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مرکزپژوهشهاباانتشارگزارشياعالمکرد:

امکانتامينماليمردميفرآورشکلنفتصادراتيبااعطايتنفسخوراک
 مرکــز پژوهش هــاي مجلس 
شوراي اســامي با انتشــار گزارشي درباره 
»طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي ميعانات 
گازي و نفت خام با استفاده از سرمايه گذاري 
مردمــي«، ضمن حمايــت از مباني تهيه اين 
طرح، پيشــنهادهايي براي اصاح آن مطرح 

کرد. 
افزايش ظرفيت فرآورش نفت و ميعانات 

گازي، استراتژي هوشمندانه براي شکست 
تحريم هاي نفتي

در بخش »چکيده« اين گزارش بازوي 
کارشناسي مجلس آمده است: »هم اکنون از 
مجموع ۳.۹ ميليون بشــکه نفت خام توليد 
شده از ميادين نفت کشور ۱/۷ ميليون بشکه 
)معادل ۴۲ درصد( در داخل کشــور به عنوان 
اســتفاده  پااليشــگاهي  واحدهاي  خوراک 
مي شــود و ۲/۲ ميليــون بشــکه باقيمانده 
به صــورت خام به خــارج از کشــور صادر 
مي شود. از طرفي يکي از مهمترين ابزارهاي 
اياالت متحده امريکا بــراي تحريم ايران در 
ســالهاي ۱۳۹۰-۱۳۹۱ و تحريم هايي که از 
آبانماه ۱۳۹۷ نيز مجدداً توســط اين کشور 
اعمال شده است، تحريم فروش نفت است. 
يک استراتژي هوشــمندانه در حوزه انرژي 
کــه غير از بي اثر کــردن تحريم ها مي تواند 
ثمرات قابل توجهي در حوزه هاي ديپلماسي، 
اقتصاد و کارآفريني نيز داشته باشد افزايش 

ظرفيــت فــراورش نفت و ميعانــات گازي 
به اندازه تمــام نفت و ميعانات گازي توليدي 
در کشور است به  صورتي که تکميل زنجيره 
ارزش پتروشيمي نيز براي سهم مناسبي از آن 

متناسب با بازار منطقه اي مهيا شود.
تامين مالي و به ثمر نرسيدن فاينانس هاي 
خارجي، مهمترين موانع توسعه طرح هاي 

پااليشي
پااليشگاهي  توسعه ظرفيت  از طرفي 
و پتروپااليشگاهي کشــور در سالهاي اخير 
با برخي مشکالت زيرســاختي مواجه بوده 
است که باعث کاهش کمي تعداد طرحهاي 
تعريف شــده پااليشــي و پتروپااليشــي و 
همچنيــن موجــب طوالني شــدن دوره 
ســاخت معدود طرح هاي تعريف شده گشته 
است. از ميان مشــکالت زيرساختي مذکور 
مي توان مشــکل »تأمين مالي« و »به ثمر 
نرســيدن فاينانس هاي خارجي« را خصوصًا 
پس از اعمال تحريم هــاي آمريکا به عنوان 
مهمترين مانع توســعه طرح هاي پااليشي و 

پتروپااليشي دانست.
افزايش جذابيت طرح هاي پااليشي با 

اعطاي تنفس خوراک
به هميــن منظور در اين گزارش به ارائه 
طرحي بــراي تأمين مالي داخلــي پروژه هاي 
مذکور به کمــک منابع مردمي با اجراي بخش 
غيردولتي و حمايــت دولت از طريق »اعطاي 

تنفس خوراک« پرداخته شــده اســت. منظور 
از تنفس خوراک، اعطاي خــوراک در تمام يا 
بخشي از سالهاي اول و دوم پس از بهره برداري 
واحد است به صورتي که هزينه خوراک در اين 
مدت به عنوان وام دولت به مجموعه سهامداران 
پااليشگاه يا پتروپااليشگاه به حساب آيد و طي 
۱۲ سال با نرخ سود ۴ درصد ارزي بازپرداخت 
شــود. اين اقدام نرخ بازده داخلي )IRR( طرح 
را تــا ۵ درصــد افزايش مي دهــد و مهمتر از 
آن به جذابيــت طرح براي اســتقبال مردم و 
سرمايه گذاران داخلي در راستاي تأمين سرمايه 

سريع پروژه منجر مي شود.

تامين مالي مردمي فرآورش کل نفت 
صادراتي غيرقابل دسترسي نيست

از طرفي کشــور در ماه هــاي اخير با 
مسئله »نقدينگي هاي سرگردان« و التهابات 
ناشي از آن در بازار سرمايه مواجه شده است 
که بهتريــن راه کنترل آن هدايت نقدينگي 
مردم به ســمت پروژه هــاي مولد و صنايع 
زيرساختي است که توسعه صنعتي، اشتغال 
و ارزش افزوده را به صــورت بلندمدت براي 
کشور به همراه خواهد داشت. فرآورش کل 
نفت صادراتي کشــور به حجم ۲/۲ ميليون 
بشکه در پتروپااليشگاه هاي با فناوري روز، به 

۴۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري طي ۸ 
سال احتياج دارد که به معناي سرمايه گذاري 
۵۰ هزار ميليارد توماني در هر سال است و در 
مقايسه با نقدينگي ۱۷۰۰ هزار ميليارد توماني 
موجــود در جامعه رقم غيرقابل دسترســي 
به نظر نمي آيد و برابر ۳ درصد کل نقدينگي 
موجود در کشور در هر سال است«.در بخش 
»جمع بندي و پيشنهاد« اين گزارش، مرکز 
پژوهش هاي مجلس پيشــنهادهاي خود را 
براي اصالح عنوان، مقدمه و متن اين طرح 

ارائه کرده است.

تهديدهايبنياناوپک
اجــالس اوپــک ۱۷۵ بــا تصميم بر 
کاهش يک ميليون و دويست هزار بشکه اي 
نفت در وين به پايان رســيد اما نمي توان از 
آينده نامعلوم اين ســازمان ۵۸ ساله اظهار 
نگراني نکرد. اوپک در برهه کنوني به شدت 
از دخالت هاي روشــن خارجي تاثير مي گيرد 
تا جايي که در اوپک اخير، نقش روســيه در 

تصميم گيري ها بسيار پررنگ و تاثير گذار بود. 
روس ها که با همراه کردن ســعودي ها با تفکرات خويش، بر 
طبل تضعيف اوپک و ترجيح »اوپک پالس« مي کوبند، در اجالس 
اخير اين ســازمان را به حاشــيه بردند و عمال تصميم نهايي اوپک 
به تصميم آنها منوط و مشــروط شد. به واقع روسيه با چشم پوشي 
از قتل جمال خاشــقچي در کنســولگري عربستان در ترکيه نهايت 
اســتفاده را کرد و در ميان انزواي بين المللي عربستان و بن سلمان، 
رهبران اين کشــور را به سمت خود کشــيد و از آنان شرکايي تازه 

ساخت تا مطامع نفتي خود را با همراهي آل سعود به پيش ببرد. 
بر اين اســاس، اگر در دوره هاي قبلي اوپک، برخي کشورهاي 
عــرب عضو اين ســازمان از جملــه ســعودي ها و اماراتي ها براي 
تامين نظر آمريکا و مصرف کنندگان اروپايي، به ديگر اعضا فشــار 
مي آوردنــد، اينک بازيگر تازه اي به اين جمع اضافه شــده اســت، 
بازيگري که در راستاي تامين منافع خويش، حتي انحالل اوپک نيز 
کمتر اهميتي برايش ندارد. روس ها با تضعيف و بي اعتنايي به منافع 
ديگر کشــورهاي عضو اوپک، علنا بر طبل تاسيس »اوپک پالس« 
مي کوبند، شبه سازماني که فقط دو عضو دارد؛ روسيه و عربستان. 

