شماره

مهندس بابایی ،مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیدر گفتگو با دانش نفت تاکید کرد:
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براي اجراي پروژه ها منتظر خارجي ها نمي مانيم
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شنبه

مهندس بابایی :در حرکت مهم و راهبردی داخلی سازی کوتاه نمیآییم

م
سال چهاردهم  7000  /تومان   /امارات  5دره 

بزرگترین مسئولیتی که به عنوان مسئولیت اصلی برای شرکت مدیریت توسعه به عنوان یک شرکت پروژه محور قائل هستم
این است که نیروی «پروژه محور» تربیت میکنیم و برای همین هم بخش «مرکز تحقیقات مدیریت پروژه» داریم
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www.daneshenaft.ir

دانش نفت از بیست و دومین همایش  IMI100گزارش میدهد؛

تثبيتجايگاه
شركتهايپتروشيمي
در ميان  ١٠٠شركت برتر
در بیست و دومین همایش  500 IMI100شرکت برتر کشور معرفی و تقدیر شدند

دکتر کیانی بختیاری ،مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی :شرکتهای بزرگ مسئولیت
پذیری در قبال جامعه را توسعه میبخشند

هلدینگ خلیجفارس رتبه نخست میان  ۵۰۰شرکت بزرگ کشور را به دست آورد و
حائز رتبه نخست شرکتهای ایرانی از نظر بیشترین سودآوری شد و با صادرات ۲.۶۸
میلیارد دالری در جایگاه نخست برترین شرکتهای ایرانی ایستاد ،همچنین به عنوان
برترین شرکت از نظر باالترین رتبه فروش و خلق ارزش افزوده ،رتبه دوم باالترین ارزش
بازار و رتبه ششم با بیشترین داراییها قرار گرفت
8و9

تامین پایدار گاز بخش خانگی حتی در دورترین نقاط کشور اولویت
اول و خط قرمز شرکت گاز است؛

رکوردهای تاریخی برای مصرف گاز خانگی

سرمای کم نظیر زمستان امسال موجب شده تا رکورد مصرف گاز در بخش خانگی در
کشور شکسته شود ،سال گذشته در همین زمان میزان مصرف گاز  ۵۲۰میلیون مترمکعب در
روز بود که اکنون این عدد به حدود  ۶۰۰میلیون متر مکعب افزایش یافته است

6

پایان انحصار غول آمریکا در بازار کاتالیست صنعت نفت؛

ایران شاگرد اول تولید کاتالیست
در اوپک شد

7

یادداشتهایتحلیلی
11
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رقابت ترکیه و روسیه
برای تصاحب منابع
غنی نفت و گاز لیبی

احمد مددی

انقالب در صنایع
تکمیلی پتروشیم 
ی
استان ایالم با راه اندازی
واحد پلی پروپیلن

جواد قیصریان فرد

5

3

آینده نفت و اولویت
امروز ایران

رضا دهقان

5

ضرورت اصالح
یارانههای پنهان

یاسر میرزایی

الیحه نفتی
بودجه ! 99؟

محمد حسینی

2

تحلیل
گفتمان

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

از ابتدای سال ۹۹؛

یادداشت اول

طرحارتقاینظامسالمتکارکنانصنعتنفتعملیاتیمیشود
فرزین مینو :واگذاری سازمان بهداشت و درمان نفت مطرح نیست

طور قابلتوجهی کاهش مییابد.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت
و سرمایه انســانی از نهایی شدن طرح

روابط جدید مالی نفت با سازمان
بهداشت و درمان

ارتقــای نظام ســامت کارکنان صنعت
نفــت خبر داد و گفت :هدف از اجرای این
طرح ،بهبود ســطح ارائه خدمات سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت و افزایش

رقابت ترکیه و روسیه برای تصاحب منابع غنی
نفت و گاز لیبی

رضایت کارکنان و خانوادههای آنان است.

فرزین مینو در گفتوگو با خبرنگار
شــانا افزود :بر اساس طرح ارتقای نظام
ســامت کارکنان صنعت نفت ،وظایف
سیاستگذاری سالمت و خرید خدمات
ســامت از سازمان بهداشــت و درمان
منفک و بــه ترتیب بــه وزارت نفت و
صندوقهای بازنشستگی واگذار میشود
و ارائه خدمات ســامت مانند گذشــته
از ســوی سازمان بهداشــت و درمان و
دیگر مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت
پیگیری خواهد شــد.وی افــزود :طبق
بررســیهای انجام شــده ،طرح ارتقای
نظام سالمت کارکنان صنعت نفت در ۶
محور اساسی طرحریزی شده است و با
انجام کارهای مقدماتی از ابتدای ســال
 ۹۹عملیاتی میشود.

احمد مددی

لیبی یکی از کشورهای دارای منابع غنی
نفت و گاز اســت و پرواضح است که جنگ در
لیبی این بار برای طالی ســیاه شــکل گرفته
است! در یک سو ترکیه و قطر و در سوی دیگر
روســیه ،امارات و عربستان .اما هدف بی تردید
طالی سیاه است .مچ اندازی ترکها و روسها
در لیبی دیدنی است!
ژنرال خلیفه حفتر ،رهبر دولت شــرق لیبی (به مرکزیت بنغازی)
و فایز الســراج رهبر دولت وفاق ملی لیبی (غــرب لیبی) به مرکزیت
طرابلس در دو ســوی میدان صف آرایی کرده اند .ترکیه در ظاهر فایز
الســراج را میخواهد و روسها ژنرال خلیفه حفتر را اما دعوای اصلی
منابع فراوان نفت مرغوب لیبی است که در میانه دعوای قدرت لیبی-
لیبی پنهان مانده است .آری! جنگ داخلی در لیبی میان دو دولت این
کشــور به رقابت منطقه ای و شاید جهانی تبدیل شده است .لیبی هم
اکنــون دو دولت دارد که هر یک تالش میکند با شکســت دیگری،
کنترل کل کشــور را در دســت بگیرد .دولت اول که از سوی سازمان
ملل متحد به رسمیت شــناخته شده ،غرب لیبی به مرکزیت طرابلس
(پایتخت) را در دســت دارد .در مقابل ،دولت دیگری به رهبری ژنرال
خلیفه حفتر شــرق لیبی را در کنترل خود دارد .خبرگزاری رویترز گفته
اســت که به نظر میرسد روســیه در حمایت از حفتر ،نیروی نظامی،

واگذاری سازمان بهداشت و درمان نفت
مطرح نیست

معاون توســعه مدیریت و سرمایه
انســانی وزارت نفت تصریح کرد :هیچ
تصمیــم ،اراده و برنامــهای در دولت و
صنعت نفــت برای خصوصیســازی و
واگذاری ســازمان بهداشــت و درمان
صنعــت نفــت ،بیمارســتانها و مراکز

درمانــی ارائه دهنده خدمات ســامت
آن ســازمان وجود ندارد.مینــو با بیان
اینکه بازنشســتگان در سیاستگذاری و
ارائه خدمــات مراکز درمانی نباید نگران
باشــند ،تاکید کرد :نحــوه ارائه خدمات
بهداشتی درمانی به بازنشستگان صنعت
نفت و افراد تحت تکفل ایشان کماکان
مطابق روال ســابق ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد :کارکنان رسمیشــاغل
و افــراد تحت تکفل ایشــان میتوانند
مانند گذشته ،بدون پرداخت هیچ وجهی،
از خدمات ســازمان بهداشــت و درمان
صنعت نفت اســتفاده کننــد و اگر مایل

باشند ،میتوانند همانند روالی که اکنون
برای بازنشســتگان نفت وجــود دارد از
طیف وسیعی از مراکز درمانی معرفیشده
(طرف قرارداد) نیز با پرداخت فرانشــیز
مصوب فعلی شاغلین استفاده کنند.معاون
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت
نفت ادامه داد :طرح ارتقای نظام سالمت
کارکنــان صنعت نفت امــکان افزایش
دسترســی خانوادهها به مراکز درمانی را
به دنبال خواهد داشــت ،به گونهای که
اگر در گذشته شــاغلین تنها از خدمات
مراکز طرف قرارداد ســازمان بهداشت و
درمان اســتفاده میکردنــد اما با اجرای

این طــرح ،طیف وســیعتری از مراکز
ت درمانی را شامل شده و میتوانند
خدما 
از مراکز طــرف قــرارداد صندوقهای
بازنشستگی نیز استفاده کنند.مینو یادآور
شد :اســتفاده از دیگر مراکز ارائه دهنده
خدمات سالمت کشور (مراکز غیر طرف
قرارداد) و بازپرداخت هزینههای مربوطه
نیز به روال پیشــین ادامه خواهد داشت،
همچنین بر اساس ســازوکارهای انجام
شــده از این پــس ،فرآینــد بازپرداخت
هزینههای درمانی مربوط به مراکز غیر
طرف قرارداد که شامل مدت زمان ارائه
ســند درمان تا تائید و پرداخت است ،به

معاون توســعه مدیریت و سرمایه
انسانی وزارت نفت از شکل گیری روابط
ن بهداشت
جدید مالی بین نفت و سازما 
و درمان صنعت نفــت خبر داد و گفت:
روابــط جدیــد مالی بین شــرکت ملی
نفــت ایران و دیگر شــرکتهای اصلی
ن بهداشــت و درمان صنعت
با ســازما 
نفت بر پایه پرداخت به این ســازمان در
مقابل ارائه خدمات ()Fee for service
به کارکنان رســمیو افراد تحت تکفل
ایشان با تعرفه مشخص صورت میگیرد.
این مقام مسئول تاکید کرد :روابط مالی
جدیــد هیچ تاثیــری در ارائه خدمت به
کارکنان رســمی ،بازنشســتگان و افراد
تحت تکفل آنان نخواهد داشــت و این
روال فقط بــرای افزایش کارآیی ،ایجاد
انگیزه ارائه خدمت بهتر و با کیفیتتر و
دریافت مالــی بهتر در قبال ارائه خدمت
در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
طراحی شده است.معاون توسعه مدیریت
و سرمایه انســانی وزارت نفت در پایان
تصریح کرد :ارائه خدمات طب صنعتی،
غربالگری ،مراکز پزشــکیاری و سالمت
کار در مناطــق عملیاتی و ارائه خدمات
به بومیها از ســوی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت ،به روال گذشته طی
قرارداد با شرکتهای اصلی ادامه خواهد
داشت.

بهینهسازی انرژی در ساختمانها ضرورت دارد
پول و ســاح ارائه میکند .اردوغان و قطــر از دولت وفاق ملی لیبی
(مســتقر در طرابلس  -به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل)
حمایت میکنند .در مقابل ،دولتهای روســیه ،مصر ،امارات و یونان
حامیدولت خلیفه حفتر هســتند .در حال حاضر نیروهای ژنرال خلیفه
حفتر به پایتخت (طرابلس) نزدیک شده اند و تالش دارند طرابلس را
تصرف کنند .دولتهای بزرگ از جمله روسیه و آلمان تالش میکنند
میان این دو آتش بس برقرار کنند .قبل از این ،دولت روسیه ،از سران
دو دولت لیبی دعوت کرد با سفر به مسکو و دیدار با یکدیگر ،توافقنامه
آتش بس امضا کند .ژنرال حفتر به مســکو سفر و با توافق آتش بس
موافقــت کرد امــا از امضای توافقنامه خودداری کــرد .پس از آن در
برلیــن هم اتفاق ویژه ای نیفتاد .ژنرال حفتر قبال و در دوره حکمرانی
معمر قذافی رهبر لیبی ،در ارتش این کشــور فعالیت میکرد .رسانهها
میگویند حمالت ژنرال حفتر برای تصرف پایتخت لیبی تاکنون منجر
به کشــته شــدن  280غیرنظامی 2 ،هزار نظامیو هزاران آواره شده
است .همزمان دولت ترکیه (به ریاست اردوغان) به دنبال اعزام ارتش
این کشــور به لیبی اســت .اردوغان با دولت لیبی مستقر در طرابلس،
توافقنامه ای امضا کرد .براســاس این توافقنامه ،ترکیه به لیبی نیروی
نظامیاعزام میکند .همچنین براســاس توافقنامه دیگری میان ترکیه
و لیبی ،دو کشــور مرزهای دریایی را ترســیم کردند و ترکیه از حق
اکتشــاف دریایی نفت و گاز در بخشهایی از مدیترانه بهرهمند شــد.
قبرس و یونان مخالف این توافقنامه و اعطای حق اکتشــاف دریایی
به ترکیه هســتند .آری! جنگ برای نفت است که ترکها را به آفریقا
کشــانده اســت و همچنین روسها را .ترکیه قبل از این هم براساس
توافقنامه مشــابهی به قطر نیروی نظامیاعزام کرده بود .معمر قذافی
بعد از  40سال حکمرانی در لیبی در سال  2011با موجی از اعتراضات
مردمیروبه رو شــد و در نهایت سقوط کرد و کشته شد .بی ثباتی در
لیبی باعث شــده بسیاری از افراد با عبور از لیبی ،تالش کنند از طریق
دریای مدیترانه راهی اروپا شوند اما خیلی از آنها در دریا جان میدهند.
اینک آفریقا محل نزاع آسیاییها و اروپاییهاست تا منابع غنی نفت و
گاز را به نفع خود مصادره کنند .آن که قربانی این ماجرای تلخ اســت،
لیبیاییها هستند که نه رنگ آرامش را میبینند و نه رنگ رفاه را .این
صدای امپریالیســم و استعمار طلبی جهانی است که ناقوسش در لیبی
به صدا درآمده است.

مدیر بهینهسازی انرژی در بخش ساختمان شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت با اشــاره به رکورد بیسابقه
مصرف روزانــه گاز طبیعی در بخش خانگــی در دیماه
امسال ،بر ضرورت بهینهسازی انرژی در ساختمانها تاکید
کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت بهینهسازی
مصــرف ســوخت ،کوروشهاشــمیبا ارائه گزارشــی،
طرحهای ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام
مالی کشــور را که از سوی شرکت بهینهسازی در دست
پیگیری است ،تشریح کرد .وی با اشاره به جایگاه جهانی
کشــور در مصرف انرژی نهایــی در بخشهای مختلف

و بازار بهینهســازی انرژی و محیط زیســت ،به بررسی
چالشهای شــرکتهای خدمات انــرژی پرداخت.مدیر
بهینهسازی انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت درباره قیمتهای پایین حاملهای انرژی
بهویژه گاز طبیعی گفت :این قیمتها برای مصرفکننده
انــرژی در جهت بهبود روند مصرفی خود و اســتفاده از
فناوریهای جدیــد و تجهیزات بازدهی باال انگیزه الزم
را ایجاد نمیکند.هاشــمیبا اشــاره به رکورد بیسابقه
مصرف روزانه گاز طبیعــی در بخش خانگی در دیماه
امسال (حدود  ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز) بر ضرورت
بهینهســازی انرژی در ســاختمانها تاکید کرد.وی به

معرفی طرح افزایش کارایی انرژی ساختمانهای نوساز
با اجرای مبحث  ۱۹مقررات ملی ســاختمان پرداخت و
گفت :این طرح با هــدف کاهش مصرف گاز طبیعی در
بخش ساختمان بهویژه در مجتمعهای انبوهسازی یا در
کالنشــهرها با  ۲هزار مترمربع و باالتر زیربنای مفید یا
مناطق سردســیر کشور براســاس ظرفیتهای ماده ۱۲
قانون رفــع موانع تولید و ظرفیــت صرفهجویی اجرای
مبحث  ۱۹مقررات ملی ســاختمان در دست اقدام است
که به تصویب شورای اقتصاد نیاز دارد .سقف بازپرداخت
در این طرح  ۶۰۰میلیون دالر در مدت چهار ســال در
نظر گرفته شده است.

تشکیل کارگروه تخصصی تامین خوراک پتروشیمیها در نفتخیز جنوب
کارگــروه تخصصی تامیــن خوراک
پتروشیمیها در شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب تشکیل شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت
ملی مناطــق نفتخیز جنوب ،احمد محمدی،
مدیرعامل این شــرکت روز سهشــنبه ،یکم
بهمنماه در نشست با مدیران پتروشیمیبندر
امام اظهار کــرد :تامین خــوراک واحدهای
پتروشــیمیاز جمله پتروشــیمیبندر امام از
اولویتهای مناطق نفتخیز جنوب اســت و
به این منظور کارگروهی تخصصی تشــکیل
دادهایم.وی گفت :در ایــن کارگروه ،تعمیر و
بازسازی تاسیسات و خطوط لوله و پروژههای
مرتبط با واحدهای گاز و گاز مایع (انجیال)
بهگونهای برنامهریزی و اجرا میشود تا خللی
در فرآینــد تولید و ارســال خوراک واحدهای

پتروشیمیایجاد نشود.مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه شــرکت
پتروشــیمیبندر امام دارای جایگاهی منحصر
به فرد در صنایع پتروشیمیاست و نقش قابل
توجهی در تولید محصوالت پتروشــیمیدارد،
ادامه داد :این نشست نیز بهمنظور همافزایی
با شــرکت پتروشــیمیبندر امام برای تامین
بهموقع خوراک مورد نیاز این شرکت تشکیل
شده اســت که نتایج آن سبب افزایش رونق
تولید در این بخش از اقتصاد کشــور خواهد
شــد.وی تعمیر و روزآمد کــردن واحدهای
گاز و گاز مایــع را بهمنظــور تامین بهموقع
خوراک پتروشــیمیها حائز اهمیت دانســت
و گفــت :در ایــن زمینــه تفاهمنامههایی با
شرکتهای پتروشیمیداریم تا این شرکتها
در تعمیــر واحدهای گاز و گاز مایع شــرکت

اثربخشی اجرای سیستم مدیریت یکپارچه
باید قابل اندازهگیری باشد

ملی مناطق نفتخیز جنوب مشــارکت فعال
داشته باشند.حمیدرضا رســتمی ،مدیرعامل
شرکت پتروشیمیبندر امام نیز گفت :شرکت
پتروشــیمیبندر امــام هماکنــون  ۱۰درصد

از کل صنعت پتروشــیمیرا در اختیار دارد و
آماده است با مناطق نفتخیز جنوب در زمینه
تعمیر اساســی کارخانههای گاز و گاز مایع و
تاسیسات مرتبط با آن همکاری کند.

محمــدی در نشســت دیگــری که با
محوریت بازنگری سیســتم مدیریت کیفیت
برگزار شد ،ضمن اشــاره به ضرورت ارزیابی
نتایج برنامههای سیســتم مدیریت یکپارچه،
اظهار کرد :برنامههای عملکرد سیســتمهای
مدیریتــی باید به گونهای اجرا شــوند که اثر
آن در بهبود فرآیندهای ســازمانی و افزایش
بهرهوری قابل اندازهگیری و مشــهود باشد.
وی اظهار کرد :در این زمینه باید نقشــه راه
ســازمان با هدف رســیدن به سیستمیقابل
کنتــرل و قابــل اصــاح ،تدویــن و برای
رســیدن به اهداف آن برنامههای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت تعریف و پیادهســازی
شود.

شرکت ملی حفاری ایران اعالم کرد:

حفاری  ۱۳۲هزار متر چاه نفت و گاز در  ۱۰ماه امسال

متراژ چاههای نفت و گاز در مناطق خشــکی و دریایی کشور که طی ۱۰
ماه امسال از سوی شــرکت ملی حفاری ایران حفر شده است ،از  ۱۳۲هزار
متر عبور کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی حفاری ایران ،محمد
آلخمیس ،معاون عملیات حفاری این شــرکت با بیــان اینکه از این متراژ
حفــاری  ۱۲هزار و  ۶۸۶متر مربوط به آذرماه اســت ،اظهار کرد :از ابتدای

فروردیــن تا پایان دیمــاه عملیات حفر و تکمیل  ۹۶حلقــه چاه به پایان
رســیده است .وی با اشاره به اینکه از این تعداد چاه نیز  ۱۲حلقه در آذرماه
تکمیل شــد و برای بهرهبرداری در اختیار شرکتهای متقاضی قرار گرفت،
اظهار کرد :از مجموع چاههای حفر شــده امســال ،دو حلقه اکتشافی۳۵ ،
حلقه توســعهای /توصیفی و  ۵۹حلقه تعمیری بوده است.آلخمیس گفت:
از چاههای مورد اشــاره  ۷۰حلقه در گســتره عملیاتی شرکت ملی مناطق

نفتخیز جنوب ۱۳ ،حلقه در شــرکت نفت فالت قاره ،دو حلقه در شــرکت
نفت مناطق مرکزی ،سه حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت ۶ ،حلقه در
قالب پروژهای و دو حلقه در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
حفر شــد.وی اظهار کرد :در  ۱۰ماه گذشته کارکنان این شرکت در نتیجه
تالش و همافزایی با شرکتهای متقاضی ،حفاری  ۹حلقه چاه نفت و گاز را
 ۸۹روز زودتر از برنامه ابالغی انجام دادند.

تحلیل
گفتمان

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل منطقه ویژه پارس خبر داد:

یادداشت

اشتغال به کار ۱۵۶۰نفر نیروی بومی
در منطقه ویژه پارس طی ۸ماه
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس بــا بیان اینکه
از دی ماه ســال گذشــته تا شهریور
 ۱۵۶۰ ،۹۸نفــر نیــروی محلــی در
شرکتهای مســتقر در منطقه پارس
جذب شد ه اســت ،گفت :امیدواریم با
برنامهریزیهای صورت گرفته در سال
آتی بتوانیم همین میزان نیروی بومیدر
منطقه جذب کنیم.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی نفت ایران پیروز موسوی،
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ،انرژی
پارس،با اشــاره به اینکه واحد اشــتغال
منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس بر
اســاس ابالغیه مقام عالی وزارت نفت،
جذب نیــروی بومــیرا در صنایع فعال
در منطقه در دســتور کار قرارداده است،
گفت :از دی ماه سال  ۹۷تا شهریور ماه
سال جاری به تعداد  ۱۵۶۰نفر نیروهای
بومیاستان بوشــهر جذب صنایع منطقه
شــدهاند .وی با بیان اینکه استخدام این
افراد با نام ،کد ملی ،آدرس و مشخصات
شفاف انجام شده است ،گفت :این امر با
حضور شوراهای شهر و روستا و مسئولین
محلی از جمله فرمانداران راستی آزمایی
شد .موســوی با اشاره به اینکه  ۳۰۰نفر
از این افراد از بومیان شهرستان عسلویه
بوده اند ،افزود :بر اســاس آمار اعالمیاز
سوی فرمانداری شهرستان عسلویه ،پیش

از این  ۶۰۰نفر بیکار در این شهرســتان
وجود داشــت که با جذب صورت گرفته
این مساله کاهش چشمگیری پیدا کرده
است و با برنامهریزی که داریم امیدواریم
با تــداوم برنامههای جــذب در صنایع
مختلف منطقه در سال آتی بتوانیم از به
صفر رسیدن تعداد افراد بیکار در عسلویه
خبــر دهیــم .وی افراد جذب شــده در
صنایع مختلف در طول یکســال گذشته
را عمدتــا از شهرســتانهای پیرامونی
از جمله ،عســلویه ،دیر ،جــم و کنگان
بر شــمرد و گفت :پس از این شــهرها،

افراد شــاغل از سایر نقاط استان از جمله
بوشــهر ،برازجان ،خورموج و تنگستان و
دیگر شهرهای استان بودهاند .مدیرعامل
منطقــه ویــژه اقتصادی انــرژی پارس
بــا تأکید بر ابالغیه وزیــر نفت گفت :بر
این اســاس کلیه نیروهای جذب شده در
حوزههای پشــتیبانی و خدماتی به طور
 ۱۰۰درصدی بومیهستند و طبق مذاکره
ای که با پتروشــیمیها و پاالیشگاههای
منطقه صــورت گرفته اســت ،ظرفیت
ویژهای بــرای نیروهای بومیمتخصص
نیز در نظر گرفته شده است.

آموزش نیروی انسانی در اولویت
برنامهها

موســوی با بیان اینکــه اولویتها
برای اشــتغال نیروها تغییر یافته اســت،
گفت :با توجه به اتمام ســاخت پروژههای
توســعهای در منطقه و رسیدن به مراحل
بهرهبــرداری ،نگهداشــت و تعمیرات در
پاالیشــگاهها و پتروشیمیها به کارگیری
نیروها نیز شــکل تازهای گرفته است .وی
در تشــریح این موضوع گفــت :در حال
مذاکــره برای امضای قــراردادی با مرکز
آموزش فنی اســتان بوشــهر هســتیم تا

ضرورت اصالح یارانههای پنهان

یاسر میرزایی
مدیرکل بودجه وزارت نفت

بتوانیم در بخشهای خدماتی و تعمیراتی
برای نیروهــای بومیآموزشهای مرتبط
فراهم کنیم .موســوی ادامه داد :از طرفی
با استاندار بوشــهر نیز مذاکراتی داشتهایم
تا بتوانیم برای اعطای تســهیالت بانکی
در شــهرهای مختلف از جمله عسلویه و
کنــگان اقدام کنیم تــا نیروهای آموزش
دیده بتوانند با دریافت تســهیالت ،همسو
با صنایع منطقه برای ایجاد اشتغال ،اقدام
کنند .وی با بیان اینکــه آموزش افراد از
طریــق مراکز آموزش فنــی و حرفهای و
همچنین  ۶مرکز آموزش فنی در اســتان
بوشهر انجام میشود ،گفت :افراد میتوانند
برای توانافزایــی و آموزش به این مراکز
مراجعه کنند و پس از آن از طریق دریافت
وام اســتانداری جــذب بازار کار شــوند.
مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی انرژی
پــارس در پایان با اشــاره به حضور ناصر
موالیی ،مدیر توسعه منابع انسانی شرکت
ملــی نفت ایران در جلســه اول بهمن در
منطقه ،گفت :با حضور وی مباحث مرتبط
با شهرکها ،مشکالت و تنگناها و مسائل
رفاهی و آموزشــی بررســی و بنا شد در
همکاری با شــرکتهای پتروشیمی ،ملی
گاز و ملــی نفت در شهرســتانهای جم،
عسلویه و کنگان مسائل آموزشی و رفاهی
شهرکها نیز در کمیتههای مرتبط بررسی
و راهکارهای مرتبط پیش بینی و اجرایی
شود.

هدیه یک میلیارد دالری مشعلهای گاز به صنعت نفت ایران
رئیس منطقه کیش در شــرکت نفــت فالت قاره
ایران با اشــاره به انتقال بالغ بر  ۸۳میلیارد فوت مکعب
گازهای همراه نفت میادین ســیری به کیش ،اعالم کرد:
با جایگزینی گاز با گازوئیل در ســبد سوخت نیروگاههای
کیــش معادل یــک میلیــارد دالر در مصــرف گازوئیل
صرفهجویی شد.

شهسوار ارغش در حاشــیه بازدید از شانزدهمین
نمایشگاه انرژی کیش با بیان اینکه یکی از سیاستهای
کالن ابالغی مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره استفاده
از ظرفیت و توان ســازندگان داخلی و ایرانی تجهیزات
صنعت نفت اســت ،گفت :در این راســتا ،در حاشــیه
برگزاری نمایشگاه انرژی کیش با تعدادی از سازندگان
و صنعتگــران کاال و تجهیــزات مصرفــی در صنایع
فراساحلی صنعت نفت گفتوگو و آخرین توانمندیهای
شــرکتهای ایرانی مورد ارزیابی و بازدید نمایشگاهی
قرار گرفت.رئیس منطقه کیش در شــرکت نفت فالت
قاره با اشــاره به عرضه توانمندی شرکتهای سازنده

ایرانی در حوزه کوتینگ بتنی خطوط لوله زیردریایی و یا
شمعهای بتنی به عنوان زیرسازه سکوها و جکتهای

با مصوبه مجلس شورای اسالمی؛

سوآپ نفت خام و فرآوردههای نفت و گاز از پرداخت
مالیات معاف شد
نمایندگان مجلس طی مصوبهای خدمات معاوضه
(سوآپ) نفت خام ،فرآوردههای نفتی (بنزین ،گازوئیل،
ت هوایی) و گاز
نفت کوره ،نفت سفید ،گازمایع و سوخ 
طبیعی را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کردند.
نمایندگان در نشســت علنی روز یکشــنبه۲۹ ،
دیماه مجلس شــورای اسالمیدر جریان رسیدگی به
الیحــه مالیات بر ارزش افزوده ،مــاده  ۱۰این الیحه
را به تصویب رســاندند.بر اســاس این مــاده ،خدمات
معاوضه (ســوآپ) نفت خام ،فرآوردههای نفتی (بنزین،
گازوئیل ،نفت کوره ،نفت ســفید ،گازمایع و ســوخت
هوایی) ،گاز طبیعی و برق از پرداخت مالیات و عوارض
معاف هســتند.همچنین بر اســاس تبصــره یک این
مــاده ،فروش همه فرآوردههای تولیدی شــرکتهای
پاالیــش بهصورت ارزی (فروش ســوختهای هوایی
به شــرکتهای هواپیمایی خارجــی در فرودگاههای
داخلی) ،مرزی (فروش ســوخت در جایگاههای مستقر
در نواحی مرزی کشــور) و همچنین فروش ســوخت
دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اســامیایران
به کشــتیها (بانکرینگ) صادرات محســوب میشود.

نفت و گازی ،تصریح کرد :در این نمایشــگاه سازندگان
ایرانــی آخرین فن آوری بومیو ایرانی در حوزه طراحی

مرکزی اهواز و آغاجاری در شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب را در راستای پشتیبانی از تولید حائز اهمیت عنوان
کرد.

طبق تبصره  ۳این ماده ،خدماتی که توســط اشخاص
مقیم ایران (اشــخاص حقوقی ایرانی ،اشخاص حقیقی
مقیم ایران ،شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه
میشود و محل مصرف خدمات یا مقصد ارائه خدمات
داخل یا خارج از کشور باشد ،در صورتی که مستقیم یا
غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود ،صادرات خدمت
به شمار میآید.

و ســاخت انواع تجهیزات ســرچاهی نفت و گاز را به
معرض نمایش گذاشــته اند.وی در ادامه با بیان اینکه
از آذرماه  ۱۳۸۵طرح انتقال گازهای همراه نفت جزیره
ســیری به کیش با ســاخت خط لولهای  ۸۲کیلومتری
آغاز شــده اســت ،بیان کرد :در این مــدت بالغ بر ۸۳
میلیارد فوت مکعب گازهای همراهی که پیشتر سوزانده
میشــد ،جمع آوری و به جزیره کیش به منظور تامین
گاز نیروگاههای برق انتقال داده شــده اســت.او افزود:
با انتقال گاز ســیری به نیروگاههای برق کیش تاکنون
در مصــرف بیش از  ۱۵میلیون بشــکه گازوئیل صرفه
جویی حاصل شده که ارزش گازوئیل صرفه جویی شده
بالغ بر یک میلیارد دالر برآورد میشــود.ارغش با بیان
اینکه هم اکنون تاسیسات تقویت فشار موجود در جزیره
کیش از توان و ظرفیت انتقال روزانه معادل  ۲۵میلیون
فوت مکعب گاز برخوردار اســت ،خاطرنشان کرد :هم
اکنون دو نیروگاه شمالی و جنوبی جزیره کیش پتانسیل
مصرف گاز طبیعی جای فرآوردههای نفتی را دارند.

پشتیبانی از تولید با استمرار فعالیت کارگاههای مرکزی
نفتخیز جنوب
مشــاور وزیر نفت ،اســتمرار فعالیت کارگاههای

بیژن عالیپور با بیان این مطلب افزود :وزیر نفت
همچون گذشــته ،ضمن حمایت از فعالیت کارگاههای
مرکزی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،بر ادامه
فعالیــت این کارگاهها تاکید دارد.وی ،نمونه شــاخص
عملکرد این کارگاههــا را در دوران دفاع مقدس مورد
اشــاره قرار داد که بــا وجود تحریمهــای غیرقانونی،
کارکنــان متعهد و دلســوز برای جلوگیــری از توقف
تولید و قطع صادرات نفــت ،قطعات مورد نیاز را تولید
میکردند و ادامه داد :در ســالهای اخیر هم ساخت و
تعمیرات اساســی و تامین قطعات یدکی توربینها در
این کارگاهها انجام شــده؛ همچنین در حال حاضر ۱۲
هزار قطعه و تجهیزات نســبتا پیچیده در صنعت نفت
بومیســازی شده که از میان آنها حدود  ۲۵۰۰قطعه از
سوی شرکتهای نوظهور دانشبنیان و پارکهای علم
و فناوری بومیشــده است.مشاور وزیر نفت در رابطه با
شیوهنامه واگذاری تعمیرات اساسی ماشینهای دوار به
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بخش خصوصی نیز عنوان کرد :ماشینهای دوار قلب
تپنده تولید نفت ،گاز و پتروشیمیمحسوب میشود؛ این
ماشــینآالت از نظر تعدادی حــدود  ۱۵درصد ناوگان
تجهیزات صنعت نفت را شــامل میشود ،اما از لحاظ
ارزش بــه دلیل باالبودن فناوریهای ســاخت ،ارزش
مالی قابلتوجهی را به خود اختصاص میدهد .با توجه
به تعداد بسیار زیاد ماشینآالت دوار بزرگ و متوسط در
صنعت نفت ،ظرفیت باالیی برای نگهداری و تعمیرات
و همچنین پشــتیبانی قطعات یدکی آن مورد نیاز است
و این شــیوهنامه میتواند منشا تحول در صنایع ذیربط
و وابسته تجهیزات دوار در کشور شود.وی اضافه کرد:
نکته حائز اهمیت دیگری در این شــیوهنامه وجود دارد
که میتواند توسعه ســاخت داخل قطعات یدکی را نیز
سرعت بخشد و از خروج حجم عظیمیاز منابع ارزی از
کشــور جلوگیری کند ،توسعه و اشتغالزایی غیرمستقیم
و رونق تولیــد مناطق ویژه نفت ،گاز و پتروشــیمیبا
واگذاری اینگونه خدمات در آن مناطق اســت چرا که
با ایجاد شهرکهای پشتیبانی و تعمیراتی ویژه ،امکان
استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومیبه وجود خواهد
آمد.

رابطه مالی شــرکت ملی نفت و دولت از
کارایی الزم برخوردار نیســت که این موضوع
دالیل متفاوتی دارد .یکی از این دالیل ناظر به
سرمایهگذاری انجام شده در صنعت نفت است
کــه نه کافی بوده و نــه اقتصادی .یعنی وقتی
ما ظرفیت تولیدمان  8میلیون بشــکه است که
االن فقط  4میلیون تولید میکنیم یعنی حجم
سرمایهگذاری کافی نبوده است .حتی بررسیها
نشــان میدهد که ما میتوانستیم با همین حجم سرمایهگذاری درآمد
بیشــتری نیز از محل تولید نفت کســب کنیم .اصال یک بحثی وجود
دارد که این سرمایهگذاری باید به کدام جهت هدایت شود؟ برای تولید
گاز یا نفت؟ این موضوعات نشــان میدهد که ظاهرا ســرمایهگذاری
در صنعت نفت با اهداف روشــن و مشخصی انجام نشده است .نکته
بعدی ناظر به اقتصادی بودن این ســرمایهگذاری اســت .یک سوال
علمیوجــود دارد .آیا شــرکتهای نفتی در حال حاضــر بهینه اداره
میشــوند؟ آیا بیش از  100هزار پرســنل در وزارت نفت الزم است؟
اینها سواالت کلیدی اســت که برای اصالح رابطه مالی بین شرکت
ملی نفت و دولــت باید دائما محل رجوع قرار گیــرد .در حال حاضر
ما نســبت به کســبوکارهای واقعی صنعت نفت فاصله زیادی داریم
و متاســفانه ســاختارهای حکمرانی ما به گونهای اســت که از جیب
کســبوکار برمیداریم و برای کســب رضایت به مردم میدهیم .شما
نگاه کنید ما االن از این  4میلیون بشــکه نفتی که دارم بشکهای 60
دالر میفروشــیم؛ بخشی مهمیاز آن را داریم در قالب یارانه پنهان به
مردم میدهیم .در این مدل مســلما توزیع درآمد معیوب است .نصف
این  4میلیون بشــکه نفت تولیدی ما به قیمت بشکهای فقط  10دالر
در اختیار پاالیشــگاهها قرار میگیرد .قطعا تا وقتی این مسائل اصالح
نشود نمیتوان برنامههای توسعهای جدی در صنعت نفت ایجاد کرد.
در بحث گاز که اوضاع از نفت هم نامناســبتر است .ما  250میلیارد
متر مکعب تولید گاز داریم که  210میلیاردش به قیمت بســیار پایینی
در بخش خانگی مصرف میشــود .ما گازی که به ترکیه متر مکعبی
 20سنت میفروشیم به پتروشــیمیهای داخلی مترمکعبی  10سنت
میدهیم .یعنی اگر میانگین بگیرید ما گازمان را زیر  1ســنت بر متر
مکعب میفروشیم .تا وقتی فکری به حال این یارانههای پنهان نشود
سیاستگذار نمیتواند رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت را تصحیح
کند زیرا همه این مباحثی که میخواهیم درباره رابطه مالی این دو نهاد
مطرح کنیم مربوط به  30درصد کل درآمد اســت درحالیکه  70درصد
آن به صورت یارانه پنهان از بین میرود.

