشد شــدت انرژی خود را بر روی یک
درصــد نگه داشــته انــد و حتی برخی
کشورهای اســکاندیناوی شدت انرژی
خود را به صفر رســانده اند بنابراین باید
دولت و وزارت نیرو هم به سمت عرضه
و هم به ســمت تقاضا توجــه ویژه ای
داشته باشد .باقری خاطر نشان کرد :در
بخش تقاضا که مصارف خانگی ،صنعتی

و کشــاورزی محســوب می شــود می
توان با مدیریــت مصرف میزان مصرف
را کنتــرل کرد .نایب رئیس ســندیکای
صنعت برق ایران ادامــه داد :در بخش
فرهنگــی و بخش زیرســاختی نیز می
توان این شدت انرژی را کنترل کرد که
می توان با نصب کنتورهای هوشــمند
که متاسفانه فراگیر هم نشده می توانیم
مصرف انرژی را کنترل کنیم .وی افزود:
پس در بخش عرضه دولت و وزارت نیرو
کارهای اساسی نیاز اســت که سرمایه
گذاری الزم در کاهش تلفات و باال بردن
راندمان نیروگاههــا انجام دهد .به گفته
وی ،تلفات انرژی در ایران در حال حاضر
 11درصد است در حالیکه متوسط دنیا 5
درصد است .وی تاکید کرد :به هر سوی
شــدت مصرف انرژی در ایران باالست
که دلیل اصلی آن ارزان بودن انرژی در
ایران اســت و در آمارها و بررسی های
صورت گرفته متوجه می شویم که برای
تولیــد هر واحــد کاال و خدمات به طور
متوســط  30تا  40درصد بیشتر از سایر
کشورها انرژی مصرف می شود.
استفاده از تکنولوژیهای قدیمی برای
تولید کاال و خدمات دلیلی بر باال بودن
شدت مصرف انرژی

محمــد علــی وحدتــی ،رئیس
سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی
خبرگــزاری فــارس در پاســخ به این
ســئوال که چرا در ایران برای تولید هر
واحد کاال و خدمات به طور متوسط 40
درصد بیشــتر از ســایر کشورها انرژی
مصرف می شــود گفت :این آمار اعالم
شده شــاید تا حدودی درست نباشد و
شاید یک ادعا باشد و اعالم  40درصد
مصرف انرژی بیشــتر برای تولید کاال
و خدمات حرف ســاده ای نیست .وی
افزود :امــا این موضوع مــی تواند به
دلیل اســتفاده از تکنولوژیهای قدیمی
و فرســوده برای تولید کاال و خدمات
هم باشد چرا که ارزان بودن انرژی در
کشور باعث می شود تولیدکنندگان به
ســمت ورود و استفاده از تکنولوژیهای
روز دنیا که مصرف انرژی کمتری هم
دارد نروند .وحدتی خاطر نشــان کرد:
وقتی برق و انرژی در ایران ارزان است
دارندگان کارخانه هــا و تولیدکنندگان
بــه دلیــل ارزان بودن بــرق و انرژی
چندان رغبتی بــرای خرید تکنولوژی
و دستگاههای روز دنیا ندارند .به گفته
وی ،ارزان بودن انرژی در ایران باعث
شــده تا برخی تولیدات در کشورهای
اروپایی مثــل آلمان کــه انرژی بری
زیــادی دارد مثل ذوب آهــن و تولید
فلزات وارد ایران شــود .وحدتی تاکید
کرد :حتی کار به جایی رســیده اســت
که ارزان بودن انرژی باعث شــده تا از
کشــور هند نیر دستگاههای تولید کاال
وارد ایران شده و نصب شود.

فقط  ۳۰درصد بازار تجهیزات صنعت نفت در اختیار تولیدکنندگان داخلی است
مرکز پژوهشهای مجلس با

مرکز پژوهشهــای مجلس

اشاره به اینکه به طور میانگین

شورای اسالمی با انتشار گزارشی با موضوع

 ۶۴درصد دانش فنی در

چالشها و راهکارهای رونق تولید در بخش
نفت و گاز ،به بررسی وضعیت توان داخل در

زمینه ساخت تجهیزات مورد

صنعت نفت و گاز کشور پرداخت.

نیاز صنعت نفت و گاز در کشور

در بخشــی از گــزارش ایــن مرکز
پژوهشی آمده است« :در صنعت نفت و گاز
کشور حدود  1200قلم کاال وجود دارد که
در حدود  200تــا  300قلم آن ،جزء موارد
پرمصرف محسوب میشــوند و  60درصد
هزینــه پروژههای نفت و گاز را تشــکیل
میدهند .با توجه به آمــار موجود ،به طور
میانگیــن  64درصد دانش فنــی در زمینه
ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت
نفت و گاز در کشــور وجــود دارد .این در
حالی است که تنها  30درصد از بازار تأمین
تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و
گاز در اختیار ســازندگان داخلی است و این

موضوع نشاندهنده سهم پایین بازار ساخت
داخل است .با توجه به قدمت  40-15ساله
ســازندگان در این حوزه ،انتظار میرود که
زمینه و شــرایط حضور بیشتر این دسته از
سازندگان در این بازار بیشتر شود».

با اینکه اقداماتی برای توسعه

داخلی در صنعت نفت و گاز بدون استفاده است

ساخت داخل در صنعت نفت

و گاز انجام شده است ،اما به

دلیل نبود همگرایی و گاه تضاد

وجود دارد ،اعالم کرد تنها

 ۳۰درصد از بازار تأمین این

تجهیزات در اختیار سازندگان
داخلی است

حدود  52درصد ظرفیت تولیدی سازندگان

در نمــودار زیر ،ظرفیت ســازندگان
داخلی صنعت نفت و گاز کشــور تا ســال
 1394نشان داده شده است:

آنها با یکدیگر ،کارآیی الزم

را نداشته و همچنان بخش قابل
توجهی از نیاز صنعت ،علیرغم
وجود پتانسیل داخلی ،از

خارج در حال تأمین است

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشــی
آمده است« :با توجه به نمودار  ،1در حدود

 52درصد ظرفیت تولیدی سازندگان داخلی
و فعــال در حوزه صنعت نفت و گاز خالی و
بدون اســتفاده است و فقط  30درصد توان
آنها در صنعت نفت و گاز فعال است».
ارزش اقــام خریدهای خارجی  4برابر کل

اقالم خریدهای داخلی است

مرکز پژوهشهای مجلس با اشــاره
به برخی گزارشهای منتشره درباره وضعیت
خرید وزارت نفت در بخش داخلی و خارجی
از ســال  1361تا  1390اعالم کرده است:
« -کل اقــام خریدهای داخلی شــامل
 69740قلم به ارزش  5هزار و  300میلیارد
تومان است.
 کل اقالم خریدهای خارجی شامل 634447قلــم بــه ارزش  21میلیارد دالر
است.
همــان طور کــه مالحظه میشــود
علیرغم رشــد روزافزون خریدها در بخش
داخلی ،جمــع کل ارزش اقالم خریدهای

خارجی (بــا احتســاب دالر  1100تومانی
در سالهای مورد بررســی) چهار برابر کل
اقالم خریدهای داخلی اســت .این موضوع
نشان میدهد با اینکه اقداماتی برای توسعه
ســاخت داخل در صنعت نفت و گاز انجام
شــده اســت ،اما به دلیل نبود همگرایی و
گاه تضاد آنها با یکدیگــر ،کارآیی الزم را
نداشــته و همچنان بخش قابل توجهی از
نیاز صنعت ،علیرغم وجود پتانسیل داخلی،
از خارج در حال تأمین است».
در ادامه گزارش بازوی کارشناســی
مجلس با اشــاره به نمودار مرتبط با سطح
توانمندی در دانش فنی ســاخت ،ظرفیت
تولیــد و بازار در اختیار را تا ســال ،1394
آمده اســت« :طبق آمار ،دانش فنی کشور
در حوزههــای مختلف صنعــت نفت و گاز
به مراتب بیشــتر از ظرفیت تولید و بازار در
اختیار بوده که فاصله زیاد بین بازار و دانش
فنی و ظرفیت تولید ،گویای آن اســت که

اســتفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی،
توانمندیهای فنی و منابع کشور در حوزه
تولید تجهیزات و کاالهای مورد نیاز صنعت
نفت صورت نمیگیرد .بــرای مثال دانش
فنی در مورد ساخت پکیج کولینگ صنعتی
بیش از  80درصــد و ظرفیت تولید آن در
حدود  70درصد اســت در حالــی که بازار
در اختیار کمتر از  5درصد اســت .بنابراین
ارتقای وضعیت به نحوی که وضعیت بازار
در این بخش و ســایر بخشــهایی که بازار
به نســبت دانش و ظرفیــت تولید ،به طور
محسوسی کمتر است ،میتواند گام مهمی
برای رونق تولید در داخل کشــور محسوب
شود».

5

یادداشت
ایستادگی زنگنه مقابل بیساختاری
فروش نفت ایران

محمدرضا مقدم

مشاور سابق وزیر نفت

بهعنوان یکی از منتقــدان بیژن زنگنه،
بســیاری از انتقادهایی را که امروز نســبت به
وی مطرح میشود نمیپذیرم؛ بیساختار شدن
فروش نفت در کشور ،بزرگترین منبع درآمدی
ایران را تبدیل به بزرگترین مامن فساد خواهد
کــرد و همین که امروز در این زمینه ســاختار
روشــنی در وزارت نفت وجود دارد ،از عملکرد
ایشان نشأت میگیرد .نگارنده به دلیل اختالف نظر با وزیر نفت ،خواهان
بازنشســتگی زودهنگام خود شده اما بهرغم این اتفاق ،امروز از عملکرد
آقای زنگنه دفاع میکنم و معتقدم توانســته اســت از پس مســئولیت
تاریخــی خود در این دوره برآید .از زمــان روی کار آمدن دونالد ترامپ
مشخص بود او شمشیر را از رو برای ایران خواهد بست ،بنابراین انتظار از
مسئوالن همه بخشها متفاوت است .ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی
خود وعده مقابله با معامالت نفتی و غیرنفتی ایران را داده بود و از روزی
که سکان کاخ سفید را هم به دست گرفت به دنبال تدابیر و راهکارهای
اجرای این تصمیم بود .به همین دلیل میبینیم که وقتی آمریکا خروج
از برجام را اعالم کرد ،با آمادگی کامل بر فشــارهای اقتصادی بر ایران
افزود .در این میان فــروش نفت به عنوان یک محل مهم برای تامین
منابع در دســتور بود و راههای فروش نفت هم تقریبا مشــخص است.
ایاالت متحــده با برنامه آمد و کار خود را آغاز کرد .در این کشــاکش
بینالمللــی ،جنگ اطالعاتی به اوج خود میرســد و آمریکاییها از هر
اطالعی نهایت بهره را میبرند .مثال اگر مسیر مشخص فروش نفت به
چین معلوم شــود ،قطعا فشار کاخ سفید بر پکن افزایش خواهد یافت و
میتواند بهانه بیشتری به ترامپ بدهد .هماکنون همه اطالعات مربوط
به فروش نفت ایران از سوی انواع دستگاههای جاسوسی رصد میشود و
اینکه فکر کنیم اسرائیل به تنهایی با ایران عناد میورزد ،درست نیست.
این کشور متحدان فراوانی در سطح جهان دارد و نباید آنقدر مفت و ساده
اطالعاتی از کشــور درز پیدا کند .در این شرایط حساس اتفاقات عجیب
و غیرقابــل قبولی نیز رخ میدهد و بازپخش تصاویری درباره اطالعات
فروش نفت ایران از جمله این اتفاقهای باور نکردنی بود ،سوال من از
کســانی که میگویند این تصاویر یک بازپخش ساده بود ،این است؛ آیا
پخش اطالعات فروش نفت ایران ،از یک رسانه خارجی اثری مشابه با
بازپخش صدا و سیمای رسمی دارد؟ این بازپخش دقیقا به معنای تائیدیه
دولت ایران است .بازپخش کدام است؟ بازپخش یعنی چه؟ این رسما به
معنای پذیرفتن موضوع بود و از نظر من کاری نابخردانه و کامال به زیان
منافع ملی بود .من کسی هستم که با ایشان (زنگنه) واقعا اختالف نظر
داشــته و دارم ،اما نمیتوانم در این فضا حقیقت را عنوان نکنم .اکنون
وقتی به ماجرا و حواشــی حول وزارت نفت نگاه میکنم ،میبینم در هر
حال وزیر نفت چارچوب دارد و در همین راســتا حرکت میکند .ایشان
نگاه خوبی در بازار اوپک دارد و یک لحظه از باورهای خود عدول نکرده
اســت .او سیاستهایی را که باور دارد به میدان آورد و آنها را با اعتقاد و
بسیار محکم اجرایی میکند .همچنین زنگنه چارچوبی برای فروش نفت
کشور آماده کرده که گرچه نیازمند اصالحاتی است ،اما به هر حال برای
فروش نفت کشور کارایی دارد .الزم است هشدار بدهم بیساختار شدن
فروش نفت در کشــور ،بزرگترین منبع درآمدی ایران را به بزرگترین
مامن فســاد تبدیل خواهد کرد ،به همین دلیل من هم که منتقد زنگنه
بودم بســیاری از انتقادهایی را که امروز نســبت به وی مطرح میشود
نمیپذیرم .زیرا پیشتر یک ساختار روشن در وزارت نفت و عملکرد نفتی
کشور نداشتیم و همین که امروز داریم از عملکرد ایشان نشأت میگیرد.
در هر حال به زنگنه میتوان نقد کرد ،البته ایشان کارهای بیشتری باید
انجام میدادند .مثال ســبد فروش نفت صرفا به بازار رسمی محدود شد
و بازار غیر رسمی سهم ناچیزی داشت .بعد تحریمها که آمد عمال برای
یافتن مسیرهای فروش غیررسمی خیلی دیر شده بود .با این همه گفتن
اینکه زنگنه ضربات مهلکی به کشــور زده یــا واقعا قصد دارد به ایران
آســیب بزند ،از نظر من حرفهایی بیپایه اســت .همان طور که گفتم
فروش نفت کار هر کسی نیست و زنگنه این نکته را به خوبی میداند ،به
همین دلیل مقابل بی ساختاری فروش نفت ایران در این دوره حساس
ایســتاده است .در رابطه با اتهامهای فســادی که به زنگنه نسبت داده
میشود ،بایستی گفت :مثال در ماجرای کارتخوان ،این کار را چند کارمند
انجام دادهاند که باید شــدیدا برخورد شــود ،اما موأخذه باید از حراست
وزارتخانه انجام شــود و نه وزیر .در این همه مشکل ،وزیر نفت چگونه
میتواند به این مســائل بپردازد .مبارزه با فساد حائز اهمیت است ،زیرا
واقعا دشــمن اصلی بقای کشور همین فساد است و نه جنگ و تحریم.
با این همه مسائل را باید ریشهای دید ،مثال در وزارتخانههای دیگر این
اتفاقات نیست؟ پس ضمن برخورد با متخلف باید ریشههای تخلف را هم
یافت .این میان مشخصا وزیر نفت را فردی سالم از این جهت میدانم.

تقابل با وزارت نفت در زمان تحریم نامعقول است

کارشناس ارشــد بازار نفت گفت :تقابل با وزارت نفت و مجموعه

دولت در زمانی که با تحریمها دســت به گریبانیم و تحرکات زیادی در
بازار نفت وجود دارد ،نامعقول است.

نرســی قربان ،با اشاره به اینکه در همه دولتها اختالف سلیقه
وجود دارد ،گفــت :در زمانی که اینقدر تحرکات و تحریم وجود دارد،
مطرح کــردن این اختالفنظرها نامعقول اســت .وی افزود :این در
شــرایطی اســت که بازارهای جهانی نفت تغییــر چندانی نکرده و
نوســانهای قیمت نفــت خام پنج تــا  ۱۰درصد بوده اســت .این
کارشــناس ارشد بازار نفت با اشاره به مشــکالتی که تحریم بر سر
بازار نفت ایران ایجاد کرده اســت ،گفت :بازارهای جهانی نفت خام
تحوالت زیادی نداشته اســت ،اما ایران به دلیل تحریمها با سختی
نفت خود را میفروشد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز
بازدید کارکنان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
از سد دوستی

حدود  40نفر از کارکنان شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در

قالب تور تفریحی از ســد دوستی در مرز مشترک ایران و ترکمنستان بازدید
کردنــد و از نزدیک با روند فعالیتهای نیروهای مرزبانی در نقطه صفر مرزی
آشنا شدند..

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز
شــهید هاشمی نژاد ،جانشــین گروهان مرزی پل خاتون در این خصوص
گفت :نیروهای مرزبانی در سرتاســر نوار مرزی جمهوری اســامی ایران
حضور مقتدری دارند و با رصد دقیق خطوط مرزی از مرزهای خاکی و آبی
کشور پاسداری میکنند .ســروان محمد حسن درخشان با بیان اینکه سد
دوستی در مرز ایران و ترکمنستان واقع شده است اظهارداشت :امنیت این
ســد به لحاظ حساســیت باالی آن در تأمین آب شرب کالنشهر مشهد از
اهمیت بسزایی برخوردار است .وی تصریح کرد :پاسگاههای مرزی در شرق
کشور در سرخس جهت پوشش نوار مرزی مستقر هستند و نیروهای مرزبانی
با گشتهای مختلف روزانه و شبانه امنیت این خطه از کشور اسالمی را بر
عهــده دارند .این مقام انتظامی اضافه کرد :جان بر کفان مرزبانی همچنان
بــا غیرت و صالبت در صحنه دفاع از انقالب اســامی و نظام جمهوری
اسالمی در صحنههای مختلف حضور دارند .سروان درخشان در پایان حفظ
برقراری امنیت ،جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز آبی ،برخورد با گشت
زنــی دریایی و برخورد با متجاوزین مرزی را از اهداف فعالیتهای مرزبانی
در سد دوســتی عنوان کرد .گفتنی است :این تور تفریحی و گردشگری با
همکاری واحدهای خدمات رفاهی و ورزش برگزار شد.
در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان صورت گرفت؛

آغاز پروژه ارتقاء و بروز رسانی سامانه کنترلی
مولد گازی پاالیشگاه هاشمی نژاد

رئیس تعمیرات ابزار دقیق شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از

اجرای پروژه ارتقاء و بروزرسانی سامانه کنترلی مولد گازی چهارم پاالیشگاه
در سال جاری خبرداد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز
شهید هاشــمی نژاد ،علی بیات با اعالم این خبر افزود :ارتقا و بروزرسانی
سیستم کنترل مولد گازی با همت کارشناســان پاالیشگاه و با استفاده از
توانمندی شرکتهای دانش بنیان داخلی انجام میشود .وی اظهارداشت:
این پروژه با خودباوری و خوداتکائی در راســتای اقتصاد مقاومتی و تحقق
منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخل میباشد .رئیس
تعمیرات ابزار دقیق پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد تصریح کرد :در
این طرح سعی شــده از ظرفیتها و خدمات حداکثری شرکتهای دانش
بنیان در بخشهای ســخت افزار و نرم افزار سامانه کنترلی ساخت داخل
با تکنولوژی باال منطبق با استانداردهای جهانی استفاده شود .بیات اضافه
کرد :این مجتمع گازی در راستای نیل به خودکفایی و ارج نهادن به استفاده
از توانمندیها و ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان ،همواره پیشگام بوده
است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

صنعت گاز ایران از خرید یک کاالی راهبردی
بینیاز شد

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از بومیسازی سامانههای راهبردی

پایش و حفاظت در برابر ارتعاشــات مربوط به تاسیسات تقویت فشار گاز
کشــور خبر داد و گفت :صنعت گاز ایران ،خرید این محصول از کشــورهای
خارجی را متوقف کرده و برای جایگزینی نمونه داخلیســازی شده آن اقدام
کردهایم.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت انتقال گاز ایران ،سعید توکلی
از طراحی و بومیسازی یک کاالی راهبردی تاسیسات تقویت فشار گاز
کشور در شــرایط تحریم به همت متخصصان داخلی برای نخستین بار
خبر داد و گفت :با بومی سازی این قطعه ،شبکه انتقال گاز ایران از خرید
خارجی آن بی نیاز شــد و هزینه تمام شده محصول نیز نسبت به نمونه
خارجی حدود یک بیســتم اســت .وی افزود :دانش سامانههای پایش و
حفاظت در برابر ارتعاشــات ()Vibration monitoring & protection
بهعنــوان یک محصول راهبــردی و دارای تکنولوژی باال تنها در اختیار
شــرکتهای محدود و برندهای مطرح خارجی در جهان قرار دارد ،اما با
توجه به استفاده بســیاری از این تجهیزات در صنایع نفت و گاز به ویژه
ماشینهای دوار و مشــکالت تأمین نمونههای خارجی این محصوالت،
داخلیسازی این تجهیز در دستور کار شرکت انتقال گاز ایران قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران هدف از این اقدام را پشتیبانی و حمایت
از کاالی ایرانی و قطع وابســتگی به محصــوالت خارجی عنوان کرد و
ادامه داد :ســاخت داخل کارتهای کنترلی  Vibro–Meter/VM600در
دستورکار اعضای کمیته خودکفایی ستاد و کارگروه تخصصی ابزار دقیق
معاونت مهندســی در امور ایستگاهها قرار گرفت که بر این اساس نسبت
به شناســایی تولیدکننده داخلی ،امکانســنجی ساخت و جایگزینی پنل
کنترلی یادشــده با استفاده از نمونههای داخلی تولید شده و با مشخصات
مشــابه برای نمونه و به تعداد دو دستگاه اقدام شد .به گفته توکلی ،پس
از انطباق ،انجام بازرســی الزم و تست کارخانهای ،محصول ساخته شده
برای نصب و تســت عملکرد میدانی به دو تاسیســات تقویت فشار گاز
ارسال شده است که یک دستگاه از محصول به موازات سیستم وایبریشن
 Bentley Nevadaبر روی توربین  NPیک تاسیســات و دستگاه دیگر
نیز به موازات سیستم وایبرشــن  Vibro – Meterروی توربین زاریا در
تاسیســاتی دیگر نصب شده و با پایش ،تست عملکرد میدانی مدتدار و
بازرسیهای فنی ،عملکرد مناسب تجهیز تأیید شده است .وی ،شناسایی
مشکالتی در سیستم خارجی  Vibro–Meterدر یکی از تاسیسات تقویت
فشار گاز و حل مشکل سیستم خارجی را از مزایای داخلیسازی سیستم
وایبریشــن عنوان کرد و افزود :با توجه به بومیسازی انجام شده ،اکنون
خرید پنل و کارتهای کنترلی سیستم وایبرشن خارجی را متوقف کرده و
برای جایگزینی نمونه بومیسازی شده اقدام کردهایم.

شرکتهای ایرانی به فناوری روزآمد مجهز شدهاند

تسریع در خودکفایی صنعت گاز با استفاده از فرصت تحریم
امروزه یکی از شرایط مهم
و اصلی بقا در بازار رقابت و شکوفایی یک
بنگاه صنعتی ،پایش پیشرفتهای صنعتی
و فناوری ،بــازار ،رقبــا و همچنین خلق
نوآوری با اســتفاده از تواناییهای بالقوه
و بالفعل درون شــرکتی است .با توجه به
ماهیت هر بنگاه صنعتی ،قســمتی از این
فعالیتها از ســوی بخشهای پژوهشی،
توســعهای و فنــاوری انجام میشــود.
ســعید پاکسرشت ،مدیر سابق پژوهش
و فناوری شــرکت ملــی گاز ایران گفته
اســت که این شرکت بسیاری از نیازهای
خود را از طریق شرکتهای داخلی تأمین
میکند ،به نحوی که تأمین نیازهای داخلی
با رشد دانش و فناوری همراه بوده است.
شــرکتهای ایرانی دیگر تنهــا نماینده
کمپانیهای خارجی نیســتند ،بلکه خود را
به دانش و فناوری روز مجهز کردهاند.

توجــه بــه شــرکتهای ایرانی
دانشبنیان ،برقراری ارتباط با پارکهای
علم و فناوری ،توسعه بهرهمندی از توان
ســازندگان ایرانی و گسترش اقدامهای
پژوهشــی از جمله دســتاوردهای حوزه
گاز ایران به شــمار میآیــد ،اما وقتی
صحبت از پیشــرفت و توسعه اقتصادی
یک کشور میشود ،ســازندگان داخلی
و تامینکننــدگان تجهیــزات و از آن
مهمتــر تامینکنندگان دانــش فنی و
فناوری نقش بسیار مهمی پیدا میکنند.
لزومی هم ندارد که شرایط حتم ًا شرایط
تحریم باشــد تا این اتفــاق بیفتد ،زیرا
وقتی به تجربههای موفق کشــورهای
پیشرفته نگاه میکنیم ،میبینیم آنها نیز
بهصورت برنامهریزیشــده و با تدبیر و
دانش به ســمت تأمین نیازهای فناورانه
گام برداشــتهاند .ایران نیز مدتهاست
در این مســیر حرکت میکند یا حداقل
سیاســتهایی را تنظیــم میکنــد که
تامینکننــدگان و ســازندگان داخلی و
نیز تامینکنندگان دانش و فناوری رشد
یابند .اگر به چند ســال گذشته برگردیم
متوجه سیاســتهای رو به رشد در این
عرصه میشویم.
اهمیت سیاستگذاری در شرایط تحریم

ســعید پاکسرشــت ،مدیر سابق
پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملی گاز
ایــران در این ارتباط گفته اســت :ما در
چند ســال گذشــته در ایران به ویژه در
ســالهای  ۹۲و  ۹۳از اقتصاد مقاومتی
صحبت کردیــم و میگوییــم که باید
اقتصادمان را به گونهای که عامل توسعه
و دانش پایه در کشــور باشد تعریف و بر
این اســاس ،اصول کاریمان را تنظیم
کنیم ،ســپس مســیر حرکت به سوی
حمایت از ســاخت داخل میرود و پس
از آن از رونــق تولید ،ســخن به میان
میآید .همه اینها مراحلی است که باید
پشت ســر هم به آن توجه کنیم تا رشد
و توســعة اقتصادی در کشورمان شکل
بگیرد .سیاســتگذاری در صنعت گاز از
اهمیت بســزایی برخوردار اســت .وقتی
در شــرایط خاص مثل شــرایط تحریم
قرار میگیریم اهمیت سیاستگذاریها
بیشــتر از گذشــته میشــود ،همچنین
شرکتهای داخلی و دانشبنیان ،حضور
پررنگتری مییابند .درســت است که
تحریم یک موضوع ناراحتکننده است،
اما نتایجی از آن حاصل شــده که شاید
ما را در مسیر رشد و توسعه بیشتر یاری
دهد تا ســریعتر به اهداف خود دســت
یابیم .باید بپذیریم تحریمهای یکجانبه
آمریکا مشــکالتی را برای صنعت نفت
و گاز ایــران به همراه آورده اســت که
برای امروز ما خیلی خوشــایند نیســت،
اما وقتی در سطح کالن به این موضوع
نگاه کنیم متوجه میشویم تحریمها به
اصطالح مــا را آبدیده میکند ،زیرا افراد
و جوامع در شرایط سخت میتوانند خود
را قدرتمند کنند تا به اهدافشــان برسند.
پس ضمن اینکه تحریم نتایج ســختی
را بــرای ما داشــته ،اما عاملــی بوده تا

ما به رشــدمان ســرعت دهیم و از این
بابت شــاید به آن اهدافی که پیشبینی
کردهایم زودتر برســیم .در آخرین دوره
نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی که امسال در تهران برگزار
شد ،شرکتهای داخلی بهخوبی توانستند
جــای خالی شــرکتهای خارجی را پر
کنند .ما هم بســیاری از نیازهایمان را از
طریق شرکتهای داخلی تأمین میکنیم
و بســیار خرســندیم که تأمین نیازهای
داخلی با رشــد دانــش و فناوری همراه
بوده اســت ،به این معنا که شرکتهای
داخلی تنها نماینده یک شرکت خارجی
نیســتند ،بلکه خود را بــا دانش تجهیز
میکنند کــه این اتفاق مهمی اســت.
مدیر ســابق پژوهش و فناوری شرکت
ملی گاز ایران گفت :شرکتهای داخلی
اکنــون هــم در زمینه بهرهبــرداری و
مهندســی و هم در زمینه رشد دانش و
فناوری بهخوبــی عمل کردهاند و با این
روال با اطمینان میتوانیم بگوییم که از
نبود شرکتهای خارجی نگرانی نداریم.
هرآنچه نیاز داشــته باشــیم را با تکیه
بر هوش ،تخصــص و تجربه جوانان و
خردمندان کشــور میسازیم .پژوهش و
فنــاوری در صنعت گاز بایــد به جایگاه
ویژهای رســیده باشد ،واقعیت این است
که مجموعه فعالیتهــای حوزه دانش،
پژوهش و فناوری همــه نیازهای ما را
در چرخــه صنعــت گاز پیشبینی کرده
است .امید ما به اقتصاد دانشبنیان است
و هنگامــی که پیوســته از محصوالت
فناورانه صحبــت میکنیم یعنی از نگاه
ما پژوهش و فناوری حرف نخســت را
میزند ،زیرا رســالت پژوهــش فراهم
کردن دانش بــرای رونق علم و تولید و
اقتصاد است.
تدبیر دولت در پژوهش و فناوری
صنعت گاز

اگر امروز بیش از  ۴هزار شــرکت
دانشبنیــان در کشــور و تعداد بســیار
زیادی شــرکت دانشبنیــان در صنعت
نفت و پارکهای علم و فناوری مســتقر
هســتند نتیجه تدبیر ،سیاست و حمایت
شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی گاز
ایران است .در دنیای صنعتی ما هر روز
با رویهای جدید به سوی دانش و فناوری
حرکــت میکنیم .یــک روز با واگذاری
پروژهها به شــرکتهای پژوهشی ،روز
دیگر با تشکیل شرکتهای دانشبنیان
و ســوق دادن آنهــا به ســمت تأمین
محصوالت و نیازهــای صنعت .فنبازار
همانطور که از نامش پیداست به معنای
ایجاد بازار فن یا فناوری اســت .فنبازار
تخصصی گاز نیز بر همین اساس شکل
گرفته اســت و امروز مسئولیت تشکیل
اکوسیســتم فناوری و نــوآوری را دارد.
اکوسیستم یعنی محیط کسبوکار که در
آن ،بازیگــران مختلف بتوانند با یکدیگر
به تعامل بپردازند .وی اظهار کرد :ما در
فنبازار تخصصی صنعت گاز ،بازیگران
اصلــی را ایجاد میکنیــم و حوزههای
مختلــف را شــکل میدهیــم .در این
فنبازار شــرایط مختلف تجربه میشود.