شــايد خروج قطر از اين ســازمان، شــاهدي بر کم اعتباري 
اوپک باشد. پس از آن، زمزمه هايي از عراق به عنوان دومين کشور 
صادرکننده نفت اين سازمان نيز براي خروج از اوپک شنيده مي شود 
که اگر چنين شــود، عمال از سازمان کشــورهاي صادر کننده نفت 
پوســته اي بيشــتر باقي نخواهد ماند و تصميم گيري نهايي براي 
تنظيم قيمت و عرضه و تقاضا در خارج از اوپک تعيين خواهد شد و 
برگزاري نشست هاي دوره اي اوپک از حيز انتفاع ساقط خواهد شد. 

باحکممسعودکرباسيان؛
معاونامورتوسعهومهندسيشرکتملي

نفتايرانمنصوبشد

مديرعامل شــرکت ملي نفت ايران در حکمي، رضا دهقان را به 
عنوان معاون امور توسعه و مهندسي اين شرکت منصوب کرد.
در حکم مسعود کرباسيان خطاب به دهقان آمده است:

»بــا توجه به تجربيات ارزشــمند و توانمندي هاي جنابعالي و 
حســب هماهنگي به عمل آمده با وزير محترم نفت، به موجب اين 
حکم به عنوان »معاون مديرعامل در توســعه و مهندسي« منصوب 
مي گرديد.سياســتگذاري، هماهنگــي، نظــارت، پيگيري وظايف و 
ماموريت هاي محوله به شرکت ها و واحدهاي فعال در حوزه توسعه 
و مهندسي در شــرکت ملي نفت ايران شامل شــرکت نفت و گاز 
پارس، شرکت مهندســي و توسعه نفت، شرکت نفت خزر، مديريت 
اکتشــاف، مديريت فني و مهندسي، طرح جامع توسعه پايدار پارس 
جنوبي، ســاماندهي و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي باالدستي 
نفــت و گاز مصوب دولت محترم از وظايــف معاونت مديرعامل در 

توسعه و مهندسي خواهد بود.
توفيقات جنابعالي را در انجــام وظايف محوله از خداوند منان 

خواستارم.«
باحکممعاونوزيرنفت؛

سرپرستمعاونتتوليدشرکتملينفت
ايرانمنصوبشد

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در حکمي، فرخ عليخاني را به 
عنوان سرپرست معاونت امور توليد اين شرکت منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسيان خطاب به عليخاني آمده است:
»بــا توجه به ســوابق و تجربيات ارزشــمند و توانمندي هاي 
جنابعالــي و حســب هماهنگي به عمل آمده بــا وزير محترم نفت، 
به موجب اين حکم به عنوان سرپرســت معاونت مديرعامل در امور 
توليد منصوب مي شــويد.نظارت، هماهنگــي و پيگيري وظايف و 
مأموريت هاي فني به شرکت ها و واحدهاي فعال در حوزه توليد نفت 
و گاز شرکت ملي نفت ايران از وظايف جنابعالي خواهد بود.توفيقات 

جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند منان خواستارم.«

محسن دالويز در مراسم تجليل از فرزندان شهدا به بهانه سالروز ربوده شدن سردار عسگري:

فرزندان شهدا آينه استقامت و شکيبايي پدرانشان هستند

با اصالح آيين نامه اجرايي تبصره 14 بودجه 97 صورت گرفت؛

اعطاي مجوز پرداخت منابع ارزي طرح هاي بهينه سازي از طريق شرکت هاي ذي ربط به وزارت نفت

 هجدهم آذرماه سالروز ربوده 
شدن ســردار شــهيد عليرضا عسگري 
توسط ايادي رژيم غاصب صهيونيستي در 

ترکيه است.
به همين مناسبت مراسم تجليل از 
فرزند اين شهيد واالمقام و ديگر فرزندان 
شهيد که در شرکت بهينه سازي مصرف 
ســوخت اشــتغال دارند با حضور دکتر 
محمدعلــي فالح فرمانده مرکز بســيج 
وزارت نفت، محســن دالويز مديرعامل 
شــرکت بهينه سازي، مديران و کارکنان 
اين شــرکت برگزار شــد.در ابتداي اين 
مراســم دکتر فالح فرمانده مرکز بسيج 
وزارت نفت با اشــاره به سخني از مقام 
معظم رهبري که »گراميداشت ياد شهدا 
کمتر از شهادت نيست« از برگزاري اين 
مراســم تشــکر و قدراني کرد و گفت: 
حضور فرزندان و خانواده هاي شــهدا در 
مجموعــه صنعت نفت ســعادتي بزرگ 
است که مي تواند ما را در رسيدن به مسير 
نوراني شهدا هدايت کند.وي شهيدان را 
حاضر و ناظر بر تمامي اعمال و فعاليتهاي 
ما در جامعه دانست و گفت: شهدا مرداني 
بودند که صادقانــه رفتند و جان خود را 
هديه کردند؛ انشااهلل بتوانيم در راه و رسم 

اين شــهيدان عالي مقام باقي بمانيم تا 
وقتي در محضرشــان حاضر مي شــويم 
شــرمنده نباشــيم.در ادامــه، محســن 
دالويز مديرعامل شــرکت بهينه سازي 
مصرف ســوخت، مقام شامخ شهيدان را 
اسالمي و  انقالب  معنوي  ســرمايه هاي 
ذخاير ارزشــمند نظام دانســت و گفت: 
آنهــا رفتند تا ما بمانيم و اکنون فرزندان 
آنهــا بي توقع ، با روحيــه و پر انرژي در 
جامعه حضــور دارند.دالويز با بيان اينکه 
قدردان حضور فرزندان شهيدان گرانقدر 

در شرکت بهنيه ســازي هستيم، گفت: 
افتخار مي کنم در فضايي تنفس مي کنم 
که شما نفس مي کشيد. شما آينه خلوص، 
و صميميت،  ســادگي، صداقت، صفــا 
بــودن، شــجاعت، شــهامت  خاکــي 
فــداکاري،  مردمي بودن،  جوانمــردي، 
سخت  تواضع،  شــکيبايي،  اســتقامت، 
کوشــي، واليت پذيري و واليت خواهي، 
بصيرت ديني و انقالبي، شــهادت طلبي 
و دنياگريزي پدران شــهيد خود هستيد 
که اگر با شــهادت تکميل نمي شد وجود 