یادداشت
اقدامات الزم برای تغییر نگاه به شرکت ملی نفت
از تامین بودجه به سودآوری

محمدرضا کثیری

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی شریف

برای اینکه نگاه ما به شــرکت نفت از تامین
بودجه به ســودآوری تغییر کند باید دو اقدام مهم
صورت بگیرد .اوال اصالح ســاختاری بودجه انجام
شــود و بودجه از نفت مستقل شــود و ثانیا مدل
مداخله دولت در شرکت ملی نفت تغییر کند .رابطه
بین دولت و شــرکت ملی نفت بر اساس دو المان
ســود و درآمد تعریف میشــود که در کشورهای
مختلف بسته به شــرایط از این دو المان استفاده میکنند .در رابطه بر پایه
سود ،هزینههای جاری تولید نفت از درآمدها کسر میشود و سود نهایی بین
شرکت نفت و دولت تقسیم میشود .اما در رابطه بر پایه درآمد ،دولت سهم
خود از فروش نفت را برمیدارد و در این حالت کلی ه ریسک به شرکت نفت
واگذار میشود .بررسی کشورهای مختلف نشان میدهد شرکتهای نفتی
از نظر فنی و مهندســی موفق بودند که رابطهی خود با دولت را بر مبنای
ســود تعریف کردهاند و در حال حاضر ،در کشــور ما این رابطه بر اســاس
درآمد تعریف شــده که تغییر این مبنا پیچیدگیها و مالحظات زیادی را به
همــراه دارد .از جمله این پیچیدگیها میتوان به تغییرات نهادها و تغییرات
رژیمهای مالی اشاره کرد .رژیمهای مالی به  3دسته امتیازی ،مشارکت در
تولید و خدماتی تقســیم میشود و مدلی که حداکثر درآمد را برای دولت و
شــرکت ملی نفت دارد مدل امتیازی اســت .بعد نهادی این تغییرات نسبتا
اهمیت بیشتری نسبت به بعد رژیمهای مالی دارد و اگر در تعریف رابطه بین
دولت و شــرکت نفت به این بعد توجه نشود حتی ممکن تمامیتدابیری که
در حوزه رژیمهای مالی اندیشیده شده را نیز از بین ببرد .به طور کلی  3نگاه
کلی به شــرکت ملی نفت از بعد نهادی وجود دارد ،در نگاه اول به شرکت
ملی نفت با دید تامین بودجه دولت نگاه میشــود .در کشورهای خاورمیانه
همچنین نگاهی وجود دارد که ناشی از وابستگی بودجه دولت به نفت است.
در نگاه دوم به شرکت نفت به عنوان نهاد ایجادکننده زیرساختهای تامین
سوخت تعریف میشود و در نگاه ســوم که عملکرد موفقآمیزتری داشته؛
به شــرکت نفت به عنوان یک شرکت ســودآور نگاه میشود .برای اینکه
نگاه ما به شرکت نفت از تامین بودجه به سودآوری تغییر کند باید دو اقدام
مهم صورت بگیرد .اوال اصالح ســاختاری بودجه انجام شــود و بودجه از
نفت مستقل شود و ثانیا مدل مداخله دولت در شرکت ملی نفت تغییر کند.
البته باید توجه داشــت که در حوزه سیاســتگذاری ما نمیتوانیم صرفا با
کپیبرداری مشکلی را حل کنیم .به نظر من برای رسیدن به حالت ایدهآل
و حرکت به سمت سودآوری شرکت ملی نفت ما نیاز به یک دوره گذار 10
ساله داریم و باید متناسب با آن برنامهریزی کنیم.

4

تحلیل
گفتمان

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

با تالش کارکنان شرکت ملی نفت مناطق مرکزی محقق شد؛

یادداشت

تحویل ۲۵۴میلیونمترمکعبگازبهشرکتملیگاز
توسطشرکتنفتمرکزی

 ۱۳ابر چالش اقتصاد ایران

وحید شقاقی شهری
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

اقتصاد ایران در ســال جاری از  ۱۳ابر چالش رنــج میبرد ،این ابر
چالشها از دهههای گذشته انباشت شدهاند و با
درآمدهای نفتی طی گذشــته آنها پوشانده شده
بود ،اما در سالجاری با توجه به تحریمها و کاهش
درآمدهای نفتی عمال این چالشها عیان شدهاند،
از ســوی دیگر با توجه بــه اینکه در حال حاضر
شناخت درســتی از این مشکالت وجود ندارد در
عمل نیز درمانی برای آنها صورت نگرفته است.
برای حل این ابرچالشها در ابتدا آنها باید به طور دقیق مورد شناســایی
قــرار بگیرند و در وهله بعد راهکارهای اساســی برای درمان آنها تجویز
شود ،اما امروز مشــاهده میکنیم به جای اینکه چالشهای فوق در مسیر
کاهش و درمان قرار بگیرند ،به عکس هر روز بحرانیتر میشوند با توجه به
شــرایطی که این روزها اقتصاد ایران در آن قرار دارد ،به بیان دیگر هر روز
وضعیت این ابرچالشها بغرنجتر میشود و در مقابل شاهد هیچ اقدامیبرای
درمان آنها نیز نیستیم .اولین ابرچالش نظام بانکی است ،در حال حاضر این
سیســتم بسیار ناکارآمد است و در حالی که قرار بود از ابتدای انقالب نظام
بانکداری بدون ربا اجرا شــود و در همان ابتدا نیز این قانون تصویب شــد،
عمال مشــاهده کردیم به هیج عنوان اجرا نشود ،در حال حاضر بسیاری از
بانکها با زیاندهی روبرو هستند و همین ناترازی بانکها مشکالت زیادی
ی صندوقهای
را در نظام اقتصادی کشــور به وجودآورده است .ورشکست 
بازنشستگی دومین ابر چالش اقتصاد ایران است ،در حالی که صندوقهای
بازنشســتگی عمال هیچ گونه بازدهی ندارند و با ضرر اداره میشوند ،دولت
هر ساله بیش از  ۷۰هزار میلیارد تومان بودجه در نظر میگیرد تا دو صندوق
کشــوری و لشگری را اداره کند و حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت
کند .بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده سومین ابر چالش اقتصادی است
و در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود  ۲۰درصد اســت،
از ســوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارق التحصیل دانشگاهی وارد
بازار کار میشــود که در مقابل باید برای آنها ســالی یک میلیون شغل
ایجاد شــود ،که در عمل این اتفاق نمیافتد ،این در حالیســت که ما االن
بیش از  ۳.۵میلیون بیکار نیز در کشــور داریــم که این امر خود به معظل
بزرگی تبدیل شده است .چهارمین ابر چالش اقتصادی وجود فساد گسترده
و سیستماتیک است .فساد و رانت اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در
صدر مشکالتی است که این بخش برای حضور در عرصه اقتصادی با آن
دســت و پنجه نرم میکند ،همچنین وجود فساد گسترده اجازه هیچگونه
فعالیت مولد اقتصادی را نمیدهد ،بنابراین در چنین شــرایطی نباید انتظار
توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی در حوزه اقتصاد ملی را داشت .نابرابری،
تبعیضگسترده و فاصله شدید طبقانی پنجمین ابر چالش اقتصادی است،
در حالی که باید برنامهریزیها و جهتگیریها به ســمت و سویی حرکت
ل میبینیم که در
کنــد تا روز به روز فاصله طبقاتی کاهش یابد ،اما در مقاب 
اثر سیاستگذاریهای غلط این فاصله هر روز به طرز وحشتناکی عمیقتر و
بیشتر میشود .ششمین ابرچالش اقتصاد ایران محدود بودن شرکای تجاری
اســت ،واقعا این یک ضعف بزرگ اســت که در حوزه تجارت خارجی چه
صادرات و چه واردات با کشورهای معدودی رابطه داریم ،به طوری که بیش
از  ۶۰درصد از مراوده تجاری ما با  ۵کشور چین ،امارات ،ترکیه ،کره جنوبی
و عراق است ،هر چند که در صادرات و واردات هر کدام از اینها ترکیبها
قدری متفاوت است ،اما نکته مهم این است که ما باید روابط اقتصادی خود
را توســعه دهیم .مسئله یارانه پنهان نیز هفتمین ابر چالش اقتصادی ایران
است ،دولت هر ساله بودجه زیادی را صرف یارانهها پنهان به خصوص در
بخش انرژی میکند که این امر هر ســاله فشار زیادی را به اقتصاد کشور
وارد میکند ،از ســوی دیگر نظام توزیع یارانه در کشــور ما به هیچ عنوان
مناسب نیست و باید مورد اصالح جدی قرار بگیرد .هشتمین ابر چالش نظام
مالیاتی ناکارآمد است و این سیستم مالیاتی فعلی به هیچ عنوان جوابگوی
نیاز کشور نیست ،با توجه به حجم باالی فرار مالیاتی و پهنههای بزرگی از
اقتصاد ایــران که به هیچ عنوان مالیات نمیدهند ،خود گویای این مطلب
اســت ،از سوی دیگر در کشور شاهد اجرای عدالت مالیاتی به هیچ عنوان
نیستیم .ناکارآمدی نظام تامین مالی دولت نهمین ابر چالش است و با توجه
به حجم پروژههای عمرانی که در کشــور هر ساله انجام میشود ،مشاهده
میکنیــد که انبوهی از طرحهای نیمه تمام وجود دارد که ســالها معطل
مانده و از دولتی به دولت بعد منتقل میشود ،در صورتی که اگر روشهای
تامین مالی درستی به کار گرفته میشد ،این حجم از پروژههای نیمه کاره
وجود نداشت .اندازه بزرگ دولت دهمین ابر چالش اقتصادی ایران در سال
جاری اســت و به دلیل اینکه با یک دولت عریض و طویل روبرو هستیم،
بروکراســی ناکارآمدی بر نظام اداری کشــور حاکم است که این موضوع
مشــکالت بسیار زیادی را به وجود آورده ،در حالی که اگر دولت کوچک و
چابک شود ،بسیاری از هزینههای دولت کاهش مییابد و این منابع میتواند
در امور مولد اقتصادی ســرمایهگذاری شود .نامناسب بودن فضای کسب و
کار یازدهمین ابرچالش اقتصادی حال حاضر ایران اســت و با وجود اینکه
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال  ۹۱در مجلس تصویب شد و
از سوی دولت ابالغ شد ،شاهد هستیم هنوز بعد از گذشت سالها این قانون
اجرایی نشده است ،در صورتی که خود اتاق بازرگانی این قانون را پیشنهاد
داد و در صورتی که اجرایی شده بود ،االن وضعیت تولید و اشتغال کشور به
این وضعیت فعلی نبود .خصوصیسازی نامناسب دوازدهمین ابر چالش به
حساب میآید و ثمره این خصوصیسازیها را در مشکالتی که این سالها
برای کارخانههایی مانند نیشــکر هفت تپه و هپکو به وجود آمده مشاهده
میکنیم ،در صورتی اگر این خصوصیســازیها به روش درست و اصولی
شــکل میگرفت ،امروز این حجم از تعطیلی بنگاههای واگذار شده وجود
نداشت و کشور از این رهگذر با مشکالت فراوانی روبرو نمیشد .مشکالت
زیســت محیطی و آلودگی هوا سیزدهمین ابر چالش اقتصادی ایران است.
در سال جاری شاهد تعطیلیهای پی درپی در تهران و سایر کالنشهرها به
خاطر آلودگی هوا بودیم که این امر ساالنه ضرر هنگفتی را به اقتصاد ملی
وارد میکند ،این در حالی اســت که در سالهای آینده این وضعیت تشدید
خواهد شد و باید منتظر خسارات بیشتری از این ناحیه باشیم.

مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق
مرکــزی ایران از تحویــل  ۲۵۴میلیون
مترمکعب گاز بر اساس برنامه به شرکت
ملی گاز ایران در  ۲۴ســاعت گذشــته
(یکشنبه گذشته) با وجود ثبت رکوردی
تازه در مصرف گاز کشور خبر داد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی نفت ایران ،رامین حاتمیبا
اشــاره به اینکه در این شرکت در شبانه
روز گذشــته طبق برنامــه گاز را تحویل
شــرکت ملی گاز ایران داده است ،گفت:
 ۲۵۴میلیــون متر مکعــب گاز بهمنظور
مصــارف عمومیو صنعتــی طبق برنامه
تحویــل شــده اســت .وی از اقدامهای
انجام شــده در نیمه نخســت سال برای
انجام تعهدات زمســتانی یاد کرد و گفت:
با تالش بیوقفه همکاران و برنامهریزی
مناسبی که در نیمه نخست سال بهمنظور
آمادگی تاسیسات انجام شد ،شرکت نفت
مناطــق مرکزی آمادگی تامین بخشــی
از گاز مصرفی کشــور را کســب کرد و
امروز توانست به تعهدات خود عمل کند.
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران در تشــریح فعالیتهای انجام شده
در نیمه نخســت ســال گفت :تعمیرات

با تالش بیوقفه همکاران و
برنامهریزی مناسبی که در
نیمه نخست سال بهمنظور
آمادگی تاسیسات انجام شد،
شرکت نفت مناطق مرکزی
آمادگی تامین بخشی از گاز
مصرفی کشور را کسب کرد و
امروز توانست به تعهدات خود
عمل کند

اساسی در همه تاسیســات روسطحی و
چاهها با هدف آمادگی تولید برای زمستان
صورت گرفت و ثمره آن عمل به تعهدات
ما در فصل سرد است.وی به تولید گاز در
بخش جنوبی کشور از استانهای فارس،
هرمزگان و ایــام و همچنین در بخش
شرقی کشور در اســتان خراسان رضوی
در منطقه سرخس به عنوان مناطق تحت

اختیار این شــرکت یاد کــرد و گفت :با
تمهیداتی که در چند ســال گذشته برای
تولید گاز از ســرخس و میدان خانگیران
انجام شده است ،توانستیم بخش عمدهای
از گاز مصرفی استانهای شمالی و شمال
شرقی کشور را که پیشتر از ترکمنستان
وارد میشــد تامیــن و جایگزین کنیم.
حاتمیاز تالش بیوقفه کارکنان شرکت

نفت مناطــق مرکزی بــرای تامین گاز
زمســتانی قدردانی کــرد و گفت :راحتی
که مــا در منازل داریم و کل کشــور از
نعمت گاز بهرهمند هستند ،مدیون تالش
همکاران ما در شرایط سخت آب و هوایی
با حداقل امکانات است که جای قدردانی
دارد.وی از شکســته شدن رکورد مصرف
گاز در کشــور با نگرانی یاد کرد و گفت:

اگرچه کشــور نفت و گاز خیزی داریم،
امــا این به معنای آن نیســت که هرچه
میتوانیم انرژی را مصــرف کنیم ،ما به
عنوان تولیدکننده گاز تالش میکنیم هر
چه میتوانیم تولید کنیم ،اما بهینهسازی
و صرفهجویــی در مصــرف مقولــهای
اســت که ناگزیر به رعایت آن هســتیم.
حاتمیافــزود :از مردم تقاضا داریم در راه
صرفه جویی مصرف گاز هر چه میتوانند
انجام دهند تا به امید خدا در فصل ســرد
سال حتی یک خانه هم با مشکل کمبود
گاز مواجه نشود.

تاکید رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:

رئیس هیات مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات

ممنوعیت واردات کاالهای بیکیفیت چینی

صنعت نفت با انتقاد به واردات بی رویه برخی از کاالهای
نامرغوب و بعضا تقلبی چینی به صنعت نفت در شــرایط
تحریم ،اعالم کرد :نام برخی از شرکتهای چینی کماکان
در وندورلیست کاالی شرکت نفت وجود دارد درحالی که
امکان ســاخت داخلی کاالهایی که توسط چینیها وارد
میشود ،وجود دارد.

مجیــد محمدپور در جمع خبرنگاران در حاشــیه
نمایشــگاه انرژی کیش ،بــا بیان اینکــه همزمان با
افزایش تحریمهای غیرقانونی آمریکا ،سهم سازندگان
و صنعتگران ایرانــی در تامین کاال و تجهیزات صنعت
نفت به  ۸۵درصد رســیده اســت ،گفت :تاکنون برای
 ۶۵درصد کاالهــای پرمصرف صنعت نفت دانش فنی
تعریف شده و برای بومیسازی  ۲۰درصد دیگر کاالها
از مسیر مهندسی معکوس اقدام کرده ایم.رئیس هیات
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره
به مشــارکت و هماهنگی انجام گرفته بین سازندگان
داخلی و وزارت نفت برای دور زدن تحریم واردات برخی

از کاالهای خاص مصرفی در صنعت نفت ،تصریح کرد:
ســازندگان تجهیزات صنعت نفــت از تمامیظرفیتها
و فرصتهــا برای مقابله با تحریــم و تامین کاالهای

معیارهای فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی
به دولت رسید
پیشــنهاد وزارت نفت درباره
معیارها و ویژگیهای فنی فهرست
حداقــل رتبــه برچســب انرژی
تجهیــزات هیدروکربوری بخش
ساختمان در دستور کار کمیسیون
امــور زیربنایی ،صنعــت و محیط
زیســت هیئت دولت قــرار گرفته
است.
به گــزارش دانــش نفت به
نقل از پایگاه اطالعرســانی دفتر
هیئــت دولت ،مطابــق ماده ()۱۱
قانــون اصــاح الگــوی مصرف
انــرژی ،معیارهــا و مشــخصات
فنی و اســتاندارد اجبــاری انرژی
تجهیزات و ماشــینآالت انرژیبر
و فرآیندهــای صنعتــی ،معدنی و
کشــاورزی و همچنین استاندارد
کیفیت انواع سوختهای مصرفی
و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان
و واردکننــدگان مــوارد مذکــور،
ملــزم بــه رعایت آن هســتند از
ســوی کارگروهــی متشــکل از
نماینــدگان وزارتخانههای نفت،
نیــرو ،معاونــت برنامهریــزی و

مورد نیاز طرحها و تاسیسات صنعت نفت کشور استفاده
خواهد کرد.این مقام مسئول با انتقاد به واردات بیرویه
برخی از کاالهــای نامرغوب و بعضــا تقلبی چینی به

صنعت نفت در شــرایط تحریــم ،اظهار کرد :نام برخی
از شــرکتهای چینی کماکان در وندورلیســت کاالی
شرکت ملی نفت ایران وجود دارد درحالی که کاالهایی
که توسط چینیها وارد میشــود امکان ساخت داخلی
آنها وجود دارد.وی با اشــاره به ضــرورت هماهنگی
وزارت نفــت و صمت برای ممنوعیت واردات کاالهای
بیکیفیت چینی به صنعت نفت در شرایط تحریم ،یادآور
شــد :هم اکنون بزرگترین چالش پیش روی سازندگان
ایرانی در شــرایط تحریم تامین مــواد اولیه و نقدینگی
بوده که با حمایت دولت میتوان به راحتی مشــکالت
تامیــن کاالی صنعت نفت را حــل کرد.رئیس هیات
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره
به ایجاد کنسرســیومهایی بین سازندگان داخلی برای
تامین کاال مگا پروژههای در دست ساخت صنعت نفت
در شرایط تحریم ،تاکید کرد :عالوه بر این مشارکت با
شــرکتهای دانش بنیان و استارتاپها به صورت ویژه
در دســتور کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
قرار گرفته است.

مصادف با هفته هوای پاک؛

سیستم پایش لحظهای گازهای خروجی واحد عملیات
پاالیشگاه ایرانول راهاندازی شد
همزمان با هفتــه هوای پاک و
به منظور حفاظت از محیط زیســت،
سیستم پایش آنالین گازهای خروجی
واحد عملیات پاالیشگاه ایرانول امروز
(دوشــنبه  30دیماه) با حضور محمد
تقی زاده معاون عمرانی اســتانداری
تهران ،حسین توکلی معاون استاندار
و فرمانــدار ویژه شهرســتان ری،
رســتگاری معاون نظــارت و پایش

نظارت راهبردی رئیس جمهوری،
موسســه اســتاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران و ســازمان حفاظت
محیطزیســت و وزارتخانههــای
ذی ربــط تدویــن میشــود و به
تصویب هیئت وزیران میرســد.
در این بــاره وزارت نفت بهمنظور
اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده
( )۱۵قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی ،متن پیشــنهادی معیارها و
مشــخصات فنی فهرست حداقل
رتبه برچســب انــرژی تجهیزات
هیدروکربوری بخش ســاختمان،

مشــمول آییننامه اجرایی فوق را
که از ســوی کارگــروه ماده ()۱۱
قانــون مورد اشــاره تایید شــده،
بهمنظور سیر مراحل تصمیمگیری
به هیئت دولت ارسال کرده است.
گفتنی است ،مطابق این پیشنهاد،
همه دستگاههای اجرایی ،نهادها،
موسسات ،شــرکتها و واحدهای
صنعتی دولتی و نیروهای نظامیو
انتظامیموظف هســتند تجهیزات
مورد نیــاز خود را با رعایت حداقل
رتبه برچســب انــرژی خریداری
کنند.

محیط زیست اســتان تهران ،خانم
عبادتی رئیــس اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان ری و هیئت همراه
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

به گزارش روابــط عمومیو
تبلیغات شــرکت نفت ایرانول ،در
این مراســم ،دکتر تقیزاده معاون
عمرانی اســتاندار تهــران ضمن
تقدیــر از راهاندازی این سیســتم
در شــرکت نفت ایرانــول ،گفت:
تمامیواحدهای بــزرگ تولیدی و
صنعتی بــه منظورکاهش عوامل
آلوده کننده و مخرب محیط زیست
موظف اند نسبت به نمونه برداری

و اندازه گیــری آلودگی و تخریب
زیســت محیطی خود اقدام نمایند.
مهندس رزاقی سرپرســت شرکت
نفت ایرانول نیز در این مراســم با
اشاره به فعالیتهای صورت گرفته
در راستای حفاظت از محیط زیست
در ایرانــول ،گفت :این شــرکت
نســبت به تجهیز ســه کوره واحد
علمیات به آناالیــزر پایش آنالین
اقدام نموده و در همین راســتا دو
دستگاه دیگر نیز خریداری و نصب

شده اســت که با افتتاح این پروژه
 5عــدد از کورههــای واحدهای
عملیاتی با سه دستگاه پایش لحظه
ای کنتــرل میگردد.سرپرســت
شــرکت نفت ایرانول تصریح کرد:
با راه اندازی این سیســتم مقادیر
گازهای آالینده خروجی از دودکش
اندازهگیــری و میتــوان احتراق
دودکش را براســاس این گازهای
خروجی تنظیم کــرد که آالینده
نباشد.

تحلیل
گفتمان

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

گزارش اوپک از تولید نفت ایران



محسن آقایی
تولید نفت
ایران بــه اندکی
بیش از  2میلیون
بشــکه در روز
کاهــش یافتــه
اســت که متاثر

بشکه در روز کمتر است .این در حالی
اســت که پیش از تحریمهای نفتی،
تولیــد نفت ایران بیــش از  3میلیون
و  800هزار بشــکه در روز بوده است
و صادرات نفــت نیز حول و حوش 2
و نیم میلیون بشــکه .بر اســاس این

گزارش ،ایران در مــاه نوامبر برابر با
آبان  98روزانه  2میلیون و  107هزار
بشــکه نفت تولید کرده است که این
رقــم در ماه پیــش از آن یعنی اکتبر
(مهر  2 )98میلیون و  147هزار بشکه
در روز بوده اســت .متوسط تولید نفت

ایران در ســال  2018برابر با روزانه 3
میلیون و  553هزار بشــکه و در سال
 2017برابر بــا  3میلیون و  813هزار
بشــکه در روز بوده است که این رقم
در ســال  2019به روزانه  2میلیون و
 357هزار بشکه رسیده است .ایران در

از تحریمهــای
نفتــی ظالمانــه
آمریکاســت .بر این اساس ،اوپک در
جدیدترین گزارش خــود اعالم کرد:
تولید نفت ایران در آخرین ماه ســال
گذشته میالدی به  2.092میلیون بشکه
در روز رســیده و به طور متوســط این
کشور در ســال  2019روزانه 2.357
میلیون بشکه تولید نفت داشته است.

سازمان کشــورهای صادرکننده
نفت خام اوپک در جدیدترین گزارش
خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد:
تولید نفت ایران در ماه دسامبر 2019
برابر با آذر مــاه  1398به  2میلیون و
 92هزار بشکه در روز رسیده است که
نســبت به ماه پیــش از آن  15هزار

الیحه نفتی بودجه ! 99؟

سه ماهه چهارم سال گذشته میالدی
روزانه  2میلیون و  115هزار بشــکه
نفت تولید کرده اســت .بر اساس این
گزارش ،تولید نفت  15کشــور عضو
این سازمان در ماه دسامبر ( 2019آذر
 29 )98میلیــون و  444هزار بشــکه
در روز عنوان شــده است که کاهش
روزانه  161هزار بشــکهای نسبت به
ماه نوامبر را نشــان میدهد .اوپک در
ماه نوامبــر  2019روزانه  29میلیون
و  606بشــکه نفت تولید کرده بود.
عربســتان نیز در ماه دســامبر روزانه
 111هزار بشکه نفت کمتر تولید کرده
و میــزان تولیدش به  9میلیون و 762
هزار بشــکه رسیده است .میزان تولید
این کشــور در ماه نوامبر  8میلیون و
 873هزار بشکه در روز بود .کشورهای
آنگوال ،کنگو ،اکــوادر ،گابن و کویت
افزایش تولید داشتند .بیشترین کاهش
تولید به عربستان و بیشترین افزایش
بــه آنگوال تعلق دارد .ایــران ،لیبی و
نیجریه از توافــق کاهش تولید معاف
هستند.

آینده نفت و اولویت امروز ایران
رضا دهقان
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی
نفت ایران

تاکنون نزدیک
بــه نیمــیاز ذخایر
نفتی اثباتشده جهان
شامل انواع نفت خام
و میعانات برداشــت
شده است ،اما با وجود
اینکــه ایــران یکی
از نخســتین کشــورها در آغاز تولید تجاری
نفت بوده ،کمیبیشــتر از یکســوم ذخایر
اثباتشدهاش را برداشت کرده است ،بنابراین
تفاوت قابل مالحظهای در روند برداشت نفت،
بین ایران و میانگین جهانی وجود دارد .آیا این
تفاوت یک نقطه قوت به حساب میآید؟ آیا
برداشت بیشتر نفت در حکم استفاده نادرست
و غیرصیانتی از این موهبت خدادادی است؟
آیا عدم استخراج نفت ،به مثابه باقی گذاشتن
ثروت برای نسلهای آینده است؟ پاسخ به این
سواالت و برنامهریزی صحیح و تصمیمگیری
هوشــمندانه درخصوص اولویتهای امروز
صنعت نفت کشور ،مستلزم ترسیم تصویری
جامع و واقعگرایانه از وضعیت عرضه ،تقاضا و
بهطور کلی تجارت آینده نفت در جهان است.
اگر در آینده شــاهد کاهش عرضه یا افزایش
تقاضای نفت خام باشیم ،تفاوت روند برداشت
نفت در ایران با میانگین جهانی ممکن است
نقطه قوت تلقی شود ،زیرا کشور ما همچنان
قادر به تامین تقاضا بوده و از شــرایط آینده
بهرهاقتصادی خواهد بــرد ،اما از آمار و ارقام
تولید و مصــرف جهانی نفت ،پیشبینیهای
موسسات آیندهپژوهی معتبر دنیا و نیز رفتارها
و سیاستگذاریهای کشورهای مطرح جهان
چنین برمیآید کــه تقاضا زودتر از عرضه به
پایــان راه خود نزدیک خواهد شــد و به این
ترتیب در آینده ،داشــتن ذخایر مازاد نهتنها
مزیتی نخواهد داشت ،بلکه به معنی از دست
دادن فرصتهای پیشــین برای بهرهبرداری
حداکثری از دوران طالیی نفت خواهد بود.
الگوی مصــرف انرژی جهان ،تغییرات
قابلمالحظه و پرشتابی را طی سه دهه آینده
تجربه خواهد کرد .امروزه بخش عمده کاربرد
نفتخام در حملونقل اســت ،اما خودروهای
الکتریکی با سرعت سرسامآور در حال تولید
و عرضه هستند و پیشبینیها نشان میدهد
تا ســال  ۲۰۵۰بیش از نیمیاز خودروهای در
حال تردد در جهان الکتریکی خواهند شــد و
این تغییر ،کاهش چشــمگیر میزان تقاضای
فرآوردههای نفتی را به دنبال خواهد داشــت.
بهرهگیــری از انرژیهای نــو و تجدیدپذیر

نیــز بهطور تصاعدی بهویژه در کشــورهای
توســعهیافته در حــال افزایش اســت .این
انرژیها و در راس آنها انرژیهای خورشیدی
و بادی ،نه فقط نگرانیهای زیستمحیطی
مربوط به ســوختهای فســیلی را برطرف
میکنند ،بلکه مهمتر از آن ،از توجیه اقتصادی
بســیار خوبی برخوردارند .امروزه قیمت تمام
شــده یک کیلووات برق خورشــیدی یا برق
بادی کمتر از یک کیلووات برق فسیلی است
و در آینده نزدیک با توجه به پیشــرفتهای
فناورانه و زیرساختی که هنوز در جریانند ،این
فاصله بیشــتر نیز خواهد شد .در حال حاضر
بیــش از  ۶۰۰گیگاوات ظرفیت نصبشــده
نیروگاههای خورشیدی و همین میزان ظرفیت
نصب شــده نیروگاههای بــادی (در مجموع
 ۱۲۰۰گیگاوات) در سرتاســر جهان است و
پیشبینی میشود ظرفیت این نوع نیروگاهها
تا ســال  ۲۰۵۰از مرز  ۱۴۰۰۰گیگاوات عبور
کند .برای درک بهتــر این ارقام ،میتوان به
کل ظرفیت  ۹۰گیگاواتی نیروگاههای ایران
که عمدتا هم فسیلی هســتند توجه کرد .با
توجه به اینکه کاربریهای غیرسوختی نفت
مانند فرآوردههای شیمیایی و پتروشیمیایی نیز
بخش کوچکی از سبد تقاضای نفت را تشکیل
میدهند ،بنابراین نمیتواننــد در تغییر روند
تقاضا ،نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
مزیت اقتصــادی و زیســتمحیطی
انرژیهــای تجدیدپذیر به حدی اســت که
بسیاری از کشــورهای پیشــرفته و مطرح
در اروپا ،آمریکای شــمالی ،آســیای شرقی
و اقیانوســیه ،ســالهای  ۲۰۲۰تا  ۲۰۵۰را
بهعنوان ســالهای عاری از سوخت فسیلی
هدفگذاری کردهاند .این موضوع نشاندهنده
ی آنها برای جایگزینی سوختهای
عزم جد 
فسیلی در آینده نزدیک است .در ضمن از آنجا
که این کشورها بر سیاستگذاریهای جامعه
بینالملل تاثیر بسزایی دارند ،باید انتظار داشت
که به موازات ،مقررات جدید و سختگیرانهتر
زیســتمحیطی در نهادهــای بینالمللی به

تصویب برسد و اجازه استخراج سوختهای
فسیلی و استفاده از آنها محدود شود.
از نظر عرضه ،بیشــترین تولید روزانه
نفــت و میعانات به ترتیــب در اختیار آمریکا
با  ۱۲.۵میلیون بشــکه ،عربستان سعودی با
 ۱۲.۵میلیون بشــکه ،روسیه با  ۱۱.۵میلیون
بشکه ،کانادا با  ۵.۵میلیون بشکه و چین با ۵
میلیون بشکه است .این پنج کشور در مجموع
بیش از نیمیاز تولید جهانی را بر عهده دارند
و اکنون همگی بیشــترین و بیسابقهترین
میزان نفت خود را تولید میکنند .با چنین روند
پرشتاب و با احتساب درصدی برای اکتشافات
جدید ،ذخایر این کشورها بین دو تا پنج دهه
دیگر پاســخگوی تقاضای بازار خواهد بود و
از بررسی سیاســتگذاریها و رفتارهای آنها
به نظر نمیرســد که پس از این بازه زمانی
نیز برنامهای برای بازار انرژی نداشته باشند.
بهویژه به نظر میآید این کشــورها با هدف
بهرهبرداری حداکثــری از ذخایر خود ،روی
همزمانــی کاهش عرضه بــا کاهش تقاضا
برنامهریزی جدی کردهاند .بســیاری از دیگر
کشــورهای تولیدکننده نفــت نیز وضعیت
مشــابهی دارند .در ایران امــا ،با روند کنونی
برداشت نفت خام و میعانات که نرخ آن طی
چهار دهه گذشــته هیچگاه به مرز  ۵میلیون
بشــکه در روز نرسیده اســت و فعال نیز افق
بهتری حداقل تا پنج سال آینده وجود ندارد،
نزدیک به یک قرن دیگر زمان الزم اســت
تا همه ذخایر شناختهشــده تاکنون استخراج
شوند .طبیعتا با کشف ذخایر جدید ،این زمان
طوالنیتر نیز خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شــد و با در نظر
گرفتن بازار عرضــه و تقاضای نفت خام در
دهههای آینده ،فعالیتهای توسعهای و نرخ
تخلیه مخازن که امروز در کشــور شاهد آن
هستیم ،متناســب با روند جهانی نیست و در
آینده جایگاه مناسبی را برای ایران در جامعه
بینالملــل رقم نخواهد زد .این نگرانی جدی
وجود دارد که زمانی در حدود ســه دهه دیگر

فرا رســد که نفت در مخازن کشــور وجود
داشته باشد ،اما استخراج آن با محدودیتهای
زیستمحیطی مواجه شده و از توجیه اقتصادی
کمیبرخوردار باشــد .این بدان معناست که
ممکن است ما و نسلهای بعد برای همیشه
فرصت اســتفاده از بخشــی از ذخایر نفتی
کشورمان را از دست بدهیم ،بنابراین رویکرد
تاخیر در برداشت نفت و نگهداری این ثروت
در زمیــن ،از ضمانــت اجرایــی کافی برای
بهرهمندی نســلهای آتی برخوردار نیست و
راهکار راهبردی ،تســریع و افزایش برداشت
نفت و تولید فرآوردههای نفتی و سرازیر کردن
ارزش ایجاد شده به سوی سرمایهگذاری برای
تقویت زیرساختهای عمومیکشور و توسعه
زیرســاختهای انرژیهای نو و تجدیدپذیر
اســت .در این صورت باید دقت و وســواس
فراوانی داشت که درآمد اضافی حاصله صرف
هزینههای جاری کشور نشود .به این ترتیب،
رویکرد اســتراتژیک باید در صیانت از ثروت
حاصــل از نفت ،به جای صیانت از خود نفت
قرار گیرد.
بنابراین ،مــا به یک تفاهــم ملی در
سطح تصمیمســازان و تصمیمگیران  -که
اتفاق ًا پرتعداد هم هســتند  -نیاز مبرم داریم
تا جهت حرکت توســعهای کشور و در سایه
آن جهت توســعه نفت را مشخص و تثبیت
کنیم .متأسفانه حصول چنین تفاهمیآسان
نیست و نبود آن موجب تشتت فکری مدیران
و کارشناسان ،سردرگمیدر تصمیمگیریها،
ایجاد اصطکاک در امور اجرایی و استهالک
سرمایههای انســانی کارآمد کشور میشود.
همچنین بــا در نظر گرفتن متوســط عمر
میدانهــای نفتــی ،فرصت زیــادی برای
تصمیمگیری درباره روند برداشــت و توسعه
نفت در اختیارمان نیســت و با گذشت زمان،
فرصت اتخــاذ تصمیمها محدود و محدودتر
میشود .پیشنیاز رسیدن به چنین تفاهمیاین
اســت که توجه به آینده بــا در نظر گرفتن
ن باره،
واقعیتهای کشور و تمرین ذهنی در ای 
برای تصمیمسازان و تصمیمگیران به عادت
بدل شــود تا به مرور تصویری روشن ،جامع
و یکپارچه از افق پیشرو در ذهنشان شکل
گیرد .در این صورت میتوان انتظار داشــت
دســتیابی به یک تفاهم کلــی در خصوص
مسیر و نحوه توســعه ،سهلالوصولتر شود.
از این رو مهمترین هــدف این متن ،ایجاد
حساســیت نســبت به آینده نفت و تالشی
برای ایجاد گفتمان مشــترک در این رابطه
در سطح کارشناسان ،مدیران ،تصمیمسازان
و تصمیمگیــران در حوزه انرژی اســت .در
صورتی که تفاهم ملی در سطح تصمیمسازان
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و تصمیمگیران حوزه انرژی به شــرح فوق
حاصل شود ،میتوان امیدوار بود آنان افزایش
تولید نفت و فعالیتهای توسعهای مرتبط با
آن را حقیقتا بهعنوان یک ضرورت و اولویت
ملی دیده و در راستای برطرف کردن عوامل
ممانعتکننده و تقویت عوامل تسریعکننده
قدم بردارند .در این صورت به سه حوزه اصلی
باید توجه حداکثری کنند:
نخست توســعه بخش باالدستی نفت
با توجه به ریســکهای زیــاد و هزینههای
باال بهشــدت به ســرمایهگذاریهای کالن
نیازمند است ،از این رو باید سرمایهگذاری در
این بخش به یکــی از جذابترین حوزههای
سرمایهگذاری در کشــور ،بهخصوص برای
ســرمایهگذاران ایرانی و در رأس آنها بخش
خصوصی تبدیل شــود .در این صورت منابع
ســرمایهای مختلــف ،حتی ســرمایههای
ســرگردان ،به مــرور به ســوی این بخش
ســرازیر میشــوند .در عین حال هرگاه که
شرایط سیاسی بینالمللی اجازه دهد ،باید به
جذب ســرمایههای خارجی توجه جدی کرد.
دوم آنکه هرگاه مقدور باشــد ،باید از طریق
همکاری بینالمللی حداکثری از ظرفیتهای
جهانی برای جذب فناوریهای نو و یادگیری
روشهای برتر مدیریتی بهرهبرد ،اما در کنار
آن ،بهرهبــرداری از ظرفیت و توان مدیریتی،
فنی و اجرایی داخل کشــور نیز بســیار حائز
اهمیت است.
توجه به توان داخلــی ،در زمان حاضر
که برای تعامل بینالمللی با محدودیتهایی
مواجهیم ،بیش از پیش اهمیت یافته اســت.
شرکتها ،موسســهها و متخصصان کشور
از ظرفیتهای بســیار خوبــی برخوردارند؛
هرچنــد این ظرفیتها پراکنده اســت و نیاز
بــه ســاماندهی دارد .اگر به آنهــا توجه و
آنها را با یکدیگر همســو کنیــم ،میتوانیم
به حصــول موفقیتهای چشــمگیر امیدوار
باشیم .ســوم آنکه زیرســاختهای اداری و
مقرراتی کشــور ،به هیچوجه مناسب توسعه
پرشــتاب نیســتند .مقررات متعــدد ،مبهم،
متضاد و ناکارآمد ،بوروکراســی گســترده و
دســت و پاگیر ،فرآیندهای اداری طوالنی و
نفسگیر ،روزمرگی مدیران و مشغولیت آنها
به خردهریزهای اداری فرآیند توسعه بهنگام،
متــوازن و پایدار را کمرمق و محدود میکند،
از این رو اقدام برای ســبک کردن مقررات و
چابکسازی فرآیندها در حوزه توسعه نفت از
مهمترین اقدامات اســت.امید است با توجه
بیشــتر به آینده انرژی کشور ،ایجاد گفتمان
ســازنده و حصول تفاهم ملی آینده بهتری را
برای کشور عزیزمان رقم بزنیم.