گاهــی ممکن اســت عرضهکنندهای از
توان مالــی کافی برخوردار نباشــد که
این زمــان ســرمایهگذاران را به یاری
میطلبیــم .به این کار ســرمایهگذاری
خطرپذیر میگویند ،زیرا با ریسک همراه
اســت ،اما تالش میکنیم حواسمان به
همه جنبههای فنبــازار تخصصی گاز
باشد .نتیجه آن هم از زمان آغاز تا اکنون
بسیار عالی بوده است .در یک سال اخیر،
تعداد زیــادی از پژوهشهــا به نتیجه
رســیدند و برای صنعت گاز محصوالتی
را بــه ارمغــان آوردنــد کــه از آنها در
پاالیشــگاههای گازی استفاده میکنیم.
برای ســال  ۹۸نیز حدود  ۳۰محصول
فناورانــه را در نظر گرفتهایم که نزدیک
به  ۳۰میلیارد تومان ســرمایه نیاز دارند.
صنعــت گاز ایران ســرمایه را در اختیار
شــرکتهای خصوصی یــا دانشبنیان
قرار میدهیم تــا ایدهها و خالقیتهای
تأیید شده خود را به محصوالت موردنیاز
صنعــت گاز تبدیل کننــد ،البته این کار
در قبــال قراردادهای پژوهشــی برای
تولید محصوالت ایرانی انجام میشــود،
زیرا ســاخت و تحویل محصول ایرانی
یکی از وظایف حــوزة دانش و پژوهش
اســت ،بنابراین ســرمایه یادشده توسط
شرکتهای دانشبنیان که در پارکهای
علم و فناوری مستقر هستند برای تولید
محصوالت مورد نیاز صنعت گاز استفاده
میشود .برای تأمین این منابع از بودجه
داخلی خود شرکت گاز استفاده میکنیم
که به نوعی تضمین خرید اســت ،یعنی
مــا این بودجه را برای تأمین نیازهایمان
میپردازیم .مدل کسبوکار ما در شرکت
ملی گاز ایران نیز به این صورت اســت
که در زمان خریــد محصوالت تولیدی
شــرکتهای دانشبنیان از آنها تخفیف
میگیریم و مجمــوع تخفیفها ،محل
بازگشت سرمایه به شــرکت گاز است.
در ســال  ،۹۷بخش عمده قراردادهای
مــا بــا دو مجموعه پارکهــای علم و
فناوری خراسان و پردیس امضا شد .هر
کدام از این پارکهــای علم و فناوری
با بهرهمندی از شرکتهای دانشبنیان
خود به تأمین موارد مندرج در قراردادها
با شــرکت ملی گاز ایــران پرداختهاند.
ترجیــح ما نیز این اســت کــه بهطور
مســتقیم با پارکهای علــم و فناوری
قرارداد داشــته باشــیم تا شرکتهای
دانشبنیــان ،زیــرا خود ایــن پارکها
میتوانند بخشی از نیازهای شرکتهای
دانشبنیــان را تأمین کننــد .همچنین
موضوع ارتباط با دانشــگاهها به سطوح
پایینتــر از فناوری بــاز میگردد ،یعنی
در بخشهایی که نیاز به توسعه فناوری
وجود دارد .اکنون ارتباط ما با دانشگاهها
از طریق انســتیتوهای تخصصی که در
ســالهای  ۹۵و  ۹۶شکل گرفتند برقرار
میشــود .این انســتیتوهای تخصصی
شــامل فرآورش گاز ،الانجی ،توربین
و اندازهگیــری هوشــمند هســتند که
موضوعات اصلی و مهم شرکت ملی گاز
ایران را با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
در قالــب قراردادهــا مطــرح میکنند،

بنابراین اولویت نخســت ما پارکهای
علــم و فناوری ،ســپس شــرکتهای
دانشبنیــان و پس از آن ،دانشــگاهها
و مراکز علمی هســتند ،امــا نکته مهم
آنجاست که همه این مراکز در کنار هم
به تأمین نیاز صنایع مهم کشــور مانند
صنعــت گاز میپردازند تا ما را خودکفا و
تولیدمان را پررونق کنند.
خودکفایی مرکاپتان در قطب گازی
ایران

یکــی از مهمتریــن طرحهــای
پژوهشــی که در حــوزه پارسجنوبی به
بار نشســت ،پــروژه مرکاپتــان یا ماده
بودارکننده گاز بود .این پروژه اســفندماه
ســال  ۹۷بــا حضــور حســن روحانی،
رئیسجمهــوری افتتاح رســمی شــد و
هــر روز نیز با عملکــرد بهتری کار خود
را انجام میدهــد .واحدهای مختلفی از
جمله گازرســانی ،پژوهــش و فناوری،
بازرســی فنی و اچاسیی نیــز ارزیابی
میدانی محصوالت واحد تولید مرکاپتان
را بهعهــده دارنــد .عمــده فعالیتهای
مــا در پارسجنوبی متمرکــز بر فنبازار
اســت ،مانند موضوع توربواکسبندرها و
سامانه کنترل کل تجهیزات مجتمع گاز
پارسجنوبی که بــا همکاری پارک علم
و فناوری خراســان در حال اجراســت.
مدتهاست در تالشیم این تفکر را اثبات
کنیم که ســاخت داخل از مسیر دانش و
پژوهش میگذرد و بــا اهمیت دادن به
موضوع پژوهش میتوان به هدف رونق
تولید دســت یافت .توجه به سطح دانش
شــرکتها میتواند در تشخیص میزان
تخصص آنها نیز مؤثر باشد ،نقطه تفاوت
بین شــرکتهای جعلی و واقعی همان
تخصصی است که از دانش حاصل شده
است و ما برای تشــخیص این موضوع
راهی جز ارزیابی از طریق حوزه پژوهش
و فناوری نداریم .اگر شرکتها ،توانمندی
را در مجموعه دانش خود اثبات کردند در
این صورت ما نیز به آنها اعتماد میکنیم،
یعنی ابتدا این شــرکتها هستند که باید
خودشــان را به ما ثابــت و اعتماد ما را
جلب کنند .در صورتی که یک شــرکت،
واردکننده قطعات و محصوالت از خارج
کشور باشــد و خود را به اســم سازنده
ایرانی معرفی کند در همان مراحل اولیه
ارزیابی مشخص میشود .کار درست این
است که مجموعهها و شرکتها براساس
دانششان طبقهبندی شــوند .این وظیفه
بهعهــده نهاد حاکمیتی بــه نام معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهوری است که
باید این قبیل مســائل را تشخیص دهد.
پس هر شــرکتی که صفت دانشبنیان
را دریافــت کرده ،مراحل تخصصی الزم
را ســپری کرده اســت ،زیــرا نهادهای
حاکمیتی ،ارزیابیها و ممیزیهای بسیار
دقیقی دارند .گروههای تخصصی  -علمی
از بعد فنی و اقتصادی شرکتها را بررسی
میکننــد تا در صورتی کــه حداقلهای
الزم را داشــته باشند ،عنوان دانشبنیان
را دریافت کنند .پاکسرشــت افزود :ما
ارتباط بســیار نزدیکی با معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهــوری ایران داریم.

هنگامی که به ساخت یک محصول نیاز
داریم از این معاونت برای شــرکتهای
دانشبنیانی که توانایی ساخت محصول
مورد نظر ما را دارند اســتعالم میگیریم
تا فقط به سراغ شــرکتهای اثباتشده
و مورد تأییــد برویم .ما در حوزه فناوری
همواره با ریســک همراه هستیم و این
موضوع در ذهنمان هســت که اگر در
جایی ســرمایهگذاری میکنیــم ،از آنجا
که در زمره نخســتین تجربههاست باید
از جنس خطرپذیر باشد .پس باید به این
نکته توجه کنیم و به شــرکتهای نوپا
فرصت دهیم .افزون بر این ،بر اســاس
تجربهای که داریم بهخوبی تشــخیص
میدهیم که تــا چه اندازه توانســتهاند
مراحل کار را با موفقیت سپری کنند تا به
اهداف ما دست یابند ،به همین سبب در
جایی که الزم باشــد انعطاف از جانب ما
صورت میگیرد.
مدیریت مصرف با کنتورهای هوشمند

ســاخت کنتورهای هوشمند گاز در
ســالهای اخیر به عنوان یکی از اهداف
مهم شــرکت ملی گاز ایران اعالم شده
است .از ابتدای شکلگیری این موضوع در
شرکت ملی گاز ایران ،مدیریت پژوهش و
فناوری اســاس اجرای طرح را در دست
گرفته اســت .کنتورهای هوشــمند گاز
فناوری نوظهوری است که بر پایه اینترنت
اشیا ( )IOTشکل میگیرد ،بنابراین حوزه
فعالیت ما در این طرح بسیار جدی است.
این طرح شامل بخشهای کنتور ،سامانه
انتقال اطالعــات و نرمافزارهای تحلیل
اســت .در واقع اطالعات دریافتشــده
در کنتورهای هوشــمند بهصورت برخط
(آنالین) و با فواصل زمانی تعریفشــده
به مراکز گاز منتقل و تحلیل میشــوند.
بــرای اجرای طرح ،ابتدا مرحله پایلوت یا
تســت میدانی را در نظر گرفتیم .این کار
با همراهی واحدهای آیتی ،گازرسانی و
پژوهش و فناوری در قالب فراخوانهایی
انجام شــد تا شــرکتهای صاحب ایده،
پیشنهادهای خود را مطرح کنند .همچنین
برخی از اپراتورهــای بزرگ تلفن همراه
نیــز آمادگی خود را بــرای بخش انتقال
اطالعات ( )DATAاعــام کردهاند که
اکنــون در مرحله واگــذاری پروژههای
پایلوت به این شرکتها هستیم .آنچه در
نهایت چه در زمینه انتقال اطالعات و چه
در زمینه نرمافزارها برای ما اهمیت دارد،
موضوع قرائت هوشــمند است ،بنابراین
از انســتیتو ارزیابــی و قرائت هوشــمند
یاری گرفتیم تا شاخصهای همکاری با
شرکتها را بررســی کنیم .برای توسعه
نرمافزارهــای مورد نیاز سیســتم قرائت
هوشمند نیز قراردادی با دانشگاه صنعتی
شــریف امضا شــد که از اواخر سال ۹۷
کار خــود را آغاز کردنــد و امیدواریم با
موفقیت به هدف مورد نظر شــرکت ملی
گاز ایران دســت یابیم .امیدوارم بتوانیم
در ســال  ۹۸فضای کســبوکار را برای
شــرکتهای دانشبنیــان بیش از پیش
توســعه دهیم .یکی از اهدافی که در این
ســال برای مدیریت پژوهش و فناوری
تعیین کردیم تأســیس صندوق پژوهش
و فنــاوری به عنوان صنــدوق خطرپذیر
برای ســرمایهگذاریهایی از این جنس
اســت تا حمایت الزم از فن بازار صورت
پذیرد .ایــن صندوق محلی برای حمایت
از شرکتهایی خواهد بود که قصد دارند
وارد حوزه تأمین تجهیزات و محصوالت
فناورانه شــوند و ما نیز میخواهیم برای
تأمیــن منابع مالی بــه آنها کمک کنیم.
امیدوارم در  ۶ماه نخســت امســال این
اتفــاق بیفتد .کار دیگری که امســال به
نتیجه نهایی میرســد مدیریت شــبکه
خطوط انتقال گاز با اســتفاده از نرمافزار
ایرانی است .این نرمافزار شبیهسازیشده
نرمافزار جیپیاماس معروف است که با
اســتفاده از زیرساختهای جیآیاس در
شبکه انتقال گاز توسعه یافته است.
منبع :ایران پترولیوم

پرتوشیمی

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ثبت رکورد بیسابقه در خرید سهام پتروشیمی نوری
عرضه اولیه پتروشــیمی

در عرضه اولیه شرکت

نوری که ســهامداران از مدتها قبل در

پتروشیمی نوری به بورس

انتظار ورود ســهام آن بــه بورس اوراق

اوراق بهادار تهران ،بیش از

بهادار تهران بودند صبح روز شنبه گذشته

 ۵۶۲هزار کد معامالتی شرکت

انجام شد.

در عرضه اولیه شرکت پتروشیمی
نوری به بــورس اوراق بهــادار تهران،
بیش از  ۵۶۲هزار کد معامالتی شرکت
کردند که این میزان مشــارکت در خرید
ســهام عرضه اولیه بیســابقه بود و به
این ترتیب رکورد مشــارکتکنندکان در
عرضه اولیه شکسته شــد .در روز شنبه
گذشــته ،برای نخســتین بار تعداد ۳۰۰
میلیون ســهم معادل  ۱۰درصد از سهام
شرکت پتروشیمی نوری به عنوان پانصد
و بیست و چهارمین شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهــادار تهران و با نماد
نوری ثبت سفارش شد .در ابتدا حداکثر
سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی یک هزار
سهم با کف قیمت دو هزار و  ۹۵۰تومان
و سقف قیمت سه هزار و  ۱۲۵تومان در
نظر گرفته شده بود ،این در حالیست که
امروز پتروشیمی نوری به دلیل استقبال
سهامداران با نرخ سه هزار و  ۱۲۵تومان
کشــف قیمت و به هر کد حداکثر تعداد
 ۵۳۳ســهم (به مبلغ یک میلیون و ۶۶۵
هزار تومان) اختصاص یافت.
در همیــن حــال ،تقــی صانعــی،
مدیرعامل شرکت پتروشــیمی نوری روز
شــنبه ۲۲ ،تیرماه در نشست خبری عرضه
سهام این شرکت در بورس تهران با اشاره
به تحقق ســود این شــرکت در ســه ماه
نخســت امسال گفت :سود پیشبینی شده
پتروشیمی نوری در سال  ۹۸معادل ۱۶۰۰
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که در
سه ماه نخســت امسال بیش از صددرصد
سود پیشبینی شده برای این مدت محقق

کردند که این میزان مشارکت
در خرید سهام عرضه اولیه

بیسابقه بود و به این ترتیب

رکورد مشارکتکنندکان در
عرضه اولیه شکسته شد

شده اســت .مدیرعامل شرکت پتروشیمی
نوری با اشــاره به اینکه این شرکت یکی
از بزرگتریــن مجتمعهای پتروشــیمی
آروماتیــک در ایران و جهان اســت ،بیان
کرد :ســود این شــرکت پارســال ۲۱۰۰
میلیارد تومان بود که از این میزان معادل ۸
تا  ۹درصد حاشیه سود بوده است .صانعی
اضافه کرد :هماکنون تولید ســاالنه ۷۵۰
هزار تــن پارازایلین ۴۳۰ ،هزار تن بنزن و
همچنین  ۱۰۰هزار تن ارتوزایلن به صورت
ساالنه در دســتور کار قرار دارد .همچنین
 ۴.۵میلیون تن میعانــات گازی مورد نیاز
خوراک نیز از طریق  ۱۳پاالیشــگاه تأمین
میشود .وی به عملکرد فروش پتروشیمی
نوری در سال  ۹۷اشاره کرد و گفت :پارسال
حدود  ۵۹درصد تولیدات این شرکت صادر
شــد ۳۹ ،درصد تولیدات مربوط به فروش
بینمجتمعی اختصــاص یافت و  ۵درصد
نیز در قالب بورس کاال عرضه شد .بر این
اســاس مجموع صادرات پتروشیمی نوری

در ســال  ۹۷معادل  ۲میلیون تن و فروش
داخلی نیز برابر با یک میلیون و  ۷۳۹هزار
تن بوده است .مدیرعامل پتروشیمی نوری
به مهمترین پروژههای این مجموعه اشاره
کرد و توضیــح داد :انجام پــروژه ارتقای
تولیــد پارازایلین ،افتتــاح و بهرهبرداری از
واحد شیرینســازی برش سبک و پذیرش
در بازار سرمایه از مهمترین پروژههای این
شرکت به شــمار میآید .صانعی به بعضی
از مهمترین طرحهای توســعهای مصوب
پتروشــیمی نوری اشــاره کــرد و افزود:
ارتقای واحد تولید پارازایلین ،شیرینسازی
ترکیبات سنگین ،جداسازی نرمال پارافین
در ترکیبات ســنگین و شیرینســازی گاز
مشــعل که هماکنــون در مرحله مناقصه
قــرار دارد از جمله طرحهای توســعهای
پتروشیمی نوری است.
ارزآوری  ۱۰میلیارد دالری پتروشیمیها
برای کشور

بر اســاس این گزارش ،مدیرعامل

شرکت صنایع پتروشــیمی خلیجفارس
اعــام کرد :شــرکتهای پتروشــیمی
کشــور پارســال در مجموع حدود ۱۰
میلیارد دالر ارز وارد کشور کردند .جعفر
ربیعی در نشســت خبری عرضه سهام
شــرکت پتروشــیمی نوری در بورس با
تاکید بر عرضــه ارز حاصل از صادرات
پتروشــیمیها در ســامانه نیمــا عنوان
کرد :طبق بخشــنامه بانــک مرکزی،
شرکتهای پتروشیمی میتوانند بخشی
از ارز حاصل از صــادرات خود را صرف
بخشی از هزینههایشان شامل خرید مواد
اولیه ،قطعات یدکی و هزینههای درون
شرکتی کنند .طبق این بخشنامه سقف
در نظر گرفته شــده برای هزینه درون
شــرکتی پتروشــیمیها از ارز حاصل از
صادراتشان معادل  ۳۰درصد درآمدهای
آنهاســت .وی با بیان اینکه متاســفانه
ارزآوری پتروشــیمیها تا حدودی تحت
تأثیر تحریمها قرار گرفته اســت ،گفت:

در سال  ۹۷کل پتروشیمیهای کشور
در مجمــوع حدود  ۱۰میلیــارد دالر ارز
حاصــل از صادرات وارد کشــور کردند.
بر این اســاس میتــوان عنوان کرد که
ســامانه نیما عمدت ًا با ارز پتروشــیمیها
تأمین میشود .مدیرعامل شرکت صنایع
پتروشــیمی خلیجفارس ضمن تاکید بر
اینکه هیــچ رانتی برای پتروشــیمیها
وجود ندارد ،تصریح کرد :در طول ســال
 ۹۷به غیر از چنــد روز ،هیچ رانتی بین
نرخ خوراک پتروشــیمیها بــا نرخ ارز
نیمایی وجود نداشــته است ،امروز زمان
آنکه رانتــی برای پتروشــیمیها وجود
داشت ،گذشته اســت و در سیاستهای
جدیــد کشــور هیچگونه رانتــی برای
پتروشــیمیها وجود نــدارد .مدیرعامل
شرکت صنایع پتروشــیمی خلیجفارس
درباره عرضه سهام پتروشیمی نوری در
بورس گفت :سودی که این شرکت برای
سهامداران دارد ،ســود ناشی از تولید و
صادرات اســت ،امسال پیشبینی تحقق
درآمد خوبی برای پتروشیمی نوری شده
است و سود مناسبی را نصیب سهامداران
خواهد کرد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

ظرفیتهای علمی پژوهش و فناوری پتروشیمی باید در خدمت توسعه صنعت باشد
معــاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی
تاکید کرد :ظرفیتهای فراوان علمی و پژوهشی شرکت
پژوهش و فناوری پتروشــیمی باید در خدمت توســعه
صنعت پتروشیمی کشور قرار گیرد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی
صنایع پتروشــیمی ،بهزاد محمــدی در مجمع عمومی
ساالنه شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تاکید
بر لزوم حمایت از این شــرکت اظهار کرد :ظرفیتهای
علمی و تخصصی بســیار خوبی در شرکت پژوهش و
فناوری پتروشــیمی وجود دارد و بایــد نقش و جایگاه
این شــرکت بیش از گذشته تبیین شــود .وی با اشاره
به هدفگذاری برای آینده شــرکت پژوهش و فناوری
پتروشــیمی تاکید کــرد :این شــرکت همزمان با یک
برنامهریزی کالن و بلندمدت باید همواره پویا و کارآمد
و رو به جلو باشــد و نگاه بنــگاهداری به آن باید تغییر
کند و تنها ظرفیتهای فراوان علمی و پژوهشــی آن
در خدمت توســعه صنعت پتروشــیمی کشورمان قرار

گیرد .مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان
اینکه ضرورت دارد به ســمت تجاریسازی دانش فنی
حرکت کنیم ،افزود :شــرکت پژوهش و فناوری افزون
بر دستیابی به چند دانش فنی و تجاری چند کاتالیست،
به منظور توســعه دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن
( )PVMاقدامهای قابل توجهی انجام داده که این روند

باید تداوم یابد و صنعت با تواناییهای شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی بیشتر آشنا شود .محمدی خطاب به
مدیران و کارکنان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
گفت :هدفگرا باشــید و در راســتای اهداف مورد نظر
با تکیه بــر دانش و تخصص خــود فعالیت کنید .وی
ادامه داد :شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنامه توسعه تا

سال  ۱۴۰۰را در بخشهای مختلفی نهایی کرده است
و پژوهــش و فناوری نیز باید بــا توجه به ظرفیتهای
موجود ،نقش خود را در این برنامه مشخص اعالم کند.
وی افزود :شــرکت پژوهش و فنــاوری دارای اهدف و
وظایفی خاص اســت و جنس فعالیتهای پژوهشــی
آن ســبب شــده از نظر کمی و کیفی همواره در حال
رشد و پیشرفت باشــد .مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی با اشــاره به اینکه فعالیتهای این شرکت
پیشرو باید فرهنگســازی و اطالعرسانی شود ،گفت:
در حوزه دانش فنی ،فناوریهای نوین و نیز کاتالیست
دســتاوردهای ارزشمندی حاصل شده و جایگاه شرکت
پژوهش و فناوری شــفاف و مشــخص است .مجمع
عمومی ساالنه شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
به ریاســت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و
با حضور هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی،
هیئت مدیره شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و
دیگر اعضا برگزار شد.

در آیندهای نزدیک محقق میشود؛

مدیر پروژههای ســرمایهای پتروشــیمی
کارون از آغــاز پــروژه هایکو در ایــن مجتمع خبرداد و
گفت :با تکمیل این پروژه ،پتروشــیمی کارون در تأمین
دو خوراک اصلی خودکفا میشود و تولید خود را از  ۶۰به
 ۱۰۰درصد ظرفیت افزایش میدهد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی
کارون ،حسین رفیعزاده درباره پروژه هایکو گفت :پروژه
هایکــو یکــی از پروژههای راهبردی این شــرکت در
راستای تأمین پایدار خوراک گاز منواکسید کربن و گاز
هیدروژن است .این دو خوراک جزو خوراکهای اصلی
و بســیار مهم شرکت پتروشیمی کارون هستند و تولید
مســتمر و پایدار این شرکت به تأمین بهموقع و کیفیت
این دو خوراک بستگی دارد که هماکنون این خوراکها
از یکی از پتروشــیمیهای همجوار تأمین میشود .وی

افزایش  ۴۰درصدی تولید در پتروشیمی کارون

با اشــاره به سیاست شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس و تصویب ســهامداران شرکت پتروشیمی کارون
مبنی بــر افزایش تولید و جلوگیــری از هرگونه توقف
ناشــی از عدم دریافت خوراک افــزود :پروژه هایکو به
عنوان یکــی از پروژههای افزایش ظرفیت تولید در فاز
یک و دو ،نقش اساســی در رفع وابســتگی به تأمین
خوراک دارد .مدیر پروژههای ســرمایهای پتروشــیمی
کارون ادامــه داد :از طریق برگزاری مناقصه بینالمللی
و با حضور الیسنســورهای صاحبنام و شرکت توانمند
داخلــی که در زمینه اجرای پروژههای صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی ســوابق بســیار ارزندهای داشته پیمانکار
 EPCCپروژه انتخاب شــد .وی بیان کرد :این قرارداد
با یکی از شرکتهای توانمند داخلی و صاحب لیسانس
معتبر در اواخر اســفند  ۱۳۹۶مبادلــه و با تأمین منابع

مالی آن در تیرماه  ۱۳۹۷مؤثر و اجرایی شــد .رفیعزاده
تصریح کرد :هماکنون طراحی پایه تکمیل شــده است
و طراحــی تفصیلی پروژه بیش از  ۵۰درصد پیشــرفت
فیزیکــی دارد .وی با تاکید بر تاثیرگذاری پتروشــیمی
کارون بر بازارهای جهانی اظهار کرد :با تحقق افزایش
تولید ،این شرکت میتواند با فروش محصوالت خود در
بازار داخلی و خارجی ضمــن تأمین نیازهای داخلی ،از
خروج ارز جلوگیری کند و همچنین سبب افزایش میزان
صادرات محصوالت ایزوســیانات شود .رفیعزاده یادآور
شد :هماکنون شرکت پتروشــیمی کارون بخش قابل
توجهی از بازارهای داخلــی و خارجی را با محصوالت
خود پوشش داده و توانسته جایگاه مناسبی در بازارهای
جهانی پیدا کند .مدیر پروژههای سرمایهای پتروشیمی
کارون اظهــار کــرد :کیفیت محصوالت پتروشــیمی

کارون و ســودآوری مناسب آن همواره از دالیل جذب
مشــتریان یه سمت محصوالت این شــرکت بوده که
توانسته آنها را راضی کند؛ هدف از اجرای پروژه هایکو
خودکفا شــدن پتروشیمی کارون در تأمین خوراکهای
اصلی و اســتراتژیک خود و افزایش ظرفیت تولید بوده
است .شرکت پتروشــیمی کارون نخستین تولیدکننده
ایزوســیاناتها در خاورمیانه اســت که با اســتفاده از
گازهای کلر ،منواکســیدکربن ،هیدروژن و نیز تولوئن
و اســیدنیتریک قادر اســت انواع محصوالت پایهای و
اصلی پتروشیمی را شامل انواع ایزوسیاناتها که دارای
ارزش افزوده باالتر اســت با کیفیت بسیار عالی تولید و
بــه بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند؛ پتروشــیمی
فنآوران یکی از تامینکنندههــای اصلی خوراک این
شرکت است.
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اخبارپرتوشیمی
صرفهجویی دو میلیون دالری
در پتروشیمی ایالم

امکان اتصال خط فلر واحد پلی پروپیلن به فلر اصلی پتروشــیمی
ایالم مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

به گزارش دانش نفــت روابط عمومی و امور بینالملل هلدینگ
خلیــج فارس ،پــروژه خرید و نصب فلز زمینــی ( )TEGFحذف و با
مذاکرات صورت گرفته با شــرکت نارگان و انجام مطالعات مهندسی
توسط این شرکت امکان اتصال خط فر واحد پلیپروپیلن به فلر اصلی
پتروشــیمی ایالم مورد تأیید و تصویب قرار گرفت .گفتنی اســت ،با
حذف این فلر ،عالوه بر امکان جانمایی انبار مواد شــیمیایی در داخل
واحد ،صرفهجویی قابــل توجهی در هزینههــای دوران بهرهبرداری
شــامل گاز ،بخار ،هــوا و غیره اتفاق میافتد .بــا توجه به ظرفیت در
نظر گرفته شــده برای این فلر ،طراحی و ساخت آن در سطح جهانی
به عنوان نمونه اولیه محســوب میشــد و پیش از این خرید و نصب
آن عالوه بر ریســکهای مرتبط ،مستلزم صرف هزینههای بالغ بر 2
میلیون یورو بود .گفتنی اســت ســاخت  TEGFتوسط طراح پیشنهاد
شــده بود و مراحل طراحی پایه آن انجام و در مراحل انجام مهندسی
تفصیلی و خرید بود.