آنان به ســاحل آرامش نمي رسيد.وي به 
عظمــت و روح بلند خانواده هاي شــهدا 
اشاره و تاکيد کرد: جامعه ما نيازمند يک 
حرکت فکري عظيم اســت تــا جايگاه 
رفيع خانوده شــهدا در کشور و ضرورت 
تکريم اين خانواده ها مشــخص شــود.
دالويز گفت: اين عزيزان با انرژي و روح 
بلندي که از شهيدان آسماني خود تاسي 
گرفته انــد بدون هيچ توقعــي در جامعه 
حضور دارنــد و بي مهري هــا را تحمل 
مي کنند.وي با اشاره به اينکه در بسياري 
از کشورها با گذشــت سالها همچنان از 
کهنه سربازان جنگ جهاني دوم که يک 
جنگ استعماري و تهاجمي بوده قدرداني 
مي شــود، اظهار داشــت: متاسفانه براي 
تجليل و تکريم از شــهيدان و مردان و 
بزرگترين  زناني کــه در دفاع مقــدس 
حماســه ها را آفريده اند بــه درک و فهم 
عميقي نرســيده ايم. بعضــي از خاطرات 
و حماســه هاي شــهدا و جانبازان اينقدر 
بزرگ و عجيب هست که در چهارچوب 
ذهني ما انســانهاي معمولي نمي گنجد. 
اين عزيزان ساده و بي تکلف رفتند تا اين 
کشــور و آرمانهاي اين نظــام بماند و تا 
روزي که مکتب و عظمت شــهدا هست 

به برکت آنها اين نظام پابرجاســت.مدير 
عامل شرکت بهينه سازي سوخت تاکيد 
کرد: تفکر شهادت اينقدر قوي و پربرکت 
اســت که در دلهاي تمام مومنان جهان 
رسوخ کرده و معادالت دنيا را بهم ريخته 
است. شهدايي همچون سردار عسگري 
رفتنــد اما جريان مقاومت همچنان ادامه 
دارد و قوي تر از گذشته به راه خود ادامه 
خواهــد داد.وي تصريح کرد: هرگز نبايد 
خانواده هاي شــهدا را فراموش کنيم و از 
فرهنگ ايثار و شــهادت و دفاع مقدس 
فاصله بگيريم؛ اگر در مســير ارزشهاي 
امام و انقــالب و رهبري حرکت کنيم و 
تفکر عظيم انقالب اســالمي را سرلوحه 
قرار دهيــم از اين روزهاي ســخت به 
ســالمت عبور خواهيم کرد.در پايان اين 
مراســم با اهداي لوح سپاس به فرزندان 
شــهيد همکار در شــرکت بهينه سازي 
اردستاني  اعظم  مصرف ســوخت، خانم 
فرزند سرلشــگر شــهيد حاج مصطفي 
اردســتاني، خانم زهرا عســگري فرزند 
سردار شهيد عليرضا عسگري، خانم زهرا 
رمضاني پور فرزند شــهيد يداهلل رمضاني 
پور و خانم ســميرا مولوي فرزند شــهيد 

خيرعلي حاتمي ، تجليل و قدرداني شد.

با اصاح آيين   هيئت وزيران 
بودجه  قانون   )۱۴( تبصــره  اجرايي  نامه 
ســال ۱۳۹۷ کل کشــور، به وزارت نفت 
از طريق شرکت هاي ذي ربط  تا  اجازه داد 
نســبت به پرداخت منابع ارزي طرح هاي 
بهينه ســازي مصرف انرژي موضوع رديف 

)۴( جدول تبصره فوق الذکر اقدام کند
مطابق رديف )۴( جدول پرداختي-
 هاي بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ شصت هزار 
ميليــارد ريال از درآمدهــاي هدفمندي 
يارانه ها به منظــور واردات فرآورده هاي 
نفتي، ســهم چهارده و نيم درصد )۱۴.۵ 
%( شــرکت ملي نفت ايــران از محل 
صادرات فرآورده هــاي نفتي، بازپرداخت 
تعهــدات طرحهاي گازرســاني و بهينه 
سازي مصرف انرژي موضوع ماده )۱۲( 

قانون رفــع موانع توليــد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي کشــور، افزايش بهره 
وري و کاهــش شــدت انــرژي هزينه 
مي گردد.همچنيــن به موجــب بند )ب( 
مــاده )۲( آيين نامه اجرايي تبصره مزبور 
نيز، وزارت نفت مکلف اســت از طريق 
شرکت هاي ذي ربط دريافتي هاي حاصل 
از فروش داخلي فرآورده  هاي نفتي مبلغ 
چهارصدو پانزده هزارو چهارصد و هفت 

ميليارد ريال صادرات فرآورده هاي نفتي 
پس ازکســر مابه  التفاوت قيمت خوراک 
تحويلي  فرآورده  هــاي  و  پااليشــگاه  ها 
مبلــغ ۱۵۷ هزار ميليــارد ريال و فروش 
داخلــي گاز طبيعي مبلغ يکصدو هفتاد و 
پنج هزارو نهصد و هشــتاد و پنج ميليارد 
ريال را به حساب سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها نزد خزانه  داري کل کشور واريز 
نمايد. ســازمان برنامه و بودجه کشور با 
توجه بــه برخي مشــکالت درخصوص 
ارزي طرح هاي بهينه سازي  منابع  تأمين 
مصــرف ســوخت موضوع مــاده )۱۲( 
قانون رفــع موانع توليــد رقابت پذير و 
ارتقاي نظــام مالي کشــور و در اجراي 
رديف )۴( جدول پرداختي هاي بند )الف( 
تبصره )۱۴( قانون بودجه ســال ۱۳۹۷ 
کل کشــور و براي تســهيل بازپرداخت 

ارزي ســرمايه گــذاران طرح هاي فوق، 
خواستار صدور مجوز پرداخت منابع ارزي 
طرح هــاي بهينه ســازي مصرف انرژي 
موضــوع رديــف اخير الذکر بــه وزارت 
»از طريق شــرکت هاي ذي ربط«  نفت 
شده است.بر اين اســاس هيئت وزيران 
در جلســه ۱۴ /۱۳۹۷/۹، با اصالح آيين 
نامه اجرايي تبصــره )۱۴( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ کل کشــور، به وزارت نفت 
اجازه داد تا از طريق شرکت هاي ذي ربط 
ارزي طرح هاي  به پرداخت منابع  نسبت 
بهينه سازي مصرف انرژي موضوع رديف 
)۴( جدول موضوع تبصــره )۱۴( قانون 
اقدام نمايد. ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور معادل منابع ارزي پرداخت شده 
به طرح هاي مذکور را از تخصيص  اعتبار 

شرکت هاي مربوط کسر نمايد.
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ازسويدکترغالمرضامنوچهريدرآيينتکريمومعارفهتشريحشد؛

راهبردهايگروهاويکدرتوسعهزيرساختها،کنترلپروژه،ماليوفاينانس
 آيين تکريــم و معارفه مديران 
عامل ســابق و جديد اويک، صبح روز شنبه، 
۱۷ آذر ماه با حضور شماري از مديران ارشد 