محمد حسینی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

در ایــران ما کال نظام شــرکتداری
متفاوتی نســبت به دنیا داریــم و به معنای
دیگر هنوز حاکمیت شــرکتی را به رسمیت
نشــناختهایم .این نگاه در قانون اساسی هم
وجود دارد که تکلیف میکند همه دریافتیها
باید به حساب خزانه برود .البته شرکت ملی
نفت از این قاعده مســتثنی اســت .یکی از
مشــکالت دیگر کشور وابســتگی بودجه
به نفت اســت .ما باید بتوانیم هزینههــای جاری را از درآمدهای
نفتی جــدا کنیم .یعنی درآمــد نفت صرف ایجاد زیرســاختها
شــود .شیوههای ســرمایهگذاری ما در نفت نیز متفاوت است ،ما
در ایــن حوزه همــه را پیمانکار در نظر میگیریــم .در همه دنیا
شــرکتهای خصوصی کار اکتشــاف و تولید را انجام میدهند و
درصدی از درآمدهایشــان را به دولــت میپردازند ولی در ایران
مدلهای ســرمایهگذاری متفاوت است .با همه این نابسامانیها،
در سالهای اخیر دو موضوع جدید دیگر نیز به این مسائل اضافه
شد و ما حســاب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را نیز ایجاد
کردیم .متاسفانه ما به شــیوهی غلطی نفت را وارد بودجه دولت
میکنیم .درآمدهای نفتی از سه المان میزان صادرات نفت ،قیمت
هر بشــکه نفت و نرخ تسعیر ارز تشکیل شده است .ما در بودجه
هزینههایمان ثابت اســت و هر جا کم و کســری داشتیم با این
ســه عدد بازی میکنیم تا هزینهها جبران شــود .مثال اگر میزان
صادراتمان کاهش یابد ،نرخ تسعیر را افزایش میدهیم تا مشکل
حل شــود .یکی از نکات جالب توجــه درباره درآمدهای نفتی نیز
سهم  14.5درصدی شرکت ملی نفت است .یعنی فرقی نمیکند
ما  2.5میلیون بشــکه نفت بفروشــیم یا  1میلیون بشکه ،در هر
دو صورت ســهم شــرکت ملی نفت  14.5درصد اســت که این
موضوع باعث شده شرکت ملی نفت رقمهای کالنی بدهی داشته
باشــد .همچنین دلیل ضعف این شرکت در بخش سرمایهگذاری
باالدســت صنعت نفت نیز به این فرمــول غلط برمیگردد .ما در
حال حاضر همین منابع صندوق توسعه ملی را نیز در اختیار بخش
خصوصی قرار نمیدهیم که کارهای توسعهای را انجام دهد .تازه
اتفاقی که افتاده این اســت که سهم کل صندوق نیز از  36درصد
به  20درصد کاهش پیدا کرده اســت .یعنی شما نگاه کنید همین
امسال نیز کاهش وابســتگی بودجه به نفت اتفاق نیفتاده است و
نفتی بودن این بودجه کامال مشهود است.

یادداشت
چرایی تشکیل وزارت اقتصاد انرژی

احساس خاندوزی

کارشناس اقتصادی

دو شــرکت «ملــی نفت ایــران» و
«پاالیش و پخش» انحصار سیاســتگذاری
بخش انرژی را در دســت گرفتــه اند و تا
زمانی که این وضعیت ادامه داشــته باشــد
تغییر قیمت بنزین بیفایده اســت .معتقدم
یارانه پنهان بخش انــرژی در ایران وجود
دارد ،ولی هیــچ گاه نمیتوان درباره حجم
آن بــه توافق رســید .ضمــن اینکه حجم
این یارانهها پیچیدهتر از آن اســت که با تغییر قیمت بتوان رقم
آن را ارزیابــی کرد .وقت خوبی بــرای اصالح قیمتها در حوزه
حاملهای انرژی بود ،مهمترین مشکلی که در بخش حاملهای
انرژی داریم این اســت که اصالح قیمــت بنزین ،هیچ گاه تابع
هدف بلندمدت نبوده و سیاستگذاران ما در حوزه انرژی هیچ گاه
نتوانســته اند «تابع هدف» در بخش انرژی در بلندمدت را تعیین
کنند .هیچ زمانی منابع و مصارف بخش انرژی در همه بخشها
اعم از انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر مشخص نشده است و تا
زمانی که این «تابــع هدف» رخ ندهد و حکمرانی بخش انرژی
محقق نشود ،هر گونه تغییر قیمت بنزین بی فایده خواهد بود .دو
شــرکت اصلی بخش انرژی شامل شرکت نفت به عنوان شرکت
باالدســتی و شــرکت پخش و پاالیش به عنوان شرکت پایین
دســتی همه حکمرانی بخش انــرژی را قبضه کرده اند و بخش
انرژی ما از روندهای تکنولوژیکــی و اقتصادی دنیا عقب مانده
است .مشکالتی که در بخش انرژی وجود دارد ،ساختاری است و
ارتباطی با تغییر وزیر نفت نخواهد داشت .کسانی که برای بخش
انرژی تصمیم گیری میکنند ،صالحیتی برای سیاســتگذاری در
این بخش ندارند .سهم حمل و نقل در کشور ما از مصرف انرژی
که محصول ســایر حاملها غیر از فرآوردههای نفتی باشد ،صفر
است ،در حالی که در برزیل  ۲۳درصد انرژی حمل و نقل به سایر
حاملها و در آمریکا  ۲۹درصد به حاملهایی غیر از فرآوردههای
نفتی اختصــاص دارد .به نظر میرســد برای رفــع انحصار دو
شــرکت ملی نفت ایران و پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی
از بخش انرژی کشــور در مرحله اول بایــد تعارض منافع میان
شــرکتهای تابعه با خود وزارت نفت را برطرف کنیم .برای این
کار میبایســت یک وزارت اقتصاد انــرژی راه اندازی کنیم که
مســئولیت سیاستگذاری به تدریج از وزارت نفت منتزع و به این
وزارتخانه واگذار شــود ،چون با ســاختار فعلی وزارت نفت هیچ
چشم اندازی برای رفع انحصار این دو شرکت دیده نمیشود.
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گاز

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تامین پایدار گاز بخش خانگی حتی در دورترین نقاط کشور اولویت اول و خط قرمز شرکت گاز است؛

تک خرب

رکوردهایتاریخیبرایمصرفگازخانگی

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:

فراهم شدن زمینه مساعد عرضه گاز مایع در
بورس انرژی

علیرضا مددی طائمه
ایران روزها و شــبهای ســردی را
ســپری میکند و به گفته کارشناســان
هواشناسی روند ســرما در روزهای آتی
ادامه دار و رکورد شــکن خواهد بود .این
در حالی اســت که تولیــد بیوقفه گاز از
پاالیشگاههای گازی با قوت و قدرت ادامه
دارد تا با موج جدید سرما در کشور پنجه
در پنجه بیاندازد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از روند مطلوب عرضه گاز مایع در
ماههای اخیر در بورس انرژی خبر داد و گفت :زیرساختهای الزم برای
عرضه و معامله گاز مایع در بورس انرژی فراهم شده است.

بــه گزارش دانــش نفت به نقــل از خبرگزاری خانه ملت ،حســن
منتظرتربتــی درباره عرضه گاز مایع در بورس انرژی ،اظهار کرد :عرضه گاز
مایع در بورس انرژی از چند ماه گذشته به خوبی ،با قیمت و مشتری مناسب
و مدام در حال انجام اســت و زیرســاختها برای انجام این مهم بهدرستی
فراهم شده است ،همچنین از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بیشتر در
ایــن حوزه دعوت میکنیم.معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد :با توجه به
اینکه تامین ،کیفیت ،ارتقا و استاندارد اقالم و تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز
اهمیت بســیار زیادی دارد ،بنابراین تامین بیش از  ۸۰درصد کاالهای مورد
نیاز بخش گازرســانی و انتقال گاز را به دست سازندگان ایرانی سپردهایم.بر
اساس این گزارش ،به گفته سیدعلی حسینی ،مدیرعامل بورس انرژی افزون
بر توافق صورت گرفته در زمینه پذیرش «گاز مایع صادراتی» با شرکت ملی
گاز ایــران و عرضه آن در بورس انرژی ،در زمینه عرضه «گاز طبیعی» نیز
تفاهم الزم انجام و جلسات کارشناسی برگزار شده است.

اخبار گاز
با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛

تقدیر از اقدامات شرکت پاالیش گاز
شهیدهاشمینژاد در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
و حمایت از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی
گردهمایی ســاالنه

شــوراهای آمــوزش و

ســرمای کم نظیر زمستان امسال
موجب شــده تا رکورد مصــرف گاز در
بخش خانگی در کشــور شکسته شود .به
گفته محمد عسگری ،سخنگوی شرکت
ملی گاز ایران ،ســال گذشــته در همین
زمان میــزان مصــرف گاز  ۵۲۰میلیون
مترمکعب در روز بود که اکنون این عدد
به حدود  ۶۰۰میلیون متر مکعب افزایش
یافته است .محمد عسگری با بیان اینکه
میــزان مصرف گاز در کشــور حدود ۷۲
میلیون متر مکعب در روز نسبت به مدت
مشابه سال گذشــته افزایش یافته است
اظهار کرد :در حــال حاضر  ۵۹۲میلیون
مترمکعــب گاز در بخش خانگی مصرف
میشــود که الزم است مشترکان نسبت
به نحوه مصرف خود توجه داشــته باشند
چرا که در غیر ایــن صورت برای تامین
گاز صنایع و نیروگاهها با مشــکل مواجه
خواهیم شد .در همین حال وزیر نفت هم
با درخواســت از مردم برای صرفهجویی
در مصــرف گاز تاکیــد کرده اســت که
تولید گاز بیوقفه ادامه دارد .بیژن زنگنه
با اشــاره به مصرف باالی گاز در بخش
خانگی اظهار کرد :این مســئله به صنعت
و نیروگاهها فشار میآورد ،زیرا نمیتوانیم
گاز خانهها را قطع کنیم .در این شــرایط
به صنایع فشار میآید و مجبور به استفاده

از سوخت مایع میشوند .در همین حال،
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران
با اشــاره به آمادگی بــرای انتقال روزانه
 ۷۵میلیــون مترمکعب افزایش تولید گاز
پارس جنوبی ،ظرفیــت فعلی انتقال گاز
ایران را  ۸۵۰تــا  ۹۰۰میلیون مترمکعب
در روز عنــوان کرده و گفته :با توســعه
هوشمندانه شــبکه انتقال ،نگرانی برای
حبس گاز در جنوب کشور نداریم .مهدی
جمشیدی دانا با اشاره به پایداری مناسب
شبکه گاز ایران با وجود کاهش دمای هوا
و ماندگاری ســامانه سرد در بخش عمده
ای از استانهای کشور ،گفت :هم اکنون
ظرفیت انتقال در شــبکه گاز کشــور به
حــدود  ۸۵۰تا  ۹۰۰میلیون مترمکعب در
روز رسیده اســت .وی با اشاره به توسعه
هوشمندانه شبکه انتقال گاز ایران در طول
پنج سال گذشته تاکنون ،تصریح کرد :با
ســاخت و بهرهبــرداری از خطوط لوله و

سرمای کم نظیر زمستان امسال
موجب شده تا رکورد مصرف

گاز در بخش خانگی در کشور
شکسته شود ،سال گذشته در

همین زمان میزان مصرف گاز
 ۵۲۰میلیون مترمکعب در

روز بود که اکنون این عدد به
حدود  ۶۰۰میلیون متر مکعب
افزایش یافته است

تاسیســات تقویت فشار جدید ،هم اکنون
امــکان انتقال و توزیــع هرگونه افزایش
تولید گاز در جنوب کشــور فراهم شــده
است .به گفته جمشیدی دانا ،تامین پایدار
گاز بخش خانگی حتی در دورترین نقاط
کشور اولویت اول و خط قرمز شرکت گاز

است و با تالش شــبانه روزی همکارانم
در صنعت گاز ،تاکنون شــاهد افت فشار
یا قطعی گاز در این بخش نبوده ایم .وی
با اشاره به ثبت رکوردهای تاریخی برای
مصرف گاز خانگــی ،تاکید کرد :با وجود
افزایش توان و ظرفیــت تولید ،انتقال و
توزیع گاز مشــترکان باید صرفه جویی
در مصرف ایــن حامل انرژی پاک را به
صورت ویژه در دســتور کار قرار دهند.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران
اعالم کرد :در روزهای گذشــته شــاهد
مصرف حدود  ۶۰۰میلیون مترمکعب گاز
در بخش خانگی بودهایم که در نوع یک
رکورد تاریخی به شمار میآید .در همین
حال متولی تولید  70درصد گاز کشــور
میگوید :همه ســکوهای پارس جنوبی
عملیاتی هســتند و وقفــه ای در تولید
وجود ندارد و هماکنون در پارس جنوبی
روزانه  ۶۳۰میلیون متر مکعب گاز تولید

میشود .محمد مشــکینفام ،مدیرعامل
شــرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه
نزدیک به  ۷۰درصد گاز مصرفی کشور
در پارس جنوبی تولید میشــود ،اظهار
کرد :همکاران ما در شــرکت نفت و گاز
پارس شــبانهروز تالش میکنند که در
این فرایند وقفهای ایجاد نشــود.وی به
مصرف بسیار باالی گاز کشور در بخش
خانگی اشــاره کرد و گفت :هر سکوی
پارس جنوبی تقریبا گاز یک استان را در
کشــور تأمین میکند ،از این منظر برای
ما حیاتی اســت که هیچ یک از سکوها
از مــدار تولید خارج نشــوند .مدیرعامل
شــرکت نفت و گاز پارس از ثبت رکورد
جدید مصرف گاز در کشور ابراز نگرانی
کرده و گفته :باید در نظر داشــته باشیم
که منابع هیدروکربونی ما محدود است و
اینکه هرچه تولید میکنیم مصرف شود،
خوب نیســت ،بنابراین باید سازوکاری
بهمنظور مهار این رویه داشته باشیم.وی
با بیان اینکه هماکنون برداشــت روزانه
ما از میدان مشــترک پارس جنوبی برابر
با نصف مصرف روزانه گاز در اروپاست،
تصریح کرد :اگر بنا باشــد به این ترتیب
پیش برویــم و هرچه تولیــد میکنیم،
مصرف شود ،بیشک در سالهای آینده
با چالش روبهرو میشویم .مشکین فام با
دعــوت از عموم مردم و هموطنان برای
مصرف بهینــه گاز اظهار امیدواری کرد
که تدبیری اتخاذ شــود تا این مصرف با
سازوکاری ویژه مهار شود .به هر تقدیر،
به نظر میرســد برای پایداری و توزیع
مناســب گاز در بخش خانگی ،صنایع و
نیروگاهها نیازمنــد عزم جدی در صرفه
جویی در مصــرف گاز در بخش خانگی
هستیم.

پرورش اســتان خراسان
رضوی با حضــور حاجی
میرزایــی وزیــر آموزش
و پرورش ،رزم حســینی
اســتاندار خراسان رضوی
و تنی چند از مسئولین در
سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیشــرکت پاالیش
گاز شهیدهاشــمینژاد ،در این گردهمایی وزیر آموزش و پرورش طی
ســخنانی گفت :ما معتقدیم مشارکت یک امر خطیر و راهبردی است
و اهــداف ما بدون مشــارکت محقق نخواهد شــد.همچنین در این
گردهمایی به پاس اقدامات پاالیشــگاه گاز شهیدهاشمینژاد در حوزه
مســئولیتهای اجتماعی ،توجه به ذینفعــان و حمایت از فعالیتهای
مختلف آموزشــی و فرهنگی از مهندس سید مجید منبتی مدیرعامل
این مجتمع گازی تقدیر شد.

با هدف ترويج فرهنگ مشاركت در بین کارکنان انجام شد؛

تقدیر از برترینهای حوزه نظام پیشنهادها در شرکت
پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد

پایتخت ایران میزبان طالی ناب پاالیشگاه
گاز شهیدهاشمینژاد

با صرفه جویی سه میلیارد ریالی صورت گرفت؛

بهرهبرداری از خطوط انتقال گوگرد مذاب و
یوتیلیتی به تاسیسات تولید محصوالت گوگردی
طــی مراســمیبا

حضور مدیــران و کارکنان
شــرکت پاالیــش گاز
شهیدهاشــمینژاد ،فــاز
نخســت خطــوط انتقال
گوگرد مذاب و یوتیلیتی به
تاسیسات تولید محصوالت
گوگردی مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیشــرکت پاالیش
گاز شهیدهاشمینژاد ،مدیرعامل پاالیشگاه در این خصوص گفت :فاز
نخســت پروژه شامل انتقال کوکرد مذاب با هدف ایجاد ارزش افزوده
بر محصوالت پاالیشــگاه ،افزایش سبد تولیدات پاالیشگاه و پایداری
بیشــتر در یوتیلیتی برگشــتی به بهرهبرداری رسید.سید مجید منبتی
تصریح کرد :این پروژه با هزینه ای بالغ بر  17میلیارد ریال اجرا شده و
بیش از  15هزار نفر ساعت از نیروهای فنی و تخصصی منطقه اشتغال
زایی ایجاد کرده است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای پروژه
مجتمع گوگرد خانگیران بالغ بر ســه میلیارد ریال صرفه جویی در پی
داشته است بیان کرد :خودکفایی در زمینه نصب تجهیزات ابزار دقیق،
مکانیکی و برقی ایجاد شــده که شــامل مقولههای طراحی ،نصب،
خرید و راه اندازی میباشــد.مهندس منبتی با اشاره به اینکه در سال
رونــق تولید در نصب و راه اندازی کنتــرل کنندههای پروژه از توان
بخش داخلی اســتفاده شده است گفت :کاهش تعداد قطعات مصرفی
جهت نصب از ویژگیهای پروژه میباشــد.گفتنی اســت :در مجتمع
گوگرد خانگیران ،پنج واحد تولیدی توســط شــرکتهای خصوصی
احداث شــده اســت که محصوالت گوگردری فرآورش شده را تولید
خواهند کرد.

طــی مراســمیبا حضور مدیــران ارشــد و نیز
پیشکســوت شــرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد،
کارکنان و خانوادههای آنان ،جشــنواره دو ساالنه نظام
پیشــنهادها در سالن ســینمای مجتمع مسکونی شهید
مهاجر برگــزار و از برگزیدگان حوزه نظام پیشــنهادها
تقدیر شد.

بــه گــزارش دانش نفــت بــه نقــل از روابط
عمومیشرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد ،قائم مقام
مدیر عامل در حوزه نظام پیشــنهادها در این خصوص
گفت :این جشــنواره با هدف ارائــه گزارش عملکرد و
دســتاوردهای دو سال گذشــته در حوزههای مختلف،
رویکرد آتی و اســتراتژیهای شرکت ،معرفی و تجلیل
از برترینهای نظام پیشنهادها برگزار شد.ناصر نوذری
با اشــاره به مشــارکت بی نظیر کارکنان و خانوادهها
در حــوزه نظــام پیشــنهادها تصریح کــرد :از ابتدای

راه اندازی نظام پیشــنهادها در شــرکت پاالیش گاز
شهیدهاشــمینژاد ،تاکنون بالغ بر  100هزار پیشنهاد
از دبیرخانههــای مختلف شــامل دبیرخانــه کارکنان،
خانوادهها ،دانش آموزان و ذینفعان واصل شــده که از
این تعداد  32هزار پیشنهاد در طول دو سال و نیم اخیر
دریافت گردیده است.شــایان ذکر است :در حاشیه این
مراسم از کتاب تاریخ شفاهی نظام پیشنهادهای شرکت
پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد رونمایی گردید که متون
ایــن کتاب پــس از گفت و گو با  31نفــر از کارکنان
پاالیشگاه جمع آوری و تدوین و با هدف ترويج فرهنگ
مشاركت در بین کارکنان و خانوادهها تالیف و به چاپ
رسیده اســت.در پایان این مراسم از تالشهای آقای
نوذری در طول مدت تصدی این ســمت تقدیر و حکم
جدید قائم مقام مدیر عامل در حوزه نظام پیشنهادها به
آقای کمیلی ابالغ گردید.

جمعــی از کارشناســان شــرکت پاالیــش گاز
شهیدهاشــمینژاد با هدف معرفی محصول کود گوگرد
بنتونیتی به کشــاورزان در چهارمین نمایشگاه بینالمللی
کشاورزی در پایتخت ایران اسالمیحضور پیدا کرده و به
معرفی دستاوردهای این شرکت پرداختند.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از روابط
عمومیشرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد ،کارشناس
روابط عمومیاین پاالیشــگاه با اعالم ایــن خبر افزود:
کارشناســان این مجتمع در راســتای انتقال تجربیات،
توانمندیها ،توســعه بازار و معرفــی محصوالت جانبی
پاالیشــگاه ( کود گوگرد بنتونیتی ) به بازار داخلی در این
نمایشــگاه تخصصی حضور یافتند.هادی مهاجر تصریح
کرد :این نمایشــگاه با هدف معرفــی ظرفیتهای موجود
ت جهت برقراری
در بخش کشاورزی کشور ،ایجاد فرص 
ارتباط و شناسایی شــرکتهای معتبر داخلی ،آشنایی با
آخرین دســتاوردها و فناوریهای تخصصی ارایه شده از

سوی غرفه داران حاضر در نمایشگاه ،بهرهگیری گسترده
از تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر شرکت
کنندگان و بررســی امکانات جهــت صدور محصوالت
کشــاورزی به خارج از کشــور برگزار شــده است.وی
ادامه داد :شــرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد در کنار
رسالت اصلی خود مبنی بر تامین گاز مشترکین شمال و
شمال شرق کشــور ،محصوالت جانبی همچون گوگرد
را تولیــد مینماید و در حال حاضــر به عنوان بزرگترین
تولید کننده گوگرد در کشــور بشمار میرود و روزانه بیش
از دو هــزار تن گوگــرد در این مجتمع تولید میشــود.
کارشناس روابط عمومیپاالیشگاه خانگیران خاطر نشان
ســاخت :در چهارمین نمایشــگاه بینالمللی کشاورزی،
ســامانههای نوین آبیاری ،ماشین آالت و نهادها ،جمعی
از فعاالن صنعت کشــاورزی از غرفه شــرکت پاالیش
گاز شهیدهاشــمینژاد بازدید و طالی ناب (کود گوگرد
بنتونیتی) پاالیشگاه را خریداری نمودند.

راهاندازی نخستین توربین ملی در شبکه انتقال گاز ایران
مدیــر پژوهش و فناوری شــرکت ملــی گاز ایران
گفت :رویکرد اصلی این شــرکت همکاری با شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپهاســت که با تکیــه بر توان و
تخصص آنها ،نخســتین توربین ملی  ۲۵مگاواتی شبکه
انتقال گاز کشور راهاندازی شده است.

محســن مظلوم فارسیباف ،در حاشیه شانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی انرژی کیش با اشــاره به استقبال

مطلــوب شــرکتهای داخلــی و خارجــی از برگزاری
نمایشــگاه انرژی در کیش ،تصریح کرد :این استقبال در
حالی است که کشور دچار تحریمهای مختلف اقتصادی
اســت ،با این حال تالش میکنیم با اجرای ســریعتر
نظام ارزیابی فناورانه در شــرکت ملی گاز ایران ،رویکرد
مثبتی در حوزه پژوهش ایجاد کنیم.وی درباره راهاندازی
نخستین توربین  ۲۵مگاواتی در شبکه انتقال گاز کشور،

توضیح داد :این توربین با حمایت شرکت ملی گاز ایران
و مشارکت شرکت توربوکمپرسور نفت طراحی و با دانش
بومینصب و راهاندازی شــده است.فارسیباف از طراحی
و تولید توربینهای جدید برای شرایط خاص عملیاتی در
صنعت گاز خبر داد و اظهار کرد :بهرهبرداری آزمایشــی
از این توربینها در شبکه انتقال گاز کشور آغاز شده و با
پایان مراحل بهرهبرداری آزمایشی ،تولید انبوه با فناوری

بومیو ایرانی از ســال  ۹۹آغاز خواهد شــد.وی با اشاره
به تعریف شناســنامه پژوهش و فناوری برای هر یک از
کاالهای پرمصرف این شرکت ،تصریح کرد :شرکت ملی
گاز ایران بهدنبال خودکفایی و بینیازی صنایع پاالیش،
انتقال و توزیع گاز نسبت به کاالهای وارداتی با مشارکت
حداکثــری شــرکتهای دانشبنیان ایرانی در شــرایط
تحریمهای غیرقانونی است.

پرتوشیمی

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

اخبار

ت پتروشیمیها در زمینه مسئولیت اجتماعی
فعالی 
باید هدفمند شود
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمیبا
تأکید بر اهمیت مســئولیت اجتماعی در
صنعــت پتروشــیمیگفت :فعالیتهای
شرکتهای پتروشیمیدر زمینه مسئولیت
اجتماعی باید هدفمند و همسو شود.

مهنــدس بهــزاد محمــدی در
نخســتین نشســت شــورای راهبردی
مســئولیتهای اجتماعــی در صنعــت
پتروشیمی ،نقش هلدینگها در اجرایی
شدن مســئولیت اجتماعی را بسیار مهم
ارزیابی و اظهار کرد :با توجه به تجارب
بهدســت آمده و هزینههای انجام شده
در ســالهای اخیر ،بایــد تغییر وضع در
ت اجتماعی پتروشــیمیها را با
مسئولی 
با نگاهی نو تحقق بخشــیم.وی با بیان
اینکه پتروشــیمیها به عنوان پیشــران
توسعه کشور اقدامهای مهم زیادی را در
حوزه مسئولیت اجتماعی دنبال میکنند،
تصریح کرد :روابط عمومیها در راستای
تبیین دســتاوردهای کسبشــده نقشی

مهم و تعیینکننده دارند.معاون وزیر نفت
با اشاره به اینکه همدلی ،همکاری میان
خانواده بزرگ صنعت پتروشیمیمیتواند

به اقدامهای اثربخــش و ماندگاری در
مســئولیت اجتماعی منجر شود ،افزود:
باید به ســمتی حرکت کنیم که صنعت

نخست کشور بهویژه در مناطق عسلویه
و ماهشــهر محور توســعه پایدار شود.
علی ربانی ،مشــاور اجتماعی مدیرعامل

نشست هم اندیشی مدیران و مسئوالن واحدها با
مدیرعاملپتروشیمیمرجان

و رئیــس دبیرخانه مســئولیت اجتماعی
شرکت ملی صنایع پتروشیمینیز در این
نشست گزارشی از روند فعالیتهای این
شــرکت و مدیران عامل هلدینگهای
پتروشــیمینیز دیدگاههــا و نظرهــای
مختلف در بحث مسئولیتهای اجتماعی
را ارائــه کردنــد .همچنین مقرر شــد
نشست شورای راهبردی مسئولیتهای
اجتماعی در صنعت پتروشیمیبه صورت
نظاممند برگزار شود.نخســتین نشست
شورای راهبردی مسئولیتهای اجتماعی
در صنعت پتروشــیمیبا حضــور بهزاد
محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی ،ســیدامیر طالبیان ،مشاور
وزیر نفــت در امور اجتماعــی ،مدیران
عامل هلدینگهای پتروشیمیو روسای
شــورای راهبردی مســئولیت اجتماعی
منطقــه ویژه اقتصادی انــرژی پارس و
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمیبرگزار
شد.

پایان انحصار غول آمریکا در بازار کاتالیست صنعت نفت؛

نائب رئیــس انجمــن تولیدکنندگان
کاتالیســت با اشــاره به پایان رســیدن
انحصــار شــرکت «یو.او.پــی» آمریکا در
تامین نیازهای کاتالیســتی صنایع نفت ،گاز
و پتروشــیمیایران ،اعالم کــرد :ایران به
عنوان اولین کشور عضو اوپک به صادرکننده
کاتالیست تبدیل شده است.

عبدالرضا حمیدی در حاشیه نمایشگاه
انــرژی کیش در جمع خبرنــگاران با بیان
اینکــه همزمان بــا اعمــال تحریمهای
غیرقانونی آمریکا ،ایران به جمع کشورهای
تولیدکننده انواع کاتالیســتهای پرمصرف
در صنایع نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشــیمیو
فوالد پیوســته اســت ،گفــت :از مجموع
کاتالیســتهای پرمصرف در صنعت نفت
کشــور تاکنون تولید داخلی با دانش ایرانی
 ۴۴کاتالیســت انجام شــده اســت.نائب
رئیس انجمــن تولیدکنندگان کاتالیســت

تامین مواد اولیه ،پائین

بودن پیش پرداختها در
قراردادهای خرید ،عدم

امضای قراردادهای تضمینی
و بلندمدت تامین کاتالیست،

عدم پایبندی به قراردادهای

خرید و نبود نقدینگی کافی از
مهمترین مشکالت شرکتهای
کاتالیست ساز ایرانی است

با اشــاره به صادرات کاتالیستهای ایرانی
به کشــورهای همجوار همچــون عراق،
ارمنستان ،پاکستان ،سوریه ،قزاقستان و،...
تاکید کرد :در شــرایط فعلی در کنار تامین
نیــاز داخلی ایران به جمــع صادرکنندگان

کاتالیست در منطقه خاورمیانه پیوسته است.
حمیدی با انتقاد از برخی از سیاســتهای
دولت در حمایت از کاتالیست سازان ایرانی،
یادآور شــد :تامین مــواد اولیه ،پائین بودن
پیش پرداختهــا در قراردادهــای خرید،

شرکت پتروشیمیپارس رتبه اول با عنوان

«شرکت برتر از نظر بهرهوری کل عوامل» در همایش IMI100

عدم امضــای قراردادهای تضمینی و
بلندمدت تامین کاتالیست ،عدم پایبندی به
قراردادهــای خرید و نبود نقدینگی کافی از
مهمترین مشکالت شرکتهای کاتالیست
ساز ایرانی است.

شركتهاي برتر ايران موفق به كسب رتبه سوم
شرکت پتروشیمیپارس موفق شد رتبه
اول با عنوان «شــرکت برتر از نظر بهرهوری
کل عوامل» را کسب کند.