ضرورت نوآوری در فعالیتهای فرهنگی
صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :باید تالش کنیم

فعالیتهای فرهنگی و نیز اقامه نماز در صنعت پتروشــیمی با رویکردی
نو نهادینه شود.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی در آیین تکریم و معارفه رییس شــورای اقامه نماز و امور
روحانیون شــرکت ملی صنایع پتروشیمی که با حضور احمد مجیدی
دبیر شورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت و اسماعیل قنبری مدیر
منابع انسانی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی برگزار شد اظهارکرد:
ترویج نماز و توجه به مســائل فرهنگــی از اهمیت ویژهای در صنعت
پتروشیمی برخورداراست .وی افزود :در بحث اقامه نماز باید نگاه جدید
و رو به جلو را با جدیت مورد توجه قرار دهیم و دراین خصوص بیش از
گذشته تالش کرده و توسعه نوآورانه داشته باشیم .مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی با بیان این کــه در حال حاضر  108هزار نفر
در مجتمعهــا و طرحهای پتروشــیمی در حال کار هســتند گفت :در
سال  1400با تولیدی شــدن طرحهای توسعهای که در حال ساخت
هستند بر اساس پیش بینیهای انجام شده ،این عددبه  123هزار نفر
در بخشهای مختلف صنعت خواهد رســید و بر همین اســاس دامنه
فعالیتهای دینی و فرهنگی روز به روز گســتردهتر میشود .محمدی
تصریح کرد :امید اســت که با همدلی و همکاری شــاهد پیشرفت و
افزایش کیفیت فعالیتهای معنوی و دینی درصنعت پتروشیمی باشیم
و آنهــا را در ابعاد مختلف در این صنعت پیشــرو نهادینه کنیم .معاون
وزیر نفت درامور پتروشــیمی دراین مراســم از تالشها و اقدامهای
حجت الســام حائری زاده درپایان دوره مأموریت  3ساله وی تقدیر و
تشــکر کرد وهمچنین برای حجت االسالم محسن محمد پور رییس
جدید شورای اقامه نماز و امور روحانیون شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نیز در مســئولیت جدید آرزوی توفیق و خدمت کرد .بر اســاس این
گزارش ،احمد مجیدی دبیر شــورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت
دراین آیین با اشــاره به این که حجت االسالم حائری زاده از فضالی
خوش فکر و خالق روحانیون کشــور هســتند گفت :ضروری اســت
چرخش نخبگان صورت گیرد و شــاهد ظهور استعدادهای مختلف در
صنعت نفت باشــیم .حجت االسالم محســن محمد پور رییس جدید
شــورای اقامه نماز و امور روحانیون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
این مراســم با اشاره به حضور روحانیون در بخشهای مختلف صنعت
نفت و لزوم توجه به اهمیت شورای اقامه نماز گفت :باید در حوزههای
معنوی و در راستای اهداف صنعت نفت حرکت کنیم.

چشم انداز روشن پیش روی بازار جهانی
بایوپالستیک

همزمان با افزایش توجه به محیط زیســت و توسعه پایا از سوی

تولیدکنندگان محصوالت بســته بندی ،تقاضا برای بایوپالســتیک ها
افزایش یافته است.

به گــزارش دانش نفت به نقــل از پایگاه اینترنتی پالســتیک
نیوز یوروپ ،بر اســاس تازهترین گزارش پژوهشــکده اسمیترز پایرا
( ،)Smithers Piraتحــت عنوان آینده بازار بایوپالســتیک ها برای
مصارف بسته بندی تا ســال  2024میالدی ،پیش بینی میشود بازار
جهانی این محصوالت برای کاربردهای بســته بندی ،ظرف سالهای
آتی ،با نرخ چشــمگیری توســعه یابد .انتظار مــیرود این بخش در
سالهای پیش رو نرخ رشد متوسط ساالنه  16.2درصد را تجربه کند
و ارزش بازار آن با افزایش بیش از دو برابری تا ســال  2024میالدی،
از رقم چهار میلیارد و  400میلیون دالر فعلی در سال  2019به هشت
میلیــارد و  800میلیون دالر بالغ شــود .با افزایش توجه به مســائل
زیست محیطی و توسعه پایا ( )sustainabilityاز سوی تولیدکنندگان
محصوالت بسته بندی و برندهای تولید خوراکی و نوشیدنی ،تقاضای
بیشــتر برای بایوپالستیک ها فرصتهای تازه فراوانی را برای فعاالن
این عرصه فراهم آورده اســت .بر اساس این گزارش ،تقاضا از سوی
بازارهــای جهانی محصوالت بســته بندی به طور پیوســته در حال
افزایش است و پیش بینیها نشــان میدهد که تمامی مناطق ظرف
پنج سال آینده تا سال  2024میالدی ،رشدی دو رقمی را شاهد باشند.
فاکتورهایی مانند روند نه چندان امید بخش بازیافت جهانی پالستیک،
ایجاد ضرورت حرکت به ســوی راه حلهای سازگار با محیط زیست
و از طرفــی رونق تولید پلیمرهای بدســت آمــده از مواد خام طبیعی
مانند ســلولز که در کاربردهای بسته بندی زیست تخریب پذیر مورد
استفادهاند ،از مواردی هســتند که به رشد تقاضا برای بایوپلیمرها در
سالهای آتی دامن میزنند.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
سه عامل میزان اندک تولید تجهیزات بومی در
صنعت نفت

رضا پدیدار

عضو اتاق بازرگانی ایران

ظرفیت بومیســازی تجهیزات مورد نیاز
صنعت نفت از  70درصد عبور کرده اســت به
طوری که امکان تولید تجهیزات مورد نیاز بین
 70تا  75درصد اســت که تولید آن بستگی به
شــرایط و پارامترهایی دارد مانند مسائل مالی،
دانش فنی و مواد اولیه که باید این ســه عامل
را در کنار هم دید .بعد از تحریم امکان واردات
مواد اولیه مانند ســوپر آلیاژها به داخل کشــور بسیار سخت شد و به
همین دلیلی تولید برخی محصوالت که نیازمند این مواد اولیه اســت
دچار وقفه شــده است .در شــرایط فعلی اگرچه ما ضریب توانمندی
بــرای تولید  70تــا  75درصد از تجهیزات صنعت نفــت را داریم اما
عمــا ضریب اجرایی آن ،این رقم نیســت و کمتر از آن اســت چه
بســا در شــرایط تحریم نیز کاهش پیدا کرده اســت .در همین حال،
بــا مذاکراتی که با وزارت صنعت معدن و تجارت داشــتیم آنها اجازه
واردات کاالهایی که در داخل کشور بومیسازی شدهاند را نمیدهند و
یادداشت
کاالهایی
خوشبختانه بهرهبرداران و شرکتهای بزرگ نفتی موظفند از
که در داخل کشــور بومیســازی شده اســتفاده کنند و حق واردات
کاالهای مشابه را ندارند .فقط امیدواریم بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم
که راحتتر مواد اولیه برخی از کاالها را وارد کنیم تا بتوانیم به میزان
ظرفیت خود این تجهیزات را نیز تولید کنیم.

اخبار نفت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

برخی هجمهها به وزیر نفت از سوی
حواریون بابک زنجانی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :امروز
شخصی مانند بابک زنجانی در داخل کشور دوستان و حواریونی دارد
که وقتی زنگنه از فســادهای اقتصادی این شخص صحبت میکند
مورد حمله آنها قرار میگیرد.

الیاس حضرتی ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با خبرنگار شانا ،هجمههای چند ماه گذشته
به وزیر نفت را سیاسی دانست و گفت :ظاهرا ً مخالفان وزیر نفت
مأموریــت دارند هر از چندگاهی انتقادهایی نســبت به وی انجام
دهند یا تخریبهایی به عملکرد وزارت نفت داشته باشند .نماینده
تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه زنگنه در وزارت نفت فعالیتهای بزرگی
انجام داده که همه آنها هم اکنون نیز ادامه دارد ،افزود :از ابتدای
دولت تدبیر و امید و با ورود زنگنه به وزارت نفت ،ایران همیشه در
میان ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با قدرت ظاهر
شــده و حرفهای زیادی برای گفتن داشته است ،حتی کشوری
مانند عربستان سعودی نیز به قدرت ایران در این سازمان پی برده
اســت .این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تصریح
کــرد :معتقدم وزیر نفت اراده خود را که همان اراده ملت ایران در
اوپک اســت به نوعی دیکته کرده که از نظر من موفقیت بزرگی
است.
قدرت دیپلماسی نفتی ایران را مرهون زنگنه هستیم

حضرتی با اشــاره به اینکه قدرت دیپلماســی نفتی ایران را
همردیف و حتی قویتر از دیپلماســی سیاســت خارجی میدانم،
عنــوان کــرد :وزارت نفــت در بســیاری از عرصههــا از جمله
اقتدار در اوپک ،مســئولیتهای اجتماعــی ،خودکفایی در تولید
بنزین باکیفیت ،بهرهبــرداری از فازهای مختلــف پارسجنوبی
و  ...موفقیتهایــی داشــته کــه باید بیــش از این رســانهای
شوند.
برخی هجمهها به وزیر نفت از سوی حواریون بابک زنجانی است

با تاکید بر اشد مج

زنگنه :برای جلوگیری از فساد ایستادگ
وزیر نفت بر اشد مجازات

مقامهای عالی نظام نمیچسبد که بسیار
مهم است.

مقابله و ایســتادگی میکنیــم ،چوبش را

وزیــر نفت دلیل اصــرار بر مبارزه
با فســاد در صنعت نفــت را درآمدهای
میلیــاردی ایــن صنعت عنــوان کرد و
افــزود :افراد دزد و ناســالم بــه دنبال
منفعت و پول هســتند و کمتر جایی در
کشــور است که به اندازه صنعت نفت در
آن پول باشــد ،یا گردش مالی آن زیاد
باشــد .تمرکز فاسدان روی صنعت نفت
اســت و تمرکز مبارزه با فساد نیز باید در
نفت باشــد ،البته این به آن معنا نیست
که نفتیها مشــکل داشته باشند .وی با
بیان اینکه دزدان بیشــتر از میوهفروشی
و نانوایی به طالفروشی و جواهرفروشی
دستبرد میزنند ،افزود :نفت ،طالفروشی
و جواهرفروشــی نظام اســت .زنگنه از
بخش فرآوردههای نفتــی و فروش آن
به عنوان نخســتین زمینه بروز فســاد
یاد کرد و گفت :هــزاران میلیارد تومان
در ایــن بخش اعــم از قاچاق و دریافت
خارج از ســهمیه امکان فساد وجود دارد.
البته همه آن در سیســتم نفت نیســت.

افــراد فاســد تاکید کرد و گفــت :برای
جلوگیری از ایجاد فســاد در فروش نفت
هم میخوریــم ،هزینهاش را هم پرداخت
میکنیم .وظیفهمان حفاظت از حقوق ملت
است.

بیــژن زنگنه صبح روز شــنبه۲۲ ،
تیرماه در نشســت هماندیشی کارگروه
ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه با
مفاســد اقتصادی و هیئتهای رسیدگی
بــه تخلفــات اداری کارمنــدان وزارت
نفت اظهار کرد :بارهــا گفتهام تا زمانی
که هســتم در امانت مردم که در دستم
اســت ،خیانت نمیکنم .وی افزود :من
در طول عمر کاریام ،از این منابعی که
در دســتم بود یک رفیق هم برای خود
جســتوجو نکردم .رفیقان من در روزی
که وارد نفت شــدم از اکنون بیشتر بوده
اســت .رفیقبازی ،گروهبازی ،باندبازی،
حزببازی در چنین سیســتمی بســیار
خطرناک اســت و آن را به سمت فساد
میبرد .وزیر نفت گردش مالی ســاالنه
صنعت نفــت را دهها میلیارد دالر عنوان
کــرد و ادامه داد :وظیفهمان این اســت
از نفت بهعنوان حقــوق ملت ایران که
همانند جواهر است محافظت کنیم.
ضرورت جدیت مدیران ارشد در مبارزه
با فساد

زنگنــه ،نفس تشــکیل نشســت
هماندیشــی کارگروه ارتقای ســامت
اداری را مثبت عنوان کرد و افزود :مسئله
مبارزه با فساد وظیفه یک دستگاه نیست،
بلکه همه واحدها و اجزای یک سازمان
باید به آن توجه کنند؛ گرچه نقش بعضی
دســتگاهها مانند بازرســی ،حراســت و
حسابرسی بیشتر است .وی با بیان اینکه
بیشــتر افرادی کــه در صنعت نفت کار
میکنند افراد ســالم و خدومی هستند و
ما برای صیانــت و کرامت حرفهای آنها
باید با افراد فاســد که در برخی بخشها
هستند ،برخورد کنیم ،افزود :اگر بخواهیم
سالم باشــیم ،همه باید امر به معروف و
نهــی از منکر کنیم و باید یک کار جامع
اجتماعی انجام شــود ،گرچه مسئولیت
برخی بیشتر اســت .وزیر نفت ادامه داد:
از نگاه من ،هیچکس مبارزه با فســاد را
باور نمیکند ،مگر اینکه مدیران ارشــد
یــک سیســتم در عمــل ،اراده و رفتار
ضد فســاد را برای مبارزه با فساد نشان
دهند .یعنی جیبهای خودشــان بسته و
عملشــان درست باشــد و فساد نکنند.
وی تصریــح کرد :الحمداهلل در ســطوح
باالی کشور مبارزه با فساد وجود دارد و
افتخــار میکنیم که یک لکه کوچک به

نفت ،جواهرفروشی نظام است

تمرکز فاسدان روی
صنعت نفت است و تمرکز
مبارزه با فساد نیز باید
در نفت باشد ،البته این
به آن معنا نیست که
نفتیها مشکل داشته
باشند
وی بــر ضرورت رعایــت قانون تاکید و
از بخش قراردادها و مناقصهها بهعنوان
دیگر زمینه بروز فســاد در نفت نام برد و
افزود :البته در موضوع قراردادها ،مشکلی
که وجود دارد ناآگاهی نســبت به اجرای
مناقصههاســت که از معاونت مهندسی،
پژوهش و فناوری خواســتم کمیسیون
معامالت آمــوزش الزم را در این زمینه
ببینند تا یاد بگیرند و مناقصه به کســی
واگذار شــود که حقش است .وزیر نفت
با تاکید بر اینکه هر چه اســناد قراردادها
مبهم باشــد و مســائل در آن حل نشده
باشد ،مشــکل ایجاد میکند ،افزود :باید
پیش از ایجاد مشــکل ،آن را حل کرد و
در صورت ایجاد مشکل نیز سریع آن را
برطرف کرد ،در غیر اینصورت شیطان

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:
امروز شــخصی همانند بابک زنجانی در داخل کشــور دوستان و
حواریونی دارد که وقتی زنگنه از فسادهای اقتصادی این شخص
صحبت میکند به وی حمله میکنند.

حراست شرکت مهندسی و توســعه نفت (متن) باند سارقان
کرد و اعضای این باند را به مراجع ذیربط تحویل داد.

وزیر نفت بــا بیان اینکه در فروش
نفت تاکنون چنین مشــکالتی نداشتیم،
به نفتخــواری با برند بابــک زنجانی
اشــاره کرد و گفت :هر وقت اسم بابک
زنجانی را میآورم ،دو هفته در مطبوعات
به ما حمله میشــود؛ تعدادی مطبوعات
جیرهخــوار بابــک زنجانی و رســانهها،
اما من نمیتوانم اســم وی را رها کنم.
این برن ِد نفتخواری مختص اوســت و
نمیتوانــم از آن بگذرم .وی افزود :البته
عدهای االن به مــا فحش میدهند که
دلیلش این است که ما نمیگذاریم نفت
کشور را ببرند ،بخورند و پول آن را پس
ندهند.
افشاگران فساد را تکریم کنیم

زنگنه با بیــان اینکــه مهمترین
موضوع در مبارزه با فســاد عزم و اراده
باالترین مدیران یک سیستم و سالمت
خودمان اســت ،افزود :یعنــی اینکه ما
نمیتوانیــم بــه دیگران بگوییم ســالم
باشــند ،اما خودمان خدای نکرده مشکل
داشته باشیم .وی با اشاره به اینکه فساد
اشــکال گوناگون دارد و حتی از نظر من
رفیقبازی نیز نوعی فســاد است ،گفت:
برخی همشهریها یا هموالیتیهایشان
را دور خود جمع میکنند که زمینهســاز
نوعی فساد اســت .وزیر نفت ادامه داد:
باید فضایی ایجاد شود که همه یکدیگر
را نسبت به فساد نهی و رخنههای فساد
را افشــا کنند .کارکنان ما باید باور کنند
با فســاد مبــارزه میکنیم و با فاســد و
مفسد دشمن هستیم و کسانی که فساد
را افشــا میکنند ،تکریم کنیم .زنگنه به
اصل برائــت و حمل بر صحت بهعنوان
دو اصل در اســام اشــاره کرد و گفت:
اگر نســبت به مدیر یا شخصی گزارشی
دریافت شــد ،بهطور حتم تحقیق کنید،
بازرسی ،حسابرسی و حراست باید همانند
دادسرا تحقیق کنند و نباید منتظر اثبات
آن باشند .وی با بیان اینکه وقتی خبری
به بازرسی میرســد و پچ پچ درباره آن
زیاد میشــود حتم ًا آن را پیگیریکنند،
زیرا متاســفانه حرامخواری زیاد شــده
اســت ،تصریح کرد :باید کاری کنیم که
حرامخوارها بترسند .اگر نترسند شجاعت
و جسارت پیدا میکنند .باید مانند صاعقه
بر سرشان فرود آمد.
ترحم بر پلنگ تیزدندان...

زنگنه به تخلفات اداری هم اشــاره
کرد و بــا بیان اینکه ترحم در این زمینه
به هیچوجه جایز نیست ،گفت :با مدیری
که به اموال مردم تجاوز کرده است ،باید
با اشد مجازات برخورد کرد و به هیچوجه
نباید بــه او رحم کرد ،اگــر  ۱۰مورد با
متخلفان برخورد شود دیگر تکرار نخواهد
شــد ،اما وقتی دوباره بــه کار برگردانده
شــوند ،دوباره تخلفات تکرار میشــود.
وی افزود :معتقــدم در مقابله با افرادی
که به بیتالمال دســتدرازی میکنند
باید به شدت برخورد شود ،بهویژه در این
شــرایط که حرامخواری زیاد شده است
و بعضیها در این زمینه جســور شدهاند.
وزیر نفت با بیان اینکه باید افراد فاســد
را پیدا و آنان را رســوا کرد ،گفت :هیئت
تخلفات باید مانند دادگاه انقالب با فساد
مبارزه کند و نباید در این موضوع سابقه
فرد یا خانواده او مالحظه شود .باید آنها
را رسوا کرد و داغ ننگ را بر پیشانی آنها
گذاشــت که نتوانند ادامه دهند .زنگنه با
تاکید بر اینکه مخالف الپوشــانی هستم
و باید آبــروی طرف را برد ،چون آبروی
نظام را میبرد و به مــردم بیچاره رحم
نمیکند ،افــزود :اگر ما بــه اینها رحم
کنیم ،مردم را تکه پاره خواهند کرد .این

ترحم همانند ضربالمثل معروفی است
که میگویــد «ترحم بر پلنگ تیزدندان،
ستمکاری بود بر گوسفندان».
مبارزه با فساد نباید سیاسی شود

وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی ما در
ماههای اخیر اقدامهای مناسبی انجام داده
است ،گفت :بازرســی را به همان روال در
تمام شــرکتهای خود ادامه خواهیم داد.
بازرس مانند بازپرس اســت و باید حقیقت
را کشــف کند .بازرســی کار بسیار مهمی
اســت .وی ادامه داد :انتظار من از بازرسی
نفت کشــف فساد اســت و هیچ مأموریت
دیگری ندارند .البته ما کشفیات خوبی مانند
پرونده بابک زنجانی ،دکل گمشده شرکت
مهندســی و ســاخت تاسیســات دریایی،
بازرگانــی پتروشــیمی ( )PCCو مدیریت
امور اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران را
داشــتیم که خودمان آنها را دنبال کردیم.
زنگنه با بیان اینکه از کشف فساد از سوی
سازمانهای دیگر نیز اســتقبال میکنیم،
تاکید کــرد :البته از مبارزه با فســاد نباید
اســتفاده سیاسی شــود ،زیرا کار را خراب
میکند ،این یک موضوع ملی است .کسانی
که با غرض و مرض با این مسائل برخورد
میکننــد به دنبال رفتن یکی و آمدن یکی
دیگر هستند که باید با آن نیز برخورد شود.

یک فرصت طالیی برای ایرا

شرکت متن خبر داد:

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت متن ،ساعت ۳۰ :۱
دقیقه بامداد روز چهارشــنبه ۲۶ ،تیرماه ،در پی چند شب کمین و
هوشــیاری کارکنان حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت ،باند
سارقان نفت خام و فرآوردههای نفتی در محدوده میدان یادآوران
کشف و به مراجع ذیربط تحویل شد .بر اساس این گزارش ،این
عملیات با همکاری و هماهنگی فرمانده انتظامی پاســگاه حمید
و کالنتری  ۲۸مالشــیه انجام شــد .در این عملیات یک دستگاه
تریلر بــا تانکر  ۳۰هزار لیتری و یک دســتگاه خاور با مخزن ۶
هزار لیتری توقیف و پنج ســارق که در مناطق آزادگان ،کارون،
مارون ،اروندان ،جفیر و ماهشهر فعالیتهای گستردهای در جهت
ســرقت و قاچاق نفت خام و فرآوردههای نفتی انجام داده بودند،
دستگیر شدند.

نفتخواری با برند بابک زنجانی

همکاری ایران و عراق در نفت و گاز؛

کشف و دستگیری باند سارقان نفت
در غرب کارون

نفت خام و فرآوردههای نفتی را در محدوده میدان یادآوران کشــف

میآید وسط و برخی شیطان را هم درس
میدهند .وی افزود :فــروش اموال هم
بهعنوان دیگر زمینه بروز فســاد در نفت
است که اگرچه نسبت به دو بخش دیگر
امکان ایجاد فساد در آن کمتر است ،اما
باید از آن مراقبت کرد.

عراق که مشــتری وفادار گاز ایران اســت ،بهتازگی بهدنبال
فرصتهای همکاری بیشتر میگردد .البته شــرکتهای ایرانی نیز نسبت به
این موضوع روی خوش نشــان دادهاند و شواهد حاکی از توسعه همکاری این
دو کشور است.

ظرفیتهای فراوانی برای توسعه همکاری ایران و عراق در حوزههای
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی وجود دارد و ایران همواره آمادگی خود را
برای اینکــه توانمندیهایش را در اختیار صنعت نفت عراق بگذارد ،اعالم
کرده اســت .در این راســتا نمایندگان دو کشور چندی پیش سند همکاری
نفتی امضــا کردند که چهار محور کلی داشــت و کارشناســان آینده این
تفاهمنامهها را روشن میدانند و بر این باورند که عراقیها این بار در اجرای
تفاهمات نفتی با ایران جدی هستند.
مقامات عراقی این بار جدی هستند

به طور کلی صادرات خدمات فنی و مهندســی ایران به عراق ،توسعه

مشــترک میدانها ،بازسازی پاالیشــگاههای قدیمی عراق و ایجاد شبکه
گازرســانی در این کشور مهمترین تفاهمهای دو طرف به شمار میرود .به
گفته امیرحســین زمانینیا  -معاون وزیــر نفت در امور بینالملل  -با توجه
به ظرفیتهای سرشــار فنی و مهندسی صنعت نفت ایران ،امکان صادرات
خدمات فنی و مهندســی کشــورمان به عراق وجود دارد ،همچنین با توجه
به منحصربهفرد بودن ایران در توســعه حداکثری شبکه گازرسانی ،استفاده
از تجارب و ظرفیتهای ایران برای ایجاد شــبکه گازرســانی در عراق نیز
مورد تاکید قرار گرفته اســت .زمانینیا همچنین ابراز امیدواری کرد که خط
لوله فرآوردههای نفتی بین آبادان و بصره هم که سالهای درازی است در
مذاکرات بین ایران و عراق مطرح میشــود ،در آینده نزدیک اجرایی شود.
وی به محورهای آموزشی نیز در توافقهای دو طرف اشاره کرد و گفت :در
این زمینه مقرر شده است گروهی از دانشجویان عراقی به تحصیل در رشته
مهندسی نفت در دانشگاه تهران مشغول شوند.

حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای نفت و گاز عراق

بهتازگی نیز جمعی از رؤسای اتاقهای صنایع شهرهای مختلف عراق
که به منظور بررســی فرصتهای همکاری شرکتهای ایرانی و عراقی به
تهران ســفر کرده بودند ،در نشستی با حضور بعضی از شرکتهای فعال در
عرصــه نفت و گاز ایران ،راهکارهای الزم را برای ورود مؤثر شــرکتهای
ایرانی در پروژههای نفت و گاز این کشــور بررسی کردند .مرتضی بهیه -
رئیــس اتاق صنایع بابل  -که راهبری هیئت تجاری متشــکل از اتاقهای
صنایع چند شــهر و همچنین جمعی از اســتادان دانشگاه و تئوریسینهای
اقتصادی عراق را بر عهده داشــت ،در این نشست با ابراز امیدواری نسبت
بــه بهرهمنــدی از قابلیت شــرکتهای ایرانی برای ورود بــه بازار عراق
گفــت :تدوین برنامههای همکاری میان دو طــرف ایران و عراق ،فرصت
مناســبی را برای شرکتهای معتبر و باتجربه نفت و گاز ایران برای حضور
در بــازار عراق فراهم میکند .وی تصمیم دولــت عراق برای دنبال کردن

تحلیل
گفتمان
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

جازات افراد فاسد؛

گی میکنیم ،چوبش را هم میخوریم
میشوند ،افزود :صنعت نفت یکی از این
دستگاههاســت که صدها هــزار میلیارد
تومان گردش مالی در معامالت خارجی
و در فــروش فرآوردهها دارد .وزیر نفت با
اشاره به اهمیت سالمت مدیران و عزم و
اراده و عملکرد آنها در مبارزه با فساد ادامه
داد :باید به کانالها و جریانات اطالعاتی
اهمیت داد و دریافــت اطالعات تنها به
نامهنگاری ختم نشود .زنگنه با بیان اینکه
بازرســی صنعت نفت بایــد بهطور زنده
مبارزه با فســاد را دنبال و کشف واقعیت
کند ،اظهار کرد :با فساد باید برخورد شود
و من به هیئت تخلفــات هم گفتهام که
اگر فرد فاسدی کشف کردید به هیچوجه
ترحم نکنید؛ در هــر موقعیت و رتبهای
که باشــد .ما هیچ خط قرمزی در صنعت
نفت برای مبارزه با فساد نداریم و باید به
شدیدترین نحو با آن برخورد شود تا برای
دیگران عبرت شود و جلو اینگونه فسادها
گرفته شود.
دفاع از حیثیت کارکنان سالم

محیط نباید برای فساد امن باشد

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در مبارزه
با فاســد هیچ خط قرمــزی وجود ندارد،
اظهار کرد :هر جا فساد دیدید آن را دنبال
کنید .نفت جای مهمی اســت ،زیرا پول
اصلی کشور اینجا (نفت) میچرخد .یک
بار محاســبهای انجام دادم درباره اینکه
اگر روزانه یک کامیــون حامل گازوئیل
وارد نیروگاه شــود و جــای گازوئیل در
محفظه آن آب ریخته شــود ،کسی جز
راننده و تحویلگیرنــده خبردار نخواهد
شــد .وی افزود :یک کامیون با ظرفیت
روزانه  ۳۰هزار لیتر ســاالنه  ۱۱میلیون
لیتر میشــود که اگر هر لیتر گازوئیل را
 1000تومان در نظر بگیریم ۱۱ ،میلیارد
تومان در ســال ســود کرده است .هیچ
کس هم متوجه نمیشود .زنگنه با بیان
اینکه بنیان برخی کارها اشــکال دارد از
جمله اینکه گازوئیــل بهصورت مجانی
در اختیار نیروگاهها قرار میگیرد ،گفت:
البته این بدان معنا نیســت که حواسمان
به فساد نباشد .باید تا آنجا که میتوانیم
مسیرها را ببندیم .وی ادامه داد :تقاضای
سوخت برای لنجهای دریایی در شرایط
کنونی که واردات و صادرات دریایی کم
شده است ،افزایش یافته است ،این به آن

معناست که قرار اســت درآمد خود را از
این طریق به دست بیاورند .زنگنه تاکید
کرد :نباید محیطی امن نســبت به فساد
وجود داشته باشد .وقتی تعداد گزارشها
زیاد میشــود باید تحقیق شــود و اگر
خالف وجود داشــت با آن برخورد کرد.
انتظارم این است بازرسی تمام همت خود
را بر این موضوع بگذارد.
وزارت نفت هیچ خط قرمزی در مبارزه
با فساد ندارد

در همین حال ،وزیر نفت در حاشیه
نشســت هماندیشــی کارگروه ارتقای
سالمت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی
و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری
کارمنــدان وزارت نفــت گفــت :وزارت
نفت هیــچ خط قرمزی بــرای مبارزه با
فســاد ندارد و اگر فرد فاســدی را در هر
رتبهای کشــف کرد ،به هیچوجه ترحم
نمیکند .بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران
گفت :این کارگروه مدتی اســت متشکل
از حراست ،حسابرســی داخلی ،بازرسی
نفت ،وزارت اطالعات و سازمان بازرسی
کل کشور تشکیل شده است تا با کمک
همدیگر بازوی مبارزه با فســاد را تقویت
کنیم .وی با بیان اینکه افراد فاسد جذب
دستگاههایی که گردش مالی باالیی دارند

وی با اشاره به اینکه اصالح بخشی
از سیســتم و مقررات هم بــه مبارزه با
فساد کمک میکند ،تصریح کرد :مبارزه
با فســاد بــه صیانت از کارکنان ســالم
میانجامد و منجر به دلگرم شــدن آنها
به سالمت کاریشان میشود و از حیثیت
آنان دفاع میشود .وزیر نفت با اشاره به
اینکه کشف فســاد در دستگاهی ممکن
است ذهن مردم را به سمتی بکشاند که
همه کارکنان آن دســتگاه فاسد هستند،
گفت :این ظلم به کارکنان ســالم است
که اکثریت قریب به اتفاق هســتند .باید
فســاد را دنبال و کشــف کرد و وزارت
نفت کشــفهای متعددی در این زمینه
داشته است و به این روال خود هم ادامه
خواهد داد .زنگنه در پاســخ به اینکه چه
تخلفهایی در وزارت نفت کشــف شده
اســت ،افزود :بابک زنجانی به میزان ۲
میلیــارد و  ۷۰۰میلیون دالر که این تنها
اصل آن بوده اســت به غیر از بهرهاش،
دکل نفتی گمشــده ،کشــف فسادهایی
در شــرکت مهندسی و ساخت تأسیسات
دریایی ،پرونده بازرگانی پتروشــیمی که
هنوز زنده است ،پرونده مدیریت اکتشاف
شــرکت ملی نفت ایران در حدود ۱۰۰
میلیارد تومان که در اینجا کشــف شد و
بالفاصله قوه قضاییه و سازمان بازرسی
کل کشــور هم برخورد خوبی داشتند و
امــوال فرد متخلف توقیف شــد و طبق
برآورد مــا اموال توقیف شــده بیش از
مبلغی برداشت شده است ،اینها بخشی
از تخلفات کشف شــده در وزارت نفت
هســتند .وی درباره فســاد  ۲۵میلیون
دالری مدیــر مالی نفت کــه بهتازگی

عنوان شــده بود نیز ادامــه داد :وزارت
نفت به هیچوجه مدیر مالی نداشــت که
بخواهــد پولی را هم ببرد .اص ً
ال کســی
نبــوده که پولی ببــرد و این پول ظرف
مدت دو تا سه روز به حساب نفت آمد و
فقط موضوعــی بود که جنجالی در نفت
به وجود آید.
سرنخها در زندان

وزیر نفت در پاســخ به اینکه اموال
بابک زنجانی چه مقــدار از بدهیاش را
پوشش میدهد ،گفت :وزارت نفت  ۲هزار
میلیارد تومان از امــوال بابک زنجانی را
دریافت کرده است .اموالش فروش نرفته
اســت و بسیار ســخت اینها را میخرند.
خودش مرتب میگوید که میخواهد پول
بدهــد و اموالش را پس بگیرد ،درصورتی
که امــوال متعلق به نفت اســت که اگر
موقعی پول داد که خیلی بعید اســت و در
این زمینه تخصص ویژهای دارد ،میتواند
اموالــش را از وزارت نفت بخرد .زنگنه در
پاسخ به دلیل خبرسازیهای اخیر درباره
دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
با بابک زنجانــی گفت :من فکر میکنم
ایشــان در بعضی از رسانهها خیلی فعال
است و مقدار بسیار کمی از پولهایی که
برده اکنون خرج رســانهها میکند .وی
هر وقت اسم بابک زنجانی
را میآورم ،دو هفته در

مطبوعات به ما حمله میشود؛
تعدادی مطبوعات جیرهخوار
بابک زنجانی و رسانهها ،اما

من نمیتوانم اسم وی را رها
کنم .این برندِ نفتخواری

مختص اوست و نمیتوانم از
آن بگذرم

ادامه داد :سرنخ بسیاری از صبحتهایی
که میشود اگر دنبال کنند به داخل زندان
برمیگردد .وزیــر نفت درباره اینکه گفته
میشود وزارت نفت برای پرداخت بدهی
بابک زنجانی ،شماره حساب نداده است،
گفت :این حرفها یک شــوخی اســت.
وزارت نفت شماره حساب داده است و به
نظر بنــده پولی وجود ندارد .میگفتند که
وزارت نفت در بانکی که  ۱۰میلیون دالر
سرمایهاش بوده و  ۲۰۰میلیون دالر بدهی
داشته حساب باز کند ،در صورتی که بانک
مرکزی باید مجوز افتتاح هر حسابی را به
وزارت نفت بدهد .اگر پول را به آن حساب
در آن بانک ریختند و از آنجا هم برده شد،

چه میشــود؟! اما وزارت نفت گفت این
کار را انجــام نمیدهد و خود قوه قضاییه
نماینده ما و عموم است .زنگنه با اشاره به
اینکه به نظر بنده بابک زنجانی روشهای
قشنگی را برای سر کار گذاشتن مسئوالن
کشــور به کار میبرد ،در پاسخ به اینکه
شما اعتقاد دارید که بدهی ایشان وصول
میشــود یا نه؟ گفت :مــن معتقدم پولی
دســت آقای بابک زنجانی نیست .وزیر
نفت در پاسخ به اینکه شما ارزیابی نکردید
که پول بابک زنجانی کجاســت؟ اظهار
کرد :نه ،وظیفه من نبوده است.
شناسایی  ۱۲گلوگاه فساد در صنعت
نفت

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت
نفت هم از شناســایی  ۱۲گلوگاه فساد در
صنعت نفــت خبر داد و گفــت :با تدابیر
اتخاذ شــده ،روند شناسایی عوامل فساد
اقتصادی بهبود یافته اســت .شجاعالدین
بازرگانی در همایش هماندیشی کارگروه
ارتقای سالمت اداری ،و مبارزه با مفاسد
اقتصــادی و هیئتهــای رســیدگی به
تخلفــات اداری کارمنــدان وزارت نفت
اظهار کرد ۱۰ :هیئت رسیدگی به تخلفات
در وزارت نفت شــکل گرفته است که به
صورت تخصصی به مشــکالت رخ داده،
رســیدگی میکنند .وی با یادآوری اینکه
هیئت رســیدگی به تخلفات دارای ســه
عضو اصلی و ســه عضو علیالبدل است،
یادآور شــد :اعضای هیئت با حکم وزیر
نفت منصوب میشــوند و کار خود را آغاز
میکنند .معاون امــور حقوقی و مجلس
وزارت نفــت بــا بیان اینکــه  ۷۵درصد
تخلفات رخ داده در نفت مربوط به ضوابط
اداری و اجرایــی ماننــد غیبــت و تأخیر
کارمندان اســت و تخلفــات مالی بخش
کمی را تشــکیل میدهــد ،تصریح کرد:
با تدابیر اتخاذ شــده از ســوی وزیر نفت
و همت ســازمانی ،روند شناسایی عوامل
فساد اقتصادی بهبود یافته و بازخوردهای
بیرونی آن نیز مشــخص اســت .وی با
اشــاره به اینکه کارگروههــای مبارزه با
مفاســد اقتصادی نیز تشــکیل شده که
رویکرد آن پیشگیرانه و جلوگیری از وقوع
فساد اســت ،ادامه داد :با اقدامهای انجام
شده ۱۲ ،گلوگاه فسادخیز در صنعت نفت
شناسایی شــد که با توجه به گستردگی
قراردادهــا ،مناقصهها و طرحها همه این
گلوگاهها مربوط به وزارت نفت نیســت.
بازرگانی به تشــکیل کمیته ویژه بررسی
و مبارزه با مفاســد اقتصادی اشاره کرد و
گفت :ترکیب این کمیته فرابخشی است و
نمایندگی از وزارت نفت ،دیوان محاسبات
و سازمان بازرســی کل کشور نیز در آن
حضور دارند که ترکیب موثری است.

ان

سرمایهگذاری در اجرای پروژههای صنعت نفت در شهرهای ناصریه ،بابل
و دیالــه را فرصت خوبی برای شــرکتهای ایرانی به منظور ورود به بازار
عراق عنوان کرد و گفت :تالش داریم شــرکتهای فعال در حوزه نفت و
گاز ایــران بتوانند در اولین فرصــت در پروژههای صنعت نفت و گاز عراق
وارد شوند .از ســوی دیگر به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران ،فرصت
حضور مســتقیم در صنعت نفت عراق برای شرکتهای ایرانی وجود ندارد،
که طبقگفتههای ســیدحمید حســینی  -دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عراق  -شرکتهای ایرانی میتوانند در
همکاری با شــرکتهای معتبر پیمانکاری بخش خصوصی و بخش دولتی
عراق و تشــکیل کنسرســیوم با این شــرکتها ،در پروژههای نفت و گاز
این کشــور ایفای نقش کنند .در این بین خبر خوشــی که اعالم شد این
بود که با توجه به اینکه پروژههای نفتی و پاالیشــگاهی هزینهبر هستند،
قوانین جدید عراق در جهت تسهیل فعالیتهای شرکتهای خارجی مانند

شــرکتهای ایرانی بهروز خواهد شد و حســین فالح مزید  -رئیس اتاق
صنایع ناصریه  -اعالم کرد که فرصت قابل توجهی در عراق درباره انتقال
گاز شــهری وجود دارد ،ایران فناوری قابلتوجهی در عرصه گاز دارد ،این
در حالی اســت که سیاست درستی درباره مصرف گاز در عراق وجود ندارد.

تجربه ایران در عرصه صنعت گاز نشان داده است که فرصتهای مناسبی
برای کمک به عراق در این خصوص وجود دارد؛ فرصتهایی که میتواند
شرایط را به ســمت بهرهگیری از خط لوله گاز به جای استفاده از کپسول
(در شرایط کنونی) سوق دهد.
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نگاه
تنفس خوراک پتروپاالیشگاه ها ،ابزار جذب
سرمایه مردمی

ناتوانــی در تامیــن ســرمایه ،مهمترین مانــع طرحهای

پاالیشگاهی جدید در کشور است که کمیسیون انرژی مجلس برای
تامین سرمایه از طریق جذب سرمایه مردمی ،روش تنفس خوراک
را پیشنهاد داده است.

طبق آمارها ،نقدینگی موجود در کشــور طی سالهای اخیر
به صورت افســار گســیخته افزایش یافته و به حدود  2000هزار
میلیارد تومان رسیدهاســت .نقدینگی موجود در دســت مردم به
دلیل آنکه توســط حاکمیت به ســمت پروژههای مولد اقتصادی
هدایت نمیشــود ،هر چند ســال یکبار موجب شــوک تورمی و
تشــدید گرانیها میشود .واقعیت این اســت که مردم محلی را
برای سپردهگذاری و سرمایهگذاری پول خود ترجیح میدهند که
در وهله نخســت خطر کمتری داشته باشد و از سویی دیگر سود
بیشتری نصیبشان شود .محلهایی که میتواند سرمایهگذاری در
آنها انجام شــود عبارتند از سپردههای بانکی ،طال ،ارز ،مسکن،
بازار بورس و احداث واحدهای تولیدی و مولد .برخالف سیاســت
اغلب کشــورهای پیشــرفته صنعتی ،در ایران به چهار مورد اول
که فعالیتهای غیر مولد هســتند ،مالیاتی تعلق نمیگیرد و هیچ
مانعی برای سد کردن راه آن وجود ندارد .در مقابل از فعالیتهای
اقتصادی مفید و مولد که منجر به رشــد اقتصادی میشوند ،انواع
و اقســام مالیاتها دریافت میشــود .در نتیجه این عوامل حجم
باالیــی از نقدینگی موجود در کشــور را به ســمت فعالیتهای
غیرمولــد روانه کرده اســت .از طرف دیگر حجــم عرضه اولیه
ســهام شــرکتهایی که در بازار بورس انجام میشود ،مربوط به
شرکتهایی اســت که ابتدا با هر روش تأمین مالی احداث شده،
چندین ســال ســودآور بوده و حال اجازه یافتهاند بخشی از سهام
خود را به سرمایهگذاران عرضه کنند .تجربه پذیرهنویسی چندین
پتروشیمی در بازار سوم فرابورس در سالهای گذشته وجود دارد
امــا اکثر آنها تجربههای چندان موفقی نبودهاند زیرا بخشــی از
ســرمایه مردم را جذب کردهاند و به دالیل مختلفی که مهمترین
آنها کمبود منابع و اســتقبال کم مردم به دلیل دوره بازگشــت
ســرمایه طوالنی پروژه بوده ،طول دوره ساخت ،سالها به درازا
کشــیده یا متوقف شدهاست .همه این عوامل باعث عدم جذابیت
ســرمایهگذاری فعالیتهای مولد در ایران شدهاســت .از اینرو
ســرمایههای مردمی نقش ناچیزی در رونق صنایع کشور دارند و
تأمین ســرمایه اولیه به مانع اصلی فعالیتهای تولیدی در ایران
تبدیل شدهاســت .این در حالی است که حجم باالی نقدینگی در
کشور ظرفیت خوبی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی
مولد و رونق تولید دارد.
تنفس خوراک مجلس برای پتروپاالیشگاهها ،الگویی
برای دیگر صنایع

به گزارش خبرنگار مهر ،تجربــه دوباره اعمال تحریمهای
نفتی در سال جاری بیش از پیش ضرورت توسعه ظرفیت پاالیش
نفت در کشور را نشان داد .از طرفی پاالیشگاههای داخل بهدلیل
طراحیهای قدیمی و تولید مقادیر باالی نفت کوره حاشــیه سود
بســیار پایینی دارند .حال آنکه کشــورهای دیگر با احداث نسل
جدید پاالیشــگاهها موســوم به پتروپاالیشــگاهها که از ادغام
پاالیشــگاه و پتروشیمی حاصل میشــوند حتی با نفت وارداتی
صنعت پاالیش نفت پرسودی دارند .این شرایط اهمیت دوچندان
توسعه نســل جدید پاالیشگاهها در کشــور را نشان میدهد .بر
اســاس گزارش مرکز پژوهشها ،مجلس شورای اسالمی ،تأمین
سرمایه مانع اصلی توسعه فعالیتهای تولیدی در کشور بودهاست.
در این طرح نیز با در نظر گرفتن همین مســئله ،رویکرد جدیدی
بهنام تنفس خوراک بهمنظور جذابیت پروژه و جذب سرمایههای
مردمی معرفی شدهاســت .تنفس خوراک بهصورت خالصه یعنی
اعطای خوراک رایگان در شــروع بهرهبرداری به واحد پاالیشی.
این خوراک در قالب وام کمبهره به واحد پاالیشــی داده میشود
و تا مقــداری که هزینه خوراک دریافتی با هزینه ســرمایه اولیه
طرح برابر شــود ادامه مییابد .تاکنون قوانین جاری کشور برای
تشویق به توسعه پاالیشــگاهها و پتروپاالیشگاهها و کاهش خام
فروشی از روش «تخفیف خوراک» استفاده کردهاند اما این روش
طی  ۲۲ســال اخیر نتیجه مثبتی در پی نداشــته است .این روش
هرچند  IRRپروژه را افزایش میدهد اما بازگشت سرمایه را نهایت ًا
از  ۱۳ســال به  ۱۰سال کاهش میدهد و این مدت مورد استقبال
مردم نیســت .ولی در روش تنفس خــوراک که مرکز پژوهشها
پیشــنهاد دادهاســت ابتدا یک پتروپاالیشــگاه به کمک سازمان
بورس و با اســتفاده از سرمایههای مردمی تأمین مالی میشود و
طی مدت چهار سال ساخته میشود .سپس به محض بهرهبرداری
از یک تا دو ســال تنفس خوراک برخوردار میشــود .این تنفس
خــوراک از محل نفتی اســت که به دلیــل تحریمهای نفتی در
مخازن نفتی کشور ،بالاســتفاده محصور شده است .به این معنا
که پتروپاالیشــگاه یک تا دو سال خوراک نفت خام را از صندوق
توسعه ملی دریافت میکند .بهطور کلی مزایایی که میتوان برای
این روش جدید تأمین سرمایه در نظر گرفت عبارتند از:
 -۱افزایش  IRRپروژه به اندازه  ۵الی  ۶درصد نســبت به
روش تخفیف خوراک
 -۲کاهش بازگشت سرمایه از  ۱۰سال به  ۳الی  ۴سال
 -۳توانایــی اعطــای  ۲۳تــا  ۴۰درصد ســود تضمینی به
سرمایهگذاران بهصورت یکجا در سال اول بهرهبرداری
 -۴ضمانت بازگردانی ســود پس از اتمام پروژه و اصل پول
(سهام خریداری شده) در هر زمان با توجه به ایفای نقش صندوق
توسعه ملی ،شرکت ملی نفت ،بیمهها و بانکهای مجاز زیر نظر
بانک مرکزی به عنوان رکن ضامن
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درمان

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

خرب
مشکالت اقتصادی سد راه فرزند آوری

مشکالت اقتصادی ،نداشــتن پشتوانه مالی و عدم برخورداری از حداقل
امکانات ســدراه والدین برای فرزندآوری است که به نوعی باعث میشود زنگ
خطر پیری در جامعه به صدا درآید.

به گزارش پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران؛
سرمایه اصلی هر کشوری را جمعیت جوان و پویای آن تشکیل میدهد .از این
رو جوامع در معرض سالخوردگی جمعیت ،مدام در تالشند تا با ارائه راهکار و
بستههای تشویقی و حمایتی ،زوجین را تشویق به زاد و ولد کنند .در این میان
در ایران پس از آن که اجرای سیاست کنترل جمعیت ،زنگ خطر سالخوردگی
را به صدا درآورد ،تالشهای مهمی در جهت پیشگیری از این معضل صورت
گرفت .در همین زمینه مقام معظم رهبری در  30اردیبهشت  1393خورشیدی
سیاستهای کلی جمعیت را با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و
در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته
به تمامی نهادها و دستگاههای مربوط ابالغ کردند .در همین زمینه متخصص
زنان و زایمان کلینیک تخصصی زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران گفت :نگرش به فرزندآوری مثبت نیست و این موضوع از مشکالت
اقتصادی و معیشــتی زوجها و تمایل خانوادهها برای فراهم کردن رفاه بیشتر
برای فرزندان کمتر سرچشمه میگیرد.دکترمهرانگیر گرجی زاده با بیان اینکه
 40درصد مراجعه کنندگان به وی تک فرزندی هستند تصریح کرد :اکثریت
خانوادهها به داشتن فرزند بیشتر تمایل دارند اما به دالیل اقتصادی از این امر
اجتناب میکنند که در این میان حمایت دولت را میطلبد.وی اضافه کرد :تعداد
زیادی از مادرانی که فرزند دوم را باردار و شرایط بارداری آنها نیز آیده آل است
اصرار به ســقط جنین خود دارند و علت آن را نداشتن شرایط کاری و مخارج
ســنگین زندگی میدانند.این متخصص زنان و زایمان شاغل در بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچســاران افزود :به شدت با موضوع سقط جنین مخالف
اســت و مادران بسیاری را از این کار منصرف کرده است.دکتر گرجی زاده با
اشاره به حمایت برنامههای دیگر کشورها از فرزندآوری گفت :در کشوریهای
اروپایــی که نرخ فرزند آوری کم بود سیاســتهای رفاهی برای مادرانی که
تازه باردار شــدهاند در نظر گرفته شــده به گونهای که به والدین تسهیالتی
پرداخت همچنین کودک تا سن  7سالگی از طریق دولت حمایت میشود.این
متخصص زنان و زایمان در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر موضوعی
به نام ناباروری به صورت دائم (قطعی) وجود ندارد گفت :اگر زوج فعال از نظر
جنسی ،از هیچ روش جلوگیری استفاده نکنند ،معمو ًال در حدود  90درصد موارد
طی یکسال بارداری اتفاق می افتد.دکترگرجی زاده روشهای تنظیم خانواده
را بــه دو صورت موقت و دائم عنوان کرد و گفت :انجام وازکتومی (بســتن
لوله باروری مردان) و (توبکتومی) قطع مجاری رحم به منظور پیشــگیری از
بــارداری زنان(از روشهای دائم تنظیم خانواده اســت و درصد باروری بعد از
این عملها بسیار کم میباشد.وی قرصهای جلوگیری از بارداری ،IUD ،پچ
های جلوگیری کننده از بارداری (چسبهای پوستی) ،کپسولهای قابل کاشت
در بازو و دیافراگمهای دهانه رحم و آمپولهای پروژسترونی جلوگیری کننده
از بارداری (دپوپروورا) را از جمله روشهای موقت در تنظیم خانواده دانست.

مراسم تکریم و معارفه رییس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
آییــن تکریــم ،تودیع و

معارفه رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر با حضور مدیرعامل سازمان،
جمعی از مدیران و روسا ستادی ،مدیران
نفتی و مسئولین استانی روز یکشنبه 23
تیرماه سالجاری در جم برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،
مدیرعامل ســازمان با تقدیر از زحمات
دکتر مهرداد حســین زاده که تا پیش
از این رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشــهر بود ،گفت :خدمات ارزنده
ایشان در  12سال ،کارنامه بسیار قابل
قبولی برجای گذاشته است.
دکتر حبیب اله ســمیع با اشــاره
به اهمیت منطقه بوشــهر افــزود :در
دهههــای اخیر شــاهد توســعه گاز،
پتروشیمی و نفت در منطقه بودیم و این
نشان از اهمیت منطقه بوشهراست که
بعنوان پایتخت انرژی کشور نام گرفته
و خوشبختانه خدمات بهداشت و درمان
صنعت نفت هم همگام با این توســعه
بوده است.
وی ادامــه داد :فعالیتهای دکتر
حسین زاده منشأ خیر و خدمات بسیاری
بوده و عملکرد ایشــان بســیار مثبت
ارزیابی شــده است و سازمان همچنان

بدنبال اســتفاده از تجربیــات با ارزش
ایشان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان اظهار کرد :در
این منطقه در حوزه مسئولیت اجتماعی
خدمات قابــل توجهی به مردمی بومی
ارائه میشــود ،که بدون تردید میتوان
گفت یکــی از مهمترین و بیشــترین
فعالیتهای ســازمان در این حوزه در
منطقه بوشهر انجام میشود به نحوی
که بخشــی از نقش وزارت بهداشت در
جهت تأمین ســامتی مــردم بومی را
سازمان ایفا میکند.
دکتر ســمیع تصریح کرد :بعد از
اهواز و تهران منطقه بوشــهر سومین
منطقه بزرگ سازمان به شمار میرود و
با توجه به اهمیت استراتژیکی منطقه،
جمعیت زیر پوشش و نوع خدمات ارائه
شده از اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیرعامل سازمان تقارن حضور و
معارفه دکتر وحید مالکی از مشــهد را
با میالد حضــرت امام رضا (ع) مبارک
عنوان کرد و گفت :ایشــان از مدیران
فعال ،محبوب و پر تالش در ســازمان
بشــمار میروند و با توجــه به اهمیت
منطقه بوشــهر انتخــاب دکتر مالکی
باتوجــه به توانمندیهایشــان بهترین
گزینه بوده است.

وی به سابقه کار ایشان در منطقه
جنوب اشــاره و اظهار کرد :در طی سه
سال گذشته که ایشان مسئولیت منطقه
بهداشت و درمان شمال شرق کشور را
بعهده داشــتند با توجه به مشکالت و
سختیهای فراوان بسیار خوب مدیریت
کردنــد و بــه دلیل چابک ســازی در
سازمان و ادغام منطقه خارگ با بوشهر
مسئولیت آن منطقه هم به دکتر مالکی
واگذار میشود.