صنعت نفت برگزار شد.
مديرعامــل شــرکت اويــک، توجه 
به اصول و ســالمت حرفــه اي در محيط 
کار، مبــارزه بــا فســاد و حداکثرســازي 
فعاليت هاي شــفاف را از جمله سياست ها و 
جهت گيري هاي خود در راهبري و مديريت 
کرد.دکتــر غالمرضا  اعالم  اين شــرکت 
منوچهري روز شــنبه، ۱۷ آذرماه، در آيين 
معارفه خود به عنوان مديرعامل شــرکت 
)اويک(،  مهندسي و ساختمان صنايع نفت 
عنوان کرد: توسعه و بهبود زيرساخت هاي 
اصلي به ويژه زيرســاخت مهندسي، کنترل 
پروژه، مالــي و فاينانس، از ديگر راهبردها 
در مديريت اويک اســت.وي بــا قدرداني 
از مجموعه مديراني کــه در بنيانگذاري و 
رشد و توسعه شرکت اويک نقش داشته اند، 
گفت: همواره شاهد بوده ام که گروه اويک 
تالش کرده است رسيدگي به دغدغه هاي 
کارفرمايان خــود را در اولويت کاري  خود 
قرار دهد و هم اکنون نيــز اينجانب متعهد 
هســتم با انجام مناســب امور و تعهدهاي 
شــرکت اويــک، ايــن روحيــه را در اين 
تأکيد  با  تقويــت کنم.منوچهري  مجموعه 
بر اين که شرکت اويک و شرکت هاي تابع 
آن در چارچوب يک گــروه بزرگ، فعاليت 
در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي را 
در دســتور کار دارند، اظهار کرد: شــرکت 
فعاليت هاي  از  گســترده اي  زنجيره  اويک 
نفت، گاز، پتروشــيمي و پااليش را برعهده 
گرفتــه که ايــن موضوع در عيــن اين که 
بســيار حائز اهميت است، استمرار موفقيت 
و رشد واقعي در آن بسيار حساس و مشکل 
خواهد بود. شــرکت اويک نقش يک حلقه 
واسط و تعيين کننده را دارد که از يک سو، 
طرف قرارداد کارفرمايان اســت و از سوي 
با ســازندگان، پيمانکاران، بانک ها،  ديگر، 
مهندســان مشاور و شــرکت هاي خارجي 
در تعامل اســت که در نتيجه اين تعامل ها 
و فعاليت هــا، پروژه هــا و تعهدهاي اويک 
نتيجه مي رســد.منوچهري توضيح داد:  به 

شرکت اويک از مرز فعاليت هاي مشاوره اي 
و پيمانــکاري عبــور کرده و بــا اخذ تأييد 
اکتشاف  به عنوان يک شــرکت  صالحيت 
و توليــد )E&P( ايراني، در چارچوب يک 
شرکت توسعه دهنده و اپراتور، نقش آفريني 
اصلي تــري را در عرصــه صنايــع نفت و 
گاز کشــور به عهده گرفته است.وي ابراز 
اميــدواري کرد که با سياســت هاي جديد 
شــرکت ملي نفت ايــران در زمينه نقش 
يافتن شــرکت هاي غيردولتي و خصوصي 
در حوزه باالدســتي، شــرکت اويک بتواند 
جايگاه خود را در بخش باالدســت صنعت 
نفت تثبيــت کند.نايب رئيس هيئت مديره 
شرکت اويک با بيان اين که ايران در شرايط 
کنونــي، در بطن يک جنگ اقتصادي تمام 
عيار با اســتکبار جهاني به ويــژه با اياالت 
متحده امريکا قرار گرفته اســت، يادآور شد: 
صنعت نفــت ايران، امروز به کار بيشــتر، 
توسعه فناوري، خوداتکايي و افزايش توليد 
نياز دارد. صنعت نفت هميشه کليدي ترين 
بخش در اقتصاد ايران بوده و از همين رو، 
دشــمنان، اين صنعت را به صراحت آماج 
تهاجم خود قرار داده اند. بر اين اساس، کار 
و فعاليت ما جزئي مهم در اين مبارزه حياتي 
است و موفقيت ما دستاورد بزرگي در مقابل 
دشمنان ماست که مي خواهند بخش نفت و 
گاز ايران را متوقف کنند.مديرعامل اويک، 

برخــي از سياســت ها و جهت گيري هاي 
خود در مديريــت و راهبري گروه اويک را 
تشريح و تصريح کرد: تبديل اويک به يک 
شرکت اکتشــاف و توليد )E&P( به عنوان 
هسته اصلي کار در طوالني مدت با فرض 

اين که سياســت هاي دولت و وزارت نفت 
به منظــور نقش پذيري بخش غيردولتي در 
اين زمينه باشــد، همچنين توسعه و بهبود 
زيرســاخت هاي اصلي به ويژه زيرســاخت 
مهندســي، کنترل پروژه، مالي و فاينانس، 

از ديگر راهبردها در مديريت اويک اســت.
وي به کارگيري مؤثر و با نگاه اســتراتژيک 
منابع شــرکت اعم از قراردادهاي موجود و 
نيروهاي انســاني متخصص و ذي نفعان را 
به منظور رشد و ارتقاي شرکت حائز اهميت 
برشــمرد.مديرعامل اويــک، يکي ديگر از 
راهبردهــاي اصلي خــود در مديريت اين 
مجموعه را صيانت از بازنشستگان صنعت 
نفت برشمرد و افزود: اويک به عنوان يکي 
زيرمجموعه صندوق هاي  از شــرکت هاي 
بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت 
نفت، خود را ملزم مي داند تا با حداکثرسازي 
منافعــش، حافظ منافع بازنشســتگان اين 
صنعت به عنوان ســهامداران اصلي اويک 
باشــد.منوچهري بــا تأکيد بــر حمايت از 
بخش خصوصــي ايراني به ويژه پيمانکاران 
و سازندگان تجهيزات در مسير خودکفايي 
ملــي، بيان کــرد: تکميل زنجيــره ارزش 
نفــت، گاز، پااليش و پتروشــيمي، توجه 
به اصول حرفه اي و ســالمت حرفه اي در 
محيط کار، مبارزه با فســاد و حداکثرسازي 
فعاليت هاي شفاف و ســالم در شرکت، از 
ديگر سياست ها و جهت گيري ها در راهبري 
و مديريت اويک خواهد بود، ضمن اين که 
به افزايش مستمر توان رقابتي شرکت هم 
به طور ويژه توجه مي شــود، به طوري که 
به عنوان شــرکت درجه نخست اکتشاف و 

ايراني شــناخته شــود.وي   )E&P( توليد
يادآور شد: ما بايد کاري کنيم که خالقيت و 
ابتکار مديران و کارشناسان شرکت ضامن 
موفقيت کاري ما باشد. کارشناسان ما بايد 
از تکنولوژي هاي روز بهره مند شــوند و به 
همين ترتيب شــرکت در همه زمينه ها از 

فناوري هاي هاي تک بهره مند شود.
اهم دستاوردهاي اويک در سال هاي اخير

در ادامه، بهــزاد محمدي، مديرعامل 
پتروشيمي و مديرعامل  شرکت ملي صنايع 
سابق اويک، اهم فعاليت ها و دستاوردهاي 
اين شــرکت را در مدت زماني که مديريت 
آن را برعهده داشــت تشريح کرد.به گفته 
وي، بهره بــرداري کامل از طرح توســعه 
فازهاي ۱۷، ۱۸ و ۲۰، ۲۱ ميدان مشــترک 
گازي پــارس جنوبــي و همچنين تحقق 
توليد ۳۰ هزار بشــکه اي از ميدان مشترک 
نفتي آذر از جمله پروژه هايي اســت که در 
سال هاي اخير عملياتي شده است.مشارکت 
اويک در طرح هايي از جمله ساخت کارخانه 
ان جي ال ۳۱۰۰، پتروشيمي دهلران، مجتمع 
پتروشــيمي کيان، ذخيره ســازي نفت خام 
قشــم و طرح توســعه ميدان منصوري از 
ديگر پروژه هايي است که محمدي به آنها 
اشــاره کرد و افزود: در مجموع ۴.۷ ميليارد 
 دالر پروژه  فعال در دســتور کار اويک قرار 

دارد.