بــه گــزارش روابط عمومیشــرکت
پتروشــیمیپارس ،همایش صد شرکت برتر
ایران با برنامهریزی سازمان مدیریت صنعتی
و بهمنظــور معرفی شــرکتها و بنگاههای
اقتصادی برتر کشــور برگزار شد و شرکت

پتروشــیمیپارس از بین شرکتهای گروه
فرآوردههــای نفتــی ،رتبــه اول ردهبندی
شــرکتهای برتر کشــور ( ،)IMI100را از
نظر بهــرهوری کل عوامــل همچنين رتبه
اول از نظــر شــاخص بازده فــروش را به
دســت آورده است .در مراسمیکه به همین
منظور روز یکشنبه  29دی ماه  98در مرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیما با حضور

پتروشیمیمرجان صبح چهارشنبه  ۲بهمن با حضور مهندس قاسم مسعودی
مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیشرکت پتروشیمیمرجان،
نشست هفتگی و هم اندیشی راهبردی مدیر عامل در راستای ارتقای سطح
فعالیتهای جاری ،با مدیران ارشــد و مســئوالن واحدهای مختلف صبح
چهار شــنبه  ۲بهمن در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد .در این
هم اندیشی مهندس قاسم مسعودی ،مدیر عامل شرکت پتروشیمیمرجان
در ســخنانی راهبردی ضمن تشکر و قدر دانی از تالشها و اقدامات صورت
گرفته در سطوح مختلف کاری ،چگونگی انجام بهینه فعالیتها و فرآیندهای
واحدهای تعمیراتی ،تولیدی و عملیاتی شــرکت را مورد بررسی کارشناسانه
قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با اتمام تعمیرات جانبی و خروج از عملیات
اورهال روند تولید در روزهای آتی از سر گرفته شود.گفتنی است در این هم
اندیشی مدیران و سرپرســتان واحدها ،موضوعات ضروری و مقایسههای
کیفی پیرامون اهم فعالیتهای صورت گرفته و نیز برنامههای در دست اقدام
را به صورت مشــروح با مدیر عامــل در میان نهادند و در خصوص مباحث
مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

محموله کمکهای شــرکتهای هلدینگ خلیجفارس مســتقر در

عسلویه در پی وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق جنوبی استان
سیستان و بلوچستان به مناطق سیلزده ارسال شد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت عملیات غیرصنعتی
پازارگاد ،این کاروان متشکل از  ۱۰کامیون ،دیروز (جمعه ۲۷ ،دی ماه)
از محل برگزاری نماز جمعه شهرســتان عسلویه عازم مناطق سیلزده
شد.کمکهای ارسالی به مناطق سیلزده شامل اقالم ضروری و مورد
نیاز مــردم منطقه و در مجموع به ارزش  ۶میلیارد ریال تهیه و تأمین
شــده است .این اقالم شامل کانکس ( ۲دســتگاه) ،تن ماهی (۶۰۰۰
قوطی) ،ماکارونی( ۱۱،۰۰۰بســته) ،شیر خشک ( ۱۱۰۰قوطی) ،انواع
کنسرو ( ۲۰،۰۰۰قوطی) ،پوشک ( ۵۴۰۰بسته) ،پتو ( ۶۹۴تخته) ،پودر
شستشو ( ۲۰۰۰بســته) ،برنج ( ۲۵۰کیلوگرم) ،مایع ظرفشویی (۱۰۰
عدد) ،مایع دستشویی ( ۱۳۰گالن) ،شامپو ( ۳۰۰عدد) ،دستمال کاغذی
( ۵۰۰رول) ،موکت ( ۷۵۰مترمربع) ،دارو ( ۱۰کارتن) است.کمکهای
فوق با مشارکت شرکتهای پتروشــیمیهلدینگ خلیجفارس مستقر
در منطقه عسلویه شامل شــرکتهای پتروشیمیپارس ،نوری ،مبین،
آریاساسول ،هنگام ،آپادانا و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد تهیه و
به مناطق سیل زده ارسال شده است.

بازرگانی پتروشیمیدر بین  ۵۰شرکت برتر قرار گرفت

شرکت بازرگاني پتروشيمي در رتبه بندي

جمعی از مدیران و مســئوالن شرکتهای
برتر برگزار شد ،لوح تقدیر به مسعود حسنی
مدیرعامل شرکت پتروشــیمیپارس اهدا
شد.شرکت پتروشــیمیپارس با برنامهریزی
دقیق و منسجم به منظور توسعه فعالیتهای
خود در صنعت پتروشــیمیاز ابتدای فعالیت
خود هر ســال ســیر صعودی را طی کرده
است.

هماندیشــی مدیران و مســئوالن واحدها و جمعی از کارکنان مجتمع

ارسال محموله کمکهای هلدینگ خلیجفارس
به مناطق سیلزده

ایران شاگرد اول تولید کاتالیست در اوپک شد

ایران بــا اعالم اینکه طراحی و ســاخت
کاتالیستهای پرمصرف صنایع نفت ،گاز،
پاالیش ،پتروشــیمیجهان صرفا در اختیار
 ۱۴شــرکت بینالمللــی و جهانی اســت،
تصریح کرد :ایران اولین کشور عضو اوپک
و یکی از معدود کشورهای جهان بوده که
به انحصار کاتالیســتی شرکتهای بزرگ
کاتالیست ســاز جهان پایان داده است.این
مقام مســئول با بیان اینکه شرکتهایی
همچون «یو.او.پی» آمریکا« ،اکســنس»
و «ســکا» فرانســه« ،زئوکوم» سوئیس،
«بازل» آلمان و ...سالها انحصار کاتالیست
صنایع نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمیایران
را در اختیار داشته اند ،بیان کرد :در شرایط
فعلی نیازهای کاتالیســتی صنعت نفت به
همت شرکتهای دانش بنیان ایرانی تامین
شده و در شــرایط تحریم نیازی به خرید و
واردات کاتالیستهای پرمصرف نداریم.وی
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از نظر شــاخص خدمات بازرگاني و بين پنجاه
شركت برتر از نظر شاخص فروش قرار گرفت.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومیبازرگانی پتروشــیمی ،این شــرکت
در بيســت و دوميــن همايــش رتبه بندي
شــركتهاي برتر ايران (ســازمان مدیریت
صنعتی) موفق به كســب رتبه سوم از نظر
شــاخص خدمــات بازرگاني و بيــن پنجاه
شــركت برتر از نظر شــاخص فروش قرار

گرفت .شرکت بازرگانی پتروشیمیدر تاریخ
بیســت و ســوم تیر ماه  ،1369بنا بر نیاز
صنعت پتروشــیمیایران و بعنــوان بازوی
تجاری کلیه مجتمعهای پتروشیمیایران و با
سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمیبه یک
شرکت مســتقل و فعال بازرگانی با موضوع
فعالیت در عرضه محصوالت پتروشــیمیدر
بازارهــای داخلی و خارجــی ،ارائه خدمات
لجستیکی و ...تاســیس گردید .از آبان ماه
ســال  1388در راســتای خصوصی سازی
و پیاده ســازی اصــل  44قانون اساســی

کشور ،شــرکت بازرگانی پتروشیمیبا تغییر
ماهیت خود از ســاختار دولتی به خصوصی
(با واگذاری  52درصد ســهام به شــرکت
سرمایه گذاری ایران ) ،بعنوان یک شرکت
تجاری حیطه کاری خــود را در زمینههای
ســرمایه گذاری ،بازرگانی و مالی گسترش
داده است .ضمن اینکه  %45باقیمانده سهام
شــرکت بازرگانی پتروشــیمینیز به شرکت
صنایع پتروشیمیخلیجفارس به عنوان یکی
از بزرگترین هلدینگهــای فعال در عرصه
پتروشیمیکشور واگذار شده است.
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گزارش
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دانش نفت از بیست و دومین همای

تثبيت جايگاه شركتهاي پتروش

در بیست و دومین همایش  500 IMI100شرکت برتر کشور معرفی و تقدیر شدند
شرکتهای پتروشیمیدر آیین معرفی  ۱۰۰بنگاه اقتصادی برتر کشور خوش درخشیدند
و امسال نیز توانستند جایگاه خود را در میان شرکتهای برتر ایران تثبیت کنند.
به گزارش دانش نفت ،بیســت و دومین همایش  ۱۰۰شــرکت برتر ایران موسوم به
 IMI100روز یکشنبه ۲۹ ،دیماه با حضور مهندس بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمیو حجت اله میرزایی ،معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون،کار
و رفــاه اجتماعی ،محمد باقر عالی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و ابوالفضل
کیانی بختیــاری ،مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در مرکــز همایشهای بینالمللی
صدا و ســیما برگزار شد .بر این اساس ،شــرکت صنایع پتروشیمیخلیجفارس (هلدینگ
خلیجفارس) ،شرکت پاالیش نفت اصفهان ،شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،هلدینگ بانک
ملت و هلدینگ فوالد مبارکه اصفهان به ترتیب پنج شــرکت برتر کشور را تشکیل داده اند.
هلدینگ خلیجفارس رتبه نخســت میان  ۵۰۰شرکت بزرگ کشور را به دست آورد و حائز
رتبه نخست شــرکتهای ایرانی از نظر بیشترین سودآوری شد و با صادرات  ۲.۶۸میلیارد
دالری در جایگاه نخســت برترین شرکتهای ایرانی ایســتاد ،همچنین به عنوان برترین
شــرکت از نظر باالترین رتبه فروش و خلق ارزش افزوده ،رتبه دوم باالترین ارزش بازار
و رتبه ششم با بیشــترین داراییها قرار گرفت .افزون بر هلدینگ خلیجفارس ،گروه نفت
و گاز پارسیان و مجتمعهای پتروشــیمیالله ،زاگرس ،پارس ،فنآوران ،مارون ،امیرکبیر،
جم ،مبین ،آریاساســول ،شازند ،بازرگانی پتروشیمی ،اروند ،خارک ،شیراز ،تندگویان و پلی
پروپیلن جم موفق به دریافت رتبههای برتر در شــاخصهای مختلف شدند .بر این اساس،
ســازمان مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبهبندی شرکتهای برتر ایران میکند .این
رتبهبندی که  ۵۰۰شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشــور را معرفی میکند با هدف
شناســایی جایگاه بنگاههای اقتصادی و گروههای صنعتی (رشتههای مختلف کسب و کار)،
گســترش رقابت بین بنگاه اقتصادی و کمک به سیاســت گذاران اقتصادی کشور انجام
میشــود .آنچه در پی میآید گزارش اختصاصی دانش نفت از این همایش مهم است که از
نظر خوانندگان گرامیمیگذرد.
 500شــرکت برتر کشــور در این همایش ،بر پایه
شــاخص اصلی میزان فروش شــرکتها و  ۳۲شاخص
دیگر معرفی و تقدیر شــدند.در این رتبه بندی ،هلدینگ
صنایــع پتروشــیمیخلیجفارس ،شــرکت پاالیش نفت
اصفهان ،شــرکت پاالیش نفت بندرعبــاس ،هلدینگ
بانک ملت و هلدینگ فــوالد مبارکه اصفهان به ترتیب
پنج شرکت برتر کشور شناخته شدند .انتخاب شرکتهای
برتر از ســوی سازمان مدیریت صنعتی به این ترتیب بود
که ابتدا  ۵۰۰شــرکت برتر کشور براساس میزان فروش
به پنج دسته  ۱۰۰تایی تقســیم و شرکتهای هر دسته
برپایه  ۳۲شاخص دیگر با هم مقایسه و رتبهبندی شدند.
شاخصهای رتبهبندی ،شاخصهای ک ّمی (مقداری) بوده
و مقادیر آنها از صورتهای مالی حسابرسی و تایید شده
شرکتها استخراج شد.
فروش

برپایــه ایــن گــزارش ،شــرکتهای صنایــع
پتروشــیمیخلیجفارس ،پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش
نفت بندرعباس ،بانک ملــت و فوالد مبارکه اصفهان به
عنوان برترین شــرکتها از نظر باالتریــن رتبه فروش
شناخته شدند.
خلق ارزش افزوده

صنایع پتروشیمیخلیجفارس ،فوالد مبارکه اصفهان،
بانک ملت ،مخابرات ایران و ســرمایهگذاری غدیر ،پنج
شــرکت برتر ایرانی از نظر خلــق باالترین ارزش افزوده
شدند.
ارزش دارایی

از نظر بیشــترین ارزش دارایــی ،بانک ملت ،بانک
صــادرات ایــران ،بانک تجــارت ،بانک کشــاورزی و
ســرمایهگذاری پارس آریان در رتبههای نخست تا پنجم
قرار گرفتند.
اشتغالزایی

از نظر اشتغالزایی ،عنوان برترین شرکت ایرانی به
سرمایهگذاری پارس آریان با  ۵۳هزار و  ۷۹۱نفر رسید و
پس از آن ایران خودرو با  ۵۱هزار و  ۸۴۵نفر ،سایپا با ۳۵
هزار  ۶۱۶نفر ،بانک صادرات ایران با  ۲۷هزار و  ۵۴۲نفر
و بانک ملت با  ۲۷هزار و  ۳۱۱نفر قرار گرفتند.
سودآوری

در این رتبهبندی ،صنایع پتروشیمیخلیجفارس حائز
رتبه نخست شرکتهای ایرانی از نظر بیشترین سودآوری
شــد و پس از آن فــوالد مبارکه اصفهــان ،بانک ملت،
سرمایهگذاری غدیر و پاالیش نفت اصفهان قرار گرفتند.
صادرات

صنایع پتروشیمیخلیجفارس با صادرات  ۲.۶۸میلیارد
دالری در رتبه نخست برترین شرکتهای ایرانی ایستاد.
پس از آن ،شــرکتهای پاالیش نفت بندرعباس با ۱.۱۳
میلیارد دالر ،ســرمایهگذاری غدیر با  ۱.۱۱میلیارد دالر،
گروه گســترش نفت و گاز پارسیان با  ۹۶۳میلیون دالر و
پتروشیمیزاگرس با  ۹۸۴میلیون دالر در مکانهای دوم
تا پنجم قرار گرفتند.

ارزش بازار

رتبه نخســت باالترین ارزش بازار به فوالد مبارکه
اصفهــان با ارزش  ۴۵۶هزار و  ۹۵۰میلیارد ریال رســید
و پس از آن صنایع پتروشیمیخلیجفارس ،بانک تجارت،
شــرکت ملی صنایع مس ایران و پتروشیمیمارون قرار
گرفتند.
پراکندگی استانی  ۵۰۰شرکت برتر

برپایه این گزارش ،سهم استان تهران از نظر تعداد
شرکتهای برتر یاد شده (با حذف بانکها و شرکتهای
بیمه ای از آمار)  ۵۰.۳درصد اســت و از این نظر در رتبه
نخســت قرار دارد .پس از تهران ،استانهای اصفهان با
 ۷.۴درصــد ،هرمزگان با  ۴.۴درصد ،قزوین با  ۳.۴درصد
و خراســان رضوی با  ۳.۲درصد قرار دارند .این گزارش
میافزاید ۱۰۰ :شرکت نخست یاد شده حدود  ۸۸.۸درصد
از مجمــوع فروش  ۵۰۰شــرکت برتر کشــور را به خود
اختصاص داده اند .ســازمان مدیریت صنعتی همه ساله
اقدام به رتبه بندی شــرکتهای برتر ایران میکند .این
رتبهبندی که  ۵۰۰شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد
کشور را معرفی میکند با هدف شناسایی جایگاه بنگاههای
اقتصادی و گروههای صنعتی (رشتههای مختلف کسب و
کار) ،گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی و کمک به
سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش بیست و دومین
سال رتبه بندی شرکتهای برتر ایران عنوان کرد:

شرکتهای بزرگ مسئولیت پذیری در قبال جامعه را
توسعه میبخشند

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری ،مدیرعامل سازمان
مدیریت صنعتی در همایش بیســت و دومین سال رتبه
بندی شرکتهای برتر ایران ،شرکتهای بزرگ را پیشران
و لکوموتیو ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در کشور عنوان
نمود و نقش آنهــا را بر شــاخصهای اقتصادی متذکر
شد.وی تاکید کرد :شرکتهای بزرگ با کمک به اشتغال،
پرورش دهنده اســتعداد و خالقیت نیروی کار هستند و
مســئولیت پذیری در قبال جامعه را توســعه میبخشند.
کیانی بختیاری تصریح کرد :عالوه بر این ،شــرکتهای
بزرگ ســطح رفاه پایدار اجتماعی را ارتقاء میبخشند و
با اســتفاده از اهرم تولید ،بعنوان نیــروی کاهنده و ضد
تورمیعمل مینمایند.وی همچنین شرکتهای بزرگ را

صنایعپتروشیمیخلیجفارس،

فوالد مبارکه اصفهان ،بانک ملت،
مخابرات ایران و سرمایهگذاری

غدیر ،پنج شرکت برتر ایرانی از

نظر خلق باالترین ارزش افزوده
شدند

انتخاب شرکتهای برتر از سوی سازمان

مدیریت صنعتی به این ترتیب بود که ابتدا
 ۵۰۰شرکت برتر کشور براساس میزان
فروش به پنج دسته  ۱۰۰تایی تقسیم و

شرکتهای هر دسته برپایه  ۳۲شاخص
دیگر با هم مقایسه و رتبهبندی شدند

متعادل کننده تراز تجــاری و تاثیر گذار بر تولید ناخالص
داخلی عنوان کرد .مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی
در خصوص اصول مانایــی بنگاهها ضمن تاکید بر آینده
پژوهی و برنامه ریزی برای آغاز چرخه دوم حیات گفت:
سازمانهای بزرگ باید به توانمندیهای پویا توجه نمایند
چرا که توانمنديهاي پويا توانايي سازمان براي دستيابي
به اشكال جديد و نوآورانه مزيت رقابتي و مسیر سازی بر
اساس توســعه دارائیهای مکمل را میسر میسازد .دکتر
کیانی بختیاری افزود :توانمنديهاي پويا به توانايي بنگاه
براي ادغام ،ساخت و باز پيكره بندي شايستگيهای داخلي
و خارجي به منظور پاسخگويي به محيطهاي با تغييرات
ســريع فناورانه گفته مي شود.وی با بیان این تعریف که
مانایی یعنی فرهنگ دوسو توانی اظهار داشت :دو وجهی
بودن ســازمان یعنی سازمان هم از طریق بهرهبرداری از
وضع موجود و هم اکتشاف ،افقهای جدید برای موفقیت
اســتفاده میکند .در نتیجه مانایی یعنی حرکت به سوی
سازمان هیبریدی که گونه ای از سازمانهای دوسوتوان
اســت که از یک طرف دارای بال ماموریت اجتماعی و
زیست محیطی اســت و از طرف دیگر دارای بال کسب
و کار و درآمد زا میباشــد .مدیرعامل ســازمان مدیریت
صنعتی مانایی را توجه به اصول مشترک نوآوریها عنوان
نمود و با برشمردن  10دلیل موفقیت شرکتهای بزرگ
گفت :این شرکتها برخوردار از مدیری دوراندیش و دارای
چشم انداز رفیع هستند و کاال یا خدماتی ارائه میدهند که
مورد نیاز مردم اســت و افزون براین ،نیازهای جامعه فردا
را برطرف میکند.کیانی بختیاری خاطر نشان کرد :دراین
شرکتها فرد مناسب در جای مناسب قرار دارد و مجموعه
کارکنان به اصول کار تیمیمعتقد هستند و محیط مطلوب
کاری ایجاد میکنند .در این شرکتها به کارهای درست
پاداش میدهند و به دنبال نوآوری هســتند و به گذشته

نمیچسبند .عالوه بر این از قوانین و استانداردهای محلی
و بینالمللی پیروی میکننــد .از اصول مالی و اقتصادی
سر درمیآورند و شــاخصهای مورد نظر را دنبال و پول
سازی میکنند .همچنین از نقاط قوت و ضعف خود آگاه
هســتند و تهدیدات و فرصتهای موجــود در جامعه را
میشناســند .وی در ادامه به بیان سابقه سازمان مدیریت
صنعتی در رتبه بندی شــرکتهای برتر ایران پرداخت و
مهــم ترين اهداف این رتب ه بنــدی را توليد اطالعات در
مورد بنگاههاي اقتصادي كشــور و شفافسازی فضای
کسب و کار؛ رتبهبندی شرکتها از نظر میزان اثرگذاری
در اقتصاد ملی؛ گسترش رقابت بين بنگاههای اقتصادی
و استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه ریزی
صنعتی در کشور عنوان کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت
صنعتی با بیان رتبه بندیهای مشــابه در ســطح جهان،
منطقه و کشــورها گفت 500 :شركت براساس باالترين
ميزان فروش (درآمد) مشــخص و بر این اساس به پنج
دسته صدتايي تقسيم ميشوند؛ عالوه بر این ،شركتهاي
هر دسته براســاس  32شــاخص ديگر با هم مقايسه و
رتبه بندي ميشــوند .و به اين نحو شــركتهايي با هم
مقايسه ميشوند كه از نظر اندازه تاحدودي به هم نزديك
هســتند.وی با بیان شــاخصهای رتبه بندی ،سهم هر
گروه صدتایــی از کل فروش ،اشــتغال زایی و صادرات
 ۵۰۰شرکت را تشــریح کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت
صنعتی یادآور شــد :از بین  ۱۰شرکت برتر کشور ،چهار

شــرکت در حوزه فرآوردههای نفتی و دو شرکت در حوزه
بانکها و موسســات اعتباری بوده و سهم پتروشیمیها،
فلزات اساسی ،ســرمایه گذاری مالی و شرکتهای چند
رشــته ای صنعتی هر کــدام یک جایگاه اســت .دکتر
کیانی بختیاری با ارائه آماری به مقايســه شــركتهاي

گزارش
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شيمي در ميان  ١٠٠شركت برتر

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی :شرکتهای بزرگ مسئولیت پذیری در قبال جامعه را توسعه میبخشند
هلدینگ خلیجفارس رتبه نخست میان
 ۵۰۰شرکت بزرگ کشور را به دست

آورد و حائز رتبه نخست شرکتهای

ایرانی از نظر بیشترین سودآوری شد
و با صادرات  ۲.۶۸میلیارد دالری در

جایگاه نخست برترین شرکتهای ایرانی
ایستاد ،همچنین به عنوان برترین شرکت

از نظر باالترین رتبه فروش و خلق ارزش
افزوده ،رتبه دوم باالترین ارزش بازار
و رتبه ششم با بیشترین داراییها قرار
گرفت

در این رتبه بندی ،هلدینگ صنایع

پتروشیمیخلیجفارس ،شرکت پاالیش
نفت اصفهان ،شرکت پاالیش نفت

بندرعباس ،هلدینگ بانک ملت و هلدینگ
فوالد مبارکه اصفهان به ترتیب پنج شرکت
برتر کشور شناخته شدند

IMI-100با 500فورچون پرداخت و گفت :فروش اولين
شــركت فورچون  72/4برابر فروش اولين شركت ايران و
فروش پانصدمين شــركت فورچون  3/5برابر فروش اولين
شــركت ايران است .این درحالی اســت که فروش اولين
شــركت فورچون  4/5برابر فروش صد شركت اول ايران

است.وی در خصوص مقایســه  500شرکت بزرگ ایران،
ترکیه و هند اظهار داشت :فروش اولین شرکت ترکیه 2/3
برابر فروش اولین شرکت ایران؛ فروش اولین شرکت هند
 11/6برابر فروش اولین شــرکت ایــران ،فروش صدمین
شــرکت ترکیه  2/7برابر صدمین شــرکت ایران و فروش
صدمین شــرکت هند  11/2برابر صدمین شــرکت ایران
است.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر ظرفیت
اقتصادی کشور و شرکتهای ایرانی ،تنوع اقتصادي (نفت،
گاز ،معادن ،صنعت و خدمات) ،ســرمايه انســاني (نیروی
کار تحصیلکرده) ،رشد شهر نشيني و گسترش نیازهای
تولیدی و خدماتی ،فرهنگ كارآفريني (توانایی ایجاد کسب
و کارهــای نوپا) و موقعيت جغرافيايــي راهبردي ايران را
عوامل موثــر در ایجاد این ظرفیت دانســت.وی در پایان
برخی از الزامات رونق تولید از جمله بهینه ســازی فضای
کسب و کار؛ اصالح قوانین مخل تولید ( قوانین در تزاحم
و تداخل)؛ مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید؛ ثبات
نظام ارزی؛ اصالح نظام بانکی؛ رفع موانع سرمایه گذاری؛
رفع موانع صادرات و جلوگیــری از واردات بی رویه؛ ارتقاء
کیفی و رقابت پذیرکردن تولید و تعریف مشــوقهای الزم
برای رونق تولید را برشــمرد و بر لزوم اجرایی شــدن آنها
تاکید نمود.
گزارش مدیر مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر ایران

به گزارش دانش نفت ،مجید درویش ،مدیر مرکز رتبه
بندی شــرکتهای برتر در همایش بیســت و دومین سال

رتبه بندی شــرکتهای برتر ایران ،در خصوص نتایج رتبه
بندی در فهرستهای عموم 
یIMI-100گفت 500 :شركت
براساس باالترين ميزان فروش (درآمد) مشخص ميشوند
و در فهرســتهاي عمومي  ،IMI-100انواع شركتها در
رشــتههاي صنعتي مختلف حضور دارنــد.وی افزود500 :
شركت براساس ميزان فروش به پنج دسته صدتايي تقسيم
ميشوند و شركتهاي هر دسته براساس  32شاخص ديگر
با هم مقايسه و رتبه بندي ميشوند به اين نحو ،شركتهايي
با هم مقايســه ميشــوند كه از نظر اندازه تاحدودي به هم
نزديك هســتند.درویش تعداد شاخصهاي مورد ارزيابي در
فهرســتهاي عمومي این رتبه بندی را  33شاخص اعالم
کرد.مدیر مرکز رتبه بندی شــرکتهای برتــر در ادامه به
روش شناسی این رتبه بندی پرداخت و گفت :یک شرکت،
در شــاخصهای مختلف ،رتبههای متفاوتی میگیرد و به
عبارت دیگر :در این نوع رتبه بندیها ،شاخصهای مختلف
با هم ترکیب نمیشــوند تا در مجموع ،به یک شرکت ،یک
رتبه تعلق گیرد.وی تاکید کرد :باید توجه داشت هر فهرست
رتبه بندی مربوط به چه شــاخصی است ،چرا که فهرست
مزبور ،صرف ًا جایگاه شــرکتها را از جنبه همان شــاخص
مشــخص میکند و نه از تمام جنبهها.درویش تصریح کرد:
شــاخصهای رتبه بندی ،شــاخصهای ک ّمــی (مقداری)
هســتند و مقادیر آنهــا از صورتهای مالی حسابرســی و
تایید شده شــرکتها استخراج میشــود .وی افزود :رتبه
شرکتها در شــاخص مورد نظر ،براساس مقادیر عددی به
وســیله نرم افزار مشخص میشــود و هیچ گونه ارزیابی و
قضاوتی توســط اجراکنندگان رتبه بندی صورت نمیگیرد.
مدیر مرکز رتبه بندی شــرکتهای برتر خاطر نشان کرد:
از ویژگیهــای رتبه بندی  ،IMI-100شــفافیت باالی آن
اســت ،به طوری که رتبه هر شــرکت در هر شاخص ،به
راحتی قابل بررســی و صحه گذاری است.وی ضمن اعالم
باالترین رتبه شــرکتهای برتر در فــروش ،ارزش افزوده،

دارایی ،اشتغال زایی ،سودآوری ،بیشترین صادرات و
باالترین ارزش بازار ،نكات مهم جدول فروش صد شرکت
برتر را تشریح نمود.درویش افزود :جمع فروش صد شركت
برتــر  625,897ميليارد تومان؛ 37درصد رشــد (اســمی)
نسبت به ســال قبل از آن؛ فروش اولین شرکت 505,55
میلیارد تومان؛ فروش صدمين شركت  512,1ميليارد تومان؛
فروش صدمين شــركت سال قبل  031,1ميليارد تومان و
میزان  47درصد رشــد براي ورود به جمع صد شــركت از
مهم ترین نکات جدول فروش صد شــرکت برتر هســتند.
وی در خصوص فهرست شــرکتها در گروههای صنعتی
گفــت :در رتبهبندي IMI-100عــاوه براينكه جايگاه هر
شركت در فهرستهاي عمومي نشان داده ميشود ،جايگاه
شركت در گروه صنعتي مربوط نيز مشخص ميشود .عالوه
بر این در رتبه بندی سال  ،98شرکتها در  31گروه صنعتی
( رشته کســب و کار) قرار گرفته اند.مدیر مرکز رتبه بندی
شــرکتهای برتر در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
شــركتهاي پيشرو شــامل 10شركت هســتن د که داراي
باالترين رشــد طي دوره  4ســاله بين صد شــركت برتر
میباشــند .وی افزود شــركتهاي برتر از نظر رشد سريع
نیز شامل  5شــركت داراي باالترين رشد طي دوره  4ساله
از هر دســت ه صدتايي بعدی هســتند .درویش شركتهاي
برتر صادرات گرا را شــامل 10شــركت که دارای باالترين
رتبه از نظر شــاخص تركيبي صادرات هستند عنوان نمود.
وی افزود :شــاخص تركيبي صادرات از تركيب سه شاخص
ميزان صادرات ،رشــد صادرات و نسبت صادرات به فروش
بدســت مي آيد.مدیر مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر در
خصوص مقایسه این رتبه بندی با دیگر رتبه بندیها گفت:
مقايسه  500شــركت بزرگ و گروههاي صنعتی رتبهبندي
IMI-100با  500شــركت بــزرگ و گروههاي صنعتی در
رتبهبنديهاي مشــابه در تركيه ،هنــد و آمريكا اطالعات
مفيدي در زمينه مقايسه صنايع و رشتههاي مختلف كسب و
كار در اين  4كشور ارائه ميدهد.
اقدام متفاوت معاون وزیر صمت در همایش ۱۰۰
شرکت برتر

به گزارش دانش نفت ،معــاون وزیر صمت و رئیس
هیات عامل ایدرو در همایش صد شــرکت برتر کشور در
یک اقدام متفاوت و خالقانه اظهار داشت :به جای سخنرانی
پذیرای نظرات و درخواستهای شرکتهای برگزیده کشور
بــه نمایندگی از وزیر صمت خواهد بود.بر این اســاس هر
کدام از شرکتهای برگزیده سال  ۹۷کشور که از بین ۵۰۰
شــرکت و بر اساس  ۳۲شــاخص مختلف ارزیابی گردیده
بودند پس از دریافت جوایز خود به بیان مشکالت تقاضاها
و پیشنهادهای خود پرداختند.به گفته عالی ،وی خواستههای
برگزیدگان کشــور را به طور رسمیبه عنوان نماینده وزیر
صمــت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.وی همچنین
مراتب تشکر وزیرصمت را به مدیران بنگاههای اقتصادی
ابالغ نمود.بیست و دومین دوره همایش  ۱۰۰شرکت برتر با
معرفی  ۵۰۰شرکت بزرگ و موثر در اقتصاد کشور در سالن
در این رتبهبندی ،صنایع

پتروشیمیخلیجفارس حائز رتبه نخست
شرکتهای ایرانی از نظر بیشترین

سودآوری شد و پس از آن فوالد مبارکه

اصفهان ،بانک ملت ،سرمایهگذاری غدیر
و پاالیش نفت اصفهان قرار گرفتند

همایشهای صدا و سیما برگزار شد.

عمر برندهای با سابقه در اقتصاد کشور

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :عمر نشــانهای تجاری ما در مقایسه با کشورهای
توسعه یافته طوالنی نیست ،به طوری که فقط چند نشان
محدود (برند) با عمر بیش از  ۱۰۰ســال در کشور داریم
که نشــاندهنده ناامنی در فعالیتهای اقتصادی کشــور
اســت«.حجت اهلل میرزایی» در بیســت و دومین دوره
همایش شــرکتهای برتر ایــران در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما ،افزود :بخش بزرگی از جوسازیها
نسبت به صندوقهای بازنشســتگی و اعالم ناکارآمدی
آنها ،فرصت طلبی برای دست اندازی به بنگاههای بزرگ
اقتصادی است.وی بیان داشت :مطابق تحلیلهایی که بر
اســاس دادههای مرکز آمار ایــران و بانک مرکزی انجام
شده بین هشــت تا  ۱۰درصد از بنگاههای بزرگ کشور،
بنگاههایی با بیش از  ۵۰۰نفر نیرو هستند.میرزایی گفت:
تنها  ۱۳۰بنگاه در ســطح کشور بیش از هزار نفر کارکن
دارند ،بر همین اســاس بنگاههای اقتصادی ما در مقایسه
با کشورهای صنعتی و پیشرفته ریزدانه و کوچک مقیاس
محسوب میشوند و به عبارتی آنها را از صرفههای مقیاس
محروم کرده ایم.وی یادآور شد :در حالی که متوسط تولید
سیمان در شرکتهای سیمانی کشور یک میلیون تن است،
اما در کشورهای توســعه یافته به بیش از  ۱۰میلیون تن
میرسد ،همچنین در حوزه فوالد متوسط تولید بنگاهها در
سطح جهانی  ۱۰میلیون تن بوده اما در ایران کمتر از یک
میلیون تن است.این مقام مسوول ادامه داد :به طور نمونه
فوالد زاگرس کردستان با ظرفیت  ۷۰هزار تنی در همان
ماه نخســت فعالیت خود ورشکست شــد.وی یادآور شد:
نیمیاز بنگاههای صنعتی در پنج استان تهران ،آذربایجان
شرقی ،خوزستان ،خراســان رضوی و اصفهان قرار دارند
و نحوه توزیع آنها سبب شــده تا مزیتهای آنها کاهش
یافته ،هزینههای قیمت تمام شده آنها افزایش یابد و قدرت
رقابت پذیری آنها در سطح ملی و منطقهای و بینالمللی
کاهش یابد.معاون امور اقتصادی وزیــر تعاون ادامه داد:
در برخی اســتانها حتی یک بنگاه باالی هزار نفر کارکن
وجود ندارد.وی تاکید کرد :بنگاههای کوچک جز با اتصال
به بنگاههای بزرگ نمیتوانند به رشد و اشتغال دست یابد،
زیرا بیش از  ۵۰درصد اشتغال صنعتی کشور در بنگاههای
بزرگ است و بر این اساس تمرکز اصلی ما باید در حمایت
از این بنگاهها باشد.میرزایی بیان داشت :بنگاههای بزرگ
در مقولههای صادرات ،اتصال به بازارهای جهانی ،کسب
ارزش افزوده باال و انتقال فناوریها موفق عمل میکنند،
این بنگاهها در دورههای طوالنی تورم رکودی کشور دارای
عمر طوالنیتری بوده و آسیبپذیریشــان از نوســانات
اقتصادی کمتر اســت ،موضوعی که تجربه تحریمها نیز
به روشــنی آن را ثابت کرد.وی ادامه داد :این بنگاهها در
شرایط دشوار اقتصادی و تحریمها توقف ،تعطیلی و تعدیل
نیرو نداشــته ،میتوانند اقتصاد مقاومتی را شــکل داده و
نقش چتر حمایتی برای بنگاههای کوچک داشــته باشند.
میرزایی تاکید کرد :برای تداوم حیات صنعتی در کشــور
نیازمند چند تحول اساسی از جمله شکلگیری بازار رقابتی
مدیران حرفهای ،کمک به تحقیق و توســعه در بنگاهها،
تمرکز جدی بر انباشت سرمایه انسانی و تمرکز بر تقویت
ظرفیتهای جذب نوآوری هستیم.این مقام مسوول گفت:
مدیرانی که در شرایط شــوکهای اقتصادی و تحریمها
شرکتها را سرپا نگه داشــته و میتوانند بنگاههای چند
میلیــارد دالری را حفظ کنند ،باید پــاداش آن را دریافت
کنند و نباید انگ دریافــت حقوقهای نجومیبه آنان زد.
وی بیان داشــت :در  ۴۰سال گذشته قیمت ارز در کشور
بیش از دو هزار برابر شــده و بــه همین دلیل افقی برای
تامین مالی شــرکتهای بزرگ وجود ندارد.میرزایی تاکید
کرد :باید وامهای ارزی را به صورت مشروط و با ثبات در
زمان پرداخت برای نوســازی ماشین آالت و دستگاههای
بنگاههای بزرگ در نظر گرفت.به گزارش ایرنا ،ســازمان
مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبه بندی شرکتهای
برتر ایران میکند .این رتبهبندی که  ۵۰۰شــرکت بزرگ
و تاثیرگــذار در اقتصاد کشــور را معرفی میکند با هدف
شناسایی جایگاه بنگاههای اقتصادی و گروههای صنعتی
(رشــتههای مختلف کســب و کار) ،گسترش رقابت بین
بنگاههای اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی
کشــور انجام میشود.مهمترین شــاخص در ارزیابی این
مجموعهها ،میزان فروش شرکتها بوده و پس از آن ۳۲
شاخص مالک قرار گرفته است.
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گفتمان

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان
تبیین دستاوردهای درخشان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیاز نگاه مهندس هرندی؛

انجام بیش از  51پروژه به عنوان بزرگترین و معتبرترین شرکت
مجری پروژه

مهندس بابایی ،مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیدر گفتگو با دانش نفت تاکید کرد:

براياجرايپروژههامنتظرخارجيهانميمانيم
مهندس بابایی :در حرکت مهم و راهبردی داخلی سازی کوتاه نمیآییم

گفت و گو :احمد مددی

جناب مهنــدس ،اول بهمن مصادف

است با سالروز تأسیس شرکت مدیریت

توسعه صنایع پتروشیمی .دو دوره متفاوت
داشتید .یک دوره قبل از خصوصی سازی
در ســال  92و یک دوره پس از خصوصی