*اقتصاد و فرهنگ اهرمهای تنظیم خانواده*

ســوپروایزر مامائی کلینیک تخصصی زنان و زایمان بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران گفت :تنظیم خانواده دارای  2اهرم اقتصادی و فرهنگی
اســت و اهرم دیگری به نام سالمتی را تحت پوشش خود قرار میدهد.آفاق
رحمانی افزود :تنظیم خانواده به معنای بهینه سازی جمعیت خانوارها با توجه
به امکانات ســامتی و رفاهی است.رحمانی بیان کرد :پزشکان زنان ،ماماها
و ســفیران سالمت با ایجاد پوشش حمایتی در خانوادههایی که از نظر غنای
فرهنگی ضعیف و اوضاع اقتصادی مناسب ندارند و سالمتی آنها تحت تأثیر
این دوعامل آزرده شده است میتوانند به موفقیت این خانوادهها در فرزنداوری
کمک کنند.ســوپروایزر مامائی کلینیک تخصصی زنان و زایمان بهداشت و
درمان صنعت نفت گچســاران برگزاری کالسهای اموزشی ،در اختیار قرار
دادن سرویسهای سالمت و بهداشت به صورت رایگان ،پایگاههای سالمت
خانواده و در دســترس بودن این پایگاهها به صورت رایگان در دوران بارداری
و بعد از زایمان ،ایجاد کارگروه بین مادران و مروجین رشــته مامایی ،آموزش
چهره به چهره ،استفاده از فیلمهای آموزشی ،پمفلت و کتابچههای رایگان را از
جمله پوششهای حمایتی ذکر کرد.رحمانی با بیان اینکه تنظیم خانواده الزام ًا»
کاهش تعداد فرزندآوری نیست بلکه بهینه سازی فرزندآوری محسوب میشود
ادامه داد :چه بسا یک مادر دارای شرایط مطلوب فرزندآوری باشد ولی به علت
کمی آموزش و فقر اطالعاتی زمانی که مناسب بارداری نیست اقدام به فرزند
آوری نماید.وی اظهار داشت :بهینه سازی فرزندآوری در قالب تنظیم خانواده
به این صورت مورد اجرا قرار میگیرد که تک تک مادران بدانند با چه اندوخته
علمی در چه دوره زمانی و تحت چه شرایطی میتوانند بهترین دوره بارداری و
زایمان را تجربه کنند.رحمانی تنظیم خانواده را موهبتی در جهت نظم بخشیدن
و ارتقاء سطح سالمت خانواده در راستای فرآیند فرزندآوری دانست.وی ادامه
داد :تمامی مادران قبل از اقدام به فرزندآوری و یا فاصله گذاری بین بارداریها
با ماماهای بهداشت خانواده محل سکونت خود مشاوره کنند تا در صورتی که
شــرایط مادران برای اقدام به فرزندآوری مناسب باشد با پایان دادن به دوره
جلوگیری از بارداری ،مراحل فرزندآوری تحت تعلیمات مامای مشاور آغاز گردد.
رحمانی همچنین با اشاره به اینکه مادران قبل از بارداری باید از نظر جسمی
و فکری بالغ باشند افزود :ســامت جسم ،محیط خانوادگی امن ،استطاعت
مالی مکفی جهت رشد فرزند از دیگر شرایطی است که مادران باید دارا باشند.
*سالمت باروری*

مسئول بهداشت خانواده بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران گفت:
سالمت باروری به معنای حفظ فاصله بین دو بارداری است به گونهای که هیچ
آســیبی به مادر و فرزند وارد نشود.جمیله حمیداوی عنوان کرد :مادران زمانی
که فرزند در سن شیردهی (زیر  2سال) دارند و یا به تازگی سقط جنین داشته
(حداقل  3ماه از سقط گذشته باشد) اقدام به بارداری نکنند.وی فراخوان زنان در
سن باروری ،آموزش و آگاهی بخشی ،تشکیل پرونده پیش از بارداری و حفظ
موازین بهداشتی ،بررسی بیماریهای غیرواگیر و واگیر و درمان قبل از اقدام به
بارداری ،انجام آزمایشات الزم قبل از بارداری ،پیگیری سرطانهای شایع زنان
قبل از بارداری ،انجام سونوگرافیهای لگنی ،تجویز مکمل یدوفولیک اسید 3
ماه قبل از بارداری و آگاهی بخشی جهت مراجعه به موقع و در اولین فرصت
بعد از مثبت شدن تست بارداری را از نکات مهم سالمت بارداری برشمرد.

دکتر ســمیع خاطر نشــان کرد:
نقش سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ســامت محور است و مبنای کار
بر پیشــگیری است و خوشــبختانه در
حوزه کنتــرل بیماریهای غیرواگیردار
گامهای مهمی برداشــته شده است و
این توقع از مدیران صنعت نفت اســت
که با همکاری ســازمان جامعه ســالم
داشته باشیم.
ســخنران بعــدی مراســم دکتر
مهــرداد حســین زاده رئیس پیشــین
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر
گزارشی از عملکرد دوره مدیریت خود
ارائه داد و گفت :زمان به  26سال قبل
هم بازگردد باز هم انتخاب من خدمت
به مردم در این منطقه است.
وی افــزود :ســابقه  12ســال
مدیریتی بدون شک فراز و نشیبهای
بسیاری داشته است اما به لطف خداوند
و همکاری پرســنل بهداشت ودرمان،
مســئولین منطقه و مدیران صنعت از
بهترین دوران زندگی بشمار میرود.
در ادامــه رییس جدید بهداشــت
و درمان صنعت نفت اســتان بوشهر با
اشــاره به زحمات دکتر مهرداد حسین
زاده در طــول دوران تصدی ریاســت
گفت :توسعه زیرساختهای بهداشتی و
درمانی بــه عنوان یکی از اولویتها در
این منطقه مطرح بوده و کارهای خوبی

در ایــن زمینه صورت گرفته اســت و
امیدوارم با همکاری و پشتیبانی پرسنل
خدوم بهداشت و درمان صنعت نفت و
مدیران صنعــت منطقه همچنان ادامه
دار باشد و امانت دارخوبی باشم.
وی افــزود :ســاخت و راهاندازی
تروماســنتر در ایــن منطقــه یکی از
مهمتریــن موضوعاتی اســت که باید
با جدیت در دســتور کار قرار بگیرد تا
این مرکــز در هنگام بــروز حوادث و
مخاطرات کاری بتواند خدمات مناسبی
را به حادثهدیدگان ارائه دهد.
دکتر وحید مالکــی تصریح کرد:
ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی مطابق
با استاندارهای وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی از جمله برنامههای
دوره مدیریتی بنده میباشد که امیدوارم
منشــأ خیر هم برای کارکنان شاغل و
خانوادههایشــان در منطقه و هم مردم
بومی باشد.
گفتنی است در این مراسم جمعی
از مدیران و روســا ســتادی ســازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،نماینده
معاون سیاســی-امنیتی فرماندار جم،
امــام جمعه منطقه ،رییــس و اعضای
شورای شهر جم ،شهردارجم ،مدیرعامل
پتروشیمی ،مدیرعامل پاالیش گاز فجر
جم ،نماینده ولی فقیه در پادگان چمران
در این مراسم حضور داشتند.

اولین عمل موفقیت آمیز الپاروسکوپی در بیمارستان نفت آغاجاری
عمل جراحی برداشــت کیسه صفرا برای
نخستین بار به روش الپاراسکوپ و بدون باز کردن شکم
در بیمارستان شهید ایرانپور نفت امیدیه برای بیمار 55
ساله با موفقیت انجام شد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و
درمان صنعت نفت آغاجاری؛ دکتر مهدی یوسف زاده،
متخصص و جــراح عمومی با اعالم ایــن خبر گفت:
خوشبختانه با انجام این عمل جراحی ارائه خدمتی دیگر
به کارکنان شــریف صنعت نفت و خانوادههای فراهم
شد و از اعزام بیماران به مراکز جلوگیری شد که باعث
افزایش میزان رضایتمندی خواهد شد.
وی افزود :در این جراحی ،جراح بدون شــکافتن
قسمت گستردهای از شــکم بیمار به قسمت مورد نظر
دسترسی پیدا میکند ،در واقع این عمل جراحی با ایجاد
چند شکاف بر روی شــکم و فرستادن ابزار به قسمت
مورد نظر انجام میشود.
دکتر یوســف زاده تصریح کرد :این جراحی برای
نخستین بار با حمایتهای مدیریت بهداشت و درمان،
امکانات بــروز اتاق عمل و تیم مجــرب از متخصص
بیهوشــی و کادر اتاق عمل بر روی بیمار  55ساله که
ســابقه عمل جراحی قلب داشته است با موفقیت انجام

شد.
متخصص و جــراح عمومی بهداشــت و درمان
صنعت نفــت آغاجــاری تصریح کرد :معمــو ٌال عمل
الپاراســکوپی برای تشــخیص و درمان علت دردهای
مزمن شــکمی وجراحی رفالکس معــده ،جراحیهای

انجام شده برای درمان انواع فتق شکمی ،جراحی سنگ
کیســه صفرا ،جراحی برداشتن کیســه صفرا ،جراحی
ســنگهای مجرای صفراوی ،جراحی کاردیومیوتومی،
جراحی برداشتن آپاندیس ،برداشتن طحال ،آندوسکوپی،
گاستروسکوپی ،سیگموئیدوسکوپی ،کلونوسکوپی انجام

میشود.
دکتر یوســف زاده در خصوص شــرایط بیمار و
اقدامات پس از جراحی گفت :برشهای کوچک ایجاد
شده جراحی الپاراسکوپی بخیه و بیمار به اتاق ریکاوری
منتقل میشــود ،بیمار به خاطر اثرات بیهوشــی تا چند
ســاعت احســاس خواب آلودگی و کمی حالت تهوع
خواهد داشت.
وی گفت :در صورتی که جراحی ســاده و کوچک
بوده باشــد ،بیمار بعد از  ۱یا  2روز میتواند مانند قبل
به کارهای روزانه بپردازید و این بستگی به نوع جراحی
دارد.
متخصــص و جراح عمومی بهداشــت و درمان
صنعت نفــت آغاجــاری در مــورد مزایــای جراحی
الپاراســکوپی اظهار کرد :در این جراحی آسیب بسیار
کمتری بــه بافتهای بدن بیمار وارد میکند و احتمال
بروز عوارض ناشــی از جراحی مانند عفونت را کاهش
میدهد ،ایــن عمل جراحی کــم تهاجمیتر و ایمنتر
اســت ،بنابراین ریکاوری و بهبودی آن بعد از جراحی
ســریعتر صورت میگیرد .جراحی الپاراســکوپی جای
زخم بســیار کمتری به جا میگذارد و به لحاظ ظاهری
نیز نتایج مطلوبتری دارد.

کارانه پزشکان صنعت نفت پرداخت میشود
فرزیــن مینو معاون وزیر نفت در توســعه
مدیریت و ســرمایه انســانی در پاســخ به پرسشهای
پزشکان درباره احتمال پرداخت نشــدن کارانه گفت :به
دنبال صــدور مجوز وزیر نفت ،امــکان پرداخت کارانه تا

پایان مردادماه امسال ،مطابق با مقررات جاری فراهم شد.

مجــوز وزیــر نفت ،بــرای رفع دغدغــه جامعه
پزشــکان ،صادر شــده و معاونت توســعه مدیریت و
ســرمایه انســانی تالش خواهد کرد بــا نهایی کردن

طرح «الگوی پرداخت کارانه پزشــکان صنعت نفت»
در دو ماه آینده ،مانع بروز مشــکالت احتمالی در حوزه
پرداخت کارانه شــود .مجوز یادشــده تنها به پرداخت
کارانــه تا پایان مردادماه اختصــاص دارد و پرداختها

پــس از ایــن موعد ،طبــق «الگوی پرداخــت کارانه
پزشــکان صنعت نفت» که از ســوی معاونت توسعه
مدیریت و ســرمایه انســانی نهایی میشــود ،خواهد
بود.

گزارش

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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دانش نفت از مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی پارس گزارش میدهد؛

فروش  ۳میلیون تن محصول در سال 97

پتروشیمی پارس درحالی برای سال  ۹۷با
رشد  ۱۱۱درصدی سود عملیاتی روبرو بوده که آمار تولید
و فروش سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز حاکی از افزایش
 ۱۵درصدی میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
است.

به گــزارش خبرنگار دانش نفــت ،مجمع عمومی
عادی ســاالنه شرکت پتروشــیمی پارس با حضور ۹۶
درصدی سهامداران برگزار شد که در آن ریاست مجمع
به عهده سعید محبی فر ،رئیس هیات مدیره این شرکت
بود.
در ابتدا مســعود حســنی ،مدیرعامل پتروشــیمی
پارس در گزارشــی به فعالیتهای صــورت پذیرفته در
سال گذشــته پرداخت و گفت :در سال  ۹۷موفق شدیم
 ۸۳درصد ظرفیت اســمی و  ۸۵درصد بودجه تولیدی را
پوشــش دهیم که موجب فروش  ۳میلیون تن محصول
در سال شد.
وی عمده دالیل کاهش  ۱۷درصدی تولید نسبت
به ظرفیت اســمی را ،عدم تأمین برخی ســرویسهای
جانبی ،عدم تأمین کشــتی و عــدم دریافت محصوالت
توسط واحدهای پاییندســتی است عنوان کرد و گفت:
تنها  ۲۰درصد از عوامل کاهنده تولید در ســال گذشته
به داخل شرکت برمیگردد و  ۸۰درصد به جهت عوامل
خارجی که بر شــرکت تحمیل شــده ســبب افت ۱۷
درصدی تولید شده است.

پارس ،سال  ۹۷را چگونه پشت سر گذاشت؟

حسنی در ادامه به یکی از دستاوردهای مهم سال
گذشــته این شرکت اشــاره کرد و گفت :در سال  ۹۷با
اجرای پروژه تزریق محصوالت گاز مایع به گاز برگشتی،
توانستیم به مشکل کمبود مخازن گاز مایع برای دریافت
خوراک اتان فائق آییم .وی در این باره افزود :با اجرایی
شــدن این پروژه ،به جای  ۱۴۰۰تن در ساعت توانستیم
 ۲۴۰۰تن در ساعت خوراک دریافت کنیم .این افزایش
ظرفیت خوراک سبب رشد  ۲۶۰هزار دالری سود روزانه
و نتیجت ًا افزایش  ۹۵میلیون دالری سود خالص در سال
شد.
از دیگر اقدامات مؤثر ســال گذشته در پتروشیمی
پارس میتوان به عملیاتی شــدن پروژه تزریق بخار به
مشعل  ۹۹۱اشاره کرد که کاهش چشمگیری در آلودگی
هوا ایجاد کرده است.
همچنین احــداث مخازن جدید ذخیــره بنزین و
گســولین به منظور اســتمرار تولید اتیل بنزن با حداکثر
ظرفیــت و پروژه ایمن ســازی واحد اســتحصال اتان
از دیگر پروژههایی بود که ســال گذشــته در مجموعه
پتروشیمی پارس انجام شد.
گفتنی است یکی دیگر از اقدامات مؤثر شرکت در
سال گذشته ،کاهش زمان تعمیرات اساسی از  42به 17
روز که  ۱۳.۵میلیون دالر از این محل به ســود شرکت
افزوده شده است.

افقهای روشن پیش روی پارس

مدیرعامل پتروشــیمی پــارس در این مجمع خبر
افزایش ظرفیت تولید اســتایرن مونومر تا پایان ســال
جاری را داد و گفت :باتوجه به کمبود اســتایرن مونومر
در کشــو و همچنین به منظور استفاده بهینه از زنجیره
پایین دســتی اتان و اتیلن ،پتروشــیمی پارس افزایش
ظرفیــت حداقــل  ۲۵درصدی واحدهــای اتیل بنزن و
استایرن مونومر خود را در دســتور کار دارد و مذاکره با
الیسنســوراین واحدها و شرکتهای صاحب دانش فنی
در جریان است.
وی در ادامه افزود :به منظور رســیدن به ظرفیت
اسمی و استمرار تولیدی  ۱۰۰درصدی واحد استحصال
اتــان ،مطالعات شناســایی گلوگاههای مانــع افزایش

تولید و همچنین امکان ســنجی ارتقــا فرآیندهای این
واحد در جریان اســت .از این رو با اجرایی شــدن پروژه
 revampingدر سال جاری ،شاهد افزایش  ۲۵درصدی
ظرفیــت تولید اســتایرن مونومر در پتروشــیمی پارس
خواهیم بود که استایرن مونومور از محصوالت با حاشیه
سود باال قلمداد میشود.
حسنی در خصوص مســئولیت پذیری و عمل به
تعهــدات نیز گفت :اولویت پتروشــیمی پــارس ،تأمین
کلیه نیازمندیهای مصــرف کنندگان داخلی موجود در
زنجیره ارزش ،همراستا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
اســت .مأموریت خاصی در راســتای تأمین استحصال
اتان ،پروپان و بوتان از گاز غنی و تولید اســتایرن منومر
با کیفیــت مطلوب و عرضــه آن در بازارهای داخلی و

خارجی ،با ارزش افزایی حداکثری برای ذی نفعان است.
وی دســتاوردهای مالی شــرکت در سال  ۹۷را،
افزایش  ۴۴درصدی میزان فروش نســبت به سال قبل،
افزایش  ۴۷درصدی ســود ناخالص نسبت به سال قبل،
افزایش  ۱۱۱درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل،
افزایش  ۶۲درصدی درآمدهای غیرعملیاتی نســبت به
ســال قبل ،کاهش یک درصدی نسبت بهای تمام شده
به فروش نسبت به سال قبل آن بیان کرد .در نتیجه در
سال گذشته افزایش  ۹۳درصدی سود هر سهم به نسبت
سال  ۹۶در پتروشیمی پارس تحقق یافته است.
در پایــان مجمع نیز پــس از تصویب صورتهای
مالی ،تقســیم ســود  ۹۳۰تومانی با ازای هر ســهم به
تصویب اکثریت سهامداران رسید

Oil
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US Oil Output Hike,
Challenge to Mideast

US President Donald
Trump’s energy policy has
had significant impacts on
global markets. Under his
administration, the United
States has managed to
increase its oil production
to levels exceeding leading producers Russia and
Saudi Arabia.
Moreover, Trump’s efforts
to change regulations for
American oil exporters
have made the country a
top exporter of black gold.
The US has also invested
heavily in shale oil. That
indicates the US’s new
approach vis-à-vis international energy markets,
and its attempts to boost
its influence in the market.
Leading oil producers in
the Middle East region
have been affected by the
new US policies more than
any other state or group.
Should these countries fail
to adopt a clear policy visà-vis the US, they will face
myriads of challenges.
US Growth, Mideast
Decline
The US Energy Information Administration (EIA)
has said the country’s oil
production grew 1.36 mb/d
in 2019 year-on-year to
reach 12.32 mb/d. The US
is projected to increase its
oil production by 94,000
b/d next year.Despite
the slow pace of production growth in 2019, EIA
expects the American oil
output to hit new records
this and next year. By the
end of 2020, the US oil
production will stand at
about 13.5 mb/d. The US
owes its high oil production largely to the shale
revolution that has helped
the US exceed Russia
and Saudi Arabia and
become the world’s largest
oil producer.The US oil
production is not limited to
overtaking top producers;
rather, it has mainly contributed to lower energy
prices. Over recent months,
the decline in oil prices

may be linked to oversupply and high exports by US
companies. The abundant
supply of oil against the
backdrop of higher exports
by the US has imposed
numerous problems on
other producers, particularly Middle East nations.
Some of these oil producers have had no option but
to sell oil at lower prices.
For instance, Abu Dhabi’s
Murban oil has been traded
on Asian markets at rates
below official prices for the
4th consecutive month due
to the US oil glut. It has
been unprecedented in the
past two years. Abu Dhabi
National Oil Company
(ADNOC) has slashed the
base price of this oil grade
for the 4th consecutive
month the cargoes purchased for delivery during
the first four months of the
current year were traded at
5-40 cent discount per barrel.Saudi Arabia has had
to reduce the price of all
crude oil grades destined
for the US in July. In the
face of unfavorable market
conditions in the shadow
of US policies, the Saudis
have chosen to bring down
their crude oil exports to
7 mb/d in an attempt to
prevent any significant
decline in the price of oil.
Saudi Arabia has already
announced its intention
to raise output in order
to substitute Iran whose
exports are faced with US

sanctions.
Impact on World Markets
The US energy policy in
general and oil production
hike in particular have
produced the following impacts in the global energy
market:
Due to the increase in
US oil output, world
markets have not shown
any significant negative
reaction to disruption in oil
exports by one or several
top producers. Venezuela’s
oil exports have fallen to
their all-time lows while
Libya is faced with uncertainty due to civil war in
the African nation. Iran’s
oil exports have been
also squeezed due to the
unilateral US sanctions.
Nonetheless, international
markets are not showing
any significant reaction
to such conditions in the
oil production and export
of long-time producers.
This issue explains the
US compensation of oil
shortages.Over recent
years, the increase in US
oil production has ended
the country’s dependence on Middle East and
Persian Gulf region oil
for supplying its needs.
The US spent about $386
billion on oil imports in
2008. But in 2018 the US
spending on oil imports
was slashed to $53 billion.
Furthermore, the US’s oil
imports from OPEC coun-

tries have hit their all-time
lows in 32 years. The US
is currently importing only
2.18 mb/d from member
states of the Organization
of the Petroleum Exporting Countries. That is why
the US has in recent years
taken such actions like
imposing sanctions on oil
producing countries.The
US’s move to increase
its oil production has per
se blunted the impact of
decisions by such bodies
as OPEC. The OPEC+
deal initially helped boost
oil prices in international
markets; however, the
landmark agreement,
signed between OPEC
and non-OPEC partners
led by Russia, is losing its
efficiency. Therefore, the
US has stepped into the oil
market like a destructive
player, practically thwarting all efforts made for
striking a balance into the
oil market.
Challenge for Future
The Trump administration
is pursuing a multi-faceted
energy policy. On one side,
it has increased oil production and exports in order
to keep oil prices low for
its political ends, while on
the other it is waging trade
war on China in a bid to
negatively affect the global
economic growth and cut
energy consumption across
the globe. In fact, the US
is not only increasing its
crude oil production to

keep global markets in
check and reduce oil prices, but also it is indirectly
impacting energy market.
For instance, China whose
economy is among the
largest in the world is
faced with ambiguities
in foreign trade due to
the policies of the Trump
administration. Official
figures are indicative of a
sharp decline in China’s
imports and exports over
recent months. In Japan,
machinery orders have
sharply fallen, showing
limited capital expenditures of companies and
the outbreak of trade war
between the US and China.
The more the US’s trade
war with other nations lingers on, the more the global economic growth will
decline. That would also
cause a decline in energy
consumption. Under such
circumstances, Middle East
nations which are dependent on petrodollars will run
into serious challenges.In
addition to the oil production hike in the US, other
issues causing divestment
in the Middle East and Persian Gulf countries include
widespread insecurity due
to revolutionary changes
in Arab countries and the
emergence of terrorist
groups. Such factors have
given rise to instability and
discouraged top companies from investment in
these regions. Meantime, a
decline in oil consumption
is also causing a decline in
demand for oil. Oil consumption in energy-starved
nations like China has been
on the rise in recent years;
however, most European
countries have moved
towards renewable energies. For this reason, oil
consumption has sharply
fallen compared to the
previous decades.Therefore, major companies are
shifting attention from the
Middle East.
Courtesy of Iran Petroleum

Project to Enhance
Sa’adat Abad Oilfield Commences
A project to maintain and
enhance oil production
at Sa’adat Abad oil field
has begun with the aim of
increasing the field’s crude
oil output by 3,000 b/d.
According to the Central
Iranian Oil Fields Company, the project began on
Wednesday, July 17, 2019,
with IRR 2,245 billion of

investment.Ramin Hatami,
the CEO of the company,
said the project was being
carried out by domestic
private companies in two
phases of underground
and surface.He said two
wells, an appraisal and a
development well, were to
be drilled in the field for
the purposes of the project

which also entails installation of power generation
facilities near the field.This
project is a part of master
plan to develop the three
fields of Sa’adat Abad,
Danan and Naft Shahr, he
added.The projects are being developed under EPC/
EPD contracts by domestic
companies.
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US to Fail in Stopping Iran
Oil Exports: Veep

First Vice President Eshaq Jahangiri said:
“Despite the fact that the country’s revenues and
budget have been influenced by US sanctions,
Washington’s efforts to bring Iran’s oil exports to
zero will not be a success.”
On Tuesday, Jahangiri underlined US’s unilateral pullout from the Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA), saying the US president
had announced that the deal had been a major
fraud against the US and everything in it favored
Iran.“The Islamic Republic of Iran waited a whole
year and today is reducing its commitment with
the deal because we believe that if the JCPOA is
not to be beneficial, we will reduce our commitment to it so that the world knows that they are
faced with a civilized people in Iran not a country
without a determination.”

AOGPC Builds Key Turbine Item Domestically

The CEO of Aghajari Oil and Gas Production
Company (AOGPC) said his company had developed parts of a Solar Turbines turbine which had
saved the country IRR 100 billion.
According to AOGPC, Ebrahim Piramoun said
experts at the maintenance department of the
company, together with a domestic knowledgebased company, had been able to manufacture key
parts of the turbine.“Given the strategic role of
the turbines in oil and gas facilities that are used
for transfer and processing of oil and gas, the
department was focused on developing the knowhow of manufacturing the items domestically,”
he said.He further said that two Solar Saturn
turbines, 1001 and 1200 models, were repaired
by the department and were now operating after
undergoing all the relevant tests.

Karoon Petchem Plant Eyes
40% Output Growth

Karoon Petrochemical Plant has devised a plan
which would enhance its output by 40 percent
once completed.According to the National Petrochemical Company (NPC), Hossein Rafizadeh,
the director of capital projects of the facility,
told NIPNA, said the plant was implementing
a project which would render it self-sufficient
in production of two key feedstocks that would
help Karoon operate at full production capacity.The facility is now operating at 60% of its
nameplate capacity.The project, dubbed as Haico,
is a strategic initiative pursued in the company in
line with ensuring sustainable supply of carbon
monoxide and hydrogen for the plant.Currently,
the items are being supplied from nearby utility
suppliers for Karoon.Rafizadeh said a licensing
round for domestic and international developers
had been held and a contractor had been chosen
for implementing the project under an EPCC
contract.“This deal has been signed with a powerful domestic company which holds a prominent
license.”So far, the project has undergone its
designing phase and the descriptive plan of the
project has gained 50 percent progress, he said.
Karoon Petrochemical Plant is the first producer
of isocyanates in the Middle East.

Plant Breaks Record in IPO

Noori Petrochemical Plant, whose stocks were
quoted in the Iranian stock market in its initial
public offering (IPO), broke a new record as
over 560,00 traders were involved in trading its
shares on Saturday.According to the Persian Gulf
Petrochemical Industries Company (PGPIC),
during the first hours of the Saturday session of
the market, Noori Petrochemical Plant’s stock
market launch registered a new record as over
562,000 unique trading codes participated in the
IPO.The company’s stocks began at IRR 31,250
and each code could purchase a maximum of
533 shares.Initial public offering (IPO) or stock
market launch is a type of public offering in
which shares of a company are sold to institutional investors and usually also retail (individual) investors.

ایدرو
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گزارش دانش نفت از نصب ابرسازه  ۲۴۰۰تنی فاز  14Bپارس جنوبی؛

نصب ايراني ترين سكوي گازي در خليج فارس
معــاون وزیر صنعــت ،معدن و

سکوی  ۱۴بی،

تجارت گفت :مهندســان و متخصصان ایرانی،

و متخصصان کشورمان در

ایرانیترین سکوی

رکورد دار نصب  ۲۶روزه ســکوی گازی ۱۴A
در منطقه خلیج فارس هستند که امیدواریم این

مجموعه این سازمان و مجتمع

گازی کشور است و صد

رکورد در نصب سکوی  ۱۴Bبهبود یابد.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
محمدباقر عالی در مراســم نصب سکوی
گازی  ۱۴بی در فاصلــه  ۱۰۰کیلومتری
ســاحل عســلویه در آبهای خلیج فارس
گفت :مهندســان و متخصصان کشورمان
در مجموعه این سازمان و مجتمع کشتی
ســازی و صنایع فراســاحل ایران ،رکورد
دار نصب  ۲۶روزه ســکوی گازی  ۱۴آ در
منطقه خلیج فارس هســتند که امیدواریم
ایــن رکــورد در نصب ســکوی  ۱۴بی،
بهبود یابد .معاون وزیــر صنعت ،معدن و
تجارت ،این دســتاوردها را نتیجه اعتماد
عملی وزارت نفت به متخصصان ایران در
واسپاری ساخت  ۴سکوی فاز  ۱۴از سوی
وزارت نفــت به ارزش  ۶۰۰میلیون دالر و
نیز واســپاری فاز  ۱۴به گروه ســازندگان
داخلی به ارزش  ۵میلیارد دالر برشمرد .به
گفته رئیس هیات عامل ایدرو ،در ســاخت
این ســکو جدود  ۱۰میلیون نفر ســاعت
اشــتغال ایجاد و برای ســاخت این سکو،
معادل  ۱۵۰میلیون دالر هزینه شــده که
عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشــور،
این مبلغ در چرخه کسب وکار های داخلی
وارد شده که در شرایط تحریم ،نکته بسیار
کلیدی است .عالی افزود :سکوی  ۱۴بی،
ایرانیترین ســکوی گازی کشــور است
و صد درصد عملیات مهندســی ،طراحی
و ســاخت و بیش از  ۶۰درصــد قطعات
آن ساخت داخل اســت .با بهرهبرداری از
ســکوی  ۱۴بی ،روزانه  ۵۰۰میلیون فوت
مکعب؛ گازترش  ۲۵۰هزار بشکه میعانات
و  ۱۰۰تن گوگرد به ظرفیت تولید فاز ۱۴
پارس جنوبی افزوده میشود.