وضعيتايرانوکشورهايهمسايهازنظر
توسعهانرژيهايتجديدپذير

احسان ليواني
معاون گروه انرژي هاي تجديد پذير پژوهشگاه وزارت نيرو

 در بررسي وضعيت کشــورهاي جهان، ايران و کشورهاي 
همســايه از نظر انرژي هاي تجديدپذير بايســتي گفت: با وجود 
پيشــرفتي که آلمان تاکنــون در حوزه انرژي هــاي تجديدپذير 
داشــته اما اين کشور در نظر دارد تا ســال ۲۰۳۰ يعني تقريبًا ۱۲ 
ســال آينده ظرفيت نصب نيروگاه هــاي تجديدپذير را به بيش 
از ۶۵ درصد برســاند. بيش از ۵۰ درصــد از ظرفيت نيروگاه هاي 
نصب شــده برق در آلمان تجديدپذير اســت و حدود ۴۰ درصد 
ظرفيت نيروگاه هاي نصب شــده برق انگلستان تجديد پذير است 
و اين کشــور در نظر دارد تا ۲ ســال ديگر يعني سال ۲۰۲۰، ۳۰ 
درصد کل انرژي )برق و حرارت( خــود را از طريق نيروگاه هاي 
تجديدپذير توليد کند.۱۷ درصد ظرفيت نيروگاه هاي نصب شــده 
برق در فرانسه تجديد پذير است. اين کشور بنا دارد تا سال ۲۰۲۰ 
اين ظرفيت را به ۲۳ درصد برســاند همچنين در حال حاضر ۳۰ 
درصد ظرفيت نيروگاه هاي نصب شده برق در اسپانيا تجديد پذير 
اســت و اين کشور بنا دارد تا ســال ۲۰۵۰ ظرفيت نيروگاه هاي 

تجديدپذير را به ۱۰۰ درصد برساند.
وضعيت نيروگاه هاي تجديدپذير کشورهاي آمريکايي

در خصــوص وضعيت نيروگاه هاي تجديدپذير کشــورهاي 
آمريکايي بايســتي گفت:کشور شــيلي قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ 
ظرفيت نيروگاه هاي نصب شــده را به ۷۰ درصد و برزيل که در 
حال حاضر ۲۹ هزار و ۱۹۰ مــگاوات برق از طريق نيروگاه هاي 
تجديدپذير توليد مي کند در نظر دارد تا ســال ۲۰۳۰ ميزان برق 

توليد شده را به ۴۵ درصد يعني حدود ۳۲ هزار مگاوات برساند.
 وضعيت نيروگاه هاي تجديد پذير کشورهاي آسيايي

در حال حاضر ۲ درصد ظرفيت نيروگاه هاي نصب شــده در 
مالزي را نيروگاه هاي تجديدپذير تشــکيل مي دهد و قرار اســت 
تا ســال ۲۰۳۰ ظرفيت اين نيروگاه ها به ۲۰ درصد برســد. ژاپن 
۳۲ هــزار گيگاوات برق از طريــق نيروگاه هاي تجديدپذير توليد 
مي کنــد و در نظر دارد تا ســال ۲۰۳۰ ظرفيت اين نيروگاه را به 

۲۴ درصد برساند.
وضعيت نيروگاه هاي تجديدپذير ايران و کشورهاي همسايه 

ايــران تاکنون ۶۵۴ مــگاوات برق از طريــق نيروگاه هاي 
تجديدپذيــر توليد کرده که تنها ظرفيــت توليد برق نيروگاه هاي 
تجديدپذير نصب شــده کمتر از يک درصد بوده است. ترکيه در 
ميان کشــورهاي همسايه ايران در زمينه توليد برق از انرژي هاي 
تجديدپذير پيشــروتر بوده اســت، بنابراين در حــال حاضر اين 
کشور بدون محاســبه نيروگاه هاي برق آبي ۱۲.۵ گيگاوات برق 
از نيروگاه هــاي تجديدپذير توليد کــرده که ۱۵ درصد از ظرفيت 
کل برق توليد شــده در تمام نيروگاه ها را شــامل مي شــود. اين 
کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۲۳ ظرفيت توليد برق از انرژي هاي 
تجديدپذير را به بيش از ۲ برابر توليد کنوني يعني ۲۷ گيگاوات يا 
۲۵ درصد برساند. عراق در حال حاضر ۱۰۰ مگاوات برق از طريق 
نصب نيروگاه هاي تجديدپذير به ويژه نيروگاه خورشــيدي توليد 
کرده و بنا دارد تا سال ۲۰۲۰، ظرفيت توليد برق تجديدپذير خود 
را به ۱۰ درصد معادل ۳۵ گيگاوات برساند. اين در حالي که طبق 
ماده ۵۰ قانون ششم توسعه، دولت مکلف است سهم نيروگاه هاي 
تجديد پذير و پاک را با اولويت ســرمايه گذاري بخش غيردولتي 
)داخلي و خارجي( تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل ۵ درصد 
ظرفيت برق کشور برساند. کويت در حال حاضر ۷۰ مگاوات برق 
از طريق نيروگاه هاي تجديدپذير توليد کرده و برنامه دارد تا سال 
۲۰۳۰ ظرفيت توليد برق تجديدپذير خود را به ۱۵ درصد معادل ۲ 
گيگاوات برساند و در نظر دارد براي اين کار ۸ ميليارد دالر هزينه 
کند. دبي ۱۵ درصد از بــرق خود را از طريق تجديدپذيرها توليد 
کرده که معادل ۷.۸ گيگاوات برق است و عربستان در حال حاضر 
۹۲ مگاوات برق از طريــق نيروگاه هاي تجديدپذير توليد کرده و 
در نظر دارد تا سال ۲۰۳۲ ميزان برق توليدي خود از نيروگاه هاي 
تجديدپذير را به ۵۴ گيگاوات برســاند که اين رقم ۸۰ درصد برق 
توليدي ايران در حال حاضر را شــامل مي شود. پاکستان ۱۸۴۵ 
مگاوات برق بدون در نظر گرفتن برق آبي از طريق نيروگاه هاي 
بادي، خورشــيدي و زيســت توده توليده کرده و در نظر دارد تا 
 ســال ۲۰۳۰ توليد بــرق تجديدپذير خود را بــه ۹۷۰۰ مگاوات

 برساند.