ســازی .میخواستم ببینم به بهانه بیست
و پنجمین ســالگرد تأسیس چه نکاتی را

در مورد این شرکت توسعه محور قابل ذکر
میدانید؟

مهندس مجید ندیمیهرندی ،رئیس روابط عمومیشــرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیدر
گفتگــو با دانش نفت اظهار کرد :شــرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمیبه صورت شــرکت
سهامیخاص با مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشــیمیبموجب صورتجلسه مجمع عمومی ،عادی و
فوق العاده  73/8/25با ســرمایه ( 100/000/000/000صد میلیارد) ریال تأسیس گردید .اولین هیأت
مدیره با حضور آقایان محمدرضا عباس زاده ،رییس هیأت مدیره ،حســینعلی زحمتکش ،نایب رییس
هیأت مدیره و مدیرعامل ســید عبدالجواد علــوی و میرمعزی و ایرج ضیایی مهر اعضاء هیأت مدیره
به مدت دو ســال انتخاب شدند.مهندس هرندی درباره اهداف تاسیس شرکت مدیریت توسعه صنایع
پتروشــیمیبه خبرنگار دانش نفت گفت :مدیریت ،نظارت ،هماهنگــی و کنترل طرحها و پروژههای
توسعه ای از ابتدای پروژه تا مرحله بهرهبرداری و پشتیبانی ،فنی ،مالی ،خدمات قراردادی و اطالعاتی
طرحها و اجرای کلیه پروژههای ســاختمانی ،زیربنایی و عمومیشرکت ملی صنایع پتروشیمی ،تدوین
اســتانداردها و نرم افزارهای مدیریت ساختمان و مهندسی ،خرید لیسانس و انجام طراحی و مهندسی
اصولــی و تفصیلی و خدمات بازرگانی ،خرید تجهیزات و مواد ســاخت و اجرای ســاختمان و نصب
و راه انــدازی ،انعقاد قراردادهای فنی و خدماتی محور فعالیتهای شــرکت به شــمار میرود.وی در
مورد واگذاری شــرکت و اجرای خصوصی ســازیها نیز تصریح کرد :شرکت مدیریت توسعه صنایع
پتروشــیمیدر سال  92و براساس سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در زمره شرکتهای مشمول
واگذاری بخش خصوصی و زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس قرار گرفت .شــرکت مدیریت توسعه با
تکیه بر اعتبار و اســتفاده از توان فنی و دانش به عنوان بازوی قدرتمند شــرکت هلدینگ خلیجفارس
در اجرای طرحهای توســعه ای صنعت پتروشیمیکشــور و در بخشــهای مختلف تخصصی از جمله
مهندسی ،خرید ،ســاختمان و نصب و راه اندازی و خدمات مدیریت طرح فعالیتهای خود را ادامه داد.
وی در ادامه تاگید کرد :هم اکنون در بیست و پنجمین سالگرد شرکت بدون اغراق باید اذعان کرد با
همفکری و همکاری مدیران و کارکنان و علیرغم تمامیمشکالت ،نارساییها و چالشها و تحریمهای
ظالمانــه موفق به انجام بیش از  51پروژه به عنوان بزرگترین و معتبرترین شــرکتهای مجری پروژه
میباشد .وی در پایان به معرفی مدیران عامل این شرکت از بدو تاسیس تاکنون پرداخت:
آقای مهندس حسینعلی زحمتکش:
مدت دوره مدیریت ایشان از بدو تأسیس سال  73تا سال 76

آقای مهندس غالمحسن نجابت:
مدت دوره مدیریت ایشان از سال  76تا سال85
آقای مهندس حسینعلی زحمتکش:
(انتصاب مجدد) مدت دوره مدیریت ایشان از تاریخ  85/5/31تا 85/7/22
آقای مهندس محمد خیاط:
مدت دوره مدیریت ایشان ازتاریخ  85/7/22تا  85/10/21به عنوان سرپرست

آقای مهندس حسین آقایی تبریزی:
مدت دوره مدیریت ایشان از سال  85تا سال88

آقای مهندس نادر قربانی:
مدت دوره مدیریت ایشان از سال  88تا سال 91

آقای مهندس مجید محمودیان:
مدت دوره مدیریت ایشان از سال  91تا سال 93
آقای مهندس صفرعلی بابایی فروشانی:
مدت دوره مدیریت ایشان از سال  93تاکنون
فارغ التحصیل مهندسی برق با درجه کارشناسی ارشد از آمریکا
سمتهای قبلی:
-1مدیر پروژه  NGL1200و  NGL1300شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
 -2مدیر طرح الفین خارک شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
 -3مدیرعامل شرکت پتروشیمیمروارید
مهندس هرندی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه مدیران گذشته شرکت تاکید کرد :شرکت
مدیریت توسعه صنایع پتروشــیمیبا مدیریت درست پروژهها و طرحها و انجام امور محوله به عنوان
شــرکتی تحول گرا و توســعه محور ،نقش موثر و راهبردی خویش را به منصه ظهور خواهد رساند و
همچنان نقشی بی بدیل در اجرای پروژههای مهم صنعت نفت خواهد داشت.
تهيه و تنظيم :پريسا بطني

ضمن تشــکر و قدردانی از بذل
توجه شــما به بخش توسعه در کشور
که اگر اصوال توسعه نباشد باید بگوییم
رو به نیستی میرویم .شرکت مدیریت
توسعه اساســا در زمان دولتی بودن و
به عنوان بازوی اجرایی شــرکت ملی
صنایع پتروشیمیمتولی توسعه صنعت
در کشور بود .این شرکت در دوره قبل
از خصوصی سازی کامال تحت حمایت
شــرکت ملی صنایع پتروشیمیبود و
کارهای زیادی هــم انجام میداد که
بالغ بر هفــده میلیــارد دالر پروژه را
خودش انجام داد و کمتر پتروشیمیدر
کشــور وجود دارد که بخشی از کارش
در این شرکت انجام نشده باشد.
این ســوابق و تجربیات ،دانش
عظیمیرا در این شرکت اندوخته کرده
است .الیســنسهای مختلف ،ترجیح
بین الیســنسها و هزینه انجام کار،
بالطبع بعــد از خصوصی ســازی که
معموال در ســاختار خصوصی سازی،
هر شرکتی میخواست خودش متولی
کار خودش باشد اما بعد از مدتی همه
متوجه شــدند برای اینکه کاری را به
درستی انجام دهند و به درستی قیمت
بگیرند ،بایستی از دانش اندوخته شده
در شــرکت مدیریت توســعه صنایع
پتروشیمیبهرهبگیرند و بر این اساس،
توجهات دوباره به شرکت برگشت .یک
نکته مهم آن است که باالخره کار اجرا
در کشور دردســرهای خودش را دارد.
قبل از آن ،همه یک گالیه ای داشتند
که کار و پروژهها فقط دســت شرکت
مدیریت و توسعه اســت و پروژهها یا
طوالنی تر شده است یا گران تر شده
است ولی بعد که شرکتها وارد پروژهها
شــدند ،متوجه شدند و دیدند چالشها
در کارهای اجرایی بیش از اینهاســت.
لذا کم کم ســر یک میــزی در یک
قالب دیگری برگشــتیم کــه بتوانیم
به توســعه صنعت کمک بکنیم .االن
که بیســت و پنجمین سالگرد شرکت
اســت ،خوشــبختانه با حمیتی که در
هلدینــگ خلیجفارس برای توســعه
وجــود دارد و همین طــور یک تعداد
پــروژه ای که بیــرون از هلدینگ در
حــال اجرا داریم ،بالغ بر هفتصد نفر از
پرسنل شرکت در حال خدمت هستند
و انواع و اقسام خدماتی که برای انجام
پروژه از شناســایی واحد تا راه اندازی
را به همکارانمان تحت قالب خدمات
مدیریــت و یا خدمــات خرید کاال در
حال انجام داریــم .ولی آنچه که مهم
اســت؛ در این دو  -سه سال گذشته و
با تأکید مقــام معظم رهبری بر رونق
ساخت داخل و یا بهتر بگوییم افزایش
تــوان ســاخت داخــل و همین طور
شرایطی که کشور با آن مواجه است،
به بازویی موثر برای کل ارکان درگیر
در اجرای پروژه از سازندهها ،شرکتهای
مشــاور ،انواع و اقسام تولید کنندهها و
حتــی نمایندگان شــرکتهای خارجی
تبدیل شده ایم و میتوانیم این هدف
را با محوریــت ایرانی کردن کاالها و
تجهیــزات صنعت نفت به ســرمنزل
مقصود برســانیم .البته این ماموریت
ســختیهای خودش را هم دارد .شما
خودتان بــه مقاومتهایی که در این
راه وجــود دارد ،بهتر واقف هســتید و
خیلی از شرکتهای خارجی میخواهند

میگوید« :اگر اصوال توســعه نباشد ،باید بگوییم رو به

خلیجفارس ،از بدو تاسیس تاکنون در اجرا و به ثمر رسیدن

نیستی میرویم» .او توســعه را کلید پیشرفت کشور در همه

بســیاری از مجتمعهــای پتروشــیمینقش آفرینی کرده و

زمینهها میداند و معتقد است؛ در بحبوحه ای که کشور تحت

همچنان نیز ایــن نقش موثر را ادامه داده اســت .به بهانه

تحریمهای ظالمانه قــرار دارد ،نگاه به داخل و حمایت موثر

بیست و پنجمین ســالگرد تأسیس شرکت مدیریت توسعه

از سازندگان داخلی راهگشــا خواهد بود .مهندس صفرعلی

صنایع پتروشیمی ،پای صحبتهای مدیر عامل پرتجربه این

بابایی ،مدیر عامل یکی از مهم ترین شــرکتهای توســعه

شرکت توسعه گرا و تحول خواه نشستیم .آنچه در پی میآید

ای در صنعت نفت اســت .شــرکت مدیریت توسعه صنایع

ماحصل این گفتگو با مهندس بابایی است که نظر خوانندگان

پتروشــیمیبه عنوان یکی از بازویهــای اجرایی هلدینگ

گرامیرا به آن جلب میکنیم.

در ایران کار خودشــان را بکنند .منتها
ما هم همه را به این موضوع رساندیم
کــه خودمــان باید کارمــان را انجام
بدهیــم .لذا خبر خوبی کــه میتوانم
بگویم و قابل قدردانی اســت و ما هم
با دیگر شرکتها ،همکاری موثری در
این پروژه انجــام دادیم ،اجرای پروژه
( SRUســولفورزدایی) ایــام بدون
حضــور نماینــدگان خارجی خصوصا
الیسنسور طرح و علیرغم تحریمهایی
که وجود داشت ،انجام شد .الیسنسور
در هیچ مراحلی از اجرا حضور نداشت
و پلنت بدون حضور نمایندگان خارجی
خصوصا الیسنسور طرح راه اندازی شد
و پروژه  SRUبه جای حد گارانتی با
 ppm 60ناخالصی با  ppm 2ناخالصی
بــه بهرهبرداری رســید .این مهم هم
محقق نشــد مگر آنکه تجربه ای که
در شرکت مدیریت توسعه انباشته شده
بود و این تجربه ارزشمند به ما میگفت
که برای اجرای پروژه ،منتظر کســی
نباش و بر اســاس دانش و تجربیاتت
پروژه را انجــام بده .این یک کار فنی
اســت .بنابراین اگر الیسنسور شصت
میخواســت بدهد ،مــا دو درآوردیم.
این نشــانه بلوغ و خودباوری است .در
حال حاضر و در پروژه پتروشیمیایالم
درگیر راه اندازی واحد الفین هستیم و
بزرگترین مسئولیتی که به

عنوان مسئولیت اصلی برای
شرکت مدیریت توسعه به
عنوان یک شرکت پروژه

محور قائل هستم این است
که نیروی «پروژه محور»
تربیت میکنیم و برای

همین هم بخش «مرکز

تحقیقات مدیریت پروژه»
داریم

با همه مشــکالتی که پیرامون کشور
چه از بیرون و چه از داخل ایجاد شده
اســت در حال تالش شــبانه روزی
هســتیم .میدانید مشکالت داخلی از
قبیل تغییــر مقررات گمرکی ،بانکی و
ارزی ،صنعت پتروشیمیرا دچار چالش
میکند .االن هــم که بحبوحه کار در
ایالم اســت ،هیچ نماینده ای از هیچ
ســازنده خارجی در پتروشــیمیایالم
نیســت و باز با توکل بــر خدا ،عقل و
خرد جمعی همــکاران و تجارب قبلی
واحدهای این پتروشــیمییکی بعد از
دیگری به راه اندازی میرسند.

فکرمیکنیدچهزمانیپتروشیمیایالم

به بهرهبرداری کامل برسد؟

یک قولی که به مدیریت محترم
هلدینگ خلیجفارس داده ایم که شاید
برای همه قبولش سخت باشد و واقعا
هم سخت اســت اما قول داده ایم تا
آخر امســال کارهای راه اندازی را به
سرانجام برســانیم که پلنت در جریان
تولید آزمایشــی قرار بگیرد و در نیمه
اول ســال آینده هم مورد بهرهبرداری
کامل قرار خواهد گرفت.
بنابرایــن در نیمه اول ســال  99به

بهرهبرداری کامل میرسد؟

بله.

بسیار عالی! جناب مهندس ،بالفاصله

بعــد از دهه مبارک فجر در  27بهمن الی
 29بهمن ماه جاری ،نمایشگاه حمایت از

تولید ساخت داخل را داریم که با همکاری

معاونت علمیفناوری ریاســت جمهوری
برگزار خواهد شــد .گویا شرکت توسعه

مدیریت پتروشیمی ،نقش محوری در این

نمایشــگاه ایفا خواهد کرد .بفرمایید که
برای این نمایشگاه چه تدابیر و چه نقشه

راهــی برای شــرکتهای داخلی خصوصا

شرکتهای دانش بنیان تبیین کرده اید؟

مــا در این نمایشــگاه به جای
اینکه بیاییم شــرکت توسعه مدیریت
پتروشــیمیرا معرفی کنیم و ادعاها را
مطرح کنیم ،تدبیری را هماهنگ کرده
ایم که انشاءا ...در پنلهایی که برگزار
میشود ،خود شرکتهای سازنده ای که
ما آنها را درگیــر پروژهها کرده ایم و
کارهای عظیم پروژهها را چه ساخت و
چه انتقال دانش خودشان دارند انجام
میدهند ،حضوری موثر داشته باشند.
چون ما یک وقتی در اجرای پروژه یک
کمپرسور میخواهیم که خیلی عظیم
و مهم اســت و یک وقت یک سوئیچ
میخواهیم که آن هم مهم اســت .آن
ســوئیچ هم نباشد کار انجام نمیشود.
یک تدبیر این شــکلی کــرده ایم و
داریم با همکارانمان در آن صنعت که
درگیر ساخت و تولید هستند ،هماهنگ
میکنیم و انشــاءا ...به جای اینکه ما
مدعی بشویم ،شــرکتهای سازنده و
دانــش بنیان را میآوریم که در پنلها
حضوری پررنگ داشــته باشــند .در
شــرایط کنونی ،دیگر فاینانسها همه
داخلی است و انشاءا ...صندوق توسعه
همه رویه اش عوض میشــود .چون
قانون صندوق توســعه این اســت که
پول را به شما میدهد و شما باید بروید
خارج خرج کنید و کاال بیاورید .این هم
یک تدبیری است که مسئولین صندوق
توســعه ملی کرده اند و تا یک حدی
برای شرکتهای داخلی مجاز کرده اند

ولی انتظار مان این اســت همین طور
که در خارج وقتــی فاینانس میکنند،
صندوق توســعه به داد رشــد صنعت
داخل کشور هم برســد .فکر میکنم
این نمایشــگاه یک ا تفــاق میمون و
خوبی اســت که حتی مسئولین دولتی
در این نمایشگاه دستاوردهایی را ببینند
که شاید برای آنها غیر قابل باور باشد.
چون بحث شرکتهای استارتاپی است،
من یک نکته هــم میخواهم بگویم.
به بازویی موثر برای کل ارکان
درگیر در اجرای پروژه از

سازندهها ،شرکتهای مشاور،

انواع و اقسام تولید کنندهها
و حتی نمایندگان شرکتهای
خارجی تبدیل شده ایم و
میتوانیم این هدف را با

محوریت ایرانی کردن کاالها
و تجهیزات صنعت نفت به
سرمنزل مقصود برسانیم

ببینید من خودم که از سال  65شمسی
در پروژهها در نفت درگیر شدم ،ابتدایی
ترین کاال که چهار لنگه فلزی جنس
پلنت واحدها بود ،از خارج وارد میشد.
این چهار نبشــی جوش شده از اروپا،
انگلیس و هلند میآمــد .مخازن آبی
که ما بــرای کمپ میخواســتیم که
هزار لیتر آب داشــته باشد ،از پایه اش
گرفته تا مخزن ،همه اینها بال استثناء
وارداتی بود .حتی کانکسهایی که به
عنوان کمپ اســتفاده میکردیم همه
از کشــورهای اروپایی وارد میشــد.
ما آن موقع را نــگاه میکنیم ،االن را
هم نگاه میکنیم .اصال قابل مقایســه
با دستاوردهای کنونی نیست .متاسفانه
بعضی وقتها کم لطفی میشود و یک
دفعــه یک چیزهایی مطرح میشــود
که بیان آنها منصفانه نیســت .خوب
بایــد نگاه بکنیم .قبــل از انقالبی که
همــه چیز برای ما مهیا بوده اســت و
هیچ محدودیتی هم نداشته ایم .حاال
هم متاســفانه نســل جوان خواسته و
ناخواسته دستاوردها را نادیده میگیرند
و به این همــه زحمتی که در صنعت
کشیده میشود ،بی اعتنایی میگردد.
البته مــا آزرده نمیشــویم و اینها به
تجربه ما افزوده میشــود که تالش
بیشــتری بکنیم ،ولی برای خود نسل
جــوان که خدایی نکرده بــه این باور
برســند که در این چهل سال انقالب،
پــس همه دســت روی دســت هم
گذاشتند ،حتی قشر فنی کاری نکردند،

نه اینجور نیست .تالشهای بسیاری
صورت گرفته و دســتاوردهای روشنی
به بار نشســته است .فنس دور چاهها
به عنوان «پیل فنس» از خارج میآمد،
حتی  chainفنسها chain ،را راحت
در ایران تولید میکردند chain .همان
زنجیره ایهاست .پیلها که پلیتی بود
و دور چاههــا هم میزدنــد ،اینها هم
وارداتــی بود .اینها هم بین ســالهای
 73تــا  75با یک شــرکتی در ایران
هماهنگ کردیم و قالبهایش را درست
کرد و آنها را هم ساخت داخل کردیم.
ساخت این تجهیزات کم اهمیت در آن
ســالها را در نظر بگیرید و هم اکنون
داریم به سازنده داخلی فشار میآوریم
که تجهیزات بسیار مهم و راهبردی را
بسازد .به طور مثال ،به سازنده داخلی
میگوییم «پمپ ســرویس ســرد» را
برای پروپان ســاخته ای ،برای اتیلن
هم بساز و این کار دارد انجام میشود
و انشاءا ...در ادامه باید قدمهایی مهم
در بحث الیســنس برداریم که ریشه
ای بتوانیم حرکتهای اساسی در صنعت
نفت بکنیم.
میتوانیــم اینطــوری بگوییم که از

ابتدایــی ترین کاالهایــی که وارد کننده

بودیم ،االن رسیده ایم به تولید «های تک»
ترین تجهیزات و حرفهای زیادی هم برای
گفتن داریم .میتوانیم این را بگوییم؟

قطعا همین طور اســت .ضمن
اینکه باالخره در دنیا ما قرار نیســت
که همه چیز را بسازیم .یک چیزهایی
را ما بایــد تولید کنیــم و یک جایی
بــازاری ایجاد کنیــم و یک چیزهایی
را کشــورهای دیگر تولید میکنند و
ما باید خریدار باشــیم .ما بحثمان این
است که در شرایط تحریم اگر فشار به
کشور و صنعت میآورند ،ما هر چیزی
را به هر قیمتی شــده بسازیم که آن
طرف خارجی بداند آن کاال و تجهیز را
داریم .چه بسا خیلی وقتها هم که این
کار را کردیم و تجهیزی را ســاختیم،
کشورهای تحریم کننده ،فوری گفتند
تحریم مشــکل ندارد و ســرویس و
خدمات را به ما دادند .آنها به طور قطع
نمیخواهند بازار را از دست بدهند.
بســیار عالــی ،در حوزه مســئولیت

اجتماعــی ،شــرکت مدیریت توســعه

پتروشــیمیدر بیست و پنجمین سالگرد
حضور چه خدماتی بــه محیط پیرامونی

خودش داده است؟

کارهایی که بعضا انجام میدهیم
در قالب کمکهای سیل و زلزله ،اینها
جزء وظایف شــرعی و انسانی ما است
کــه باید انجام بدهیــم و حتی فردی
باید آنهــا را انجام دهیم .اما بزرگترین
مســئولیتی که به عنوان مســئولیت
اصلی برای شــرکت مدیریت توسعه
به عنوان یک شــرکت پــروژه محور
قائل هســتم این اســت کــه نیروی
«پروژه محور» تربیت میکنیم و برای
همیــن هم بخش «مرکــز تحقیقات
مدیریت پروژه» داریم و بســیاری از
کارهای آمــوزش مدیران و دســتور
العملهایش آماده شده است .بسیاری
از ارزیابیهــای بینالمللی را همکاران
انجام میدهند و علیرغم اینکه در حال
حاضر بودجه ای برای این کار نداریم،
ولی بنا بر مسئولیتی که روی دوشمان
اســت ،به طرق مختلف نیروی جوان
را درگیر کارهــا میکنیم و حوصله به
خرج میدهیم .فقط مهم این اســت
که خودشان عالقه مند باشند .اگر تیم
مدیریت توسعه که پروژههای مختلف
را در حــال اجرا دارد بررســی کنید،
به جــرات میتوانم بگویــم به تعداد
انگشتهای دست آدم بازنشسته پیدا
نمیکنید .بنابراین تربیت نسل جوانی
که درگیــر کار پروژه باشــد و اعتماد
پیدا بکند که آنچه را که دارد میبیند،

تحلیل
گفتمان

خودش بتواند انجــام بدهد و آنچه که
دیگــران انجــام داده انــد ،میتواند از
شرکتهای داخلی قبول بکند که آنها هم
میتوانند انجام بدهند .االن خیلی چیزها
دست تکنولوژی است .فرقی ندارد این
واحد بهرهبرداری که پشــت آن ایستاده
اســت ،مو بلوند باشد یا مو مشکی .این
دستگاه  CNCدارد تولید میکند و کار
خودش را دارد انجام میدهد.
ارزش ذاتــی پروژههایی که توســعه

مدیریت پتروشیمیبه بهرهبرداری رسانده

اســت ،از حیث ارزش افزوده ای که ایجاد

میکند را به صورت کلی بفرمایید؟

یک ارزش این بود که هر پروژه ای
که راه میافتاد از محل تولیدش مقدمه
و پایه ای میشــد برای دو  -سه پروژه
دیگر .باالخره شما بهتر از من میدانید
که شرکت ملی صنایع پتروشیمیبودجه
ای در زمان دولتی هم نداشــت و روی
پای خودش بود .بنابراین هر پروژه ای
که ایجاد میشــد و بــه راه اندازی که
میرســید ،از محل همان درآمد ســال
اولش بانی برای دو سه سرمایه گذاری
پروژه دیگر میشــد .خوشبختانه االن
هم همه کسانی که از بدو تأسیس این
صنعت تا دوران شکوفایی صنعت درگیر
بودند ،لذت میبرند و از زندگی خودشان
راضــی هســتند کــه در بحرانی ترین
شرایط ،بیشــترین درآمد ارزی را برای
کشور به ارمغان آورده اند .همان گازی
که در خانهها مصرف میشــود ،تبدیل
میشود به یک ارزش افزوده بسیار باال
برای کشور.
اجازه بدهید یک ســوال عمومیمطرح

کنم؛ شــرکت مدیریت توســعه صنایع

پتروشیمیبا چه اهداف و رویکردهایی و در

چه ســالی تاســیس گردید؟ این اهداف و

رویکردهــا در ســال رونق تولیــد به چه

مولفههایی سوق داده شده است؟

شــرکت مدیریت توســعه صنایع
پتروشــیمیدر ســال  1374همزمان با
رشــد وجذب ســرمایه درصنایع نفت،
گاز و پتروشیمیوراهبردهای توسعهای
صنعت پتروشــیمی ،بهمنظــور متمرکز
نمودن فعالیتهای توسعهای و صیانت
و اســتفاده بهینــه از تجربــه و دانش
فراهم آمده بهعنوان یکی ازشرکتهای
پروژهمحــور درصنعت پتروشــیمی ،با
تمرکز بر ســه گروه فعالیــت عمده.1:
عقد قراردادهای توســعهای در صنعت
پتروشــیمیبهصورت متمرکز.2 ،اجرای
پروژههای پتروشــیمیایی .3 ،تســهیل
فعالیتهــای توســعهای از طریــق
اجــرای پروژههای زیربنائی و توســعه
زیرســاختها در مناطق هدف ،تشکیل
گردید .این شــرکت به پشتوانه بالغ بر
 30ســال فعالیت در این حوزه ،اکنون
بهعنوان مرکــز تخصصی ارائه خدمات
فنی ،مشــاورهای و قراردادی مشــغول
بــه خدمتگــزاری بــوده و بهویژه در
ســالهای اخیر با تحــوالت در دنیای
کسب و کار خود و گام گذاشتن در نقش
مشــاور و پیمانکار ،با نگاهی دو سویه
قادر به پشــتیبانی همهجانبه از مجریان
و کارفرمایــان پروژهها و پاســخگویی
متناســب به نیازها و انتظار ایشــان با
تمرکز بر ارائه راهکارهایی که بهویژه در
شــرایط فعلی بر پیشرفت اهداف پروژه
مؤثرند ،میباشد.
نحوه تعامل شــرکت مدیریت توسعه

صنایــع پتروشــیمیبا شــرکت صنایع
پتروشیمیخلیجفارس در اجرای پروژهها

چگونه تبیین گردیده است؟

نحــوه تعامــل شــرکت
مدیریــت توســعه با شــرکت صنایع
پتروشــیمیخلیجفارس ،پــس از فراز و
فرود بســیار از زمان خصوصیســازی
تاکنون ،در فضایی چندگانه و به فراخور
نیازهــا و انتظارات هلدینــگ ،پروژهها
و زیرمجموعههــای آن تعریف شــده
اســت .در حال حاضر ،شرکت مدیریت
توسعه بهعنوان بازوی اجرایی هلدینگ
در پروژههایــی با مالکیــت یا مدیریت
کامل شرکت پتروشــیمیخلیجفارس،
فعالیت نمــوده و در پروژههایی از جمله
پتروشیمیاندیمشک ،واحد کامپاندینگ

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ســنقر ،بوعلی ســینا و غیره ،بهعنوان
مجــری پروژه نقشآفرینــی مینماید.
از ســوی دیگــر بــا در نظــر گرفتن
اســتراتژیهای هلدینــگ مبنــی بر
جهتگیری فعالیتهــای اقتصادی هر
یک از شرکتهای زیرمجموعه بهعنوان
واحدی مستقل و ســودده ،این شرکت
نیز ،بهعنــوان یکی از زیرمجموعههای
هلدینــگ ،در تالش بوده با تأســیس
هســته بازاریابی و کشف فرصتهای
بالقوه ،به موازات توســعه حوزه فعالیت
خــود در هلدینگ ،نفوذ بــه پروژههای
خــارج از هلدینگ را نیــز مدنظر قرار
داده و در این راســتا مبــادرت به عقد
قرادادهای مختلفی از جمله قراردادهای
… ,EPC,MC,P,PCدر داخل و خارج
از هلدینگ نموده است.
باتوجه به اجرای اصل  44قانون اساسی

و موضــوع خصوصی ســازی و در صنعت
پتروشــیمیدر ســال ١٣٩٢و متعاقب آن
واگذاری شــرکت مدیریت توسعه صنایع

پتروشــیمیدر قالب یکی از شــرکتهای

زیرمجموعــه

شــرکت

صنایــع

پتروشــیمیخلیجفارس (هلدینگ) ،این

واگــذاری چه تاثیراتی بر روی عملکرد این
شرکت داشته است؟

با توجه به اجرای سیاســتهای
خصوصیسازی در صنعت پتروشیمیکه
در ســال  1392اجرایی شــد ،شرکت
مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمیدر
قالب یکی از شــرکتهای زیرمجموعه
شرکت صنایع پتروشــیمیخلیجفارس
(هلدینــگ) دوره جدیــدی را در حیات
کاری خود آغــاز نمود .بدیهی اســت
واگــذاری ،بهویژه در ســالهای اولیه
این شــرکت را با چالشهای بســیاری
مواجهه نمود؛ از یک سو نحوه تعامل در
پروژههای نیمهتمام با ظهور کارفرمایان
جدید ،تعهدات شــرکت مدیریت توسعه
صنایع پتروشیمیبه شرکت ملی صنایع

پتروشــیمی ،ســازندگان ،مشــاوران و
پیمانکاران پروژهها و ابهام در چگونگی
ادامه تعامل با بخش دولتی و از ســوی
دیگر برجا ماندن ســازمانی در مقیاس
بــزرگ که تنها ســرمایه آن جهت بقا،
نیروی انســانی آن بود کــه این نیروها
نیــز در فضــای ابهامآلــود ناشــی از
خصوصیســازی با دغدغههای فراوان
مواجهه بودند .لیکن ،امروزه این شرکت
به مدد توانمندیهای توسعهیافته خود
توانسته سناریوی موفقی را جهت گذار
از فضای دولتی به فضای خصوصی اجرا
و ضمن بازتعریف ارزشها ،سیاســتها
واســتراتژیها ،بــه مــوازات توســعه
فعالیتها بهطور همسو با استراتژیهای
کالن شرکت پتروشــیمیخلیجفارس،
با پشت ســر گذاشــتن مراحل دشوار
کاری به توســعه زیرســاختها و ارتقا
توانمندیهــای بنــگاهداری و ورود به
عرصه رقابت همت گمارد.
به صورت کلی ،شرکت مدیریت توسعه

صنایع پتروشــیمیدر چــه پروژههایی از
صنعت نفت ،گاز و پتروشــیمیورود کرده

اســت؟ آیا در زمینه ارائه خدمات مشاوره

مدیریت و نظارت بر طرحهای سازمانهای

مجــری در عرصههای مهندســی ،خرید،

ســاختمان ،نصب و راه انــدازی ،به بازار

مدیریت طرح ( )MCنیز ورود داشته اید؟

همانگونه که پیشــتر بدان اشاره

داشــتم ،حوزههــای کالن فعالیت این
شــرکت از گذشــته تاکنون ،درصنایع
مختلف پتروشیمی ،پاالیشگاههای نفت
و گاز ،تأسیسات باالدستی و پاییندستی
نفت و گاز و پتروشــیمی ،خطوط لوله،
زیرســاختهای صنعتــی وشــهری،
پژوهش ،مشاوره وآموزش مدیریتپروژه
بوده است .برآمد سالها فعالیت در این
صنایع ،عــاوه بر احــداث دهها واحد
توســعهای از جمله الفیــن ،پلیالفین،
کودهــا و مواد شــیمیایی ،خــط لوله،
طرحهای زیربنایی و غیره ،شکلگیری
یک بدنه تخصصــی و حرفهای اجرای
پروژه ،آشنایی کامل با دانشهای فنی
موجود در جهــان و صاحبان آنان و نیز
مشارکت در پایهگذاری روشهای نوین
مدیریت پروژه میباشد .در حال حاضر
نیز ،این شرکت با توسعه توانمندیهای
خود ســبد متنوعی از خدمات را جهت
مشــتریان آتی و بالقوه طراحی و ارائه
نموده که کلیات خدمات مذکور عبارتند
از:
ارائــه خدمات و مشــاوره در
خصوص تعیین استراتژیهای کالن و
تفصیلی طرح
ارائــه خدمات و مشــاوره در
اجرای پروژه SRU

(سولفورزدایی) ایالم بدون
حضور نمایندگان خارجی
خصوصا الیسنسور طرح و

علیرغم تحریمهایی که وجود
داشت ،انجام شد .الیسنسور

در هیچ مراحلی از اجرا حضور
نداشت و پلنت بدون حضور
نمایندگان خارجی خصوصا

الیسنسور طرح راه اندازی شد

خصوص سیاســتگذاری ،سازماندهی،
اولویتبندی ،برنامهریزی و کنترل جامع
طرح
ارائــه خدمــات تخصصــی
درخصــوص روشهــای تأمین مالی و
انجام همکاریهــای الزم درخصوص
گشــایش  ،LCبررســی ،ارزیابــی و
پیگیری منابع تأمین مالــی ،تأیید و یا
ارائــه گزارشهای مورد نیــاز ،صورت
وضعیتهای مالی و....
ارائه خدمــات فنی در انتخاب
لیسانس و تکنولوژی بهینه جهت طرح
ارائــه خدمــات مدیریت طرح
و نظــارت بر مراحل مختــف اجرائی و
طرحهــای توســعهای در فرآیندهای
طراحی و مهندســی ،تدارکات و تأمین
کاال و عملیات ساختمان و نصب طرح
ارائــه کلیه خدمــات اجرایی
پروژهها به نیابت از کارفرما
تعیین عملیات پیشراهاندازی،
راهاندازی و تســت عملکــرد واحدها و
نظارت بر آنها
ارائه خدمــات اجرایی/مدیریت
اجرایــی در احــداث زیرســاختهای
موردنیاز پروژهها (ساختمانهای صنعتی
و غیرصنعتی ،مجتمعهای مســکونی و
ورزشی ،تفریحی و بیمارستانی ،جادهها،
فرودگاهها و غیره)
ارائه خدمات مربوط به برآورد و

مدیریت هزینههای طرح
ارائــه خدمــات در ارتبــاط با
ادعاهای حقوقی و قراردادی پیمانکاران،
مشاوران و سازندگان
ارائــه کلیه خدمــات مرتبط با
مدیریــت کیفیت و نظارت بر آن (QA/
)QC
ارائــه خدمــات در خصوص
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ()HSE
ارائه خدمات در ســایر موارد از
جمله مدیریت دانش ،مدیریت دعاوی،
مدیریــت پروژههای بهبــود ،مدیریت
ریسک ،و....
لطفا در مورد پروژههای در دست اجرا،

گستره فعالیت ،درصد پیشرفت پروژهها و

نحوه اجرا به تفکیک توضیح بفرمایید؟

پروژههــای در دســت اجــرای
شــرکت بهطور خالصه شــامل  4پروژه
مدیریــت اجرایی مشــتمل بــر احداث
واحد شیرینســازی خوراک و بازسازی
واحد  800پتروشــیمیبوعلی ،احداثواحد
اتیلــن اکســاید پتروشیمیاندیمشــک،
پــروژه واحدکامپاندینگ ســنقر و یک
پتروشــیمیدر منطقــه اســتان گیالن
میباشد .از سوی دیگر این شرکت درحال
ارائه خدمات مدیریت طرح در طرحهای
آمونیاک و اوره پتروشیمیهنگام ،متانول
آپادانا ،شیرینســازی برش ســنگین و
حذف گازهــای فلر پتروشــیمینوری،
پاالیشگاه گازی بیدبلند خلیجفارس ،واحد
 HYCOپترویشمیکارون ،واحد HDPE
پتروشیمیدهدشــت ،واحــد پروپیلــن
پتروشــیمیایالم ،جمــعآوری گازهای
فلر،خرید و خدمات خرید بخشی ازمتریال
و تجهیزات طرح پاالیــش گاز یادآوران
خلیجفارس و بندرامام و غیره میباشند.
حجــم ارزی و ریالــی قراردادهای در