محمدباقر عالی :مهندسان

کشتی سازی و صنایع فراساحل

درصد عملیات مهندسی،

ایران ،رکورد دار نصب ۲۶

طراحی و ساخت و بیش

روزه سکوی گازی  ۱۴آ در

منطقه خلیج فارس هستند که

از  ۶۰درصد قطعات آن

امیدواریم این رکورد در نصب

ساخت داخل است

سکوی  ۱۴بی ،بهبود یابد

ابرسازه  ۲۴۰۰تنی فاز  ۱۴بی پارس جنوبی
نصب شد

بر اســاس این گزارش ،سومین سکوی
دریایــی فاز  ۱۴بی پارس جنوبی که به همت
متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده بود،
نصب شــد .با نصب این ســکو روزانه ۵۰۰
میلیون فــوت مکعب گاز معادل  ۱۴.۲میلیون
مترمکعــب به ظرفیــت تولیــد گاز از میدان
مشترک پارس جنوبی افزوده میشود .این در
حالی اســت که سال گذشته دو سکوی گازی
طرح توســعه فاز  ۱۴پارس جنوبی با ظرفیت
اســتخراج روزانه هر کدام  ۵۰۰میلیون فوت
مکعب (معادل  ۱۴.۲میلیون متر مکعب) وارد
مدار تولید شده و گاز استحصال شده از این دو
سکو پس از فرآورش در یکی از پاالیشگاههای
منطقه کنگان به شــبکه سراسری گاز منتقل
میشــود .ســکوی گازی  ۱۴bکه نزدیک به
 ۲۴۰۰تــن وزن دارد  ۲۱خرداد مــاه از یارد
صنعتی ایزوایکــو در بندرعباس جهت نصب
در موقعیــت دریایی خود ،به آب اندازی شــد
و اینک پس از طی مســافتی  ۵۵۰کیلومتری
در موقعیت نصب قرار گرفته است .نکته حائز
اهمیت آن اســت که تمامــی مراحل تأمین
قطعات ،ســاخت ،بارگیــری ،انتقال ،نصب و
راهاندازی ایــن ســکوهای غولپیکر گازی
توسط شــرکتها و متخصصان داخلی انجام

شــده و طی روزهای آینــده تکمیل خواهد
شــد .بخش فراســاحل فاز  ۱۴پارس جنوبی
شامل چهار ســکو (دو ســکوی اصلی و دو
ســکوی اقماری) هرکدام با ظرفیت برداشت
 ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز از مخزن پارس
جنوبی است و ســکوی  ،۱۴Bدومین سکوی
اصلی و سومین ســکو از چهار سازه تولیدی
این طرح اســت .پیش از این ،برداشت از دو
ســکوی  ۱۴Aو  ۱۴Cبه میزان یک میلیارد
فوت مکعب گاز غنی از میدان مشترک پارس
جنوبی در ســال  ۱۳۹۷محقق شده است .در
دولت یازدهم و دوازدهم معادل  ۲۵فاز پارس
جنوبی وارد مدار شــده و ایران هم اکنون در
برداشت گاز از قطر پیشی گرفته است.
بهرهبرداری از سکوی  ۱۴Bآذرماه آغاز
میشود

در همین حال ،مجری طرح توســعه
فاز  ۱۴پارس جنوبی ویژگی سکوی  Bاین

فاز را تشــریح کرد و گفــت :پس از پایان
عملیات هوکآپ ،راهاندازی و تکمیل خط
لوله دریا ،بهرهبرداری از این سکو از ابتدای
آذرماه امسال آغاز خواهد شد .محمدمهدی
توسلیپور در جریان عملیات نصب سومین
سکوی این طرح اظهار کرد :سازه عرشه این
سکو توســط مجتمع کشتیسازی و صنایع
فراساحل ایران در یارد ایزوایکو بندرعباس
برای برداشــت روزانــه  ۱۴.۲میلیون متر
مکعب گاز غنی از میدان مشــترک پارس
جنوبی ســاخته شد و به پایان مرحله نصب
رســید .وی اظهار کرد :عرشه  ،۱۴Bتوسط
شناور تندگویان به بلوک مخزنی این طرح
واقع در  ۱۰۵کیلومتری ســاحل عســلویه
منتقل شــده و شــناور نصاب 5000-HL
این ابر سازه  ۲۴۰۰تنی را در موقعیت خود
نصب کــرد .مجری طرح توســعه فاز ۱۴
پارس جنوبی درباره مشــخصات و میزان

پیشرفت ساخت سکوی  ۱۴Bگفت :در این
سکو  ۸۰کیلومتر کابلکشی و  ۳۷هزار اینچ
قطر لولهکشی انجام شده و پیشرفت ساخت
آن به  ۹۷درصد رسیده است .توسلیپور با
بیان اینکه با بهرهبرداری از ســکوی ،۱۴B
افزون بر تولید گاز شیرین ،روزانه  ۲۰هزار
بشــکه میعانات گازی و  ۱۰۰تن گوگرد و
ساالنه  ۲۵۰هزار تن گاز مایع و  ۲۵۰هزار
تن اتان فرآوری میشود ،گفت :با احتساب
ســکوی  ،۱۴Bظرفیت تولید گاز در بخش
فراســاحل فــاز  ۱۴پارس جنوبــی به ۴۲
میلیون مترمکعــب گاز (معادل یک و نیم
میلیارد فوتمکعب) در روز خواهد رســید.
بر اســاس اعالم مجری این طرح ،عرشه
اقماری  ،۱۴Dآخرین سکوی فاز  ۱۴پارس
جنوبی که هم اکنون با پیشرفت  ۹۲درصد
در یارد شــرکت صدرا در بوشــهر مراحل
پایانی ســاخت را ســپری میکند ،تا پایان

مهرماه امسال در این موقعیت نصب خواهد
شد .توســلی پور به پایان عملیات حفاری
چاههای این ســکو اشــاره کــرد و گفت:
عملیات حفاری چاههای موقعیت این سکو
توســط دکل حفاری در حال انجام است و
مطابق برنامه تا اوایــل مهرماه حفاری آن
به پایان خواهد رســید .بخش فراساحل فاز
 ۱۴شامل  ۴ســکو (دو سکوی اصلی و دو
سکوی اقماری) هرکدام با ظرفیت برداشت
 ۵۰۰میلیــون فوت مکعــب گاز از مخزن
پارس جنوبی است و سکوی  ،۱۴Bدومین
سکوی اصلی و سومین سکو از چهار عرشه
تولیدی این طرح است.
قدردانی از حمایت وزارت نفت از سازندگان
داخلی

بابک عباسپور ،مدیرعامل شرکت مبین
سازه نیز در این نشست اظهار کرد :صددرصد
مراحل مهندســی ،ساخت ،نصب و راهاندازی
بخش فراساحل فاز  ۱۴از سوی متخصصان
ایرانی انجام شده و  ۵۰تا  ۶۰درصد تجهیزات
نصب شده نیز ساخت سازندگان ایرانی بوده
است .حمید رضائیان اصل ،مدیرعامل شرکت
ایزوایکو هم از وزارت نفت و شــرکت نفت و
گاز پارس برای حمایت از ســازندگان داخلی
و اعتماد به آنها برای اجرای پروژهها تشــکر
کرد.

سازمان مدیریت صنعتی برگزار میکند:

بیستویکمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی
بیســتویکمین همایش «عرصه یادگیری
مدیران منابع انسانی ایران» با موضوع «توسعه قابلیتهای
مدیریت منابع انســانی در رویارویی با چالشهای ســال
 »1398با تمرکز بر مســئولیت اجتماعی شرکت (سازمان
و کارکنان) با حضور مقامات اســتانی و مدیران ارشــد،
نگ

اه تحلیلی

سیاستگذاران ،متخصصان و کارشناســان منابع انسانی
سراســر کشــور روزهای  9و  10مردادماه در کرمانشاه
برگزار میشود.

به گــزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی
سازمان مدیریت صنعتی ،از ســال  ۸۱تاکنون  ۱۴دوره

کنفرانس توسعه منابع انســانی در تهران و  20همایش
عرصه یادگیری در اســتانهای کشــور توسط سازمان
مدیریت صنعتی برگزار شــده که طــی آن  ۹۸۶تجربه
و  ۳۷۸۵مقاله به دبیرخانه کنفرانس واصل شــده که از
ایــن تعداد بالغ بــر  ۶۵۰تجربه و مقالــه در رویدادهای

مذکور ارائه شده است .همچنین  ۱۸هزار نفر از اساتید و
متخصصان و صاحبنظران و عالقمندان به حوزه مدیریت
منابع انسانی در این رویدادها شرکت کردهاند که حاصل
آن بالــغ بر  ۲۷۰هزار نفر ســاعت آمــوزش و یادگیری
بوده اســت .حدود  ۶۰درصد از شرکتکنندگان از بخش

خصوصــی ۴۰ ،درصد از بخــش دولتی و  ۳۰درصد هم
از جامعه بزرگ زنان کشــور بوده است .در این همایش
ضمن ارائه  15تجربه داخلی در حوزه منابع انســانی ،سه
تجربه بینالمللی در این حوزه نیز به اشــتراک گذاشــته
خواهد شد.

جزئیات نخستین قرارداد «نفت در برابر اجرای پروژه»

در بنــد «ی» تبصره  ۱قانون بودجه ســال
جاری امکان تهاتر نفت با اجرا برای تســویه پول پیمانکار
دیده شــده و قرارداد تأمین مالی نوسازی نیروگاه ری بر
اساس تبصره مذکور امضا خواهد شد.

به گــزارش ایســنا ،آمارها میگوینــد  ۱۲۳واحد
نیروگاهی حرارتی در ایــران وجود دارد که از این تعداد،
 ۴۲واحد دولتی ۶۰ ،واحد خصوصی و  ۲۱واحد در اختیار
صنایع بزرگ هســتند .عالوه بر ایــن ۸۱ ،هزار مگاوات
ظرفیت منصوبه نیروگاههاست که از این میزان  ۶۴هزار
مگاوات نیروگاه حرارتی و از این تعداد نیز  ۱۶هزار واحد
بخاری  ۲۵هــزار و  ۳۵۵مگاوات واحد گازی و  ۲۳هزار
واحد ســیکل ترکیبی اســت .طبق آمار اعالمی ،در حال
حاضر  ۱۰درصد نیروگاههــا در ایران ،عمری باالی ۴۰
ســال و  ۶۱درصد نیروگاهها کمتر از  ۲۰سال سن دارند
که طبق گفتههای مدیر عامل شرکت برق حرارتی ،طی
سه سال گذشته ۲۰ ،هزار واحد جدید کلنگزنی شده که
به تدریج در طول برنامه ششــم و هفتم توسعه وارد مدار
تولید برق میشود.
پنج سال زمان برای جایگزینی بازنشستهها
وزارت نیــرو اعالم کــرده برنامه راهبــردی این
وزارتخانه تا ســال  ۱۴۰۴در راســتای افزایش میانگین
راندمان برق و حرارت نیروگاههای کشور ،تدوین شده و
بر اســاس مطالعات صورت گرفته در این راستا برنامهای
برای بازنشســتگی واحدهای قدیمی با راندمان پایین در
نظر گرفته شــده اســت .با خروج واحدهای فرسوده از

شبکه و احداث واحدهای جدید که دارای راندمان باالیی
خواهند بود ،راندمان تولید افزایش خواهد یافت ،همچنین
این اقــدام همزمان موجب کاهش مصرف ســوخت به
ازای تولید برق مســاوی و در نتیجــه کاهش آالیندگی
ناشــی از مصرف سوخت کمتر خواهد شد .در حال حاضر
 ۳۰۰۰مگاوات نیروگاه فرســوده در سراســر ایران وجود
دارد که طبق برآوردهای صورت گرفته ،پنج ســال زمان
برای جایگزینی این نیروگاهها نیاز اســت؛ عالوه بر این
نیز هر نیروگاه جدیدی که احداث شود ،به  ۲میلیارد دالر
ســرمایه نیاز دارد که در صورت تأمین این مبلغ میتوان
با نیروگاههای اســقاطی خداحافظی کرد .بر این اساس،
نیروگاههای فرسوده کماکان در مدار قرار دارند که قدمت
آنها به بیش از  ۵۰ســال میرسد .اما طبق برنامههای
طراحی شده ،با افزایش ظرفیت تولید ،امکان بازنشستگی
این نیروگاهها فراهم خواهد شد.

بر اساس قیمت بورس انرژی با قیمت

در ایــن راســتا محســن طرزطلــب  -مدیرعامل
شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی  -در
گفتوگو با ایســنا از امضای قرارداد نوسازی نیروگاه ری
در هفتــه جاری خبر داد و افــزود :ظرفیت نیروگاه جدید
 ۱۰۶۳مگاوات است و نام شرکت خصوصی که در طرف
دیگر قرارداد اســت ،در آینده نزدیک اعالم خواهد شــد.
وی درباره میزان ســرمایه مورد نیــاز و نحوه تأمین این
سرمایه توضیح داد :سرمایه مورد نیاز نوسازی این نیروگاه
تقریب ًا  ۵۰۰میلیون یورو اســت و نحوه تأمین سرمایه آن

بودجه ســال  ۱۳۹۸آمده اســت :به دولت اجــازه داده
میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق
توســعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال از خالص
بدهیهــای قطعی خود به اشــخاص حقیقــی ،حقوقی،
تعاونــی و خصوصی که در چارچــوب مقررات مربوط تا
پایان ســال  ۱۳۹۷ایجاد شده و همچنین اجرای تکلیف
این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر
اساس قیمت بورس انرژی با قیمت منطقهای تسویه کند.

در بند ی تبصره یک قانون بودجه سال

 ۱۳۹۸آمده است :به دولت اجازه داده

میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر
سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد
هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای

قطعی خود به اشخاص حقیقی ،حقوقی،
تعاونی و خصوصی که در چارچوب

مقررات مربوط تا پایان سال  ۱۳۹۷ایجاد
شده و همچنین اجرای تکلیف این قانون

را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص
منطقهای تسویه کند

امضای قرارداد نوسازی نیروگاه ری

بر اســاس بند یک تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۸
به این طریق خواهد بود که شــرکت در قبال این سرمایه
از دولــت نفت دریافت میکند .مدیرعامل شــرکت مادر
تخصصــی تولید نیروی برق حرارتــی پیش از این اعالم
کرده بود :قرار بود این نیروگاه از منابع مالی ژاپن نوسازی

شود اما تحریمها این اتفاق را غیرممکن کرده و قرار است
بودجه آن از مســیرهای دیگر که در قانون بودجه تعریف
شده ،تأمین شود.
بند «ی» تبصره  ۱قانون بودجه

بر اســاس این گزارش ،در بند ی تبصره یک قانون

14

پاالیش و
پخش

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزیده

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش تاکید کرد:

ذخایر سوخت کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
فع ً
ال منتفی است

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه
اتصال کارت ســوخت به کارت بانکی برای زمان سهمیه بندی بود گفت:
االن که ســهمیه بندی وجود ندارد اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
فع ً
ال منتفی است.

فاطمه کاهی ،سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با
اشــاره به اینکه موضوع کارت سوختهای جدید زمانی مطرح شد که
براساس آن عدهای یا کارت سوخت نداشتند و یا کارت سوخت داشتند
و میخواســتند دوباره کارت جدید دریافت کنند گفت :به همین دلیل
این دوگروه دلیل در سامانه کارت سوخت نامنویسی کردند .وی ادامه
داد :در طرح اولیه قرار بود ســهمیه بندی وجود داشته باشد به همین
دلیل قرار بود کارت ســوختها به کارتهای بانکی متصل شــود و آن
دسته که کارت سوخت ندارند از همان کارتهای بانکی استفاده کنند
اما اکنون موضوع ســهمیه بندی منتفی اســت به همین دلیل اتصال
کارت ســوخت به کارت بانکی نیز منتفی اســت .کاهی خاطر نشان
کرد :به همین ما برای کســانی که کارت ســوخت ندارند و در سامانه
ثبتنام کردند کارت سوخت جدید صادر میکنیم .به گزارش خبرنگار
فارس ،براساس اطالعیه شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همه
مالکان خودرو از تاریخ  20مردادماه مؤظف هستند که با کارت سوخت
شخصی سوختگیری کنند و آن دسته افرادی که به هر دلیل تاکنون
کارت سوخت نداشتهاند باید به پلیس  10+مراجعه کنند.
در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست رخ داد؛

قدردانی از تالشهای وزارت نفت برای تولید
بنزین با کیفیت

اعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست از خدمات و تالشهای

وزارت نفت در زمینه تولید بنزین با اســتانداردهای یورو  ۴و یورو  ۵که
منجر به کاهش آلودگیها شده است ،قدردانی کردند.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالعرســانی دولت ،در
نشست عصر دیروز (سهشنبه ۲۵ ،تیرماه) شورایعالی حفاظت محیط
زیســت که به ریاست دکتر حســن روحانی ،رئیس جمهوری تشکیل
شد ،گزارش ســازمان حفاظت محیط زیست درباره وضع آلودگی هوا
در مناطق مختلف کشــور بهویژه کالنشهرها ارائه و ضوابط و تکالیف
ســازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دســتگاههای ذیربط درباره
کاهش آلودگیها بهویژه از طریق تعیین وضع ســوخت وسایل نقلیه
موتــوری مؤثر بر آلودگی هوا تعیین شــد .در همین حال ،مقرر شــد
دســتگاههای ذیربط درباره نوســازی ناوگان حملونقل عمومی در
کالنشــهرها بهویژه تاکســیرانی و بهرهگیری از موتورســیکلتهای
انژکتوری به جای موتورهای کاربراتوری برنامهریزی و اقدام کنند .در
جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست ،اعضای این شورا از خدمات
و تالشهــای وزارت نفت در زمینه تولید بنزین با اســتاندارهای یورو
 ۴و یورو  ۵که منجر به کاهش آلودگیها شده است ،قدردانی کردند.

مدیرعامل شــرکت ملی
پاالیش و پخش گفت :در حال حاضر در
صنعت پاالیش روزانه  110میلیون لیتر
بنزین با کیفیت تولید میشود و خوراک
دریافتی پاالیشــگاهها بــه بیش از 2
میلیون و  200هزار بشکه در روز رسیده
که موفقیت بزرگی در جنگ اقتصادی به
حساب میآید.

به گــزارش دانش نفــت به نقل
از پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی
پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی،
علیرضا صادق آبادی مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش در نشست ساالنه
مجامع حراست این شرکت با اشاره به
اینکه ســختیهای سال  97با شیرینی
و حالوت خودکفایــی در تولید بنزین
پشت ســر گذاشته شــد ،گفت :برای
این دســتاورد بزرگ از همه همکاران
با وجود دشــواریها تشــکر میکنم.
صادق آبادی تصریح کرد :در این میان
زحمات همکاران حراســت با مدیریت
رئیس سازمان حراست وزارت نفت در

حل مشکالت قابل تقدیر است .صادق
آبادی با اشاره به شرایط مطلوب تولید
فراورده در کشور افزود :در حال حاضر
در صنعت پاالیش روزانه  110میلیون
لیتر بنزیــن با کیفیت تولید میشــود

و خــوراک دریافتی پاالیشــگاهها به
بیش از  2میلیون و  200هزار بشــکه
در روز رســیده که موفقیت بزرگی در
جنگ اقتصادی به حساب میآید .وی
پایداری در تولیــد بنزین و کیفیت آن

را بســیار مهم ارزیابی کــرد و گفت:
امســال هیچ گونه دغدغــه و نگرانی
در زمینه تولید و تأمین ســوخت کشور
نداریم و ذخایر سوخت کشور در شرایط
بســیار مطلوبی قرار دارد .صادق آبادی

همچنین در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشــاره به اهمیت گردش باالی
مالــی در صنعت نفت و لزوم صیانت و
حراســت از آن افزود :میزان تخلفات
کشف شــده در صنعت نفت نسبت به
گردش بسیار باالی مالی ،بسیار ناچیز
است و نشان از سالمت مالی کارکنان
و مدیــران زحمتکش ایــن صنعت و
تــاش تمام همــکاران در ســازمان
حراســت و نهادهــای نظارتــی برای
صیانت از درآمدهای صنعت نفت دارد.
وی افزود :البته تاکید مقام عالی وزارت
به صفرشــدن تخلفات و برخورد بسیار
قاطع با متخلفین اســت .معاون وزیر
نفت در امــور پاالیش و پخش خطاب
به مدیران حراســت صنعت پاالیش و
پخش تاکید کرد :صیانت و پاسداری از
این سالمت بر عهده نیروهای دلسوز و
زحمت کش حراســت است که با نگاه
درســت و دقیق و بررســی و نظارت
همیشگی ،میتوانند مانع از بروز فساد
و تخلف بشوند.

آزاد سازی حریم و شن ریزی پنج کیلومتری مسیر  18اینچ ری -قزوین
رئیس تعمیــرات خط منطقهٔ
تهران از عملیات آزادســازی حریم و شــن

ریزی در مســیر خط  18اینچ کرج – قزوین
به طول پنج کیلومتر خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران منطقهٔ تهران ،سعید ممتحن با اعالم
این خبر گفت :این مقدار شن ریزی در حد
فاصل کیلومتــر  127تا  132خط  18اینچ
ری به قزوین انجام و منجر به ســهولت در
تردد و دسترســی به خط در محدودهٔ مزبور
شــد .وی هدف از اجرای این پروژه را که

با مشــارکت واحدهای حقوقــی و ترابری
صورت گرفــت ،آزادســازی حریمی نامید
کــه با تعرض به آن امــکان رفت و آمد و
دســتیابی به خط را با مشکل مواجه کرده
بــود .ممتحن با مهم ارزیابــی نمودن این
اقدام تصریح داشــت :با توجه به اینکه این
مسیر ،یکی از خطوط تأمین کنندهٔ سوخت
استانهای شمالی کشــور به شمار میرود،
دسترسی مناسب به آن برای پایش سالمت
خط لوله و عدم وارد شــدن آسیب در حین
زراعت توسط کشاورزان بومی و همجوار بر
اهمیت آن میافزاید .وی با اشاره به اینکه

در این عملیات ضمن آزادســازی حریم و
لوله گذاری در آبراهها ،یک دهانه پل فلزی
روی کانال آب در این محل قرار داده شد،
در خصوص نحو ٔه انجــام این پروژه یادآور
شــد :برای انجام این طــرح ،به میزان 12
هزار متر مکعب مخلوط رودخانهای (تِ ِونان)
خریداری شــد و با اســتفاده از تجهیزات
سنگین از قبیل بیل مکانیکی ،لودر ،غلتک،
بولــدوزر و گریدر ،پس از انجام تســطیح
مسیر ،جادهای به عرض  5متر و به طول 5
کیلومتر ایجاد شد که هم اکنون  5کیلومتر
بعدی نیز در حال ساخت است.

راهکار جدا کردن نفت از بودجه صندوق توسعه ملی است؛

گفتمان

شفافیت درآمدها قدم اول جداکردن نفت از بودجه
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت

موضوعی اســت که هر ســاله و در فصل بررسی بودجه در مجلس
درباره آن بحثهای طوالنی میشــود اما آنچه که از سوی دولت در
عمل محقق میگردد ،متفاوت از آن بحثها و شــعارهایی است که
درباره ضرورت قطع وابستگی به نفت سر داده میشود.
در حالی که کاهش وابستگی بودجه به نفت اصلی بوده است
که در سالهای گذشته دولتها روی آن تاکید داشتهاند ولی تاکنون
در همه دولتها اتکا به درآمدهای نفتی وجود داشــته است .در حال
حاضر که فروش نفت ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اســت
شاید بتوان گفت این بهترین فرصت است تا درآمدحاصل از فروش
نفت را از بودجه ســاالنه کشــور خارج کنیم تا اثرات این تحریم

ترین درآمد است ،کمتر به سمت دیگر بخشها حرکت کردیم .به
عنوان مثال وقتی در طول تاریخ صحبت از مالیات میشــد مردم
کوچه و بازار همواره اعالم میکردند که وقتی نفت وجود دارد چرا
باید مالیات بدهیم مگر ما کشور ثروتمندی نیستیم؟ این موضوعات
موجب شد تا با مسئلهای به نام فرار مالیاتی رو به رو باشیم و دولت
هم هرگز به مردم بابت گرفتن مالیات فشار وارد نکرد هرچند که
این فشار روی دوش بخش حقوق بگیر جامعه وجود داشت .پس
وقتی دولت و مردم جامعــه میبینند که به درآمدهای کثیر نفتی
متصل هستند اص ً
ال به فکر جایگزین کردن این درآمد نخواهند بود
که این موضوع باید به صورت ریشهای برطرف شود.

لطفاً در این باره بیشــتر توضیح دهید یعنی برای جدا کردن درآمد

روی اقتصادی ایران کاهش یابد .در همین رابطه با ســید روح اهلل

نفتی از بودجه میتوان یک باره درآمد دیگری را جایگزین کرد یا اینکه

مشخص شود چه راه کارهایی در کوتاه مدت و میان مدت برای حذف

ما سالهای متمادی درآمد نفتی را داخل کشور آوردیم و خوب
یا بد خرج کردیم .هرچند که قب ً
ال درآمد نفتی عاید عدهای میشد اما
در همین سالهای نه چندان دور عدهای شعارشان این بود که درآمد
نفتی را سر سفرههای مردم بیاوریم و احتما ًال با این شعار توانستند
بر مســند دولت قرار گیرند .اما موضوع این است که باید به مردم
بیاموزیم که امروز اگر شما دچار شرایط بد اقتصادی هستید به خاطر
همین مسئله اســت که نفت را به اقتصاد جاری شما گره زدهاند و
خودشان باید برای رهایی از این وضعیت از دولتها مطالبه کنندکه
نفت را از اقتصاد جاری حذف کنند .متاســفانه باید این موضوع را
اعالم کنم که دولتها همواره به خاطر افزایش محبوبیت بیشترین
توجه را به مردم داشتهاند و کمترین توجه را به مطالبات کارشناسی
که البته این موضوع در دولت فعلی صادق نیست .به هر حال با این
شرایط این مردم هستند که باید به آگاهی برسند و از دولتها بخواهند
نفــت را از بودجه خارج کنند تا به رفاه برســند و وقتی که به رفاه
رســیدند آنگاه باید هزینه این رفاه را هم که همان مالیات است به
دولت پرداخت کنند .پس تا مردم کاری را نخواهند انجام دهند هرگز
دولتها به ســمت انجامش قدم بر نمیدارند .مردم باید به دنبال
انقالب اقتصادی باشــند .اگر به دنبال رفاه هستند اگر میخواهند
کمترین آســیب را ببینند باید خودشان دست به کار شوند .بنابراین
اول باید خوب را از بد تشخیص دهند و بعد به دنبال افرادی باشند
که این کار خوب را برایشان انجام دهند .اما در پاسخ به سؤال شما

رضوی کاشانی ،یکی کارشناسان اقتصاد انرژی گفتوگو کردیم تا
درآمدهای نفتی از بودجه وجود دارد.