مهندس محمدي تبيين کرد؛

تشريح وضع اجراي طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد در مناطق نفت خيز جنوب
 مديرعامــل شــرکت ملي 
مناطق نفت خيــز جنوب وضع طرح هاي 
نگهداشت و افزايش توليد مخازن اين 

شرکت را تشريح کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 
احمد محمدي درباره ســازوکار اجراي 
قراردادهاي نگهداشت و افزايش توليد 
توضيح داد: يک طرح جامع و يکپارچه 

به صورت يکجا بــه پيمانکار واگذار و 
همــه اقدام ها با مســئوليت اجرايي و 
پيمانکار عملياتي مي شود.  مالي  آورده 
ســرانجام با تکميل هر بخش، نسبت 
به پرداخت هزينه اقدام خواهد شد.وي 
با بيان اين که نظــارت بر روند کمي و 
کيفــي کار به عهــده کارفرما خواهد 
بود، گفت: هيچ گونه مســئوليتي براي 
کارفرما در قبال تامين کاال و مواردي 
از اين دســت نخواهد بود و از صفر تا 
صد عمليات بر عهده پيمانکار اســت.
اين مقام مسئول ادامه داد: کارفرما به 
لحاظ فنــي و عملياتي بر روند اجراي 
کار نظارت کرده و گزارش پيشــرفت 
هر پــروژه را از پيمانکار طرف قرارداد 
دريافــت مي کند.محمــدي در ادامه، 
ارزش تقريبي قراردادهاي توســعه ۲۸ 
مخزن مناطــق نفت خيز جنوب را بالغ 
بر ۳۵ هــزار ميليارد تومان عنوان کرد 
و افزود: تاکنــون ۶ مناقصه به ارزش 
۴ هــزار ميليــارد تومان نهايي شــده 
اســت که اجرايي شــدن آنها، تحولي 
عظيــم را از نظــر اشــتغال و تقويت 
زيرســاخت ها در خوزســتان به وجود 
خواهد آورد.وي گفت: شــرکت اويک 
برنده مناقصه بســته ميدان منصوري 
)آسماري( به ارزش يک ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان شده اســت و برندگان 
پنج مناقصه ديگــر مجموعا به ارزش 
۲ ميليــارد و ۷۰۰ ميليون تومان براي 
خامي،  گچساران  رامشير،  مخزن هاي 
اللي آســماري، کبود و نرگسي نيز به 

ترتيب شرکت هاي اويک، ملي حفاري 
کيش،  فراســاحل  پتروگوهر  ايــران، 
حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس و 
حفاري دانا هستند.مدير عامل شرکت 
ملــي مناطق نفت خيز جنــوب با بيان 
اين که سه درصد از مبلغ قرارداد براي 
تجهيــز کارگاه و هفــت درصد براي 
تامين و ســاخت کاال و تجهيزات به 
پيمانکاران پرداخت خواهد شد، اظهار 
کرد: انتظار مي رود تا اوايل سال آينده 
اين شش بســته عملياتي شود.وي با 
اشــاره به اين که براي هر دکل بيش  
از ۲۰۰ نفر به صورت مستقيم مشغول 
به کار خواهند شد، گفت: صدها نفر در 
ديگر پروژه ها اعم از احداث لوکيشن ها، 
ساخت تاسيسات و احداث خطوط لوله 

به صورت مســتقيم و غيرمستقيم به 
کارگرفته مي شــوند.به گفته محمدي، 
کارفرمــا متعهد شــده کــه ۴ درصد 
ارزش هر قــرارداد را براي طرح هاي 
اولويت دار مســئوليت اجتماعي منطقه 
از جملــه مقابله بــا ريزگردها، تقويت 
زيرساخت ها، آموزش و ... هزينه کند.
وي بــه حمايت از ســازندگان داخلي 
به ويژه سازندگان خوزستاني اشاره کرد 
و افزود: نگرش مثبــت پيمانکاران به 
ساخت و تامين کاالي داخلي به شرط 
دارا بــودن کيفيت، تا حد زيادي خيال 
ما را نسبت به حمايت از توليدکنندگان 
داخلي آســوده کرده است و اميدوارم 
بتوانيــم همه مايحتــاج پيمانکاران را 
در داخل کشــور تامين و صنعت نفت 

را به صورت کامــل از کاالي خارجي 
بي نياز کنيم.محمــدي اظهار کرد: در 
قراردادهاي توســعه و نگهداشت توليد 
به پيمانکاران اجازه داده شده است به 
شــرط تامين مالي با تعهد کامل، هر 
يک از بســته هاي قــراردادي ۱۰۰ تا 
۳۰۰ ميليون دالري را بدون مناقصه و 
پس از تائيد صالحيت اجرايي، انتخاب 
و قــرارداد اجــراي آن را امضا کنند. 
الزام شــرکت ها به اســتفاده از نيروي 
 انســاني بومي نيز کامال مــورد تاکيد

 است.
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حريمايمنيخطوطلوله،تأسيساتوچاههاي
خشکيتعيينميشود

 مدير اچ اس يي شــرکت ملي نفت ايران از آغاز اجراي طرح 
تعيين حريم ايمني خطوط لوله، تاسيسات و چاه هاي خشکي در اين شرکت 

با همکاري يک شرکت مهندسي مشاور ايراني خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــي نفت ايران، ماني 
عبداهلل زاده، مدير ايمني، بهداشــت و محيط زيســت، پدافند غيرعامل و 
مديريت بحران اين شــرکت از اجراي طرح تعيين حريم ايمني خطوط 
لوله، تاسيســات و چاه هاي خشکي خبر داد و گفت: تاسيسات سرچاهي، 
تاسيســات بهره برداري نفت و گاز، ايستگاه هاي تقويت فشار، تاسيسات 
بوستر کالستر، واحدهاي تزريق گاز، نمک زدايي، ان جي ال، شيرين سازي 
گاز، مخــازن ذخيره نفت، خطــوط لوله نفت و گاز ترش و شــيرين و 
چاه هــاي نفت و گاز از جمله محدوده اجراي طرح هســتند و اين طرح 
در مدت ۱۲ ماه اجرا مي شــود.وي با بيان اين کــه تعيين حريم دريايي 
تأسيسات و ســکوها خارج از دامنه شمول اين مطالعه است، افزود: اين 
طرح به صورت يکپارچه و متمرکز براي شرکت هاي تابعه نفت از جمله 
شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، نفت مناطق مرکزي، نفت فالت 
قاره، نفت و گاز اروندان، ملي حفاري، نفت و گاز پارس، متن، نفت خزر، 
پايانه هاي نفتي، ســازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و مديريت 

اکتشاف انجام مي شود. 

تحلیل
گفتمان
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تحلیل

بلندپروازيسازمانمحيطزيستدرارائه
تعهداتايرانبهتوافقپاريس

براساس توافق نامه تغيير اقليم پاريس، کشورهاي عضو بايد به صورت 
داوطلبانه ميزان تعهدات خود را به کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد 
)UNFCCC( اعام کنند. کشــورها اين تعهدات را ذيل يک سند تحت عنوان 
برنامه مشارکت ملي )NDC( ارائه مي دهند و براساس آن عمل مي کنند. کشور 
ما سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملي )INDC( براي 

الحاق به اين توافق تهيه نموده است.
جمهوري اســالمي ايران در جريان پيوستن به توافق پاريس متعهد 
شــده است که به صورت حتمي، ۴ درصد از رشد انتشار گازهاي گلخانه اي 
خود را در ســال ۲۰۳۰ کاهش دهد. همچنين کشورمان متعهد شده است 
درصورتي که تحريم هاي ظالمانه رفع شود و حمايت هاي مالي انجام شود، 
اين ميزان را به ۱۲ درصد افزايش خواهد داد. به گفته محسن ناصري مدير 
وقت طرح ملي تغييرات آب وهواي سازمان حفاظت محيط زيست در تاريخ 
۲۸ مردادماه ۹۵، با توجه به فراهم شدن بستر الزم براي شروط ايران، بايد 