دســت اجرا به چه میزانی است و در نقشه

راه فعالیتهــای اجرایــی ،در مناقصه چه
پروژههایی حضور موثر دارید؟

حجم ســرمایهگذاری پروژههایی
که ایــن شــرکت در حــال حاضر در
آنها نقش آفرینــی مینماید ،بالغ بر 5
میلیارد یورو میگردد ،ولیکن همانگونه
که مســتحضرید از آنجاییکه بیشــتر
پروژههای در دست اجرای این شرکت
از نوع مدیریت طرح میباشــد ،طبیعت ًا
حجم قراردادهای جاری خود شــرکت
به مراتب پایینتر از مبلغ سرمایهگذاری
فوق میباشــد .در نقشه راه ترسیمشده
برای آینــده این شــرکت ،طبیعت ًا این
شــرکت در عمده پروژههــای اجرایی
هلدینگ بســته به امعان نظر متولیان
پروژهها و مســئولین هلدینگ و شرایط
پــروژه اعم از فراینــدی ،یوتیلیتی و یا
طرحهای ســاختمانی و زیربنایی ،آماده
خدمتگزاری به شقوق مختلف از جمله
مدیریت اجرایی ،مدیریت طرح ،پیمانکار
 EPCو غیره خواهــد بود .درخصوص
پروژههــای خــارج از هلدینگ نیز این
شرکت بر آن است تا با اتکا به تجربه و
توانمندی فراهم شده به مثابه مدیریت
طرح و در آینده بهعنوان پیمانکار EPC
گام بردارد.
نیروی انسانی هر شرکتی کلید توسعه

به شمار میروند ،در خصوص استعدادیابی

و توانمند سازی سرمایه انسانی در سطوح
کارکنان و مدیریــت چه اقداماتی صورت
گرفته است؟

همانگونــه که اســتحضار دارید،
سرمایه اصلی شرکتهایی مثل شرکت
مدیریت توســعه ،نیروی انســانی آنها
هستند؛ مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت
پروژه شــرکت مدیریت توسعه ،پیشتر
اقدام به طراحی نظام جامع شایســتگی
مدیران پروژه صنعت پتروشیمینموده و
با این پروژه اقدام به تعریف دقیق سطح
دانش ،تجربه ،مهارت و شایستگیهای
مورد نیــاز مدیران شــاغل در صنعت
پتروشیمیدر ســطوح  5گانه سازمانی
نموده است؛ در اختیار داشتن این دارایی
ارزشمند ســازمانی کمک شــایانی به
درک صحیح از دانــش مورد نیاز برای
پیادهسازی نظامهای مدیریتپروژهای و
ویژگیهای دانشی و مهارتی افراد درگیر
در آن نموده کــه این امر خود منجر به
اجرای هرچــه بهتر پروژههــا گردیده
است؛ در این خصوص و با اتکا به تجربه
اجرایی مدیران و بلوغ سازمانی شرکت،
و به پشتوانه افزایش شمار پروژههای در
دست اجرا ،توانســتهایم زمینه مناسبی
برای رشد و پیشرفت تجربی و سازمانی
نیروهــای ارزنــده و مســتعد مدیریت
توســعه در مدیریت هرچه بهتر طرحها
و واحدهای عملیاتی و سازمانی را مهیا
سازیم.
اگر در پایان نکته و رهنمود خاصی دارید،

بفرمایید؟

آنچه مسلم است در شرایط فعلی،
همه میبایســت دســت در دست هم
در راســتای افزایش توان ساخت داخل
برای کلیه مراحل اجرای پروژه کوشش
نماییم .این شــرکت بــا بهرهگیری از
تجارب ،دانــش و اصول تخصصی هر
فعالیــت ،اولویت و توان خــود را برای
ترویــج این مهم بهکار گمارده اســت،
تا با محوریت ســاخت و تــوان داخلی،
بازویی برای شــرکتهای داخلی برای
اصل مهــم رونق فعالیتهــای داخل
کشور و همینطور شــرکتهای ایرانی
برای پیشبرد کارهای جاری باشد .البته
برای توســعه صنعت ،در شرایط فعلی
با مشــکالت عدیدهای مواجه هستیم
ولیکن با بهرهگیری از تجارب و اعتماد
به توان داخلی ،خواست شرکت صنایع
پتروشــیمیخلیجفارس مبنــی بر ادامه
توســعه را نیز با فعال نمودن پروژههای
جدید ادامــه میدهیم .امیدوارم مدیران
محترم بــا ادامه حمایتهــای خود و
اعتماد و اطمینان به همکاران و تجارب
موجود ،چرخ توســعه صنعت را بیش از
پیــش به حرکت درآورنــد .البته تأمین
نقدینگی یکی از مهمترین چالشهای
موجود میباشــد که بــا درایت مدیران
و اقتصاددانــان کشــور و همینطــور
حمایتهای مقام معظم رهبری و دولت
محترم ،این چالش نیز تدبیر خواهد شد
چون راهی جز این نیســت .باید چرخه
فعالیتهــای اقتصــادی کشــور را در
راستای توسعه هدفمند در حرکت نگاه
داشــت .ما در حرکت مهم و راهبردی
داخلی ســازی کوتاه نمیآییم .کار باید
توســط خودمان انجام شــود .پای آن
ایســتاده ایم و تا به حــال توکل کرده
ایــم ،حتی خــط لوله اتیلــن غرب که
در دنیا بــی نظیر اســت را گروهی از
شــرکتهای گمنام و بی نام ایرانی راه
انداختند .امیــدوارم مدیران به جوانها
اعتماد کنند ،جوانهــای امروزی دانش
فــوق العاده باالیی دارنــد .فقط ما باید
شــرایطی را ایجاد کنیم که این جوانها
بدانند تنها و تنها با اتکاء به نفس و عمل
خودشان کشور باید اداره شود .ای کاش
مستند سازی تلویزیون نشان میداد که
چه چیزی در دوران شــکوفایی نفت از
خارج وارد میشــد و االن چه چیزی در
داخل تولید میشود و االن چیزهایی که
وارد میشــود ،واقعا چه چیزهایی است
که آن هم من اعتقــاد دارم واقعا قبول
بکنیم بچههای داخلی میتوانند بهترین
تجهیزات را درســت کنند و درست هم
میکنند ،فقط بایــد به جوانان اطمینان
کنیم.
جناب مهندس ،بسیار ممنونم که در این

گفتگو شرکت کردید.
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یادداشت
انقالب در صنایع تکمیلی پتروشیمیاستان ایالم
با راه اندازی واحد پلی پروپیلن

جواد قیصریان فرد

کارشناس مسائل پتروشیمی

با توجه به اینکه ایجاد صنایع بزرگ در هر منطقه میتواند تأثیر
زیادی بر جنبههای مختلف اقتصاد داشته باشد مجتمع پتروشیمیایالم
هم به عنوان بزرگترین واحد صنعتی و تنها مجتمع پتروشــیمیدارای
واحد مادر (الفین) در غرب کشــور ،نقش بســزایی در رشد اقتصادی،
افزایش صادرات ،اشــتغالزایی مســتقیم و ایجاد فرصتهای اشــتغال
غیرمستقیم ،کمک به رشد و توسعه پیمانکاران بومی ،افزایش درآمدهای
مالیاتی و تأمین اجتماعی استان ،خرید بخش قابلتوجهی از تجهیزات
عمومیمورد نیاز پتروشیمیدر استان و منطقه و ...داشته است.
از مهمترین مزایای بارز این مجتمع که آن را نسبت به سایر پروژههای مشابه متمایز میکند،
میتوان به مجاورت با پاالیشگاه گاز ایالم و نزدیکی به خوراک ،داشتن ناحیه سرویسهای جانبی
مستقل و برخورداری از تنوع خوراک مایع و گاز که باعث افزایش قدرت مانور عملیاتی و پایداری
تولید میشود و همچنین ظرفیت اسمیتولید ساالنه  750هزار تن محصوالت متنوع با ارزشی نظير
اتیلن ،پروپیلن ،بنزبن پیرولیز ،برشهای چهار کربنه و ســوخت مایع اشاره نمود .که در این میان
اتیلن و پروپیلن در شــمار اصلیترین محصوالت پایه پتروشیمیو تامین کننده خوراک واحدهای
صنایع پایین دســتی و تکمیلی وابســته به صنعت پتروشــیمیهمچون پلی اتیلن سنگین و پلی
پروپیلن ،پلی استایرن و ...میباشند.
بر همگان روشــن است که توسعه بخش باال دســتی و میان دستی صنعت پتروشیمیبه
تنهایی اشــتغال قابل توجهی به جامعه اقتصادی و جویای کار کشور تزریق نخواهد کرد ،بلکه با
توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی است که اهداف اشتغال زایی در پوشش این صنعت به جایگاه
حضور خواهد .البته این امر هم خواستار سرمایه گذاریهای جدید و مدرن در بخشهای باالدستی
و میان دستی پتروشیمیاست.
خوشبختانه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمیایالم با توجه به مزایای
فوق به منظور افزایش حجم تولید در زنجیره ارزش ،جلوگیری از خام فروشی ،ایجاد رونق صنایع
پایین دســت در استان و اشتغالزایی بهعنوان یک اســتراتژی در سرلوحه برنامههای سهامداران
بخصوص مدیران هلدینگ خلیجفارس و مدیریت ارشد استان قرار گرفته است و در همین راستا
در سالهای اخیر واحد پلی اتیلن سنگین به منظور تکمیل زنجیره اتیلن به بهرهبرداری رسیده است
و یکی دیگر از طرحهای مهم توسعه ای این مجتمع که به منظور تکمیل زنجیره پروپیلن میباشد
احداث واحد پلی پروپیلن با ظرفیت  170هزارتن در ســال میباشد که میتواند عالوه بر اشتغال
زایی و ایجاد ارزش افزوده میتواند نقطه عطفی در رونق صنایع پایین دست استان باشد .به همین
منظور در ادامه ضمن آشنایی با محصوالت پروپیلن و پلی پروپیلن ،به مزایا و اهمیت اجرای این
طرح با نگاهی ملی و منطقه ای پرداخته خواهد شد.
پروپیلن بهعنوان یکی از محصوالت کلیدی و پایه صنعت پتروشــیمیبه عنوان خوراک
برای تولید پلیمرهای مختلف و محصوالت میانی و پایین دست با ارزشی به کار میرود و به دلیل
دارا بودن زنجیره ارزش عریض و طویل به عنوان خاویار صنعت پتروشیمیمحسوب میشود .این
ماده بعد از اتیلن رتبه دوم پرمصرف ترین الفین را به خود اختصاص داده است .مهمترین مشتقات
پروپیلن به ترتیب ،پلی پروپیلن ،پروپیلن اکســاید ،آکریلونیتریل ،آکریلیک اسید ،کیومن ،دو اتیل
هگزانول ،بوتانول و ایزوپروپانول میباشند.
پلیمر پلی پروپیلن که به اختصار PPنامیده میشــود با  66درصد بیشــترین سهم از حیث
میزان مصرف در زنجیره ارزش پروپیلن ،دارایی کاربرد بسیار وسیع در طراحی محصول میباشد.
این پلیمر به علت وزن سبک تر ،قیمت پایینتر ،غیر سمیبودن نسبی و کاربرد در تولید تجهیزات
پزشکی ،مقاومت شــیمیایی و نقطه ذوب باال در مقایســه با تمامیمحصوالت پلیمری به ویژه
پلیمری اتیلنهای ســبک و سنگین خطی به پر طرفدارترین محصول پلیمری جهان تبدیل شده
است.
خصوصیــات منحصر به فرد و تولید تنوع گریــد پلی پروپیلن بصورت تزریقی ،الیاف ،فیلم
و شــیت ،قالب بادی ،پایپ ،روکش محافظ باعث ایجــاد کاربردهای متنوع این پلیمر در صنایع
و تولید مواد مختلف نظیر صنعت ســاخت خودرو در ساخت پنل دربها ،تزئینات داخلی اتومبیل،
پروانهها ،کفپوش خودرو ،جعبه باطری و ،...تولید نیهای نوشــابه ،تولید اسباببازی ،تولید فیلم
و ورق ،صنایع بســتهبندی شیرینی و شکالت ،سیگار ،فیلمهای گرافیک و چاپ ،شیتهای تولید
فیلمهای بستهبندی مواد غذایی ،تولید تک رشتهها و الیافها ،فرش ،زیلو ،ساخت موکت ،طناب،
پارچه لباسهای عایق گرما و ســرما ،گونی و ،...کاربرد آن در قالب گیری دمشی و تزریقی ،تولید
تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ،ساخت لوله و کاربردهای صنعتی و ساختمانی،لولههای فاضالب،
اگو و انواع کابل و سیم ،تولید و ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،کالهک و سرپوش ،چمدان،
اســباببازی ،لوازم خانگی و ...شــده اســت .از این رو با توجه به کاربردهای متعدد و متنوع ،راه
اندازی واحد پلی پروپیلن بدون شــک ضمن اینکه زمینه الزم را برای تکمیل حلقههای مفقوده
صنایع بیشمار وابســته و توسعه طرحهای میان دستی و پایین دستی مربوطه را در استان فراهم
میکند باعث اطمینان خاطر ســرمایه گذاران در جهت ایجاد واحدهای پایین دستی پتروشیمیو
صنایع تکمیلی مرتبط میگردد که ایجاد و توســعه این صنایع تکمیلی ضمن اشتغالزایی و رونق
اقتصادی و ...در اســتان در روزهای ســخت اقتصادی میتواند به ابزاری برای حفظ حجم تولید
ناخالص داخلی ،تداوم تولید در صنایع بزرگ باالدســتی و حفظ اشتغال بدل شود که این ذهنیت
در شرایطی که سرمایهگذاریهای اولیه بسیاری در صنایع کوچکتر پاییندستی صورت گرفته به
معنی استفاده حداکثری از ظرفیتهای نصب شده خواهد بود.
از سوی دیگر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی ناشی از فروش محصوالت واحد مذکور عالوه
بر ســود آوری و افزایش درآمد برای ذی نفعان و رفاه کارکنان ،باعث درآمد چشــمگیر استان و
تحقق ارزشهای مورد نظر در مجتمع از قبیل کسب ارزش افزوده ،ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی
و رونق اقتصادی در استان میشود.
از طرفی رشــد ممتد میزان مصرف پلیپروپیلن در بازارهای داخلی ،جهانی و کشــورهای
همســایه همچون ترکیه که توانایی جذب ســاالنه  2میلیون تن پلی پروپیلن نشــان از ظرفیت
بسیار خوب این محصول جهت صادرات و ارزآوری دارد .همچنین عدم تحقق سرمایهگذاریهای
جدیدی برای تولید پلیپروپیلن در کشور ،نیاز شدید بازار و صنایع تکمیلی وابسته به پلی پروپیلن
و عــدم کفاف تقاضای قطعی با حجم تولید واقعی فعلی بطوریکه امروزه ما شــاهد برتری تقاضا
حدود  2میلیون تنی بر عرض ه  850هزارتنی هســتیم که سادهترین خروجی آن رقابت در خرید و
رشد قیمتها در بورس کاالست .آن هم در وضعیتی که نیاز بازار به پلیپروپیلنها چیزی نیست
که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد و البته نیاز به این گروه کاالیی در آینده افزایش بیشتری
خواهد داشت .که عوامل مذکور نشان دهنده وجود بازار مطمئن داخلی و خارجی و به تبع بازگشت
سرمایه گذاری در طرح مذکور در کوتاه ترین زمان ممکن میباشد
در پایان باید گفت :مزایای مطرح شده در خصوص احداث و بهرهبرداری واحد پلی پروپیلن
به قدری قابل توجه اســت کــه ایجاب میکند تمامیذی نفعان ،بهخصوص اســتاندار محترم،
هلدینگ خلیجفارس و سایر سهامداران محترم و مدیریت ارشد پتروشیمیایالم با همدلی ،تالش
مضاعف و بســیج امکانات بدون در نظر گرفتن مالحظات سیاسی ،تسریع در عملیاتی کردن این
مجموعه را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهند تا انشاءا ...در آینده ای نزدیک با شناسایی
زنجيره ارزش محصوالت نهايي بدســت آمده پلی پروپيلن در استان و فراهم ساختن زمينههاي
الزم را براي انتخاب محصوالت توليدي با ارزش افزوه باالتر و معرفی به ســرمايه گذاران محلی
و منطقه اي در حوزه پتروشــيمي و مهمتر از همه مطالعه بازارهاي هدف به ویژه عراق ،شــاهد
رونق و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمیو در نهایت رونق و شکوفایی در استان ایالم باشیم.
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بهداشت و
درمان

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

درماندرمناطقدورافتاده

اخبار نفت

اقدامهایپیشگیرانهومحافظتازسالمت
شاغالن در مرکزی و لرستان

خودکفایی صنعت نفت در تامین
شیرهای سرچاهی

عضو انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از بینیازی
صنعت نفت ایران در تامین شیرهای سرچاهی خبر داد.

حسن وفایی روز چهارشنبه ،دوم بهمنماه در حاشیه شانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی انرژی کیش با اشاره به دستیابی ایران به دانش
فنی طراحی و ساخت شیرهای سرچاهی چاههای نفت و گاز در خشکی
و دریا ،گفت :در دوره تحریم ،شــرکتهای آمریکایی و انگلیســی که
انحصار ســاخت این تجهیــزات را در اختیار دارند ،فروش شــیرهای
سرچاهی را به صنعت نفت ایران تحریم و ممنوع کرده بودند.این عضو
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت افزود :در شرایط فعلی ایران به
ی که
دانش فنی ساخت این تجهیزات بهطور کامل دست یافته به طور 
در طرح توسعه فازهای  ۲۳ ،۲۲ ،۱۳و  ۲۴پارسجنوبی  ۸۰شیرسرچاهی
در سکوهای گاز با نشان ایرانی استفاده میشود.وی با اشاره به بینیازی
کامل صنعت نفت ایران برای تامین شــیرهای سرچاهی ،تصریح کرد:
افزون بر این ،شــرکتهای ایرانی توان ارائــه انواع خدمات و تضمین
محصوالت را نیز به شــرکت ملی نفت ایران دارند.وفایی عنوان کرد:
هماکنون شیرهای سرچاهی با فشار حدود  ۱۰هزار پیاسآی در داخل
ساخته شــده و در گام دوم به دنبال ساخت شیرهایی با توان  ۱۵هزار
پیاسآی با مشارکت شرکتهای دانشبنیان داخلی هستیم.

ظرفیت تولید نفت میدان پارسی افزایش یافت

چاه شماره  ۴۴میدان پارسی برای نخستین بار با استفاده از سیستم

فرازآوری با گاز راهاندازی و عملیاتی شد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،حیدر الیاســینیا ،مدیر امور فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری بــا اعالم این خبر افزود :میدان پارســی یکی از میدانهای
بزرگ شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجــاری ،به ابعاد  ۳۶کیلومتر
طول و  ۷کیلومتر عرض اســت که جنس ســنگ ایــن مخزن عمدتا
کربناته شکافدار بوده و از این رو تولید از آن بهشدت به سیستم شکاف
طبیعی مخزن وابســته اســت.وی گفت :این مخزن ب ه دلیل نداشتن
مکانیســمهای رانشــی قوی مانند آبده فعال و نبود تزریق گاز طبق
برنامه ،با افت فشار زیاد مواجه شد که به کاهش شدید دبی تولید نفت
مخزن در سالهای گذشته انجامیده است ،بنابراین امکان تولید از تعداد
زیادی از چاهها بهدلیل پایین بودن فشار جریانی عمال وجود ندارد.

استقرار پروژه جامع مدیریت یکپارچه خطوط
لوله در نفت فالت قاره

نخستین پروژه جامع مدیریت یکپارچه خطوط لوله دریایی ()PIMS

صنعت نفت و گاز کشور در شرکت نفت فالت قاره ایران استقرار یافت.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران،
بهمنظــور رعایت الزامهــای بینالمللی و ملی در زمینــه بهرهبرداری
اســتاندارد ،ایمن و مســتمر از خطوط لوله گازی میدان سلمان ،پروژه
اســتقرار نظام مدیریــت یکپارچه خطوط لولــه (Pipeline Integrity
 )Management Systemجمــعآوری ،انتقال و صادرات گاز میدان
سلمان با مشــارکت یک شرکت نروژی و شرکت فناوری خطوط لوله
( )Pipeline Technologyبهعنوان نخســتین پــروژه جامع PIMS
صنعت نفت ایران با مدیریت و راهبری واحد تعمیرات تاسیسات دریایی
مدیریت امور تولید شــرکت نفت فالت قاره انجام شــد.در این پروژه
همه ماژولهای مربوط به استقرار  PIMSدر سطح بینالمللی در قالب
گــزارش جامع مطالعات یکپارچه خطوط لوله یادشــده بهصورت مجزا
انجام و همه اطالعات ســاخت ،بهرهبرداری ،بازسازی ،تعمیرات و ...در
قالــب یک بانک داده اطالعاتی و نرمافزاری مبنی بر اطالعات مکانی
 GISو مدل داده  UPDMبا همــکاری و نظارت همکاران واحد ICT
نصب شد.

اجرای  ۷۹۴پروژه مسئولیت اجتماعی
در خوزستان

مدیریت نظارت بــر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز شــرکت
ملی نفت ایران ۷۹۴ ،پروژه عامالمنفعه در اســتان خوزستان به عنوان
پروژههای در حال اجرا و تکمیلی برنامه پنجساله که از اواخر سال  ۹۵به
این مدیریت ابالغ شد و نیز پروژههای مرتبط با بازسازی مناطق سیلزده
این استان را با اعتباری بالغ بر  ۱۵۱۱میلیارد تومان تعریف کرده است.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،از این رقم اعتبار  ۵۵۰میلیارد تومان هزینه شده و  ۹۶۱میلیارد
تومان در حال اجراســت که صرف پروژههای عمرانی شــامل احداث
و راهاندازی مراکز بهداشــتی و درمانی ،راهســازی ،بهسازی ،نوسازی
مدارس ،ورزشی و ...میشود.همچنین  ۱۰۹مدرسه آسیبدیده از سیل
از ســوی شرکت ملی نفت ایران نوســازی و بازسازی شد و آهنآالت
بیش از  ۳هزار و  ۳۰۰منزل مســکونی تا پایان ســال تامین میشود،
ضمن اینکه بازســازی و نوسازی  ۱۰۷مرکز بهداشتی و درمانی نیز در
دستور کار قرار گرفته است.

بندر ماهشهر؛ نمادی از تنوع عملیاتی در
پایانههاینفتی

مدیرعامل شــرکت پایانههای نفتی ایران با اشاره به تنوع عملیاتی

در پایانههای نفتی کشــور گفت :با انجام عملیاتپهلودهی و جداسازی
کشــتیهای نفتکش و فرآوردههای نفتی ،بندر صادراتی ماهشهر نقش
مهمیدر تکمیل و ارتقای زنجیر ه ارزش نفت و گاز کشــور در سطح ملی،
منطقهای و بینالمللی ایفا میکند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پایانههای نفتی ایران،
عباس اسدروز در بازدید از منطقه عملیات دریایی ماهشهر اظهار کرد:
به دنبال کشــف و اســتخراج نفت در حوزه مناطق نفتخیز جنوب و
ضرورت صدور آن از طریق دریا ،فعالیتهای دریایی در آبادان شــروع
شد و سپس با توسعه صنعت نفت ،احداث پاالیشگاه آبادان و باال رفتن
اندازه نفتکشها ،بندر ماهشــهر برای صادرات نفت خام و فرآوردههای
پاالیشگاه تجهیز شد.

بهداشــت و درمــان صنعت نفت
مرکزی و لرستان ،یکی از مناطق  19گانه
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
است که رســالت ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی به کارکنان نفت در اســتانهای
مرکزی و لرســتان را به عهده دارد .این
مرکز در دی ســال  1370تاسیس شد و
یکی از بهداریهای فعال در این سازمان
به شمار میرود.

بهداشــت و درمــان صنعت نفت
مرکــزی و لرســتان با دارا بــودن 238
کارمند رســمی ،قــراردادی ،پیمانکاری
و پرکیــس در یــک کلینیک تخصصی،
ســه مرکز بهداشــتی درمانی ،دو مرکز
ســامت کار و هفت مرکز پزشــکیاری
در استانهای مرکزی و لرستان مشغول
به کار اســت .جمعیت تحت پوشش این
مرکز حدود  14هزار نفر میشــود که 4
هزار نفر از این جمعیت بازنشسته هستند.
دربــاره چگونگی ارائه خدمــات درمانی
این منطقه با رحیــم معصومی ،رئیس
بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و
لرســتان به گفت و گو نشسته ایم که در
ادامه میخوانید:
در زمینه همکاری با  115مرکز درمانی در

استانهای مرکزی و لرستان بفرمایید که این
تعامل چگونه است؟

درمانهــا در مناطــق مرکــزی
و لرســتان بــه دو صورت مســتقیم و
غیرمســتقیم انجام میشــود .در بخش
غیرمســتقیم برخــی خدمــات را از
بخشهای دولتی و خصوصی خریداری و
با  115مرکز در استان مرکزی و لرستان
قرارداد منعقد کــرده ایم که تمامیمراکز
دولتی اســتانهای مرکزی و لرســتان
را دربرمیگیــرد ،ضمن آنکــه با برخی
مراکز خصوصی نیز بــه صورت انتخاب
شــده ،تفاهمنامه داشــته ایم .خدمات
بهداشتی پیشگیرانه در امر درمان اهمیت
ویــژه ای دارد ،از ایــن رو محافظت از
سالمت شــاغالن را ســرلوحه کار خود
قرار داده ایــم و خدمات تخصصی طب
کار ،معاینههــای دوره ای ،اقدامهــای
پیشــگیرانه و محافظــت از ســامت
شــاغالن را دنبال میکنیم .همچنین در
کلینیکها خدمات پزشــکی خانواده ارائه
میشــود .با توجه به اینکه آموزش ،یکی
از ارکان اصلی فرهنگســازی به شمار
میرود ،چه اقدامهایی از سوی بهداشت
و درمان صنعت نفت مرکزی و لرســتان
در این باره صورت گرفته است؟در زمینه
آموزش ،برنامههای متنوعی داریم که از
جملــه آن میتوان به برگزاری دورههای
آموزشی مدون تخصصی برای پزشکان
و پیراپزشــکان با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی و اخذ امتیاز بازآموزی ،برگزاری
دورههای آموزشــی مدیریتی در ارتباط
با وظایف شــغلی اشاره کرد ،ضمن آنکه
با توجه به تحقق برنامه ریزی آموزشــی
و ارتقــای دانــش کارکنان رتبــه برتر
آموزشــی در مناطق را کسب کرده ایم.
برگزاری دورههای آموزشــی کمکهای
اولیه ،روانشناســی ،مهارتهای زندگی،
ارگونومی ،تغذیه سالم و ...برای کارکنان
شــرکتهای نفتــی منطقــه ،برگزاری
کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی
برای خانوادهها ،انجام معاینات آموزشــی
در مــدارس با کمک آموزش و پرورش و
مدیران مدارس و برگزاری همایشهای
دیابت و تغذیــه بر اســاس برنامههای
پزشــکی خانواده از دیگر مواردی است
که در زمینه آموزش انجام داده ایم.لطفا
درباره ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی
در مناطــق مرکزی و لرســتان توضیح
دهید؟پلــی کلینیــک تخصصــی اراک
در ســال  1395با حمایــت وزیر نفت و
مسووالن ســازمان بهداشــت و درمان
تجهیز و به بهرهبرداری رسید .این مرکز

در دو شــیفت به ارائه خدمات درمانی و
پاراکلینیکی میپــردازد .دو درمانگاه در
شــهر مهاجران فعالیت دارند که یکی از
آنها درمانگاه حضرت ولیعصر(عج) است
که به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات
میپــردازد .خدمــات این مرکز شــامل
اورژانس ،متخصص اطفال ،رادیولوژی،
فیزیوتراپی ،آزمایشــگاه ،دندانپزشــکی
(ســطح یک و دو) و ...میشود .درمانگاه
حضرت فاطمــه(س) نیز به صورت یک
شــیفت در منطقه پتروشیمیفعالیت دارد
و امکانات آن شــامل اورژانس ،پزشک
عمومیو داروخانه میشود .مرکز سالمت
با حضور متخصصان طب کار و پزشکان
ســامت و کارشناسان مربوطه در مراکز
صنعتی پاالیشگاه و پتروشیمیبه صورت
شــبانه روزی فعالیت دارد و ضمن ارائه
خدمات سالمت کار ،به صورت  24ساعته،
بیماران مراکز صنعتی و حوادث را پوشش
میدهد .عالوه بر این ،یک مرکز سالمت
کار خانواده نیز در منطقه لرســتان در 24
کیلومتری شهر خرم آباد با حضور پزشک،
پرستار و کارشناسان مربوطه فعالیت دارد.
همچنیــن  6تلمبه خانــه تنگ فنی ،پل
بابا ،آسار ،رازان ،افرینه و برداسپی نیز در
منطقه لرستان وجود دارد که به نیروهای
عملیاتی ،امکانات بهداشتی و درمانی ارائه
میکند .بتازگی نیز با همکاری دانشــگاه
علوم پزشکی استان مرکزی ،مقدمات به
کارگیری بالگرد درمانی و اورژانس هوایی
در صنعت نفت منطقه ایجاد شــده است.
در مرکز ســامت کار پتروشیمیشازند
نیز متخصصان طب کار ،پزشــکان طب
صنعتی ،کارشناسان بهداشت حرفه ای و
عمومیحضور دارند و خدمات اورژانس و
ســرپایی ارائه میدهند و در صورت نیاز،
فرد حادثه دیده به دیگــر مراکز درمانی
بــرای ادامه درمــان منتقل میشــود.
بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و
لرستان موفق به کسب گواهینامه IMS-
 HSEشامل اســتانداردهای-9001 iso
 ohsas18001– is14001و اچ اس ای
از شرکت  URSانگلستان و استقرار بهینه
الزام اســتانداردهای فوق برای افزایش

کلینیک خدمــات و رضایتمندی بیماران
شده اســت.تا کنون چه اقدامهایی برای
بهبود عملکرد و ارائه خدمات بهداشــت
و درمان صنعت نفت مرکزی و لرســتان
انجام داده اید؟اســتقرار قانــون ارتقای
سالمت اداری و مقابله با فساد و طراحی
ساز و کارهای اجرایی ،تشکیل کار گروه
اجرای قانون ســامت اداری ،شناسایی
و کنترل نقاط آســیب پذیر و گلوگاههای
فساد از جمله برنامههایی است که دنبال
میکنیم ،ضمــن آنکه آموزش و طراحی
روش اجــرای قانون ســامت اداری و
مقابلــه با فســاد و همچنیــن برگزاری
آزمون برای مســؤوالن و کارکنان را نیز
داشــتیم .در این زمینه از پیشتازان طرح
فوق در سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت به شــمار میرویم .ضمن تدوین و
اجرای  40تا 50برنامه ســاالنه ،همسو با
استراتژی ســازمان ،در تمامیحوزههای
بهداشــت و درمان ،خدماتــی به منظور
بهبود کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی،
افزایش میزان رضایتمندی بیماران ،ایجاد
صرفه جویی ،افزایش بهرهوری و آمادگی
مواجهه با شرایط اضطراری و بحرانها را
انجام داده ایم .به منظور پایش و نظارت
بر فرایندهای خدمات درمانی و بهداشتی
و حصــول اطمینــان از عملکرد صحیح
و اثربخــش واحدهــا در ارائه خدمات با
کیفیت ،برای ارتقای ســطح رضایتمندی
بیماران ،واحد نظارت بر درمان تشــکیل
شد .این واحد با انجام بازدیدهای برنامه
ریزی شــده ،ضمن شناسایی نقاط ضعف
سیستم ،اقدامهای اصالحی و پیشگیرانه
را برای اجرا ابــاغ میکند ،همچنین با
پیگیریهــای منظم بــرای اطمینان از
اثربخش بودن اقدامات ،تشــویق و تنبیه
مناسب نیز در نظر گرفته میشود.

تعامل با شرکتهای نفتی و دانشگاههای

علوم پزشــکی در سطح دو استان مرکزی و
لرستان چگونه است؟

با شــرکتهای نفتی ،دانشگاههای
علوم پزشکی ،ســازمان تامین اجتماعی
و مراکز درمان خصوصی در دو اســتان
مرکزی و لرســتان ،جلسات ماهانه ای را

با هدف پیگیری موضوعات مطرح شــده
و رفع مشــکالت جمعیت طبــی برگزار
میکنیم.واحد ســامت کار بهداشــت و
درمان مرکزی و لرستان چه وظایفی را به
عهده دارد؟در سال  ،1397تعداد  7هزار
و  432کارمند رسمی ،قراداد مدت موقت
و پیمانکاری شــرکتهای تحت پوشش،
از مراکــز ســامت بهداشــت و درمان
صنعت نفت مرکزی و لرســتان ،خدمات
طب کار دریافت کرده انــد .با توجه به
وجود مراکز انتقال مواد نفتی استراتژیک
در دو استان لرستان و مرکزی و اهمیت
سالمت کارکنان در این مراکز ،تیم سیار
سالمت کار بهداشت و درمان مرکزی و
لرســتان طی برنامههایی منظم در مراکز
انتقال مواد نفتی (شامل تلمبه خانههای
تنگ فنی ،آسار ،پل بابا حسین ،برد اسپی
کوهدشــت ،منطقه چنــار ،رازان و ازنا)
چند بار در هر تلمبه خانه طی ســال 97
حضور پیدا کــرده و از نزدیک عالوه بر
انجام معاینههای شــغلی ،به رفع مسائل
بهداشتی و درمانی پرسنل پرداخته است.
واحــد تغذیه بهداشــت و درمان مرکزی
و لرســتان برای ایجاد سند بهبود تغذیه
کارکنان صنعت نفت ،شرکت ملی پخش
فراوردههای اراک را بــه عنوان الگو در
سال  97انتخاب کرده و طی بازدیدهای
مکرر و اصالح رژیمهای غذایی متناسب
با شــرایط فیزیکی و فیزیولوژی کارکنان
و همچنین برگزاری کالسهای آموزشی
تغذیه برای کارکنــان و خانوادههای آنها
تالش قابل قبولی داشــته اســت .واحد
بهداشت عمومیو محیط سالمت کار نیز
طی بازدیدهای برنامه ریزی شده و انجام
تستهای کلر و تســت آب و همچنین
بازرســی از محمولههای مواد پروتیینی
رســتورانها فعالیت در خــور توجهی در
پیشگیری از بیماریها داشته است .ضمن
آنکه بخش پرستار صنعتی مراکز سالمت
کار ،عالوه بر انجام وظایف پرستاری در
شرایط نرمال عملیاتی شرکتهای تحت
پوشــش ،در تعمیرات اساسی شرکتها
نیــز حضوری فعال داشــته و با توجه به
حــوادث مکرر در ســایتهای عملیاتی،

بخصــوص در زمان تعمیرات اساســی،
حضور و تجربه همکاران پرســتار ،باعث
کاهش شدت پیامد ناشی از حوادث شده
که این امــر تقدیر مدیــران از عملکرد
این بخش در شــرایط اضطــراری را به
همراه داشته اســت .با توجه به احتمال
حــوادث آتش ســوزی در ســایتهای
عملیاتی شرکتهای تحت پوشش ،طی
پیگیریهای مکرر و رایزنیهای بســیار
با مدیران پاالیشــگاه امــام خمینی(ره)
شــازند ،مقرر شــد واحد ســوختگی ،با
الگوبرداری از ســایر مراکز اورژانس ،در
مرکز سالمت کار پاالیشگاه احداث شود.
ارائه خدمات درمانی بــه بومیان منطقه
چگونه است؟در گذشــته شهر مهاجران
کامال نفتی بود؛ امــا اکنون از این حالت
خارج شــده و بومیان نیز در آنجا ساکن
شده اند ،به طوری که تعداد جمعیت آنها
چند برابر جمعیت نفتیهاست .این شهر
مرکــز درمانی ندارد ،از این رو با مجوزی
که از ســازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت گرفته شده ،از سال  1371به بومیان
خدمات درمانی ارائه میشود و امروز بیش
از  50درصد مراجعــه کنندگان به مراکز
درمانــی مناطق عملیاتی ،بومیهســتند
و  30درصد هزینه خدمــات را خود آنها
پرداخت میکنند.
و سخن آخر

پیشــرفت اقدامهــای آموزشــی،
خدمــات پیشــگیرانه ،ســامت کار و
ســامت خانه ،از مهمترین برنامههایی
است که امسال در دســتور کار داریم.
در نیمه نخست امسال ،سه دوره برنامه
آموزشــی برای خانوادهها برگزار کردیم؛
یکــی از این برنامهها دیابت اســت که
تاکنون شش جلســه آموزشی از سوی
تیم ســامت خانواده برگزار شده است،
ضمن آنکه متخصصــان طب کار برای
برخــی کارکنان ،آموزش چهره به چهره
دارند و آنها را برای بهتر شدن بیماریشان
راهنمایی میکند .الگوی تغذیه ســالم و
فعالیتهای بدنی ،یکــی از برنامههای
آموزشی پیش روی ماست که در بحث
سالمت بســیار مؤثر اســت .بهداشت
و درمان مرکزی و لرســتان ،نخســتین
مرکزی است که توانســته مجوز مرکز
تخصصی ســامت کار در صنعت نفت
را دریافت کند و با حضور دو متخصص
طــب کار ،ایــن مجوز گرفته شــده و
در ســازمان بهداشــت و درمان صنعت
نفت نیز به ثبت رســیده اســت .عالوه
بر اقدامهای پیشــگیرانه ،سالمت کار،
سالمت خانواده ،آموزش و تغذیه اهمیت
زیادی دارد ،ضمن اینکه ارتقای کیفیت
و استانداردســازی خدمــات درمانی نیز
در مراکــز درمانی به مراجعان و بیماران
مــورد توجه قــرار دارد .در ایــن زمینه
بخشــی از نوسازی تجهیزات و امکانات
مراکز درمانی انجام شده و بخشی دیگر
نیــز تا پایان ســال انجام خواهد شــد.
میخواهیم به ســمت کیفیت استاندارد
مــورد نظر وزارت بهداشــت و درمان و
آموزش پزشکی کشور و دستور سازمان
بهداشــت و درمان صنعت نفت حرکت
کنیم .در مســیر استانداردسازی تا پایان
ســال ناوگان حمل و نقل ،تجهیزات و
امکانات را استانداردســازی خواهیم کرد
تا خدمــات با کیفیتی ارائه کنیم .صنعت
نفت در درجــه اول میتواند به کارکنان
خود خدمات ارائــه دهد و در مرحله بعد
به بومیان شــهرهایی که کم برخوردار
هستند .ما به جاهایی ارائه خدمات داریم
که وزارت بهداشــت و درمان و آموزش
پزشکی کشــور تاکنون به آنجا نرفته و
حتی امکان حضور نیز وجود ندارد ،مانند
تنگ فنی که شریان و مرکز مهم انتقال
نفت شمال به جنوب است.