یکی از مهمترین ایرادات اقتصاد ایران وابســته کردن اقتصاد به

درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است .همواره از سوی مقام معظم
رهبری نیز به مســئوالن سفارش شده است که باید از درآمدهای نفتی

به نحو احسن استفاده کرد و آن را به جای بودجه جاری ،در فعالیتهای

بلندمدت و بین نســلی مورد بهره برداری قرار داد .اما متاسفانه در طول

ســالیان متمادی دولتمردان از این درآمد برای مصارف جاری استفاده

کردند که امروز با کوچکترین تحریم نفتی میبینیم اقتصاد کشور دچار
مشــکل میشــود .لطفاً در این زمینه توضیح دهید چرا دولتها در طول
سالهای مختلف به این مطالبه عمل نکردهاند؟

در ابتدا باید این مسئله را روشن کنیم که منظور ما از دولت
فقط قوه مجریه نیست بلکه حاکمیت است که باید با کمک دولت
ایــن کار را انجام دهد .اگر امروز ایران را به عنوان کشــوری تک
محصولی میشناســند تنها دولت مقصر نیست بلکه قوه مقننه و
حتی قضائیه نیز در این امر سهیم هستند .متاسفانه باید اعالم کنیم
موضوع خام فروشــی نفت پیش از پیروزی انقالب اسالمی وجود
داشت و این ارثی است که از حکومت قبلی به ما رسیده است .در
صورتی که یکی از آرمانهای انقالب اسالمی این بود که کشور را از
حوزه تک محصولی خارج کنیم و بتوانیم منابع درآمدی مختلفی را
برای خود ایجاد کنیم اما میبینیم چون درآمد نفتی سهل الوصول

باید به تدریج سهم نفت را کاهش داد؟

در این بخش باید بگویم باید حجــم واقعی درآمدهای نفتی را در
اقتصاد شناسایی کرد و صرف ًا به عدد و آماری که دولت میدهد اکتفا
نکرد و بعد درآمد نفتی را در بخشهای مولد سرمایه گذاری کرد تا
از درآمد حاصل از این بخشها بتوان چرخهای اقتصاد را به گردش
درآورد ،مانند همین کاری که نروژ در اقتصادش انجام میدهد .آنها
درآمدهای سرشــار نفتی دارند اما جالب است که بدانید حتی یک
سنت از این درآمدها را در بودجه جاری خود نمیآورند.
موضوعی که باید به ان اشــاره کرد این است که آیا مردم حاضرند

این از خود گذشتگی را انجام دهند تا به روزهای بهتر برسند؟

ما در روایات داریم که اگر میخواهید به بهشــت برسید باید
تهذیب نفس داشته باشــید .در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی
هم همین گونه است .باید به مردم گفت اگر میخواهید در اقتصاد
به درآمد عالی دســت پیدا کنید اگر میخواهید شرایط زندگی خود
را تغییــر دهید باید قید درآمدهای نفتی را بزنید .حتم ًا تبلیغات این
روزهای صدا وســیما را مالحظه کردهاید که صحبت از کارآفرینی
میکنند .سالها است که گفتهایم باید به سمت کارآفرینی حرکت
کرد و تا وقتی که درآمدهای نفتی بود هیچکس حاضر به کارافرینی
نمیشــد به همین دلیل دولت شرایط سختی را پیش روی بخش
خصوصی گذاشته است و اکنون که درامدهای نفتی وجود ندارد یا
کاهش یافته است دولت باید این شرایط را تسهیل کند زیرا عواید
این کار دراخر در جیب دولت خواهد بود و مردم نفع آن را نیز خواهند
برد .اما موضوع این اســت که دولتها فقط در محدوده چهار سال
فکر میکنند که در این بخش نیازمند تحول هستیم و باید به این
ســمت برویم که دولتها به جای مصلحت اندیشــی خود به دنبال
مصلحت اندیشی نظام و مردم باشند شاید به همین دلیل است که
مقــام معظم رهبری تاکید کردند باید به دنبال دولت جوان و حزب
اللهی بود زیرا فرد جوان و انقالبی کوته فکر نیســت و بلند اندیشه
اســت .البته همانطور که گفتم این موضوع فقط به قوه مجریه بر
نمیگردد بلکه اکنون که فصل انتخابات در مجلس رسیده مردم باید
به دنبال انتخاب افرادی باشــند که این تفکر را دنبال کنند که باید
شرایط اقتصادی کشور اصالح شود .صد البته تنها کسانی میتوانند
این تحول را ایجاد کنند که جوان و حزب اللهی هستند .من امیدوارم
مجلس آتی به جای آنکه مجلس اصولگراها و یا اصالحطلبها و یا
هر جناح و حزب دیگری باشد مجلس جوانان انقالبی باشد.

جــدای از این مباحث راهکاری که میتوان امیدوار بود که با اجرای

آن درآمدهای نفتی از بودجه جدا میشود چیست؟

ابتدا باید گفت ما راهکار برای جدا کردن نفت از بودجه داریم
که همان صندوق توسعه ملی است .اما باید دید آیا دولت به درستی
از این صندوق استفاده میکند؟ دولتی که میخواهد در طول چهار
سال حکومت کند سعی میکند از این صندوق برداشت کرده و به
زخمهای خود بزند و به بعد هم فکر نمیکند .در همین  6ســالی
که از دولت میگذرد کدام کار عمرانی و زیر بنایی و مولد با درآمد
صندوق توسعه ملی انجام شده است که درآمدش در بودجه دیده
شــود؟ بنابراین من معتقدم باید افکار اصالح شود تا بتوان نتیجه
عملکــرد را دید .بارها به نمایندگان مجلس گفتهایم که این نحوه
ورود منابع حاصل از فروش نفت به بودجه مخرب شرایط اقتصادی
است .اما آنها هیچ توجهی به این تذکرات نکردهاند .امروز میبینیم
فالن مسئول پشت تریبون می اید و با افتخار اعالم میکند ما راه
روســتایی احداث کردیم آن هم با درآمدهای نفتی ،ما به دورترین
روستاها برق و گاز رساندیم آن هم با درآمدهای نفتی .خوب شما
کار اشتباهی کردید که با درآمدهای نفتی این کارها را انجام دادید.
آیا درآمدهای نفتی برای انجام این کارها است؟ وقتی هزینههای
انجــام پروژهها را نگاه میکنید میبینید کــه مث ً
ال برای یک راه
روستایی که میشد به عنوان مثال با  100میلیون تومان این کار را
انجام داد برایش میلیاردها تومان هزینه شده است .این پول باید در
بخش دیگری هزینه میشد تبدیل به کارخانه میشد تا درآمد ایجاد
کند و از این درآمد باید توسط بخش خصوصی راه احداث میشد.
همواره در طول تاریخ گفته شده است میتوان از درامد مالیاتی

به عنوان درآمد جایگزین نفت استفاده کرد چرا دولتها دراین زمینه
موفق نبودهاند؟

متاســفانه وقتی این ســیر را بررســی میکنیم میبینیم
کــه دولتها به دلیل دارا بودن درآمدهای نفتی هرگز به ســمت
گرفتن مالیات از ســوی مردم حرکت نکردهاند و در سالهای اخیر
به یکباره بــا کاهش درآمدهای نفتی به دنبال درآامدهای مالیاتی
بودنــد و چون مردم ما عادت به پرداخت مالیات نکردهاند ســعی
میکنند از دادن مالیات فرارکنند .زمانی که انقالب شد ،یک تحول
اساسی در اقتصاد میتوانست رخ دهد اما ما از این ظرفیت استفاده
نکردیم .حکومت باید مردم را به ســمت پرداخت مالیات از لحاظ

دینی و شــرعی حرکت میداد که این کار را نکرد .درحال حاضر
در کشورهای پیشرفته این گونه است که چون همه مردم مالیات
میدهند و همه چیز شــفاف است اگر کسی مالیات ندهد از چشم
مردم می افتــد و خود به خود منزوی میشــود .بنابراین یکی از
کارهایی که دولت میتواند انجام دهد این اســت که شفافیت را
در ایــن زمینه ایجاد کنــد و از این طریق به مردم بگوید که همه
مالیات میدهند .حتی شرکتهای بزرگ و کوچک و به این سمت
حرکت کنند که اگر کســی مالیات نداد یعنی از جیب مردم دزدی
کرده اســت و قوه قضائیه با او محکم برخورد کند .االن که بحث
مالیات پزشــکان مطرح است دولت میتواند این کار را انجام دهد
که دســتگاه پوز به پزشکان بدهد و هرکس این دستگاه را گرفت
اسمش را در فهرستی منتشــر کند و به مردم اعالم کند و از این
طریق مردم میتوانند به سراغ پزشکانی روند که دستگاه پوز بانکی
دارند و خود به خود پزشــکی که میخواهد قانــون را دور بزند و
مالیات ندهد مشتریش کم میشود .برخورد با این افراد کار راحتی
است به شرط آنکه دولت بخواهد.

یکی موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود وجود درآمدهای

جایگزین نفت اســت به نظر میرسد به غیر از موضوع شفاف سازی

کــه میتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد بحث درآمدهای ارزی نیز

مطرح است برای افزایش درامدهای ارزی چه راه کاری وجود دارد؟

خوشبختانه ایران کشوری مستعد در زمینههای مختلف است
مث ً
ال در بخش درآمدهای غیر نفتی میتوانیم به درآمد پتروشیمی
و یا درآمد صادرات فــراورده تکیه کنیم و از ان راحتتر بازارهای
کشورهای همسایه است .حتم ًا می دانید که امسال در کشور عراق
و یا کشور قطر شاهد خشک سالی بودیم که البته روابط خوبی نیز
اخیراً با این کشــورها پیدا کردهایم .بنابراین میتوانیم روی درآمد
صادرات محصوالت کشاورزی نیز حساب ویژهای باز کنیم .امسال
ایران از نظر بارندگی وضعیت خوبی داشت که نشان میدهد سال
پر باری در زمینه کشــاورزی داشته باشیم که به راحتی میتوانیم
محصوالت مازاد خود را صادر کنیم .ســال گذشــته که شــرایط
بارندگی خوب نبود توانســتیم حجم قابل توجهی از محصوالت
کشــاورزی را صادر کنیم امسال که راحتتر میتوانیم این کار را
انجام دهیم که البته ظاهراً دولت نیز ســعی دارد حساب ویژهای
روی این موضوع باز کند.

بین امللل

شنبه  29تیر ماه 1398
شماره 681
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ناتوانی سعودیها برای جایگزینی نفت ایران؛

یادداشت

مشتریان بدون نفت ماندند
میرفت و برخالف ادعای ســعودیها
بــرای جایگزین کردن نفــت ایران،
عربستان نتوانسته جای خالی ایران را
در بازار پر کند و مشتریان سنتی ایران
از تأمین نیازهایشان بازماندهاند.

با خــروج آمریــکا از برجام در
اردیبهشت ماه ســال گذشته ،نوک
پیکان تحلیلگــران اقتصادی متوجه
بازار نفت شــد که باید با محدودیت
عرضه نفت ایران دست و پنجه نرم
میکرد .در همان برهه بود که شیوخ
حاشــیه خلیج فارس به ســرکردگی
عربستان سعودی با هدف حمایت از
اربابان آمریکایی خود به میدان آمده
و مدعی شدند که برای جبران نفت
ایــران در بازار نگرانــی وجود ندارد.
شیوخی که دست در پوست گردوی
جنگ یمن داشــتند و اخبار رســیده
از اوضاع اقتصــادی ،خالف ادعای
آنان را تأیید میکــرد .طبق تحلیل
بلومبرگ ،روسیه ،کویت و عربستان
سعودی از جمله کشورهایی بودند که
در صورت کاهش عرضه نفت ایران
به بــازار میتوانســتند آن را جبران
کنند .کارشناســان دربــاره ادعای
افزایــش تولید  ۲میلیون بشــکهای
نفت توسط عربســتان ،تردید جدی
داشتند زیرا این کشور طی سالهای
گذشــته همــواره از ظرفیت باالی
خــود برای تولید نفت ســخن گفته
اســت ولی در عمل هیچ گاه موفق
نبوده تولید خود را حتی به سطح ۱۱
میلیون بشکه در روز برساند.
ابزارهای سیاسی هم تأثیر نکردند

این در حالی اســت که برخی
رسانههای غربی به ویژه آژانس بین
المللی انرژی تــاش کردند با آمار
سازی سیاسی بازار را آرام نشان داده
و این طور القاء کنند که در نبود نفت
ایران ،سعودیها میتوانند کمبودها
را جبــران کننــد .با وجــود اینکه
عربستان ســعودی میگوید میتواند
روزانه  ۱۲میلیون بشــکه نفت تولید
کنــد اما بســیاری از کارشناســان
معتقدند با توجه به ناکامی این کشور
در افزایــش تولید نفــت ،در دوران
تحریمهای ســال  ۹۰بــه بعد ایران

افزایش تولید نفت آمریکا؛ چالشی برای خاورمیانه

شعیب بهمن

تیــر  ۲.۶ )۹۸درصد کاهش یافت و
به  ۱۱.۴۹میلیــون تن یا حدود ۲.۸
میلیون بشکه در روز رسید که نشان
میدهد این کشــور نتوانســته است
جایگزین مؤثری بــرای نفت ایران
پیدا کند.

همانگونه کــه انتظار

چین ،عاجز از تأمین جایگزین نفت
ایران

و همچنین کاهش شدید تولید نفت
در لیبی ،ونزوئال و … چنین هدفی
دور از دسترس است .از سویی دیگر
طبق گفته متخصصان بــازار نفت،
ســعودیها برای افزایش تولید نفت
خود به میزان حتی یک میلیون بشکه
دچار یک مشــکل اساســی هستند؛
نخســت اینکه در ماههای گرم سال
مصرف نفت در عربســتان به دلیل
افزایــش اســتفاده از دســتگاههای
خنک کننــده ،روند صعودی به خود
میگیرد .این در شــرایطی است که
مصرف انرژی در عربستان طی چند
سال اخیر به طور میانگین  ۷.۵درصد
در سال افزایش یافته است .بر اساس
گــزارش اندیشــکده بروکینگز ،این
شرایط باعث شده تا زنگ خطر برای
عربســتان به صدا درآید و این کشور
به اصالح نظام قیمت گذاری انرژی
در کشورش بپردازد.
دست و پای بسته عربستان در
طرحهای پاالیشی

محدودیت دیگری که عربستان
برای افزایــش صــادرات نفت خام
خود با آن روبرو اســت ،این است که
حاکمان شــبه جزیره طی سالهای
گذشته ســرمایه گذاری بزرگی روی
صنایــع پاالیشــی خــود و صادرات
فرآوردههای نفتی انجام دادهاند که از
سود بیشــتری برخوردار است؛ و دور
از ذهن اســت که عربستان با کاهش

ظرفیت پاالیشــی خود در کشورهای
خارجی ،بخواهد با شرکای خود وارد
یک چالش بزرگ شود زیرا این کشور
در اغلب پاالیشــگاههایی که حضور
دارد ،به عنوان شــریک بــه فعالیت
مشــغول اســت .به این ترتیب باید
گفت در شــرایطی کــه عمر مخازن
نفت عربستان نیمه عمر مفید خود را
گذرانده و با افت تولید مواجه میشود،
در وهلــه نخســت نیازمند ســرمایه
گذاری کالن اســت .از طرفی اجرای
سیاستهای باالدستی خود در حوزه
توسعه صنایع پاالیشی را نیز در دست
اقدام دارد که محدودیت این کشور در
عرضه نفت به بازار را بیشتر میکند.
بر اساس آمار رسمی ،عربستان قصد
دارد تا ســال  ۲۰۲۵میالدی ظرفیت
پاالیشگاهی خود را به  ۲برابر افزایش
داده و به بیش از  ۱۰میلیون بشکه در
روز برســاند که این رقم معادل حدود
تولید کنونی نفت این کشــور است.
در همین راســتا پاالیشگاه  ۴۰۰هزار
بشــکهای جدیدی در منطقه جازان
درمرحله نهایی قرار داشته و به زودی
به بهره برداری میرســد .این راهبرد
ریاض برخالف خواسته ترامپ برای
افزایش صادرات نفت اســت زیرا این
کشــور نه ظرفیت مازادی فع ً
ال برای
افزایش تولیــد دارد و نه میتواند به
صورت پایــدار ،کمبود نفــت ایران،
ونزوئــا و لیبی را در بازار پوشــش

دهد .تولیدکنندگان بزرگ نفتی دارای
 ۶۰روز ذخیــره نفتی صنعتی ۳۰ ،روز
ذخیره نفتی اســتراتژیک هستند که
کاهــش هر یک روز ازایــن  ۹۰روز
میتوانــد قیمتها را تــکان دهد .با
توجه به حساسیت عربستان به ذخایر
مازاد خود در نقش ســوپاپ اطمینان
بازار نفت ،میتوان گفت اســتفاده از
ذخایر نفتی خود به منظور عرضه آن
به بازار بعید به نظر میرسد.
پای حرف مشتریان

در همین حال ،رویترز به تازگی
اعالم کرد کــره جنوبی بهدنبال لغو
معافیتهــا از تحریمهای آمریکا در
ژوئن بــرای دومین ماه هیچ نفتی از
ایران وارد نکرد .واردات نفت کره از
ایران در نیمه اول سال جاری ۳۶.۹
درصد نسبت به ســال قبل کاهش
یافته اســت .این در حالی است که
کره جنوبی پنجمین واردکننده بزرگ
نفت خام و یکی از مشــتریان اصلی
ایران است که از ماه می ،پس از لغو
معافیتها واردات نفــت از ایران را
متوقف کرد .از سویی دیگر صادرات
نفت ایران در  ۶ماه اول ســال تقریب ًا
 ۳.۹میلیــون تن معــادل ۱۵۶۱۵۵
بشکه در روز بود که نسبت به ۶.۱۳
میلیون تــن همین دوره در ســال
گذشــته  ۳۶.۹درصد کمتر شده بود.
بهطور کلی ،واردات نفت کره جنوبی
در ژوئــن  ۲۰۱۹میــادی (خرداد و

به دنبــال آغــاز بــه کار دو
پاالیشگاه بزرگ جدید ،مصرف نفت
خــام چین در ماه ژوئــن  ۷.۷درصد
نســبت به ماه مشابه سال قبل رشد
کــرده و به رکورد جدیدی رســیده
اســت .طبق اعــام اداره ملی آمار
چین ،مصرف نفت خام پاالیشگاهها
در ماه گذشــته سال  ۲۰۱۹میالدی
به  ۵۳.۷میلیون تن ،یا حدود ۱۳.۰۷
میلیون بشــکه در روز رسید و رکورد
جدیدی به ثبت رســاند .رکورد قبلی
مربــوط به ماه آوریــل (فوروردین-
اردیبهشت  ۱۲.۶۸ )۹۸میلیون بشکه
در روز بــود .این نرخ باالی پاالیش
نفت به علت آغاز به کار  ۲پاالیشگاه
بــزرگ جدید صورت گرفته اســت؛
کارخانه پتروشیمی خصوصی هنگلی
کــه در اواخر ماه می ظرفیت خود را
به حداکثر رسانده و روزانه  ۴۰۰هزار
بشــکه را پاالیش میکند و شرکت
پتروشــیمی ژهجیانگ که با ظرفیتی
مشــابه در ساحل شرقی فعالیت خود
را آغاز کرده است .رویترز اعالم کرد
واردات هند در مــاه ژوئن  ۹درصد
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته
کاهــش یافت و بــه  ۴۰.۲۹میلیارد
دالر رسید که پایینترین حد طی ۴
ماه اخیر بود و نشان میدهد مصرف
در سومین اقتصاد بزرگ آسیا کاهش
یافته است.
واردات نفت هند از ایران کاهش
یافت

واردات نفــت هنــد در ژوئن
امســال یعنی یک ماه پــس از لغو
معافیتهــا از تحریم نفتــی ایران
 ۱۳.۳۳درصــد کاهش داشــت و به
 ۱۱.۰۳میلیارد دالر رسید ،افت قابل
توجه واردات نفت هند نشان میدهد
این کشور نتوانسته است جایگزینی
برای نفت ایران پیدا کند.

بزرگترین تحول در تاریخ بازار نفت در  ۶ماه آینده
ســازمان

بینالمللــی

دریانوردی از آغاز ســال  ۲۰۲۰میالدی
اســتانداردهای جدید کاهــش آلودگی
کشتیها را اجرایی میکند.

بــه گــزارش شــبکه خبــری
سیانبیسی ،دهها هزار کشتی در حال
تــردد در اقیانوسهای جهــان ،روزانه
بیــش از  ۳میلیون بشــکه نفت کوره
غلیظ و پرگوگرد را مصرف میکنند .با
این همه ،از آغاز ســال آینده میالدی،
صنعــت کشــتیرانی باید بــه مقررات
جدیدی عمل کند کــه آلودگی گوگرد
را به شــکلی چشمگیر کاهش میدهد.
اســتیو ســویر ،تحلیلگر ارشد مؤسسه
مشاورهای فکتس گلوبال انرژی ،گفت:
این بزرگترین تحــول در تاریخ بازار
نفت است؛ این مســئله تولیدکنندگان
نفت ،معاملهگران ،دارندگان کشتیها،
پاالیشگران ،سرمایهگذاران بازار سهام،
شرکتهای بیمه ،شرکتهای تدارکات
و بانکهــا را تحت تأثیر قرار میدهد و
به همین دلیل تحولی بزرگ به شــمار
میآیــد .با توجه به اینکه کمتر از  ۶ماه
دیگر تا اجرایی شــدن استانداردهای نو
باقی مانده اســت ،پیامدهای گسترده
این تحول را بررسی میکنیم .سازمان
بینالمللی دریانوردی ،تردد کشتیهایی

را که از ســوختی با گوگرد بیش از ۰.۵
درصد استفاده میکنند ،ممنوع میکند.
این در حالی است که سطح کنونی مجاز
گوگرد ۳.۵ ،درصد اســت ،این مقررات
در ســال  ۲۰۱۶میالدی ازســوی این
سازمان تأیید شد .بیش از  ۱۷۰کشور،
از جمله آمریکا ،با تغییر سوخت یادشده
اعالم همراهی کردهاند .کشتیهایی که
از مقررات جدید سوخت پیروی نکنند،
با خطر توقیف روبهرو میشوند و انتظار
میرود در بنادر کشــورهای متعهد به
مقررات جدید ،کشتیها بازرسی شوند.
چرا این مسئله مهم است؟
آنتونــی گورنــه ،مدیر مؤسســه
آردمــور شــیپینگ ،گفــت :این یک

سازمان بینالمللی
دریانوردی ،تردد

کشتیهایی را که از

سوختی با گوگرد بیش
از  ۰.۵درصد استفاده

میکنند ،ممنوع میکند.
این در حالی است

که سطح کنونی مجاز

گوگرد ۳.۵ ،درصد است
تحول بزرگ اســت ،اگر شما صنعت
کشــتیرانی را با بزرگترین کشورهای

مصرفکننده سوخت مقایسه کنید ،این
صنعت در جایــگاه چهارم یا پنجم قرار
میگیرد .وی افزود :ما ســراغ سوختی
از اســاس متفاوت میرویم ،این تحول
بیــش از آنکــه بر صنعت کشــتیرانی
تأثیر داشته باشــد ،بر صنعت پاالیش
نفت تأثیر خواهد داشت .انتظار میرود
مقــررات جدید ،ســبب عرضــه مازاد
نفت کوره با گوگرد باال شــود و تقاضا
بــرای فرآوردههای نفتــی همخوان با
مقررات جدید را باال ببرد .این مســئله
بهویژه بــرای تولیدکننــدگان نفت در
خاورمیانــه ،همچون عربســتان مهم
است ،زیرا آنها بهشــدت به تولید نفت
خام با گوگرد باال متکی هســتند .فشار
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زیادی به صنعت کشــتیرانی وجود دارد
تا آلودگیهــای گوگرد را کاهش دهد،
زیرا این آلودگیها از ترکیبات عمده در
بارانهای اسیدی هستند که به گیاهان
و حیاتوحش آســیب میزنند و سبب
اســیدی شــدن اقیانوسها میشوند.
مالکان کشــتیها با استفاده از سوخت
کم گوگــرد ،کاهش ســرعت حرکت،
نصب ســازوکارهای تصفیه گاز اگزوز
(اســکرابر) ،یا اســتفاده از سوختهای
دیگر و گرانتر ،همچــون گاز طبیعی
مایع شده (الانجی) ،میتوانند آلودگی
گوگــرد خــود را به میزانی چشــمگیر
کاهش دهند .بعضی از کشتیها تصمیم
خواهند گرفت از اسکرابر استفاده کنند،
اســکرابر ،برای حذف اکسید گوگرد از
موتور کشتی و گازهای اگزوز ،طراحی
شدهاند .یک کشتی مجهز به اسکرابر،
میتواند به استفاده از نفت خام سنگین
ادامه دهد ،زیرا آلودگی اکســید گوگرد
آن به میــزان مورد تأییــد در مقررات
جدید کاهــش مییابد .طبــق برآورد
تحلیلگران ،صنعــت کانتینر به احتمال
زیاد از جمله صنایعی است که بیشترین
آســیب را از مقررات جدیــد متحمل
میشود ،زیرا هزینههای آنها حدود ۱۰
میلیارد دالر افزایش مییابد.

سیاســتهای دونالد ترامپ در حوزه انرژی دارای آثار شــگرفی
بر بازارهای جهانی بوده اســت ،بهنحوی که آمریکا در دوران ریاســت
جمهوری وی موفق به افزایش تولید نفت خود از یک سو و پیشی گرفتن
از بزرگترین تولیدکنندگان نفت همچون روسیه و عربستان شده است.
افــزون بر این ،تالش ترامپ برای تغییر قانون صادرات نفت از ســوی
شرکتهای آمریکایی ،عم ً
ال این کشور را به یکی از صادرکنندگان نفت
مبدل کرده اســت .سرمایهگذاری عظیمی که روی نفت شیل نیز انجام
شــده حکایت از آن دارد که آمریکا رویکرد نوینی را در بازارهای جهانی
انرژی دنبال میکند و قصد دارد میزان تاثیرگذاری خود را افزایش دهد .در این بین ،سیاستهای
جدید آمریکا بیش از همه تولیدکنندگان ســنتی نفت در منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده
است ،به نحوی که پیشبینی میشود این کشورها در آینده اگر اقدامی جدی در مقابل آمریکا اتخاذ
نکنند ،با چالشهای فراوانی مواجه خواهند شد.
خیز آمریکا ـ افول خاورمیانه

مطابق با آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا ،تولید نفت این کشور در سال  ۱.۳۶ ،۲۰۱۹میلیون
بشکه در روز رشد کرده و به  ۱۲.۳۲میلیون بشکه رسیده است .همچنین در سال  ۲۰۲۰تولید نفت
آمریکا  ۹۴هزار بشکه در روز رشد میکند که هزار بشکه در روز بیشتر از پیشبینی قبلی است .با
وجود کندی رشد تولید در سال  ۲۰۱۹اداره اطالعات انرژی آمریکا انتظار دارد تولید نفت آمریکا در
ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰به رکورد جدیدی صعود کند و میزان تولید تا پایان سال  ۲۰۲۰به طور
میانگین به  ۱۳.۵میلیون بشکه در روز افزایش یابد .بخش مهمی از علت رونق تولید نفت آمریکا
به فعالیت صنعت شــیل مرتبط میشــود که کمک کرده ایاالت متحده در تولید نفت از روسیه و
عربســتان سعودی پیشی گیرد و به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شود .افزایش تولید
نفت آمریکا تنها به پیشی گرفتن ایاالت متحده از کشورهای تولیدکننده نفت منتهی نشده ،بلکه
مهمترین تأثیر این مســئله در کاهش بهای انرژی خود را نشان داده است .به نحوی که بخشی
از دلیل کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر ،به فراوانی در عرضه و افزایش صادرات شرکتهای
آمریکایی مرتبط است .در این بین عرضه گسترده نفت در بحبوحه جهش صادرات از سوی آمریکا،
تولیدکنندگان دیگر بهخصوص کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه را دچار مشکالت عدیدهای
کرده است ،به نحوی که برخی وادار شدهاند نفت خود را ارزانتر عرضه کنند .به عنوان مثال ،گرید
نفتی موربان ابوظبی تحت فشار ناشی از افزایش عرضه آمریکا برای چهارمین ماه متوالی پایینتر
از قیمت فروش رسمی خود به آسیا عرضه شده که در دو سال گذشته بیسابقه بوده است .با وجود
اینکه شــرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) قیمت پایه این گرید نفتی را به مدت چهار ماه متوالی
کاهش داده اســت ،محمولههایی که برای بارگیری در چهار ماهه نخست سال  ۲۰۱۹خریداری
شدند با تخفیف پنج تا  ۴۰سنت در هر بشکه فروخته شدهاند .افزون بر این ،عربستان نیز ناگزیر
شــده است قیمت تمام درجات نفت خامی را که در ماه ژوئن به سمت آمریکا میرود پایین آورد.
ســعودیها که متوجه وضع وخیم بازار در سایه سیاستهای آمریکا شدهاند ،تصمیم گرفتهاند از
آوریل امسال صادرات نفتخام خود را به روزانه  ۷میلیون بشکه کاهش دهند تا به این ترتیب از
ارزان شدن نفت جلوگیری کنند .این در حالی است که پیشتر عربستان اعالم کرده بود به منظور
جایگزینی نفت ایران دست به افزایش تولید خواهد زد.
تأثیر بر بازارهای جهانی