براي ۱۲ درصد برنامه ريزي شود.
سياست هاي درنظرگرفته شده براي کاهش گازهاي گلخانه اي در 

بخش حمل و نقل
مطابق ســومين گزارش ملي تغيير آب وهوا در زيربخش انرژي که 
توســط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه شــده بود، عمده اين کاهش 
۱۲ درصدي را به بخش هاي صنعت، حمل ونقل، شرکت ملي گاز، شرکت 
ملي نفت، شــرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي و وزارت نيرو 
اختصاص داده اســت. در اين بين، در بخش حمل ونقل با تخصيص هزينه 
۱۸ ميليارد دالري، سياست هايي در راستاي کاهش ۲/۲۴ درصدي گازهاي 

گلخانه اي درنظر گرفته شده است و اين سياست ها عبارتند از:
۱-  تأمين کمبود ناوگان اتوبوس راني و نوســازي ناوگان فرســوده 
آن ها با ۴۴ هزار دســتگاه اتوبوس گازســوز يا هيبريدي ۲- تأمين کمبود 
کاميون ها و نوســازي ناوگان فرســوده آن ها با ۷۵۰ هزار دستگاه کاميون 
گازسوز يا هيبريدي ۳- تأمين کمبود ناوگان تاکسي راني و نوسازي ناوگان 
فرســوده آن ها با ۶۴۰ هزار دستگاه کاميون گازسوز يا هيبريدي ۴- تأمين 
کمبود وانت بارها و نوســازي ناوگان فرسوده آن ها با ۱ ميليون و۷۵۰ هزار 
دســتگاه وانت گازســوز يا هيبريدي ۵- تکميل ناوگان و خطوط متروي 
کالنشهرها ۶- نوســازي موتورسيکلت ها با ۲۰۰ هزار موتورسيکلت برقي 
۷- هوشمندسازي ناوگان اتوبوس راني و تاکسي راني ۸- گسترش ۲ ميليون 
دستگاه دوچرخه برقي ۹- توسعه ظرفيت شبکه ريلي از ۷/۲۱ ميليارد تن-

کيلومتر در سال ۹۲ به ۸/۷۵ ميليارد تن-کيلومتر در سال ۱۴۰۲ 
هزينه سنگين اجراي سياست هاي بخش حمل و نقل در تهران 

حال سؤال اينجاست سياست هاي بخش حمل ونقل که تنها ۲۰ درصد 
)يک پنجم( از کل تعهدات کشور را شامل مي شوند، چقدر قابليت اجرا دارند؟ 
براي پاسخ به اين سؤال الزم است، وضعيت اجراي برخي از اين سياست ها 
را در سال هاي گذشته در کالنشــهر تهران بررسي کنيم.کالنشهر تهران 
هرساله در نيمه دوم ســال با مشکل آلودگي هوا دست وپنجه نرم مي کند 
که همين مسئله توجهات بســياري را در راستاي ارائه راهکارهاي کاهش 
آلودگي هوا دربرداشته است. مسئوالن شهرداري تهران در سال ۹۶، برنامه  
چهارساله اي را براي کاهش آلودگي هوا در تهران تدوين کردند. از محورهاي 
اصلي اين برنامه چهارساله مي توان به اقداماتي مانند نوسازي اتوبوس هاي 
شهر تهران، نوســازي ناوگان کاميون باري، جايگزيني موتورسيکلت هاي 
بنزيني با برقي، نصب فيلتر دوده روي خودروهاي ديزلي و غيره اشاره کرد. 
اما با توجه به بررسي هاي کارشناسي، به دليل وابستگي راهکارهاي مذکور 
به منابع تأمين مالي دولتي و کمبود اين بودجه ها و همچنين تحوالت بازار 
ارز، هيچ کدام از اين راهکارها اجرايي نشــدند.وحيد حسيني دبير کارگروه 
ملي کاهش آلودگي هواي کشور و مدير عامل شرکت کنترل کيفيت هواي 
تهران در مصاحبه با خبرگزاري ايســنا در تاريــخ ۸ مهرماه ۹۷ درباره اين 
موضوع گفت: »بيشتر پروژه هاي آلودگي هوا به واردات و ارز مربوط است. 
بــراي مثال، نيازمند تخصيص ارز بــراي واردات خودروي برقي، خودروي 
هيبريدي، اتوبوس و کاميون گازســوز و حتي فيلتر دوده هســتيم. در اين 
شرايط اقتصادي و نوسانات ارزي، پروژه هاي نوسازي براي کاهش آلودگي 
هواي شــهر تهران سخت تر مي شود و تمام پروژه هاي کاهش آلودگي هوا 
به نوعي تحت تأثير قرار مي گيرد«. حسيني در ادامه صحبت هاي خود براي 
اينکه هزينه اجراي اين راهکارها ملموس تر جلوه کند، اظهار داشت: »يک 
اتوبوس ديزلي هشت ساله در شهر تهران درحال حاضر يک اتوبوس فرسوده 
به حســاب مي آيد و بايد آن را از چرخه حمل ونقل خارج کرد و به جاي آن 
يک اتوبوس گازسوز خريد. اما متأسفانه درحال حاضر قيمت اتوبوس گازسوز 
به شدت افزايش يافته اســت و به حدود يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان 
رسيده است که ارز الزم براي اين جايگزيني را نداريم«.محسن پورسيدآقايي 
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران هم در جلسه کارگروه کاهش 
آلودگي هواي تهران در تاريخ ۱۷ شهريورماه امســال با اشــاره به وضعيت 
تخصيص ارز براي اجراي اين راهکارهــا گفت: »از کل ناوگاني که براي 
تخصيص ارز دولتي ثبت ســفارش شده است، حتي يک عدد هم اتوبوس 
گازسوز شهري نيست. اگر تخصيص ارز دولتي در حمل ونقل عمومي نداشته 
باشــيم، ارز ثانويه سيستم نوســازي را قفل مي کند. اگر اتوبوس ها را با ارز 
ثانويه وارد کنيم، هرکــدام حدود يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان خواهد 
شد«. پورسيدآقايي همچنين درمورد نحوه تأمين مالي اين راهکارها اظهار 
داشت: »درصورتي که بخواهيم، هزينه اجراي اين راهکارها را تأمين کنيم، يا 
بايد قيمت بليت را ۳ برابر کنيم که جبران افزايش قيمت اتوبوس شود يا بايد 
يارانه هاي دولت را افزايش دهيم. راهکار اول به مصلحت جامعه نيســت و 
درمورد راهکار دوم، در سه سال گذشته، پرداخت اين يارانه ها صفر بوده است. 
بنابرايــن اميدي به يارانه دولت هم نداريم. لذا قابليت اجراي اين راهکارها 
وجود ندارد«.با توجه به نکات مطرح شده توسط اين مسئولين يعني هزينه 
باالي اجراي اين راهکارها و همچنين وابستگي اجراي آنها به واردات و ارز 
دولتي، به هيچ عنوان نمي توان انتظار اجراي آنها در ۱۰ سال آينده را داشت.در 
مجموع، سازمان حفاظت محيط زيست سياست هاي بلندپروازانه اي را براي 
کاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي درنظر گرفته است و امکان تحقق اين 
سياست ها وجود ندارد. اين سياست ها که تبديل به تعهدات کشور در توافق 
پاريس خواهد شــد و تحت عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي ارائه 
مي شود، داراي نقاط ضعف جدي است. در نتيجه، انتظار مي رود نمايندگان 
مجلس به اين موضوع به صورت جدي توجه کنند زيرا نبايد با چشــماني 
بســته و بدون امکان سنجي اجراي اين سياست ها، تعهدات غيرقابل اجرا و 

سنگيني را براي کشور به بار آورد. 