ایدرو

شنبه  5بهمن ماه 1398
شماره 708
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

چهارمین کنفرانس فرهنگ سازمانی و
مسوولیت اجتماعی برگزار شد
چهارمین کنفرانس فرهنگ ســازمانی
و مســوولیت اجتماعی 1و  2بهمنماه 1398
دردانشــگاه خاتم توســط انجمن مدیریت
برگزار شد.

به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از
روابط عمومیســازمان مدیریــت صنعتی،
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری درنشســت
تخصصــی آینــده پژوهــی و ارزشهای
اجتماعی با ترســیم شــرایط محیطی متغیر
و تغییــرات فزاینده و تحــوالت بنیادی در
عصر دیجیتــال و پیدایش نســل جدید با
مطالبه گری و نیازهــای متنوع و همچنین
تغییرات وســیع در زیست بوم کسب و کار و
مدیریت و همچنین دسترسی نامحدود آنها
به اطالعات افزود :نطامهای آموزشی سنتی
دیگر پاسخگوی نیازهای این نسل نیست و
آموزش دیگر مقید به مکان و زمان از پیش
طراحی شــده و چهره به چهره نمیباشــد.
دکتــر کیانی با معرفی مشــاغل و مهارت و
نظامهای مدیریت سرمایههای انسانی آینده
اظهار داشت :در شكاف ديجيتالي بين نسلي،
والدين فقط يك بخش ماجرا هســتند ،اين
شكاف بين نسل جديد ،و مديران نیز روز به
روز در حال افزایش است .مدیر عامل سازمان
مدیریت صنعتی با اشــاره به اینکه نســل
جديد به خاطر روحيه پويا و جســتوجوگر
خود تمايل بيشــتري بــه تجربههای جديد
دارد و معمو ًال نهتنها از آنها هراســی ندارد،
بلكه ســعي میکند آنچه گذشتگان برايش
ترســيم کردهاند را مورد ترديد و پرســش
قرار داده و خود دســت به تجربههای نوين
بزند ،تاکید داشــت اگر دو نســل با توجه به
موارد افتراقي كه دارند ،نتوانند گســلهای
معرفتي ،روحي ،رواني ،فرهنگي و شخصيتي
كه بين آنها پديد میآید را به درستي ترميم
كننــد و همچنین نتوانند يك نــوع ارتباط
و گفتوگــوي معقول و منطقــی بين خود
ايجاد نماينــد ،چراغ رابطه بين آنها خاموش
يا كمســو میشــود و از هم دور میشوند.
حال اگر اين فاصله ،متأثــر از فناوریهای
ديجيتال باشــد ،میتوان گفت كه شــكاف
ديجيتالي بين دو نســل به وجود آمده است.
دکتر کیانی با اشــاره به این نکته که نسل
والدين از يك طرف به سبب سير شتابناك و
از سوي ديگر به دلیل مشغولیتهای ديگر و
تعلقخاطر كمتري كه به اين فناوریها دارد،
ِ

معمو ًال شــناخت و اســتفاده كمتري از خود
فناوریهای ارتباطي و اطالعرســانی دارد،
چه رســد به اينكه بخواهد آنها را دستکم
از منظــر تربيتي و بهویــژه تربيت اخالقي
مورد توجه قرار دهد و درباره استفاده خود يا
نسل جديد از آنها تصمیمگیری نمايد .وقتي
اين فقدان آگاهي و آشنايي در برابر آشنايي
بيشــتر و شــوق روزافزون نسل جديد براي
استفاده از فناوریها قرار گيرد ،کمکم موجب
يك شــكاف معرفتي بين دو نسل میشود.
مدیر عامل ســازمان مدیریــت صنعتی در
ادمه اذعان داشت :برخي از والدين به سبب
اعتماد بيش از انــدازهای كه به هر دليل به
فرزندان خود دارند ،آنــان را با فناوریهای
جديــدي كه هــر روز پا بــه عرصه ظهور
میگذارد تنها گذاشــتهاند و درواقع بهنوعی،
خواسته يا ناخواسته ،در قبال تربيت و اخالق
فرزندانشان از خود سلب مسئولیت کردهاند؛
از ســوي ديگر ،برخي از جوانان نيز به نسل
گذشته خود اعتماد چنداني ندارند و دستکم
آنان را دربــارة مواجهه با فناوریهای جديد
يــا درباره ابزارها ،روشهــا و مباني تربيت،
صاحب صالحيت كافي نمیدانند و تسلط و
نفوذ آنها در اين زمينه نمیپذیرند يا با ترديد

به آن مینگرند .دکتر کیانی با بیان این نکته
که آنچه گفته شــد بیشــتر ناظر به عوامل
شکلگیری شکاف دیجیتالی بين نسلي بود؛
گفت ســؤال مهمي كه اینجا مطرح میشود
و اتفاقــ ًا با موضوع گفتوگوي حاضر ارتباط
بيشتري پيدا میکند اين است كه اين شكاف
يا گســل يا فاصلهای كه بين دو نسل پيش
میآید از نظر تربيتي چه پيامدها ،آسیبها و
عوارضی را در بــر دارد؟ يكي از داليلي كه
موجب شــد عوامل شکلگیری اين گسلها
به طور نســبت ًا مفصلي مطرح شود اين بود
كــه تا وقتي ما مفهــوم ،ماهيت و عوامل و
زمینههاي ايجاد فاصله بين دو نســل را به
درســتي نشناســيم ،نمیتوانيم بــراي رفع
يــا كاهش آن اقدام جدي بــه عمل آوريم.
اين آشــنايي فقط براي والدين نيست؛ بلكه
مديــران ،برنامهريزان ،سیاســتگذاران و
نهادهاي تبليغي و تربيتــي بيش از والدين
نيازمند اين آشنايي هســتند ،چراکه شعاع،
گســتره و ميزان تأثیر عمل آنها در كاهش
يا افزايش فاصله بين نسلي گاهي ،از والدين
هم بيشــتر اســت .به طور مختصر میتوان
گفت وضعيــت مطلوب آن اســت كه او ًال
ميزان آگاهي والدين از كاربردهاي مختلف و
نقاط ضعف و قوت اين فناوریها و همچنين
تأثیرات مثبت و منفي اخالقي و تربيتي آنها،
بيشتر از فرزندانشان باشد؛ ثانی ًا بين فرزندان
و والدين يك تعامل و ارتباط سازنده و مبتني
بر اعتماد متقابل وجود داشــته باشــد و هر
كــدام به دنبال كمك به ديگري باشــند نه
اينكه مث ً
ال يكي به دنبال مخفيكاري باشد
و ديگري به دنبال مچگيري؛ ثالث ًا آشنايي و
دسترســي فرزندان با اين فناوریها پيش و
بيش از هر چيز از طريق والدين انجام شود.
اينترنت و شبکههای اجتماعي داراي منافع
و مضــرات فراوان هســتند؛ ثانیه نگاه ما به
اين فناوریها بايد واقعبینانه و متعادل باشد
و ثالث ًا اســتفاده ما از آنها بايد کام ً
ال آگاهانه
باشد .کیانی بختیاری در خاتمه اشاره نمود:
در حال حاضر یک حوزه بین رشته ای برای
یافتــن و اطالعات مفیــد از میان اطالعات
ســاختاریافته و غیر ســاختار یافته بوجود
آمده اســت که به بازیابی تعاملی اطالعات
نامگذاری شــده اســت و کمک میکند از
میان کالن دادهها و انبوه اطالعات بتوان به
اطالعات مفید دسترسی یافت.
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سازمان مدیریت صنعتی متولی اجرای چرخه
بهرهوری در صنعت با حمایت سازمان ملی بهرهوری

همایــش اســتقرار نظــام مدیریت
بهرهوری توسط ســازمان ملی بهرهوری با
همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در این همایش معاون رییس جمهور و رییس
ســازمان اداری و استخدامیكشــور ،رییس
ســازمان ملی بهرهوری و جمعی از متولیان
بهرهوری استانی حضور داشتند.

بــه گــزارش روابط عمومیســازمان
مدیریــت صنعتی ،ابوالفضل کیانی بختیاری
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در این
همایش تاکیــد کــرد :وزارت صمت برای
اجــرای تکلیف قانونی خــود تفاهمنامهای
با ســازمان مدیریت صنعتــی منعقد نموده
اســت تــا طراحی و اســتقرار طــرح نظام
مدیریت بهــرهوری را در حــدود 3میلیون
واحد صنعتی ،معدنی و تجــاری اجرا نماید
و ســازمان مدیریت صنعتی آماده اســت به
عنــوان متولی اجرای چرخــه بهرهوری در
صنعت با ســازمان ملی بهرهوری همکاری
موثری داشــته و بعنوان بازوی اجرایی این
ســازمان عمل نماید .مدیرعامل ســازمان
مدیریت صنعتی ضمــن بیان ماموریتهای
این سازمان گفت :سازمانها در برابر تحریم
دو راهبرد پیش رو دارند یکی رفتن به سمت
فعالیتهای جدید ،و دیگری اجرای صحیح
چرخه بهرهوری و استفاده از منابع موجود که
فرصت مغتنمیبرایتوسعه فعالیتها در حوزه
بهرهوری اســت .وی تصریح نمود :ضرورت
تحقق اهداف و سياســتهاي ارتقا ســهم
بهرهوري در رشــد اقتصادي کشور ایجاب
میکنــد تا ضمن ترویج و توســعه فرهنگ
بهرهوری ،رویکرد جمع سپاری در توسعه و
ارتقا بهرهوری ایجاد و تقویت شود.
کیانی بختیاری اهداف جمع ســپاری

بهرهوری را شــامل فرهنگســازی و ترویج
بهرهوری در همه ســطوح در کشور؛ اجراي
پروژههاي مشاوره ای ،تحقيقاتي و کاربردي
مورد نياز کشــور بــا موضوع بهــرهوري،
برگزاري دور ههاي آموزشــي مشــترک در
زمينه بهرهوري و توســعه ي همکاريهاي
مشترک در زمينه ي تبادل دانش ،اطالعات
و دادههاي مورد نياز در زمينههاي مشــاوره
ای ،آموزشي و تحقيقاتي در راستاي ارتقاي
بهرهوري عنوان نمود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی
دالیل ورود ســازمان مدیریــت صنعتی به
مقوله کمک به اســتقرار چرخــه بهرهوری
در بخش صنعــت ،معدن و تجارت مواردی
نظیــر قدمــت  55ســال فعالیــت در زیر
مجموعع وزارت صنعــت ،معدن و تجارت؛
سابقه تشــکیل موسسه مطالعات بهرهوری؛
استقرار نظامهاي بهبود فرايند در شركتها
و سازمانهاي مختلف ،اســتقرار نظامهاي
بهرهوري بــر مبناي چرخه بهــرهوري در
شــركتها و ســازمانهاي مختلف؛ اجراي
طرح سام (سامانه ارتقاء مديريت بنگاهها) با
هــدف عارضه يابي و ارائه راهكارهاي بهبود
در بخش صنعت؛ ارائه طرح توانمدســازي
از طريــق كلينيكهاي صنعــت در بخش
صنايع كوچــک (طرح جاري در ســازمان
صنايــع كوچــك و شــهرکهای صنعتي
ايــران)؛ تعامالت گســترده با موسســات
برجســته بینالمللی و برخورداری شــبکه
نمایندگیهای ســازمان در  26استان کشور
عنوان نمود.
کیانی بختیاری در خصوص برنامههای
عملیاتی ســازمان مدیریــت صنعتی برای
اســتقرار چرخــه بهــرهوری در صنعت از

ســاماندهی مشاوران و متخصصان کشوری
در زمینه بهرهوری و اعطای گواهینامههای
رسمیو معتبر ،همکاری در خصوص اجرای
پروژههای خودارزيابي سازمان ملّي بهرهوري
ايــران و دســتگاههای اجرايي کشــور با
بكارگيري متد CAF؛ برگزاری نشستهای
مشــترک تخصصــی و تشــکیل اتاق فکر
پیرامون موضوعات نوین بهرهوری؛ ترویج
بهرهوری با اســتفاده از اســاتید بینالمللی
و تعریــف ،ارتقا توانمندیهای مشــاوره و
طراحــی و اجــرای دورههای آموزشــی و
انجام بازدیدهای میدانــی از تجارب موفق
ســازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی
و ...نام برد.
وی در خصوص تعامالت بسیار خوب
ســازمان ملی بهرهوری و سازمان مدیریت
صنعتــی گفت :جایگزین شــدن ســازمان
مدیریــت صنعتــی بجــای  APOو انجام
دورههــای بینالمللی با پشــتوانه حمایتی
و اعتباری ســازمان ملی بهــرهوری؛ اعتبار
بخشــی به جایزه ملی تعالی ســازمانی؛ راه
اندازی آکادمیبهرهوری با همکاری انجمن
بهرهوری ایران با پشــتیبانی ســازمان ملی
بهرهوری؛ واگذاری آموزش ،پیاده ســازی،
توانمندســازی و ارزیابی بهرهوری در سطح
بنگاهــی به ســازمان مدیریــت صنعتی و
ســاماندهی ،تعامل و بهرهگیری از تجارب
شــرکتکنندگان در دورههــای APO
بااســتفاده از ظرفیت خانه مدیران و ...برخی
از این تعامالت هستند.
کیانــی بختیاری در پایــان به قلمرو
و پوشــش طــرح بهــرهوری در بنگاههای
اقتصادی صنعــت ،معدن و تجارت پرداخت
و به تفکیک آن را تشریح نمود.

وضعیت ایمنی و آتش نشانی منطقه عملیاتی خزر و سکوی امیرکبیر بررسی شد
با حضور مدیرکل  HSEوزارت نفت و مدیران اچ اس
ایی چهار شرکت اصلی ،وضعیت سیستمهای ایمنی و آتش
نشانی منطقه عملیاتی خزر و سکوی امیرکبیر بررسی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رسانی
شــرکت ملی نفت ایران ،روز چهارشنبه ،دوم بهمن ماه
در راســتای برگزاری شــصت و ســومین جلسه شورای
هماهنگــی مدیران اچ اس ایی و پدافند غیرعامل وزارت
نفت طبق برنامه ریزی قبلی ،ســیدباقر مرتضوی ،مشاور
وزیر و مدیرکل اچ اس ایــی وزارت نفت و هیأت همراه
متشکل از معاونین اداره کل اچ اس ایی و پدافند غیرعامل
وزارت نفــت و مانی عبدالــه زاده راد ،مدیر اچ اس ایی
شرکت ملی نفت ایران ،غالمرضا بهمن نیا ،مدیر اچ اس
ایی شرکت ملی گاز ایران ،سید محمد پورراکی ،مدیر اچ
اس ایی شرکت ملی پاالیش و پخش و فراوردههای نفتی
ایران ،رحیمی ،مدیر شــرکت خــط لوله و مخابرات نفت
شــمال و مسعود قاسمی ،رییس اچ اس ایی شرکت نفت
خزر با حضور بر روی سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر از
بخشهای مختلف بزرگترین سکوی حفاری صنعت نفت
در دریای خزر بازدید کردند .در این برنامه ضمن بازدید از
بخشهای مختلف منطقه عملیاتی ،اســکله و شناورهای
کاســپین شــرکت نفت خزر ،مدیران حاضــر در جریان
فعالیتها و اقدامهای جاری صنعت نفت در حوزه دریای
خزر ،برنامههای آتی و آشــنایی با قسمتهای مختلف و
همچنین سیســتمهای ایمنی و آتش نشانی و تجهیزات
امداد و نجات سکوی امیرکبیر قرار گرفتند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

قدردانی از وزارت نفت به دلیل کیفیت مناسب سوخت خودروها؛

تک خرب

اگرتالشهایوزارتنفتنبود،کشورغیرقابلاسکانمیشد

سلطان قاچاق سوخت چگونه دستگیر شد؟

ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به

جزئیات چگونگی شناســایی سلطان قاچاق ســوخت گفت :برای این
پرونده قاچاق حکم قطعی صــادر و  ۱۴۶میلیارد تومان جریمه برای آن
تعیین شد.

حمیدرضا دهقانینیا در یک برنامه خبری در پاسخ به این سوال
که سلطان قاچاق ســوخت چگونه دستگیر شد ،گفت :وقتی سامانهها
راهاندازی میشود و حلقه برای تشخیص کاالی قاچاق بیشتر میشود،
در نتیجه اطالعات ســپاه ،وزارت اطالعات ،نیروی دریایی ســپاه که
مشخصا در حوزه دریایی برای کشف سوخت قاچاق مسئولیت مستقیم
دارند ،این کشــف را انجام دادند.وی افزود :حکم صادره در این مورد
قطعی اســت و  ۱۴۶میلیارد تومان جریمه قطعی برای این قاچاقچی
صادر شــده اســت و این فرد در قالب صادرات فرآوردهها و مشتقات
نفتی و به صورت کم اظهار قاچاق را انجام میداده اســت.دهقانینیا
گفت :در حوزه مشــتقات نفتی فرآیند به این صورت است که شخص
یک سری از مشتقات را خریداری و ترکیب میکند و اظهار میکند که
مشــتق جدیدی ایجاد کرده که این مشتق قاعدتا باید به گمرک ایران
اعالم و اظهار شــود و اســناد مربوط به سامانه نفت الکترونیکی نفتی
بارگذاری شود و میزان سوخت یارانهای و غیر یارانهای آن را مشخص
کند ،بنابراین وقتی کم اظهاری صورت میپذیرد و حجم بسیار زیادی
از این مشتق یارانهای است قاعدتا قاچاق قلمداد میشود و این پرونده
کشف شد و حکم قطعی آن صادر شد.

گزیده
ستاره خلیجفارس در میان  ۱۰شرکت برتر
کشور در حوزه فروش

رئیس ســازمان حفاظــت محیط
زیســت ضمن قدردانی از وزارت نفت به
دلیل تالشهایش بــرای افزایش کیفیت
سوخت خودروها گفت :اگر کیفیت سوخت
کنونی مانند چهار ســال گذشته بود دیگر
این کشور قابل تحمل و قابل اسکان نبود.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
ســازمان حفاظت محیط زیســت ،عیسی
کالنتــری روز یکشــنبه ۲۹ ،دیماه در
آیین گرامیداشــت روز ملی هوای پاک و
رونمایی از «ســامانه ملی سیاهه انتشار»،
ضمــن تشــکر از وزارت نفت بــه دلیل
کیفیت مناسب ســوخت خودروها ،گفت:
برای داشتن هوای پاک و تمیز باید هزینه
کرد و بــدون هزینه ،هوای پاک نخواهیم
داشت.وی با اشاره به اهمیت هوای سالم
افزود :هوای ناسالم به مراتب خطرناکتر
از آب و غذای ناســالم اســت ،در گذشته
مصرف سوخت فســیلی و جمعیت کمتر
بود ،بــرای همین هوای ســالم ،اهمیت
چندانی نداشــت ،اما با افزایش جمعیت و
مصرف روز افزورن ســوختهای فسیلی
داشــتن هوای پاک به یک آرزو بدل شده
است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
تصریــح کرد :بــرای مدیریت هوای پاک
بودجــهای در هیچ کدام از برنامههای پنج
ساله توسعه در کشور در نظر گرفته نشده
اســت.کالنتری با انتقاد جدی از نوسازی
نکــردن ناوگان حملونقل کشــور گفت:
کشــور ما به کشور اســقاطیها بدل شده

اســت ۸ ۷ ،درصد مینیبوسها ۸۱ ،درصد
موتورســیکلتها ۷ ۳ ،درصد اتوبوسها و
 ۶۱درصد کامیونها در کشــور اســقاطی
هســتند و اگر کیفیت سوخت کنونی مانند
چهار ســال گذشــته بود دیگر این کشور
قابل تحمل نبود.وی افزود :خوشبختانه در
حوزه سالمت آب و غذا مشکل نداریم ،اما
اکنون به محدوده هوای ناسالم رسیدهایم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت:
هماکنون از  ۱۱میلیون موتورســیکلت در

کشــور رقمیحدود  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار
موتورســیکلت اســقاطی وجود دارد ،اما
میگویند اینها وسیله اشتغال مردم است
و توان مالی برای جایگزینیاش نیســت،
درحالیکه هر موتورســیکلت اسقاطی به
اندازه هفت تا هشت خودرو آلودگی ایجاد
میکند.کالنتری تصریــح کرد :هماکنون
۶۱درصد آلودگــی منابع متحرک بهدلیل
آالیندگی حاصل از کامیونها ،اتوبوسها
و مینیبوسهاست.

هوای پاک نیازمند سرمایهگذاری است،
تالشهای وزارت نفت نبود اوضاعی به
مراتب بدتر داشتیم

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
عنوان کرد :ما خیلی هزینه نکردیم پس
نباید هم انتظار داشته باشیم هوای پاکی
داشته باشیم ،اگر میخواهیم هوای پاک
داشته باشیم ،باید ســرمایهگذاری کنیم
و گرنــه تعطیلی مدارس و دانشــگاهها
راهگشــا نیســت.کالنتری تأکید کرد :ما

ناچار شــدیم در تولید ســواری از خیلی
اســتانداردها چشمپوشــی کنیــم .اگر
بخواهیم استانداردها را اعمال کنیم ،کل
خودروسازی کشور باید تعطیل شود ،اما
میگویند یک میلیون و  ۵۰۰هزار کارگر
بیکار میشــوند ،از آن طرف هم هوای
پــاک میخواهند ،تــوان اصالح هم که
وجود ندارد ،بهویژه در شــرایط تحریم،
اگر تالشهــای وزارت نفت نبود اوضاع
بــه مراتب بدتر از این بــود.وی تصریح
کرد :این ناوگانی که داریم هوایی غیراز
این به بار نمیآورد و اگر ســرمایهگذاری
نکنیم نمیتوانیم امیدوار باشــیم هوایی
بهتر از این به دســت آید.براســاس این
گــزارش ،ســامانه ملی تهیه فهرســت
انتشــار آالیندههای هوای کالنشهرهای
کشــور امروز رونمایی شــد ،فهرست یا
سیاهه انتشــار ()emission inventory
شــامل مجموعهای از دادههاســت که
انتشــار آالیندگیهای مختلف را از منابع
گوناگون به تفکیک مکانی و زمانی بیان
کند.کارفرمای این پروژه سازمان حفاظت
محیط زیست اســت که با همکاری ۱۳
دانشــگاه بزرگ در قالب یک کنسرسیوم
پژوهشــی و با مشارکت  ۴۰عضو هیئت
علمیانجام شده است و به ایجاد نخستین
سامانه برخط و شبیهســاز ملی محاسبه
وجود انتشــار آالینده هوا در کشور برای
 ۹کالنشهر منجر خواهد شد.

اعالم منشاءهای مجاز برای صادرات همه فرآوردههای نفتی ،انواع مشتقات نفتی و محصوالت نهایی آنها
مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیجفارس از قرار گرفتن این
شرکت در میان  ۱۰شرکت برتر کشور در رتبهبندی براساس باالترین
رتبه فروش خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پاالیشگاه نفت ستاره خلیجفارس،
محمدعلی دادور گفت :ســازمان مدیریت صنعتی ایران پس از پایش
اطالعات و بررسی شاخصهای  ۵۰۰شرکت بزرگ کشور ،شرکتهای
برتــر را در زمینههای مختلف معرفی کرد که شــرکت نفت ســتاره
خلیجفارس در رتبه هفتم باالترین فروش قرار گرفت.وی با بیان اینکه
در رتبهبندی امسال  ۱۰شرکت پیشرو نیز معرفی شدهاند ،افزود :معیار
اصلی در انتخاب شرکتهای پیشــرو تغییر رتبه فروش  ۱۰۰شرکت
برتر ایران در چهار ســال اخیر است که شرکت نفت ستاره خلیجفارس
در رتبه پنجم بیشــترین صعود نیز قرار گرفت.دادور ضمن قدردانی از
زحمات کارکنان پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس تاکید کرد :پویایی و
ایجاد رونق تولید بدون تالش شبانهروزی مهندسان ،کارگران و سایر
کارکنان زحمتکش میسر نبود.وی تصریح کرد :رسالت اصلی ما تولید
فرآوردههای راهبردی انرژی و تأمین امنیت ســبد سوخت کشور است
که امیدواریم در این مسیر با سرلوحه قرار دادن مبانی اقتصاد مقاومتی
به چشمانداز نهایی دست یابیم.
اطالعیه شماره  ۱۲شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

نحوه صدور کارت جدید سوخت خودروهای
پالک معلوالن و جانبازان اعالم شد

نحــوه صدور کارت جدید ســوخت خودروهای پــاک معلوالن و

جانبازان اعالم شد.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با انتشار اطالعیهای
نحوه دریافت صدور کارت جدید سوخت خودروهای پالک معلوالن و
جانبازان را اعالم کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآودههای
نفتی ایران ،متن این اطالعیه به شرح زیر است:
«شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطالعیه جدید
خود و پیرو اطالعیه شماره  ،۱۱به اطالع مالکان خودروهای معلوالن
و جانبازان میرساند کارت هوشمند سوخت پیشین ،از امروز (شنبه۲۸ ،
دیماه) ابطال و غیرقابل اســتفاده خواهد بود و کارت سوخت جدید با
شارژ ســهمیه ویژه معلوالن و جانبازان در اسرع وقت ،صادر و توسط
شرکت پست به آدرس مالکان خودروها ارسال و تحویل میشود.
به اطالع آن دسته از معلوالن و جانبازان که پالک خودروی آنها
ویژه معلوالن و جانبازان نیســت میرساند ،برای دریافت سهمیه مازاد
 ۴۰لیتر ،الزم است ابتدا از طریق ســازمانهای مربوطه (بهزیستی و
بنیــاد جانبازان) و پلیس راهور بــرای تغییر پالک خودروی خود اقدام
کنند تا به دنبال آن امکان صدور و ارســال کارت سوخت جدید مهیا
شــود.با توجه به مصوبه کارگروه بند  ۸هیئت وزیران ،سهمیه ماهانه
تخصیصی به خودروهای ســواری شــخصی دارای پالک معلوالن و
جانبازان از ابتدای دیماه امسال برای خودروهای بنزین سوز  ۱۰۰لیتر
و خودروهای دوگانهسوز  ۷۰لیتر است که به همین منظور مابهالتفاوت
ســهمیه دیماه این کارتها ،در کارتهای جدید به میزان  ۴۰لیتر به
سهمیه پیشین اضافه شده است که با تعویض کارت سوخت کنونی و
صدور کارت جدید قابل بهرهبرداری خواهد بود.

وزیر نفت منشــاءهای مجــاز برای
صادرات همــه فرآوردههای نفتــی ،انواع
مشــتقات نفتی و محصوالت نهایی آنها را
اعالم کرد.

به گزارش شــانا ،متن ابالغیه وزیر
نفت بــه علی مویدی خرمآبــادی ،رئیس
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز آمده به
شرح زیر است:
با ســام -به اســتناد و در اجرای
مصوبــه شــماره /۸۶۹۷۵ت ۵۶۹۷۲هـ
تاریخ  ۱۱مهرمــاه  ۱۳۹۸هیئت محترم
وزیران و نیز مصوبه شــماره /۱۴۰۳۷ت
 ۵۵۳۲۶هـــ تاریخ  ۱۳اردیبهشــت ماه
 ۱۳۹۷هیئت وزیران و دســتورعمل ماده
 ۴۵آییننامه اجرایی مــواد  ۵و  ۶قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،شرکتهای یاد
شده زیر به عنوان منشاءهای مجاز تولید
انواع فرآوردههای نفتی ،مشتقات نفتی و
محصوالت نهایی آنها اعالم میشــوند.
با توجــه به اینکه مــاک عمل گمرک
جمهــوری اســامیایران در صــادرات
کاالهای موضوع این نامه ،ســامانه ثامن
میباشد ،لذا خواهشــمند است بهمنظور
تســهیل در کار گمرک و مبارزه با قاچاق
موارد یاد شــده ،دستور فرمایید با فوریت
مفاد ایــن نامه بهطور کامل در ســامانه
«ثامــن» درج و اعمال شــود تا گمرک
جمهوری اسالمیایران بتواند مصوبههای
یاد شده هیئت محترم وزیران را عملیاتی
و اجرا کند.
* فاکتورهــای منشــا معتبــر صادر
شــده تاکنون ،تا پایان  ۳۱خردادماه ۱۳۹۹
معتبر خواهد بود و از تاریخ یکم بهمن ماه
 ،۱۳۹۸منشــاءهای مجاز بــرای صادرات
انواع هیدروکربورها و محصوالت موضوع
تعرفههای مندرج در مصوبههای یاد شــده
هیئت محتــرم وزیران ترتیبــات و موارد
مندرج در این نامه تنها مالک عمل و اقدام
گمرک ،خواهد بود.
خواهشمند است بهمنظور حفظ منافع
ملــی و جلوگیری از قاچــاق فرآوردههای
نفتی ،دستور موکد فرمایید که این موارد به
دقت رعایت شود.
*صــادرات انــواع هیدروکربورها و
موارد مشــمول این ابالغیــه حتی اگر در
تحت عنوان تعرفههای دیگر کتاب مقررات

واردات و صــادرات ،مانند فصول ،۳۲ ،۲۹
 ۳۴و  ۳۸بــرای صــادرات اظهار شــوند،
مشــمول اعالم منشا مجاز به ترتیب مقرر
در این ابالغیه میباشند.
*تاکید میکند که این ابالغیه صرفا
ناظــر بر اعالم منشــاءهای مجــاز برای
صادرات کلیــه فرآوردههــای نفتی ،انواع
مشــتقات نفتی و محصــوالت نهایی آنها
میباشــد و لذا صادرات دیگر محصوالت
شــرکتهای نامبــرده شــده در بند «د»
این ابالغیه (شــرکتهای پتروشیمیایی)،
کماکان طبق روال قانونی مورد عمل فعلی
ادامه خواهد یافت.
بند الف – شــرکتهای تابعه وزارت
نفت بــه ترتیب زیــر منشــاءهای مجاز
تولید انواع فرآوردهها و مشــتقات نفتی و
محصوالت نهایی آنها میباشند:
الف -۱ -شرکت ملی نفت ایران
الف  -۲ -شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران
الــف  -۳-شــرکت ملــی پخش
فرآوردههای نفتی ایران
الف  -۴ -شرکت ملی گاز ایران
بنــد ب – پاالیشــگاههای نفــت
بــه ترتیب زیر منشــاء مجــاز تولید انواع

فرآوردهها و مشــتقات نفتی و محصوالت
نهایی آنها میباشند:
ب -۱ -پاالیشگاه آبادان
ب -۲ -پاالیشگاه تهران
ب -۳ -پاالیشگاه اصفهان
ب -۴ -پاالیشگاه شازند اراک
ب  -۵ -پاالیشگاه تبریز
ب -۶ -پاالیشگاه شیراز
ب -۷ -پاالیشگاه بندر عباس
ب -۸ -پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
بنــد «ج»  -شــرکتهای تولیدی
روغن موتــور و روغن صنعتــی و قیر به
ترتیب زیر ،صرفا منشــاء مجــاز صادرات
محصوالت تولیدی خود میباشند:
ج -۱-شــرکت نفت پارس ،شرکت
نفت سپاهان ،شرکت نفت بهران و شرکت
نفــت ایرانول برای صــادرات انواع روغن
موتور و روغنهای صنعتــی ،انواع روغن
پایه ،اکسترکت ،پیدیایتار ،رابر پراسس
اویل ،اسلک وکس ،پارافین و فوتس اویل
موضوع تعرفه شــمارههای ،۲۷۱۱۰۱۹۱۰
،۲۷۱۰۱۹۵۰ ،۲۷۱۰۱۹۴۰ ،۲۷۱۰۱۹۳۰
.۲۷۱۲۹۰۲۰،۲۷۱۰۲۰۰۰،۲۷۱۰۹۹۰۰
تبصره  -در مورد روغنهای صنعتی
حاصــل از تصفیه دوم ،مطابق نظر ســتاد

مبارزه با قاچاق کاال و ارز عمل شود.
ج  -۲-برای صادرات قیر ،دارا بودن
مجوز منشــاء منتهی به پاالیشــگاههای
یادشده در بند (ب) این ابالغیه الزامیاست.
ج  -۳-در مــورد روغنهای صنعتی
حاصل از تســویه دوم ،مطابق دستورعمل
ماده  ۴۵ابالغی ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز اقدام شود.
بند د – شــرکتهای پتروشیمیایی
زیر صرفا بــرای صادرات هیدروکربورهای
تولیدی خود ،منشاء مجاز تولید میباشند:
د -۱ -صنایع پتروشیمیخلیجفارس
د -۲-پتروشیمیبندرامام
د -۳-پتروشیمینوری
د -۴-پتروشیمیآریا ساسول
د -۵-پتروشیمیپارس
د -۶-پتروشیمیایالم
د -۷-پتروشیمیکاویان
د -۸-پتروشیمیشیمیبافت
د -۹-پتروشیمیامیر کبیر
د -۱۰-پتروشیمیبوعلی
د -۱۱-پتروشیمیمارون
د -۱۲-پتروشیمیمروارید
د -۱۳-پتروشیمیخارک
د -۱۴-پتروشیمیبوشهر

د -۱۵-پتروشیمیجم
د -۱۶-پتروشیمیشازند اراک
د -۱۷-پتروشیمیتبریز
د -۱۸-پتروشیمیبیدبلند خلیجفارس
د -۱۹-شرکت پترو پاالیش کنگان
د -۲۰-شــرکت پتروشیمیبیستون
صرفا برای صادرات LAB
بنــد «هـ»  -صادرات انواع نفت خام
و میعانات گازی
صادرات انواع نفــت خام و میعانات
گازی ،بهطور انحصاری توسط شرکت ملی
نفت ایران صورت میگیرد.
* معاونت برنامهریــزی وزارت نفت
مکلف اســت ،بهمنظور تســهیل عملیات
گمــرک و اجرای بهتر موارد مذکور در این
نامه و در اجرای مصوبه شماره /۸۶۹۷۵ت
۵۶۹۷۲هـــ تاریخ  ۱۱مهرماه  ۱۳۹۸هیئت
محترم وزیران ،با پیگیری از طریق ســتاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز منشاءهای مجاز
مذکور در این نامه را در ســامانه «ثامن»
اعمــال نمــوده و این مــوارد را جایگزین
ترتیبات فعلی مورد عمل در این ســامانه
نماید.
تبصره :در ســامانه ثامن سقف میزان
خریــد با پروانه بهرهبــرداری واحد تطبیق
داده شود.
* هرگونه اضافــه و کم کردن به
اســامیمندرج در بندهای (الف) تا (هـ)
این نامه صرفا توســط وزیر نفت انجام
خواهد شــد ،لیکن اشــخاصی که نام
آنها در این نامه به عنوان منشــاء مجاز
برای تولید انواع فرآوردهها و مشــتقات
نفتی و محصوالت نهایــی آنها نیامده
و منشــاء تولیدات نهایی آنها ،شرکتها
 /پاالیشــگاهها /پتروشیمیهای مذکور
در این نامه نمیباشــد ،باید به پیشنهاد
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشــیمیو پــس از این
معاونــت برنامــه ریــزی وزارت نفت،
بــه صورت مــوردی مجــوز  /معرفی
نامــه تاییــد منشــاء مجــاز ،دریافت
نماید.
*مدت اعتبار هریــک از فاکتورهای
منشا صادرشده برای واحدهای یادشده در
این ابالغیــه ،حداکثر  6ماه از زمان صدور
آن میباشد.
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سرمایهگذارانبرایاینشرکتنفتیسرودستمیشکنند؛

ادنوک؛گوهرتاجاماراتمتحدهعربی!