سیاســتهای دولت آمریکا در حوزه انرژی و رویکرد افزایش تولید نفت چند تأثیر مهم بر
بازارهای جهانی انرژی گذاشته است:
 .۱افزایش تولید نفت آمریکا موجب شده بازارهای جهانی واکنش منفی قابل توجهی نسبت
به کاهش یا قطع صدور نفت یک یا چند تولیدکننده عمده نفت نشان ندهند .هماکنون صادرات
نفت ونزوئال به کمترین حد خود رسیده و لیبی به دلیل جنگ داخلی در وضع نامشخصی از تولید و
صادرات قرار دارد .همچنین صادرات نفت ایران نیز به دلیل تحریمها و فشارهای یکجانبه آمریکا
تا حد زیادی محدود شــده است .با این حال بازارهای جهانی واکنش چندان قابل توجهی به این
کاهش یا قطع صادرات نفت توسط کشورهای تولیدکننده سنتی نشان نمیدهند .دلیل اصلی این
موضوع ،جایگزینی بخشی از کمبودها در بازار توسط نفت آمریکا است.
 .۲افزایش تولید نفت آمریکا در طول سالهای گذشته سبب افزایش بینیازی این کشور از
تأمین نفت خود از منطقه خاورمیانه و خلیج فارس شده است .آمریکا در سال  ۲۰۰۸میالدی حدود
 ۳۸۶میلیارد دالر صرف واردات نفت کرده بود که این رقم در سال  ۲۰۱۸میالدی به  ۵۳میلیارد
دالر کاهش یافته است .همچنین واردات نفت آمریکا از کشورهای عضو اوپک به کمترین میزان در
 ۳۲سال گذشته رسیده است .این کشور هماکنون روزانه تنها  ۲.۱۸میلیون بشکه نفت از کشورهای
عضو اوپک وارد میکند ،به همین دلیل نیز آمریکا در سالهای اخیر راحتتر دست به اقدامهایی
همچون اعمال تحریمهای نفتی علیه کشورهای تولیدکننده نفت در این منطقه زده است.
 .۳اقدام آمریکا در افزایش تولید نفت خود موجب کم اثر شــدن تصمیمهای سازمانهایی
همچون اوپک شده اســت .طرح تثبیت تولید نفت که با همراهی کشورهایی مثل روسیه موفق
شده بود قیمت طالی سیاه را در بازارهای جهانی افزایش دهد ،عم ً
ال با افزایش تولید و همچنین
افزایش صادرات نفت آمریکا تاثیرات اولیه خود را از دست داده است .به این ترتیب آمریکا همچون
یک بازیگر مخرب در بازار نفت وارد شــده و تمام تالشها برای به تعادل رســاندن بازار را ناکام
گذاشته است.
چالشی برای آینده

دولت ترامپ یک سیاست چند وجهی را در حوزه انرژی دنبال میکند .به نحوی که از یک
ســو دســت به افزایش تولید نفت و صادرات آن میزند تا بهای جهانی نفت را برای دستیابی به
مقاصد سیاسی خود پایین نگه دارد و از سوی دیگر با به راه انداختن جنگ تجاری با کشورهایی
همچون چین ،بر روند رشــد جهانی اقتصاد تأثیر منفی گذاشته و سبب کاهش مصرف انرژی در
سطح جهانی میشود .در واقع آمریکا صرف ًا با افزایش تولید نفتخام خود به کنترل بازارهای جهانی
و کاهش بهای نفت نمیپردازد ،بلکه این کشور از روشهای غیرمستقیم نیز در حال تاثیرگذاری بر
بازار انرژی است .به عنوان مثال چین که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان بهشمار میرود ،به
دلیل سیاستهای دولت ترامپ با ابهامهای فزایندهای در حوزه تجارت خارجی مواجه شده است.
به نحوی که آمارهای رســمی حکایت از کاهش صادرات و واردات چین در ماههای گذشته دارد.
در ژاپن نیز ســفارش ماشینآالت بهشدت کاهش یافته که این موضوع نشانهای از محدود شدن
هزینه ســرمایه شــرکتها در نتیجه جنگ تجاری میان آمریکا و چین است .قاعدت ًا هر چه ابعاد
جنگ تجاری آمریکا با سایر کشورها دامنهدارتر و از میزان رشد جهانی اقتصاد کاسته شود ،مصرف
انرژی هم کاهش خواهد یافت و در این بین کشورهای خاورمیانه که بهصورت سنتی تولیدکننده
نفت بودهاند و به درآمد حاصل از فروش آن وابستگی دارند ،با چالشهای بیشتری مواجه خواهند
شد.افزون بر افزایش تولید نفت آمریکا ،مسائل دیگری نیز سبب کاهش سرمایهگذاری و تقاضای
نفت در کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس شدهاند .از جمله آنها میتوان به وجود ناامنی گسترده
ناشی از تغییر و تحوالت انقالبی در کشورهای عربی و همچنین بروز و ظهور گروههای تروریستی
در منطقه اشــاره کرد که هر یک موجب بیثباتی و در نتیجه ،عدم رغبت شــرکتهای بزرگ به
ســرمایهگذاری در خاورمیانه و خلیج فارس شده است .همچنین کاهش میزان مصرف نفت هم
از دالیل مهم دیگر در کاهش تقاضای نفت به شــمار میآید .اگرچه مصرف نفت در کشورهایی
همچون چین در طول ســالهای گذشته رو به تزاید بوده ،اما بیشتر کشورهای اروپایی به سمت
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کردهاند .به همین دلیل مصرف نفت هماکنون نسبت به
دهههای پیش با کاهش مواجه شــده اســت .مجموع عوامل فوق سبب کاهش سرمایهگذاری و
همچنین توجه کمتر شــرکتهای بزرگ به نفت کشورهای خاورمیانه نسبت به دهههای گذشته
شده است.

هفته نامه رسارسی

آدرس كانال تلگرامي:
@daneshenaft

کسری غفوری عضو جدید هیات مدیره
شرکت نفت ایرانول شد

طی حکمی از ســوی مهندس محمود مخدومــی مدیرعامل

شرکت سرمایهگذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) کسری
غفوری بــه عنوان عضو موظف هیات مدیره شــرکت نفت ایرانول
منصوب شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی و تبلیغات
شــرکت نفت ایرانول ،بر اســاس این حکم آقای کسری غفوری
به عنوان نماینده شــرکت ســرمایهگذاری نفت ،گاز و پتروشیمی
تأمین (تاپیکو) به ســمت عضــو موظف هیات مدیره شــرکت
ایرانول منصوب و حکم وی توســط مهندس اسفندیاری معاون
نظارت بر امور شــرکتهای هلدینگ تاپیکو به وی تقدیم شد .در
بخشــی از حکم وی آمده است« :امید اســت با اتکال به خداوند
متعال در پیشبرد اهداف و سیاستهای مجموعه تأمین اجتماعی
اهتمام ورزید .از خداوند ســبحان ،توفیق روزافزون برای جنابعالی
و همکاران را خواســتارم» .عضو جدید هیات مدیره دانشــجوی
دکتری صنایع بوده و از جمله سوابق وی میتوان به عضو هیات
مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان ،رییس هیات مدیره و قائم
مقام شــرکت صنعتی معدنی گروه توسعه ملی ،عضو هیات مدیره
شرکت گســترش معادن و صنایع معدنی زرشــوران و مدیریت
بازرگانی شــرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
اشاره کرد .گفتنی است؛ پیش از این دکتر مهرداد محققزاده عضو
موظف هیات مدیره شــرکت نفت ایرانول بود که اخیرأ با صدور
حکمی معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی شد.

اصطالحات طرح حمایت از توسعه صنایع
پاییندستی نفت خام تعریف شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصطالحات طرح حمایت از

توســعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از
سرمایه گذاری مردمی را تعریف کردند.

نمایندگان مجلس شــورای اســامی در جلسه علنی امروز،
ماده یک طرح حمایت از توســعه صنایع پاییندستی نفت خام و
میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را بررسی کرده
و ماده یک آن را به تصویب رساندند.
براســاس این ماده اصطالحات این قانون در معانی مشروح
ذیل به کار میرود:
الــف – طرح :طرحهای ایجاد تاسیســات پاالیشــگاهی و
پتروپاالیشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب
پیچیدگی باالتــر در بخش غیردولتی ،همچنین بهینهســازی و
ارتقــای کمیت و کیفیت فرآوردههای پاالیشــگاههای موجود به
نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها به محصوالت سبکتر تقطیر
اختصاص یابد.
ب_ مجــوز :مجوز صادره مطابق بــا جزء  ۴بند «پ» ماده
 ۳قانــون وظایــف و اختیارات وزارت نفت که براســاس طراحی
و محاســبات فنی و اقتصادی طرح پیشــنهادی و مشــخصات
فرآوردههای تولیدی توسط وزارت نفت ارزیابی و صادر میشود و
شامل مقدار خوراک و تنفس خوراک برآورد میشود.
پ – شــرکت مجری طرح :شــخصیت حقوقــی مالک و
دارای مجوز اجرای طرح اســت که صرف ًا میتواند مجری یکی از
طرحهای موضوع این قانون باشد.
ت _ تنفس خوراک :اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن
از زمان شــروع بهرهبرداری طرحهای موضوع این قانون به تعداد
روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه گذاری ارزشگذاری شده
در مجوز صادره باشــد و به عنوان تســهیالت به شرکت مجری
طرح محسوب میشود.

هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد ،رئیس
جمهور این کشــور اعالم کرد که تحریمهای نفتی ایران در
آبان ماه  ۱۳۹۷بازخواهند گشت .آمریکاییها هدف از تحریم
نفتی علیه ایران را به صفر رســاندن صادرات نفت کشورمان
به منظور کاهش درآمدهای دولت اعالم کردند .شب گذشته
وزیــر نفت ایران در گفتوگوی ویــژه خبری گفت :من فکر
میکنم یکی از دالیلی که این تحریمهای نفتی را علیه ایران
و ونزوئال اعمال کردند این اســت که برای فروش نفت خود
بازار باز کنند.

دبير تحريريه:قاسم مددي

صاحب امتياز ،مدير مسوول و سردبير:

مدير هنري:هادي قهرماني

()madadi.ahmad1@gmail.com

مدیر بازرگانی :محسن آقایی شکیب

احمد مددي طائمه

اخبار نفت

دونالــد ترامپ رئیــس جمهور آمریــکا در هجدهم
اردیبهشــت ماه ســال گذشــته ،خروج آمریکا از برجام را
اعالم کرد .وی در ســخنرانی خود بعــد از خروج آمریکا از
برجام وعده داد کــه تحریمهای ایران در مدت  ۹۰روزه و
 ۱۸۰روزه باز خواهند گشــت .تحریم نفتی ایران  ۱۸۰روزه
گنجانده شــده بود؛ یعنی از  ۱۴آبان  ۱۳۹۷هر گونه معامله
با شرکت نفت ایران ،شرکت ملی نفت کش ایران ،شرکت
بازرگانی نفت ایران (نیکــو) و خریداری نفت ،محصوالت
نفتــی و محصوالت پتروشــیمی از ایران ممنوع شــد .در
رســانهها هدف آمریکا از این تحریمها ،کاهش درآمدهای
دولــت ایران از طریق به صفر رســاندن فروش و صادرات
نفت ایران اعالم شد .آمریکا علیرغم تمام تالشهای خود
هرگز نتوانست فروش نفت ایران را در مهلت  ۱۸۰روزه به
صفر برساند و به همین دلیل در آبان ماه سال گذشته اعالم
کرد که هشــت کشور چین ،هند ،کره جنوبی ،ژاپن ،ترکیه،
اســپانیا ،یونان و ایتالیــا از تحریمهای نفتی ایران به مدت
شــش ماه معاف هستند .زمان پایان معافیتهای نفتی این

نشاني :تهران -خيابان فاطمي -خيابان يكم -كوچه سمندر  -پالك  - 7واحد سوم
صندوق پستي15875-3398 :

نشانی اینترنتی:

www.daneshenaft.ir

تلفن 88965531-88982228:فاكس88965408 :
 چاپ :نشر چاپ اميد ايرانيان

دانش نفت بررسی کرد؛

چالشهای پیش روی پیمانکاران در اجرای طرحهای نگهداشت و
ازدیاد تولید مخازن منتخب()EPC/EPD Projects
شقایق حسینی

بزرگترین و برجستهترین

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چالش پیش روی پیمانکاران

Hosseini.shaghayegh@gmail.com

بــا شــروع
مجــدد تحریمهای
آمریکا علیــه ایران،
«اقتصــاد مقاومتی»
بــه عنــوان راهکار
اساســی در پی مقاوم
سازی و بحران زدایی
نهادهای اقتصادی مطرح گردید .بی شک
صنعت نفت به عنوان اصلیترین صنعت
کشور از این مهم مستثنی نبوده و در این
راستا سیاســتهایی را به منظور کاهش
هزینهها ،افزایش بهره دهی ،سودآوری و
افزایــش تولید با بهره مندی حداکثری از
تواناییهــای داخلی اتخاذ نموده که ازآن
جمله میتوان به طرحهای نگهداشــت و
افزایش تولید از مخازن نفتی که به دلیل
ورود به نیمه دوم عمر خود دچار کاهش
فشار و تولید شده بودند ،اشاره نمود.
این طرحها که بعدها به پروژههای
 EPC/EPDهمراه با تأمین مالی شناخته
شدند ،برای  35میدان از میادین نفتی سه
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،نفت
مناطق مرکزی ایــران ونفت فالت قاره
تعریف گردیدند.
تنها تفاوت این طرحها با ســایر
پروژههای معمــول  EPCیا  ،EPDدر
نحــوه پرداخت مالی آنها میباشــد.
در این طرحها ،شــرح کارهای اساسی
پروژه در بخش سطح االرضی و تحت
االرضی به صورت چندین بسته کاری
تعریف شــدهاند که در صورت تکمیل
شدن هر بســته کاری و تحویل موقت
آن بــه کارفرمــا %80 ،هزینــه انجام
شده توســط پیمانکار از طرف کارفرما
پرداخــت میشــود و  %20باقیمانده
بصورت پرداخت معوق با دوره پرداخت
 2ســاله همراه با هزینه تأمین مالی آن
انجام خواهد شد.
اگرچــه ایــن طرحها بــه گونهای
طراحــی گردیدهاند صنعت نفت را هرچه
بیشتر در راســتای نیل به اهداف اقتصاد
مقاومتی یــاری نمایند ،اما کماکان مانند
کلیــه فعالیتهایی که بــرای اولین بار
طراحی و اجرا میگردند دارای مشکالت
و نقطه ضعفهایی میباشند که امید است
با همفکری ،همدلــی و همراهی هرچه

تهیه پیشنهاد مالی و ارائه قیمت
نهایی اجرای پروژه بود ،این

مسئله به دالیل بسیار مختلفی

برای پیمانکاران به عنوان یک
چالش طاقت فرسا محسوب

میشد به گونهای که تعدادی

از مناقصه گران از ادامه حضور
در مناقصات اولیه انصراف
دادند

بیشتر مســئولین محترم در وزارت نفت،
شــرکت ملی نفت ایران و شــرکتهای
پیمانــکاری ،ایــن طرحهــا در آینده به
صورت هرچه صحیحتر ،مطابق با برنامه
زمانبندی پیش بینی شده ،کمترین هزینه
و بیشترین بهره و بازدهی در جهت منافع
مردم و صنعت نفت ایران به انجام برسند.
چالشها

چالشهای پیش روی پیمانکاران از
همان زمان توزیع اســناد مناقصه و شرح
کار طرحها آغاز گردید .اسناد مناقصه در
چندیــن نوبت اصالح گردیــد و مجموع
این اصالحات بیش از یک سال به طول
انجامید .عــاوه بر ایــن ،چندین نوبت
تاریخ بازگشایی پیشــنهادات پیمانکاران
به دالیل نامعلوم و بعض ًا بدون درخواست
مناقصه گران به تأخیر میافتاد که منجر
به ایجــاد هزینههای زیاد و مشــکالت
فراوان برای پیمانکاران به منظور تمدید
و به روزرســانی ضمانت نامههای بانکی
گردید.
مســلم ًا ،بزرگترین و برجستهترین
چالــش پیــش روی پیمانــکاران تهیه
پیشنهاد مالی و ارائه قیمت نهایی اجرای
پروژه بود .این مســئله به دالیل بســیار
مختلفی بــرای پیمانکاران به عنوان یک
چالش طاقت فرســا محسوب میشد به
گونهای که تعــدادی از مناقصه گران از
ادامه حضــور در مناقصات اولیه انصراف
دادند .برخــی از مهمترین این دالیل به
شرح زیر میباشد:
 -1شرح کار بســیار وسیع ،بعض ًا

گنــگ و نامفهوم و دائمــ ًا در حال تغییر،
و مشــخص نبــودن مــرز دقیــق بین
مســئولیتهای کارفرمــا و پیمانکار ،در
مناقصات اولیه
 -2نوســانات قیمــت ارز،
پیچیدگیهــای نظام چنــد نرخی بودن
آن (بر اســاس اسناد مناقصه ،پیمانکاران
ناچار به پرداخت بیشترهزینه ها به یورو و
دریافت معادل ریالی آن در بازپرداختها
بودند که نوســانات شــدید ارزی امکان
محاسبات دقیق و پیش بینی ریسکهای
مالی را تقریب ًا غیرممکن ساخته بود)
 -3از آنجایــی کــه قســمتی از
خریدهای پیمانکاران (اعم از خرید کاال،
تجهیزات و یا خدمات) ناگزیر به صورت
ارزی خواهد بود ،تقریب ًا در اکثر منقصات
برگزار شــده ،ارز تخصیص داده شده به
این طرحهــا ارز واقعی مورد نیاز پروژه را
پوشــش نمیداد و این امر پیمانکاران را
در محاســبات خود دچار مشکالت جدی
ساخته بود.
 -4اگرچــه در این نــوع قراردادها
ظاهراً تأمین  %20از ســرمایه مورد نیاز
پروژه بر عهده پیمانکاران میباشــد ولی
پس از بررســیهای اقتصــادی دقیق و
تهیــه جریان نقدینگی پروژه ،مشــاهده
میگــردد که به دلیل نحــوه بازپرداخت
هزینهها Exposure،آنها به حدود %60
ارزش کل پروژه میرسد که در وضعیت
کنونی رقم بسیار قابل توجهی میباشد
 -5دامنه قابل قبول پیشنهاد مالی
که تابعی از برآورد به هنگام کارفرما،

قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران و
تعداد آنها بود ،شدیدا ً نحوه محاسبات
پیمانــکاران را تحت تأثیر قرار داده به
گونهای که برخی پیمانکاران به جای
برآورد هزینههای واقعی خود ،اقدام به
محاســبه قیمتی مینمایند که از بازه
مجاز خارج نباشــد .عالوه بر این ،در
برخی مناقصات قیمت برآورد کارفرما
در اسناد مناقصه ذکر نگردیده که این
امر مشــکالت پیمانــکاران در تعیین
قیمت مناسب واقع در بازه قابل قبول
را دو چندان مینماید
 -6هزینههای تأمیــن مالی برای
این طرحهــا حداکثر  6درصــد در نظر
گرفتــه شــده و این در حالی اســت که
معمــو ًال پیمانکاران مجبــور به پرداخت
هزینهای تقریب ًا  3برابر این عدد میباشند.
یکی دیگــر از چالشهای پررنگ
پیــش روی پیمانــکاران ایــن پروژهها
مربوط به مــدت زمان فشــرده در نظر
گرفته شــده برای اجرای شــرح کار این
طرحها میباشــد .زمان حداکثری اجرای
این طرحها  24مــاه بوده در صورتی که
طراحی و ساخت و تأمین برخی تجهیزات
در شــرایط تحریم و ســخت کنونی به
زمانی بیش از گذشــته نیــاز دارد که به
تبع آن باعث انحــراف پیمانکار از برنامه
زمانبنــدی مورد نظر گشــته کــه نهایت ًا
تمامی ریسکهای آن نیز متوجه پیمانکار
خواهد بود.
در برخی از طرحها نیز بر اساس
زمان فشــرده در نظر گرفته شده برای

بزرگترین تولیدکننده نفت چه میخواهد؟

بازارگشایی نفتی به سبک یانکیها!

هشت کشور ،اول ماه می  ۲۰۱۹مصادف با  ۱۱اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۸بود .در دوم اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۸کاخ ســفید
با انتشــار بیانیهای از تصمیم دونالــد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا برای عــدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران برای
دیگر کشورها خبر داد .در این بیانیه آمده بود :ترامپ تصمیم
گرفته که دیگر معافیتها بابت خرید نفت از ایران را که در
ماه می تمام میشــود ،تمدید نکند .این موضوع برای این
اســت که صادرات نفت ایران به صفر رسانده و اصلیترین
درآمــد دولت ایران از آن گرفته شــود .در ادامه بیانیه ذکر
شده بود :ایاالت متحده آمریکا ،عربستان سعودی و امارات
متحده عربی ،سه عضو اصلی تولید انرژی جهان به همراه
دوستان و متحدان متعهد هستیم که تقاضای کافی در بازار
جهانی نفت ادامه پیدا کنــد .ما توافق کردیم که تصمیمی
زمان بندی شــده بگیریم تا اطمینان دهیم تقاضای جهانی
در پی کنار گذاشتن نفت ایران از بازار فراهم خواهد شد.
در یک سال گذشته ،دولت آمریکا به رغم تحریم نفتی
ایران ،نفت ونزوئال را نیز تحریم کرده اســت .حاال پرسش
اساسی این است که آیا واقع ًا هدف دولت آمریکا از تحریم
نفتی ایران و ونزوئال تنها کاهش درآمدهای این دو کشــور
به منظور وارد کردن فشار حداکثری به حکومتهای آنها
بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش ،باید به صحبتهای
شــانزدهم تیر ماه  ۱۳۹۸بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفت در
گفتوگوی ویژه خبری شــبکه دو رجــوع کنیم .وزیر نفت

در پاســخ به این پرسش مجری که آیا رفتار آمریکا از یک
مصــرف کننده عمده به یک تولیدکننده عمده در بازار نفت
تغییری کرده اســت یا خیر ،گفت :من فکر میکنم یکی از
دالیلــی که این تحریمهای نفتــی را علیه ایران و ونزوئال
اعمال کردند ،این اســت که برای فروش نفت خود بازار باز
کنند .وی با بیان اینکه آمریکا ظرف دو سال یعنی در فاصله
جــوالی  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۱۹میزان تولید نفت روزانه خود را ۳
میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه افزایش داده است ،گفت :آمریکا
هم اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت در دنیاست و پس از
آن روسیه با بیش از  ۱۱میلیون بشکه در روز و عربستان با
بیش از  ۹میلیون بشکه در روز در جایگاه بعدی است .وزیر
نفت با بیان اینکه اگر مالک مقایسه را ژانویه ( ۲۰۱۷اولین
ماه میالدی) در نظر بگیریم به این میزان تولید نفت آمریکا
میتوان روزانه  ۵۰۰هزار بشــکه دیگر اضافه کرد ،یعنی در
مجموع افزایش تولید نفت آمریکا از ژانویه  ۲۰۱۷تا جوالی
 ۲۰۱۹روزانه  ۳میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه بوده است ،گفت:
ایــن موضوع (افزایش تولید نفــت آمریکا) به هیچ وجه در
محاســبات اوپک دیده نشــده بود و کســی در بازار تصور
نمیکرد آمریکا با چنین سرعتی به تولید خود بیفزاید .زنگنه
ادامه داد :این مقدار تولید نفت نیازمند بازار است و با کاهش
تولید عادی نفت اوپــک (کاهش یک میلیون و  ۲۰۰هزار
بشکهای) جبران نمیشد و در نتیجه آمریکا باید شوکهایی
به بازار وارد میکرد تا بتواند برای خود بازار پیدا کند .بخشی

از تحریمها در این جهت اســت که آمریکا بتواند به تولید و
توســعه شیل اویل ادامه دهد .دادههای نمودار زیر از سایت
اداره اطالعات انرژی آمریکا اســتخراج شده است .آخرین
اطالعات موجود در این ســایت مربوط بــه آپریل ۲۰۱۹
میباشد .همان گونه که دیده میشود در دو سال اخیر تولید
نفت آمریکا رشد چشمگیری را داشته است.

بازارگشــایی نفتی به ســبک یانکیها؛ آیــا آمریکا
با تحریــم تنها به دنبال کاهش درآمدهــای نفتی ایران و
ونزوئال بود؟ این موضوع نشان میدهد که اعمال تحریمها
علیه ایــران و ونزوئــا تنها با هدف کاهــش درآمدهای
این دو کشــور نبوده بلکــه آمریکا به دنبال بازارگشــایی
بــرای تولید نفت خود بوده اســت .گواه ایــن موضوع نیز
فروش نفت این کشور به مشــتریهای نفتی ایران بعد از
تحریمهاســت .آخرین اقدام آمریــکا در این زمینه ،مربوط
به فروش یک محموله نفتی به پاالیشــگاه دولتی مانگالور

شــرح کار مربوطــه ،نیازمند اجرای
همزمان چندین عملیــات خواهد بود
کــه نتایج آنهــا بی تأثیــر از دیگری
نخواهد بــود .به عنوان مثــال اگر به
دلیل محدودیتهای برنامه زمانبندی،
پیمانــکار ناگزیر به اجــرای عملیات
لرزه نگاری و حفاری به طور همزمان
و مــوازی شــود ،در این صــورت بر
متخصصان این صنعت پوشیده نیست
که نتایج حاصل از عملیات لرزه نگاری
در چنیــن شــرایطی چنــدان دقیق و
قابل اســتناد نخواهد بود .گفتنی است
که علیرغــم برنامه جامع و تاکید مقام
محترم وزارت نفت در طراحی ،ساخت
و بومی ســازی ده قلــم از کاالهای
اساســی صنعــت نفت و بــا توجه به
موفقیت برخی شــرکتهای ایرانی در
بومی ســازی پارهای از این تجهیزات،
در شــرح کار تهیه شده توسط کارفرما
در برخی از ایــن میادین از تجهیزاتی
نام برده شده است که برای تأمین آنها
ناگزیر به واردات از خارج از کشــور و
تحمل هزینههای هنگفت آنها خواهیم
بود .به عنــوان مثال ،در بســیاری از
چاهها اســتفاده از پمپهای  ESPدر
دستور کار قرارگرفتهاند که تکنولوژی
ســاخت و تولید آنها در کشــور وجود
ندارد و در چنین مواردی انتظار میرود
که به منظــور جلوگیری از توقف روند
پیشــرفت طرحها ،مسئولین محترم در
نهادهــای کارفرمایــی همکاری الزم
را با شــرکتهای پیمانکاری به عمل
آورده و امکان تغییر شرح کار مربوطه
و انتخاب مناســبترین و در دسترس
ترین روشهای فرازآوری مصنوعی را
در اختیار پیمانکاران قرار دهند.

هند در  ۱۴تیر ماه  ۱۳۹۸بوده اســت .رویترز در این مورد
نوشت :ام ونکاتش ،مدیرعامل شرکت دولتی پاالیشگاهی
و پتروشــیمی مانگالور گفته اســت ،این شرکت نخستین
محمولــه نفت تاندر هورس آمریکا را از طریق یک مناقصه
برای تحویــل در نیمه اکتبر خریداری کــرد و این دومین
محموله نفتی خریداری شــده از آمریکاست .این قرارداد به
دنبال جبران نبود نفت ایران با افزایش خرید از آمریکا بسته
شــده است .شایان ذکر است ،هند از جمله خریداران عمده
نفــت ایران بود و تا قبل از تحریمهــای نفتی اخیر آمریکا
علیه ایران ،روزانه بین  ۴۵۰تا  ۴۸۰هزار بشکه نفت از ایران
وارد میکرد .با اجرایی شدن مرحله اول تحریم نفتی آمریکا
در آبان ماه سال گذشته ،ایاالت متحده به هند اجازه داد ،به
واردات روزانه ســیصد هزار بشکه نفت از ایران ادامه دهد،
اما مدت معافیت در اردیبهشت ماه سال جاری منقضی شد.
همچنین تا قبل از خروج آمریــکا از برجام ،صادرات نفتی
ایران روزانه به دو میلیون و  ۵۰۰هزار تا دو میلیون و ۷۰۰
هزار بشکه میرســید که پس از اجرایی شدن تحریمهای
نفتی این میزان به حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشــکه
تنزل پیدا کــرد .طبق آخرین گزارش آژانــس بین المللی
انرژی که در  ۲۴خرداد ماه سال جاری منتشر شد ،صادرات
نفت ایران در ماه می  ۲۰۱۹نســبت به ماه قبل حدود ۴۸۰
هزار بشــکه افت داشته و به حدود  ۸۱۰هزار بشکه رسیده
است؛ بنابراین ،تنها با تحریم نفتی ایران ،هم اکنون عرضه
نفت جهانی روزانه بیش از  ۱.۸میلیون بشکه کاهش یافته
که آمریکا ســعی دارد افزایش نفت خود در سالهای اخیر
را جایگزین آن کند.