در حالی که شــرکتهای اکتشاف
ســرمایهگذاران روبــرو شــدهاند ،به

آرامکو معطوف بوده ،ادنوک

نظر میرســد شــرکتهای نفت و گاز

بدون این که مانند سعودیها

دولتــی خاورمیانــه مشــکلی در جذب

هیاهو راه بیاندازد ،میلیاردها

سرمایهگذاریهای خارجی ندارند.

شــرکتهای ملی نفت خاورمیانه
به محرمانگی معروف هســتند و عرضه
اولیه عمومیســهام شــرکت آرامکوی
ســعودی که با تبلیغات فراوانی صورت
گرفت ،یک اســتثنا به شــمار میرود.
اما بــا ورود آنها به بازارهای ســرمایه
خارجی به منظور مدرنیزه کردن و توسعه
فعالیتهایشان ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
کســی را نمیتوان پیدا کــرد که درباره
عرضه اولیه عمومیسهام آرامکو نشنیده
باشد ،اما شــاید عده معدودی خبر دارند
که یک غول نفتی خاورمیانهای دیگر در
واقــع در این عرصــه از آرامکو جلو زده
باشد.شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)
گوهــر تاج امارات متحده عربی اســت.
ادنوک بــه عنوان یکــی از متنوعترین
گروههــای انــرژی و پتروشــیمیتولید

اخبار نفت جهان

در حالی که همه توجهات به

و تولیــد آمریکایــی بــا کاهــش اقبال

دالر در بازارهای خارجی
جمع کرده است

روزانه حدود ســه میلیون بشکه نفت و
 ۱۰.۵میلیــارد فوت مکعــب گاز طبیعی
دارد .ادنــوک همچنین  ۱۴زیرمجموعه
تخصصی و جوینــت ونچر دارد که این
شرکت را برای رشــد اقتصادی امارات

متحــده عربی و ایــن اواخــر ورود به
پروژههای انرژی تجدیدپذیر جدید حائز
اهمیت ساخته اســت.در حالی که همه
توجهات به آرامکو معطوف بوده ،ادنوک
بــدون این که مانند ســعودیها هیاهو

راه بیانــدازد ،میلیاردها دالر در بازارهای
خارجی جمع کرده اســت.طبق گزارش
رویترز ،ادنوک طی ســه سال گذشته در
بازارهای خارجی بیش از  ۱۹میلیارد دالر
یا حدود دو ســوم مبلغی کــه آرامکو از

عرضــه اولیه عمومیســهام خود به
دســت آورده بود ،تهیه کرده اســت.بر
اساس گزارش اویل پرایس ،ادنوک برای
جذب سرمایهگذاریهای خارجی بیشتر
طرحهای اصالحات و مدرنیزه سازی به
اجرا گذاشته و قصد دارد  ۴۵میلیارد دالر
برای توسعه و رشد کسب و کار پاالیش
و پتروشــیمیخود ســرمایهگذاری کند.
این شــرکت حدود سه درصد از تقاضای
جهانی بــرای نفت را تامیــن میکند و
تخمین زده شد در سال  ۲۰۱۷به میزان
 ۳.۱میلیــون بشــکه در روز نفت و ۹.۶
میلیارد فوت مکعب گاز تولید کرده است.

بر سر رونق نفت و گاز آمریکا چه آمد؟
رشــد تولید نفت و گاز آمریکا آهســته شده زیرا
قیمتهای پایینتر شــرکتهای صنعت شیل را مجبور
کرده است نرخ حفاری و تکمیل چاهها را کاهش دهند
و روند مذکور در سال میالدی جاری تشدید میشود.
به گزارش ایسنا ،قیمتهای پایین و نیاز به حفظ
نقدینگی به جای شــور و شوقی که سابق بر این برای
ســرمایه گذاری در تقویت تولید وجود داشــت ،رونق
حفاری و تولید که در سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۸مشاهده
شــد را تقریبا متوقف کرده اســت.طبق گزارش اداره
اطالعات انرژی آمریکا ،تولید نفت خام این کشــور در
مدت سه ماه بین اوت تا اکتبر در مقایسه با مدت مشابه
ســال  ۲۰۱۸تقریبا  ۹درصد افزایــش پیدا کرد اما نرخ
رشــد ســاالنه از اوج بیش از  ۲۱درصد در فاصله اوت
تا اکتبر  ۲۰۱۸در مقایســه با مدت مشــابه سال ۲۰۱۷
تقریبا آهسته شــده است .و آن طور که اداره اطالعات
انرژی آمریکا پیش بینی کرده است ،روند رشد سال به
سال در سه ماهه پایانی سال  ۲۰۲۰به  ۴.۵درصد و در
ســه ماهه پایانی سال  ۲۰۲۱به  ۴.۱درصد کاهش پیدا
خواهد کرد.با در نظر گرفتن این که مصرف جهانی نفت
با میانگین نرخ ســاالنه  ۱.۵درصد در  ۲۰سال گذشته
رشد کرده اســت ،تولیدکنندگان شیل آمریکا همچنان
سهم بازارشان را توسعه داده و قیمتهای نفت را تحت
فشار نزولی قرار میدهند.اما فشار نزولی روی قیمتها
و در منگنه قرار گرفتن صادرکنندگان نفت رقیب مانند
عربستان ســعودی و روسیه احتماال به شدت سالهای
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹نخواهــد بود.همین داســتان در بخش
گاز طبیعی دیده میشود .پیش بینی میشود روند رشد

تولید آمریکا پس از ریزش قیمتها در ســال  ۲۰۱۹و
نزول آنها به پایینترین سطح چند سال اخیر ،به میزان
قابل مالحظهای آهسته شــود.تولید گاز خشک آمریکا
در مدت ســه ماه بین اوت تا اکتبر در مقایســه با مدت
مشــابه ســال  ۲۰۱۸تقریبا  ۹درصد افزایش پیدا کرد
اما در مقایســه با رشد سال به ســال  ۱۳درصدی در
فاصله اوت تا اکتبر  ۲۰۱۸کمتــر بود.بنا بر جدیدترین
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ،تولید گاز در واقع
ماه میالدی جاری کاهش پیدا میکند .رشــد ســال به
ســال در فاصله ســپتامبر تا نوامبر منفی خواهد شد و

تا پایان ســال  ۲۰۲۰و در ســال  ۲۰۲۱منفی میماند.
مصرف جهانی گاز با میانگین نرخ ساالنه  ۲.۷درصد در
 ۲۰سال گذشته رشــد کرده است ،بنابراین کندی رشد
تولید آمریکا به محدود شــدن عرضه بازار تا پایان سال
 ۲۰۲۰و سال  ۲۰۲۱کمک خواهد کرد.کندی رشد تولید
نفت و گاز آمریکا با کاهش ســاالنه چشمگیر قیمتها
مقارن شده و شرکتهای شیل را مجبور کرده است روند
حفاری و تکمیل چاهها را برای حفظ نقدینگی آهســته
کنند.قیمت نفت برنت در ســه ماهه منتهی به سپتامبر
بر مبنای ســاالنه  ۲۶درصد رشد کرد با این حال از آن

زمان اندکی رشد کرد و سال  ۲۰۱۹را با اندکی رشد در
مقایسه با افت شــدید قیمتها در پایان سال  ۲۰۱۸به
پایان برد.قیمت معامالت آتی گاز افت بدتری داشتند و
در سه ماهه پایانی سال  ۲۰۱۹در مقایسه با مدت مشابه
سال  ۲۰۱۸بیش از  ۳۴درصد کاهش پیدا کردند و هنوز
هیچ نشانی از رشد آنها دیده نمیشود.طبق آمار شرکت
خدمات انرژی «بیکرهیوز» مجموع دکلهای حفاری از
پایان سال  ۲۰۱۸بیش از  ۳۰۰حلقه ( ۲۸درصد) کاهش
پیــدا کــرده و بزرگترین کاهش دکلهــا هر دو بخش
نفت ( ۲۲۶حلقه کاهش معــادل  ۲۶درصد) و گاز (۷۹
حلقه معادل  ۴۰درصد) را هدف گرفته اســت.برخی از
مفسران از ورود صنعت شیل به دوران جدید «دیسیپلین
سرمایه» صحبت کردهاند که رشد تولید را محدود کرده
و به بهبود ســوددهی به سهامداران بواسطه محدودیت
فعالیت حفاری منجر خواهد شد.نتیجه این رفتار ،پایین
مانــدن نرخ حفاری در زمانی خواهــد بود که قیمتها
رو بــه افزایش میگذارند و بهبــود پایداری در درآمد و
سودآوری حاصل میشود.اما فوکوس روی «دیسیپلین
ســرمایه» یک سیکل تکرار شونده اســت .اقدام اخیر
بــرای محدود کردن هزینه منعکــس کننده دورههای
مشــابه در زمان رکود بازارها در سال  ۲۰۰۹-۲۰۱۰و
 ۲۰۱۴-۱۰۱۵است که پس از صعود دوباره قیمتها به
فراموشی سپرده شدند .بر اساس گزارش رویترز ،کندی
رشــد حفاری و تولید احتماال به متوازن شــدن فاصله
میــان تولید و مصرف نفت و گاز تا پایان ســال ۲۰۲۰
و ســال  ۲۰۲۱منتهی میشود البته به شرطی که روند
توسعه اقتصاد جهانی ادامه پیدا کند.

قیمت نفت تا پنج سال دیگر همین است
جدیدترین نظرسنجی ساالنه رویترز از متخصصان
نشــان داد که انتظارات بلندمدت درباره قیمتهای نفت
در حدود  ۶۵تا  ۷۰دالر در هر بشکه ثابت مانده است.

پیش بینی میشــود بــه دلیل عرضه فــراوان از
ســوی صنعت نفت شیل آمریکا و ســایر منابع خارج از
اوپک ،قیمتهای نفــت برای مدت نامعلومیدر محدوده
فعلی باقی میماند.نگرانیهایی که تا  ۱۰ســال پیش در
خصوص دوران پیک عرضه نفت وجود داشــت ،از میان
رفتــه زیرا اکنون نشــانهها حاکی از آن اســت که هنوز
زمان زیادی تا رسیدن به پیک عرضه نفت وجود دارد.در
نظرســنجی رویترز پیش بینی شده است میانگین قیمت
ســاالنه نفت تا پنج ســال دیگر  ۶۵دالر است و از ۶۷
دالر در ســال  ۲۰۲۰اندکی رشــد کرده و به  ۶۹دالر تا
سال  ۲۰۲۴افزایش پیدا میکند.اکثر پیش بینی کنندگان
انتظار دارند که میانگین قیمت هر بشکه نفت تا پنج سال
آینده بین  ۶۰تا  ۷۵دالر میماند و عده اندکی انتظار دارند
که قیمتها به پایین  ۵۰دالر یا باالی  ۹۰دالر برسد.این
نتایج بر مبنای پرسشنامههایی بوده که رویترز به بیش از
 ۹۰۰۰نفر از متخصصان بازار ارســال کرده و  ۹۵۰پاسخ
در فاصله هشتم تا یازدهم ژانویه دریافت کرده است.پیش
بینیهای قیمت بسیار نزدیک به نظرسنجی سال گذشته

و ســالهای پیش از آن بوده و در اکثــر موارد میانگین
قیمت یک یا دو دالر کمتر بوده است.در نظرسنجیهای
ســالهای پیش انتظارات به باال رفتــن قیمتها متمایل
بود اما امســال چنین نشانهای مشــاهده نشد.اکثر پاسخ
دهندگان متقاعد شدهاند که نفت کافی برای تامین تقاضا
در قیمــت حــدود  ۶۵دالر در هر بشــکه در میان مدت
وجود خواهد داشــت.کمتر از پنج درصد انتظار داشتند که
قیمت نفت در ســال  ۲۰۲۴به  ۱۰۰دالر یا بیشتر خواهد
رســید و در مقابل حدود  ۱۶درصــد تصور میکردند که
قیمت کمتر از  ۵۰دالر خواهد بود که نشانه ضعیف شدن
مصرف و اشــباع بازار در راســتای گذر از سیستم حمل
و نقل مبتنی بر نفت اســت.در میان کســانی که در این
نظرسنجی شرکت داشــتند ۲۶ ،درصد مستقیما در تولید
نفت و گاز (اکتشــاف ،حفاری ،تولید ،پاالیش ،بازاریابی
و خدمات میدان) حضور داشــتند .سایرین در بانکداری و
فاینانس ( ۱۹درصد) ،پژوهش( ۱۱درصد) ،خدمات حرفه
ای (هفت درصد) ،صندوقهای پوشــش ریســک (هفت
درصد) ،سایر صنایع انرژی (پنج درصد) و تجارت کاالی
فیزیکی (پنج درصد) حضور داشــتند.در نظرسنجی سال
گذشــته پیش بینی شــده بود میانگین قیمت نفت برنت
 ۶۳دالر در ســال  ۲۰۱۹خواهد بود کــه تقریبا نزدیک
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تهدید رقیبان اوپک چقدر جدی است؟

جدیدتریـن گـزارش ماهانـه اوپـک با اشـاره به عرضـه فزاینده
از سـوی رقیبانـی فراتـر از آمریـکا ،دورنمـای ضعیفتـری بـرای
بازارهـای جهانـی را ترسـیم کـرد.

اوپـک و متحدانـش کـه به اتفاق در حـدود نیمـیاز تولید نفت
جهـان سـهم دارند ،دور جدیـدی از کاهش تولید را بـا هدف متوازن
نگـه داشـتن بـازار و تقویـت قیمتهـا آغاز کردنـد اما عرضـه رو به
رشـد از سـوی رقیبـان ایـن گـروه ،بـازار را در معرض تهدید اشـباع
عرضـه قـرار داده اسـت .گزارش ماهانـه اوپک نشـان داد که چالش
رشـد عرضه غیراوپک فراتر از مناطق نفت شـیل تگزاس و داکوتای
شـمالی آمریـکا رفتـه و ایـن گروه با رشـد تولیـد کشـورهایی مانند
نـروژ و گویـان مواجه اسـت.اوپک پیش بینی رشـد تولیـد غیراوپک
در سـال  ۲۰۲۰را بـه میـزان  ۱۸۰هـزار بشـکه در روز افزایـش داد
و بـه  ۲.۳۵میلیـون بشـکه در روز رسـاند .پروژههـای فراسـاحلی
کـه زمانـی به دلیـل قیمتهـای پاییـن نفـت غیراقتصادی بـه نظر
میرسـیدند کلیـد خوردهانـد و بـا وجود دورنمـای کندی رشـد تولید
آمریـکا ،این کشـور همچنـان منبع دو سـوم از تولید جدید به شـمار
میرود.اگرچـه ایـن گـروه برآورد خود از رشـد تقاضـای جهانی برای
نفـت را بـاال بـرد امـا عرضـه رقیـب حـدود دو برابر سـریعتر رشـد
خواهـد کـرد و اسـتراتژی ایـن گـروه بـرای حفـظ درآمدهـای نفتی
اعضایـش را در خطـر شکسـت قـرار میدهـد .نفـت برنـت اکنـون
پاییـن  ۶۵دالر در هـر بشـکه معاملـه میشـود که نزدیک به سـطح
پیـش از درگرفتـن تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه اسـت.اوپک و
متحدانـش نظیر روسـیه و قزاقسـتان از ابتدای امسـال کاهش تولید
خـود را عمیقتـر کردهانـد تـا مـازاد ذخایـر جهانـی نفـت را حـذف
کننـد و متعهـد شـدهاند تولیدشـان را بـه میـزان حـدود  ۲.۱میلیون
بشـکه در روز محـدود نگـه دارنـد .گزارش مـاه جاری اوپک نشـان
داد کـه ایـن تدابیـر باید برای پایین بردن سـطح ذخایر نفت در سـه
ماهـه اول کافـی باشـد امـا مـازاد عرضه احتمـاال در سـه ماهه دوم
بـروز میکند.بـر اسـاس گـزارش بلومبـرگ ،عربسـتان سـعودی که
بزرگتریـن عضو اوپک اسـت ،در دسـامبر تولیدش را بـه میزان ۱۱۱
هـزار بشـکه در روز کاهـش داد و بـه  ۹.۷۶۲میلیـون بشـکه در روز
رسـاند .ایـن کشـور حتـی پیـش از اجـرای دور جدید توافـق کاهش
تولیـد ،کاهـش بیشـتری در تولیـدش صـورت داد .در نتیجـه تولیـد
نفـت اوپـک در دسـامبر بـه  ۲۹.۴۴میلیـون بشـکه در روز کاهـش
پیـدا کـرد .اگر سـایر کشـورها تنهـا به بخشـی از تعهداتشـان عمل
کننـد ،میانگیـن تولید نفت اوپک در سـه ماهه نخسـت سـال ۲۰۲۰
بـه  ۲۹.۱۹میلیـون بشـکه در روز کاهـش پیـدا خواهـد کـرد .با این
همـه حتـی پایبنـدی کامـل هـم از رشـد سـطح ذخایر نفت در سـه
ماهـه دوم جلوگیـری نخواهـد کرد و بـرای جلوگیری از ایـن اتفاق،
تولیـد نفـت اوپک باید بـه  ۲۸.۵۶میلیون بشـکه در روز کاهش پیدا
کند.تولیدکننـدگان مشـارکت کننـده در پیمـان اوپـک پلاس قـرار
اسـت اوایـل مارس بـرای بازبینی اسـتراتژی تولید خود دیـدار کنند.
دفع شوکها به کمک تولید غیراوپک

در ایـن بیـن ،آژانـس بینالمللـی انـرژی ( )IEAدر گـزارش
ماهانـه خـود اعلام کـرد افزایـش تولیـد نفت از سـوی کشـورهای
غیرعضـو اوپـک مخصوصـا آمریـکا بـه همراه سـطح بـاالی ذخایر
جهانـی بـه دفـع شـوکهای سیاسـی در بازارهـای نفـت کمـک
خواهـد کرد.ایـن آژانـس پیـش بینـی کرد حتـی اگر اعضـای اوپک
بـه طـور کامـل به تعهدشـان بـرای محدودیـت عرضه عمـل کنند،
میـزان تولیـد اوپـک از تقاضا بـرای نفت ایـن گروه فراتـر رود.طبق
بـرآورد آژانـس بینالمللـی انـرژی ،اوپـک در ژانویـه  ۲۹.۳میلیـون
بشـکه در روز نفـت تولیـد کرده که  ۷۰۰هزار بشـکه در روز باالتر از
تقاضـای پیـش بینـی شـده برای نفـت این گـروه اسـت.با این حال
عرضـه جهانـی نفـت در دسـامبر کـه عربسـتان سـعودی تولید خود
را محـدود کـرد و همچنیـن بـه دلیـل کاهـش فصل تولید سـوخت
زیسـتی ۷۸۰ ،هـزار بشـکه در روز کاهـش مـاه بـه مـاه داشـت.بر
اسـاس گـزارش رویتـرز ،رشـد تقاضـا برای نفـت در چیـن و هند در
سـال  ۲۰۱۹بـه میـزان چشـمگیری رشـد کرد امـا در آمریـکا ثابت
بـود .آژانـس بینالمللـی انـرژی پیـش بینـی خـود از رشـد تقاضای
جهانـی بـرای نفـت را تغییـر نـداد و  ۱.۲میلیـون بشـکه در روز نگه
داشت.

انتقاد آژانس بینالمللی انرژی از بیتوجهی
شرکتهای نفتی درباره آلودگیها

آژانـس بینالمللـی انـرژی روز دوشـنبه ۳۰ ،دیمـاه اعلام کرد

کـه شـرکتهای نفـت و گاز بایـد سـرمایهگذاری در انرژیهـای
کمکربـن را افزایـش دهنـد یـا اینکـه بـا واکنشهـای منفـی روبهرو
شـوند کـه سـوددهی بلندمـدت و پذیـرش اجتماعـی آنهـا را تهدیـد
میکنـد.

بــه قیمت فعلی  ۶۴دالر بود.در واقع این نظرســنجی از
زمان آغازش در ســال  ۲۰۱۶صحت باالیی داشته است
و تنها استثنا ســال  ۲۰۱۸بود که قیمتها اندکی باالتر
از میزان مورد پیش بینی صعــود کردند.عامل اصلی که
باعث شد پیش بینیها درست از آب درنیاید ،اقدام آمریکا
در تحریــم صادرات نفت ایران به همراه سیاســت تولید
محدود عربستان سعودی و تســریع رشد اقتصاد جهانی

بود.امسال نظرسنجی شوندگان اطمینان بیشتری نسبت
به قیمتهای نفت در مقایسه با سالهای گذشته داشتند.
بر اســاس گزارش رویترز ،طی  ۲۷ماه گذشــته از نوامبر
 ۲۰۱۷در  ۷۴درصــد از همه روزهای معامله قیمت نفت
برنت بین  ۶۰تــا  ۷۵دالر بود و تنها در  ۱۰درصد موارد
قیمت نهایی پایین این محــدوده و در  ۱۶درصد باالی
محدوده مذکور بسته شد.

بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز ،آژانـس بینالمللی انـرژی در
گزارشـی کـه در مجمـع اقتصـاد جهانـی در داووس سـوئیس ارائـه
شـد ،اعلام کرد کـه شـرکتهای نفـت و گاز با چالشهـای حیاتی
روبـهرو هسـتند ،زیـرا دنیا به شـکلی روزافزون بـا دوران گذار انرژی
بـرای کاهـش گرمایـش جهانـی ،همـراه میشـود.این نهـاد اعلام
کـرد حـدود  ۱۵درصـد آلودگیهـای مربـوط بـه انـرژی در جهـان،
از فراینـد اسـتخراج نفـت و انتقـال آن بـه مصرفکننـدگان ایجـاد
شـده اسـت .میزان تولیـد آلودگی گازهای گلخانهای آسـیا در سـال
 ۲۰۱۸میلادی بـه رقمیبیسـابقه رسـید.آژانس بینالمللـی انـرژی
اعلام کرد شـرکتهای نفـت و گاز بـرای توضیح دربـاره چگونگی
کاهـش آلودگیهـا همسـو بـا توافـق آب و هوایـی پاریـس ،۲۰۱۵
بـا درخواسـتهای روزافزونـی روبـهرو هسـتند.فاتح بیـرول ،رئیـس
آژانـس بینالمللـی انـرژی ،گفـت :همـه بخشهـای صنعـت بایـد
چگونگـی واکنـش را در نظـر بگیرنـد؛ بیتوجهـی و اقـدام نکـردن،
گزینـه قابـل قبولی نیسـت.
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در همایش معرفی شرکتهای برتر ایران ( )100-IMIشش رتبه برتر به شرکت صنایع پتروشیمیخلیجفارس اختصاص یافت

شــرکتهای پتروشــیمیدر آیین معرفی  ۱۰۰بنگاه
اقتصادی برتر کشور خوش درخشیدند و امسال نیز توانستند
جایگاه خود را در میان شرکتهای برتر ایران تثبیت کنند.

به گزارش دانــش نفت ،بیســت و دومین همایش
 ۱۰۰شــرکت برتر ایــران ( )IMI-۱۰۰روز یکشــنبه۲۹ ،

دیماه بــا حضور مهنــدس بهزاد محمــدی ،مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمیو حجت اله میرزایی ،معاون
امــور اقتصــادی و برنامه ریزی وزارت تعــاون،کار و رفاه
اجتماعی ،محمد باقر عالی ،معــاون وزیر صنعت ،معدن و
تجــارت (صمت) و ابوالفضل کیانــی بختیاری ،مدیرعامل

ســازمان مدیریت صنعتی در مرکز همایشهای بینالمللی
صدا و ســیما برگزار شد .بر این اساس ،در همایش معرفی
شــرکتهای برتر ایــران ( )IMI-100شــش رتبه برتر به
شرکت صنایع پتروشــیمیخلیجفارس اختصاص یافت .به
گزارش روابط عمومیشرکت صنایع پتروشیمیخلیجفارس،

بر اســاس ردهبندی انجام شــده در بین شرکتهای برتر
کشور که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است
و در همایش  IMI-100پیش از ظهر روز یکشنبه گذشته
اعالم شد ،شــرکت صنایع پتروشیمیخلیجفارس رتبه اول
بین  500شرکت بزرگ کشور را کسب کرد .همچنین این

شرکت رتبه اول از نظر شاخص باالترین ارزش افزوده ،رتبه
اول از نظر شــاخص فروش ،رتبه اول بیشترین سودآوری،
رتبه دوم باالترین ارزش بازار و رتبه ششم بیشترین دارایی
را از آن خود کرد و مورد تقدیر قرار گرفت.

جزییات مفاد انرژی توافقنامه چین و آمریکا؛ بازی دوسر برد «شیل»

جدول زیر درآمد صادرات انرژی آمریکا در چند ســال گذشته را نشان
میدهد.

محمد دیالمی

کارشناس انرژی

بررســی مفاد مربوط به حوزه انرژی توافقنامــه تجاری بین آمریکا و
چین نشان میدهد ،این توافقنامه بیش از آنکه به نفع چشم بادامیها باشد
منافــع آمریکا را در کوتاه مدت و بلند مــدت تامین میکند .پس از کش و
قوس فراوان بین آمریکا و چین که با وضع تعرفه دولت ترامپ برای برخی
از کاالهای وارداتی چین از ســال  ۲۰۱۸میالدی شروع شد ،باالخره هفته
گذشــته فاز نخست یک توافقنامه بین این دو کشــور امضا شد .به عقیده
بســیاری از کارشناسان ســنگینی کفه ترازوی این توافقنامه بیشتر به نفع
ایاالت متحده آمریکا و دولت ترامپ اســت تا چیــن .مفاد این توافقنامه از
جنبههای متفاوت قابل بررســی اســت اما از نقطه نظر انرژی با رجوع به
ضمیمــه  ،۶.۱تعهد چین برای واردات  ۵۲.۴میلیارد دالر محصوالت انرژی
طی دو ســال آینده میالدی مشهود است .در جدول زیر الزامات دولت چین
در توافق بین این کشور و آمریکا در بخش انرژی مشخص شده است.

ان جی (گاز مایع) و بقیه از طریق خط لوله بوده اســت (حدود  ۱۲۲میلیارد
مترمکعب) .پیش بینی میشــود این رقم مصرف گاز در چین برای ســال
جاری میالدی به بیش از  ۱۳۵میلیارد مترمکعب برســد که نسبت به سال
گذشته افزایش  ۱۰.۶درصدی را نشان میدهد .از سوی دیگر به دلیل افت
تولید گاز در داخل چین ،سال  ۲۰۱۸میالدی بالغ بر  ۴۴درصد گاز مصرفی
در چین از طریق واردات تأمین شد که بررسیها نشان میدهد این رقم در
سال  ۲۰۲۰میالدی به بیش از  ۵۰درصد افزایش مییابد.
منبع :گمرک چین

حال سوالی که مطرح میشوداین است که آیا اساس ًا چین به این مقدار
واردات نفت و گاز از آمریکا احتیاجی دارد و در مرتبه بعد ،آیا توان صادراتی
آمریکا به میزان مشــخص شــده در این قرارداد است؟ از سویی دیگر باید
بررسی کرد که چه منافعی در تأمین انرژی چین برای آمریکا وجود دارد؟
چینیها چه میزان گاز مصرف میکنند؟

با نگاهی به آمار گمرک چین مشــخص میشــود که از کل مصرف
 ۲۸۰میلیارد دالری گاز در چین ،در ســال  ۲۰۱۸میالدی ،سهم واردات گاز
بــه چین  ۹۰میلیون تن بوده که از این رقــم  ۵۳میلیون تن به صورت ال

برآیند بررســی میزان تولید ،مصرف و واردات گاز در چین تنها موازنه
بیــن تولید و واردات بود ،اما چین با توجه به مقررات آلودگی هوایی در حال
گذار از زغال ســنگ به گاز اســت که قیمتهای پایین گاز در سال گذشته
این روند را تســریع نیز کرده اســت؛ البته کاهش رشد اقتصادی از جهتی
ســعی در کاهش این ســرعت برای جایگزینی گاز با زغال سنگ دارد .به
هر ترتیب پیش بینی «گزارش توســعه گاز طبیعی چین برای ســال ۲۰۱۹
میالدی» برای سالهای  ۲۰۳۰ ،۲۰۲۰و  ۲۰۵۰میالدی به ترتیب ۱۴ ،۱۰
و  ۱۵درصد کل انرژی است و یک برنامه هم برای افزایش تولید و کاهش
رشــد مصرف در این گزارش مد نظر گرفته شــده است .به هر حال بیشتر
کارشناســان رقمیدر حدود  ۵۰۰تا  ۵۴۰میلیارد مترمکعب را در سال ۲۰۵۰
میالدی برای مصــرف گاز چین پیش بینی میکنند.به این ترتیب میتوان
گفــت که چین به گاز احتیــاج دارد و ظرفیت پذیرش گاز از آمریکا را دارد؛
هرچند که همه نیاز خــود را از این روش نمیتواند تأمین کند چون بخش
زیادی از واردات گاز چین طی قراردادهای بلند مدت با کشــورهای مختلف
بسته شده اند .این واردات برای آمریکا بسیار مهمتر از چین است.
وابستگی آمریکا به صادرات گاز به چین

واردات گاز چین از آمریکا ،بیش از آنکه برای چینیها مهم باشد ،برای
آمریکاییها از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،علت این اهمیت بیشتر برای
آمریکاییهای این اســت که بخش زیادی از گاز آمریکا به صورت گازهای
همراه اســت که با نفت و نفت شیل تولید میشــود .از آنجایی که آمریکا

ظرفیت مایع ســازی محدودی برای گاز دارد ،در حال حاضر اغلب این گاز
را میســوزاند وهمان طوری که مشاهده میشود قیمت گاز در هنریهاب
حتی در سرمای زمستان به بیش از  ۲دالر و شصت سنت نرسید .هرچند که
زمستان برای مردم آمریکا گرم بود ،اما شرکتهایی که بصورت اختصاصی
در تولید گاز هســتند ،در سال  ۲۰۱۹میالدی بســیار ضررده بوده اند و در
صورت ادامه این روند ،منجر به کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
و تأثیرات مربوطه میشــود .این در حالی است که با احتمال اشباع بازار از
فروشنده گاز ،کشورهای تولید کننده بدنبال قراردادهای بلندمدتتر هستند
تا عالوه بر امنیت مشتری ،ریسک کاهش قیمت را هم کم کنند.
افزایش سرمایه گذاری آمریکاییها در مایع سازی گاز

در صورتی که قوانین زیســت محیطی آمریکا ســختتر شود ،شاهد
کاهش تولید نفت شیل نیز هستیم چون نباید گاز همراه نفت سوزانده شود.
آمریکا در سال  ۲۰۱۹میالدی سرمایه گذاری زیادی در صنعت مایع سازی
گاز کرده اســت و از آنجایی که چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین وارد
کننده ال ان جی اســت ،آمریکا در صادرات گاز مایع به چین میتواند گوی
را از ژاپن برباید .به همین دلیل آمریکا نیاز به تضمین بازار هدف خود دارد.
الزم به ذکر اســت که در حالت کالسیک سرمایه گذاری صنعت گاز ،ابتدا
باید مشتری پیدا شود و قرارداد برای بیست تا سی سال بسته شود و سپس
اقدام به ساخت تأسیسات کرد.
آمریکایی در پی بازارسازی برای طالی سیاه خود

کنترل انرژی چین میتواند دستی برتر در معامالت سیاسی به آمریکا
بدهــد ،واردات ال ان جی تنها نمیتوانــد تعهدات چین را در توافقنامه بین
این کشــور و آمریکا به اجرا دربیاورد پس چین بایــد نفت را نیز از آمریکا
بخرد .آمریکا که به لطف انقالب شیل توانسته از فشار واردات نفت خام به
خصــوص از مناطق پر تنش مثل خاورمیانه بکاهد ،هم اکنون بدنبال یافتن
ســهم خود در بازار است .از آنجایی که چین بزرگترین وارد کننده نفت خام
در ســال گذشته میالدی بود ،پتانسیل بازاری بســیار پر امید برای آمریکا
میتواند باشد.

درباره ویژگیهای نفت شیل باید چند نکته را مد نظر داشته باشیم .شیل،
نفتی سبک است و توانایی تولید طیف محصوالت نفتی مورد نیاز امریکا را ندارد
پس آمریکا الزم دارد که بخشــی از تولید خود را صادر و نفت خام ســنگینتر
وارد کند .به این مورد میتوان طراحی پاالیشــگاههای نفت امریکا به خصوص
در خلیجمکزیک را اضافه کرد .این پاالیشــگاهها عمدت ًا بر پایه نفت ســنگین
طراحی شــده اند مث ً
ال با ورود و مخلوط نفت شــیل و نفت سنگین میتوانند تا
حدود زیادی مشکل خود را برطرف کنند و به ظرفیت اسمیخود نزدیک شوند.
اوضاع وخیم سهام شرکتهای تولیدکننده نفت شیل

از ســویی دیگر ،بررســیها نشان میدهد وضعیت ســهام شرکتهای
شیل در بورس آمریکا خوب نیســت و در صورت ادامه این روند ،شرکتهای
کوچکتر که هزینه زیادتری دارند از دور خارج میشوند؛ بنابراین تولید کاهش
مییابد که این به نفع اقتصاد ،امنیت انرژی و سیاست داخلی و خارجی ترامپ
نیســت .با خروج کشــورهای قدیمیتولید کننده نفت از بازار مانند ونزوئال و
ایران ،فرصت مناسبی پیدا شده تا آمریکا جای خود را در بازار پیدا کند و سهم
خود را بگیرد و به لیبرالیزه کردن بازار کمک کند .از طرفی کنترل منابع انرژی
کشوری مثل چین که بارها به عنوان رقیب اصلی آمریکا معرفی شده ،میتواند
کمکی باشد تا در آینده سیاستهای توسعه طلبانه این کشور را کنترل کرد.
نبض اقتصاد چین در دست آمریکا

کنتــرل حیــات اقتصادی چیــن ،از عمده دالیل حضــور آمریکا در
خلیجفارس و برهم زدن نظم بازار نفت با تحریم ایران ،بعنوان تأمین کننده
نفت چین ،اســت .عالوه بر این به جای آنکــه کنترل انرژی چین صرف ًا از
خلیجفارس باشد ،بخشــی نیز در خاک آمریکا انجام میشود.نکته دیگری
که باید به آن توجه ویژه داشــت این اســت که صادرات فراوردههای نفتی
میتواند برای پاالیشــگاههای آمریکا حیاتی باشــد ،اما بررسی آمار نشان
میدهد که چین ظرفیت پاالیشگاهی بالغ بر  ۱۶میلیون بشکه در روز دارد
که بیــش از  ۲۰درصد آن در حال حاضر کار نمیکند .در چنین حالتی باید
مطرح کرد که آیا چین چشم خود را بر ظرفیت پاالیشگاهی خود میبندد و
از آمریکا محصوالت نفتی بیشتری وارد میکند یا خیر.