 دکتر حسن روحاني روز چهارشنبه 
در جلسه هيات دولت گفت: »مقاالتي در دنيا به 
خاطر عدم توســعه ما نوشته شده است و اين 
مقاالت براي خودشــان نيســت و ما نيز رفتيم 
پشت سر آن مقاله ها و خود را به دردسر انداختيم 

وآنها نيز هيچ کدام مراعات نمي کنند.
ادامــه داد: در مــورد گازهــاي   وي 
گلخانه اي مگر آنها مراعات مي کنند، البته ما 
براي محيط زيست خودمان بايد تالش کنيم 
و آنچه که در دنيا مطرح مي شــود توصيه ها 
يي اســت که بايد توجه کنيم و لزومي ندارد 
که خط به خط آنرا اجرا کنيم آيات قران که 
نيســت.«اين جمالت دکتر حســن روحاني 
رئيس دولت دوازدهم در حالي مطرح مي شود 
که اخيرا چند وزير دولت از جمله وزير نفت، 
وزير امور خارجه و حتي رئيس سازمان محيط 
زيست در نامه اي جداگانه خطاب به مجلس 
در خواست کرده بودند هرچه سريعتر اليحه 
پيوســتن ايران به معاهده پاريس را تصويب 
کنند. الزم اســت گفته شــود يک بار اين 
اليحه در مجلس مورد بررســي قرار گرفت 
امام شــوراي نگهبان به اين اليحه ايرادات 
اساســي گرفت و دوبــاره در مجلس مورد 
بررســي قرار مي گيرد هم اکنون اين اليحه 
در کميسيون کشــاورزي به منظور بررسي 
بيشتر قرارداد که مسئوالن کميسيون معتقدند 
بررســي اين اليحه نيازمند زمان بيشــتري 
است. اين درخواســت ها و نامه نگاري ها در 
صورتي از سوي وزراي نفت و امور خارجه و 
رئيس ســازمان محيط زيست نوشته شد که 
کارشناســان متعدد حوزه انرژي و اقتصادي 
اثرات جبران ناپذيري را در صورت پيوســتن 

ايران به اين معاهده متصور بوده و هستند.
کارشناس حوزه انرژي: کاهش ۷.2 درصدي 

از حجم کل اقتصاد ايران با پيوستن به 
معاهده پاريس

در همين رابطه حسن محمدي، يکي 
از کارشناســان حوزه انرژي گفت: در صفحه 
۲۸ عنوان مي کند اگــر بخواهيم ۱۲ درصد 
از انتشــار گازهاي گلخانه اي خود را کاهش 
دهيم اين منجر به کاهــش ارزش توليد به 
ميــزان ۱۸۰ هزار ميليارد ريال خواهد شــد 
کــه ۷.۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشــور 
اســت که اين عدد تازه براساس قيمت هاي 
سال ۸۳ گفته شــده است.به گفته وي ما با 
پذيرش موافقت نامه پاريس ۲ راهکار داريم 
که تعهــدات خود را اجرا کنيم که اجراي آن 
هم در ســند تعهــدات ايــران تحت عنوان ۵۲.۵ ميليارد دالر هزينــه دارد که اين عدد 

INBC يا سند مشــارکت ملي مد نظر درج 
شده اســت.وي تصريح کرد: البته بايد گفت 
که اين اول قرار نبود تبديل به سند تعهدات 
ما شــود اما با توجه به تصويب دوباره آن به 
عنوان ســند تعهدات، قرار است همين سند 
نيز در کميسيون کشاورزي بررسي شود. در 
متن اين ســند آمده است که اجراي تعهدات 
ايران ۵۲.۵ ميليارد دالر هزينه دارد.محمدي 
در بخــش ديگــري از صحبتهايش تصريح 
کرد: روســيه که از جمله کشورهاي دارنده 
ذخاير گاز و نفت بسيار باال است اصاًل به اين 
موافقت نامه نپيوســته است. قطر و عربستان 
هم تعهدات غير شــفاف و غير قابل ارزيابي 
داده اند. اين سواالتي است که وجود دارد. چرا 
ما بايد در حالي که کشورهاي نفت خيز يا از 
موافقت نامه خارج مي شوند يا نمي پيوندند و 

تعهدات غير قابــل ارزيابي مي دهند در اين 
زمينه جلو باشيم؟ ما که در مجموع منابع نفت 
و گاز دنيا رتبه اول را داريم.اين کارشــناس 
انرژي خاطرنشــان کرد: اگر ما نپذيريم هيچ 
تبعاتي ندارد، اگر موافقت نامه را ببينيد نوشته 
شده است که اگر کشــوري به اين معاهده 
نپيوســت هيچ تبعاتي براي آن وجود ندارد و 
اين موافقت نامه باز اســت و هر وقت که ما 
اراده کرديم مي توانيم بپيونديم و اين سياستي 
است که روســيه هم در پيش گرفته است.
به گفته وي روســيه تازه بررسي موضوع را 
در ســال ۲۰۱۹ شــروع خواهد کــرد؛ حاال 
کي اين بررسي تمام شــود خدا عالم است. 
يعني از سياســت تعليق استفاده کرده است 
و اين بهترين سياســت  است يعني نه رسمًا 
مي گويند مي پيوندد و نه رسماً گفته است که 

نمي پيوندد.

يک کارشناس اقتصادي: کشورهاي توسعه 
يافته معاهده پاريس را نپذيرفتند

رضا صادق زاده يکي از کارشناســان 
اقتصادي معتقد اســت چين در گذشــته به 
عنوان کشور در حال توسعه شناخته مي شد 
و وقتي که اقتصادش رشــد مي کرده است، 
توليد دي اکسيد کربن آن  نيز افزايش يافته 
اســت و اکنون نيز که کشــور توسعه يافته 
است انتشار گاز دي اکسيد کربن بااليي دارد 
اين براي ما درواقع ايــن پيغام را به همراه 
دارد که اگر ما نيز مي خواهيم بزرگ شويم، 
ناگزيريم که انتشار دي اکسيد کربن بيشتري 
داشته باشيم.وي مي گويد اگر ما در پيوستن 
به اين معاهده معطل کنيم و پيوستن ما به 
اين معاده طول بکشد و بررسي هاي ما زمان 
ببرد هيچ اثر ســوئي براي ما ندارد نه ما را 
به شــوراي امنيت مي برند و نه تحريم مان 
مي کنند ايــن را نيز بگويم که حتي اگر که 
ما فرصت اثرگــذاري در توافق پاريس را از 
دســت داديم نيز ما را تحريم نخواهند کرد 
بنا براين بايد بررســي کنيــم تعهدي که 
آنجــا مي خواهيم دهيم چه تعهدي و به چه 
ميزاني بايد باشــد.اين کارشناس اقتصادي 
خاطرنشان کرد: ما مي توانيم خودمان برويم 
و انتشــار اين گاز را کم کنيم زيرا اگر تعهد 
بين المللي دهيم و اگــر اجرا نکنيم آنها با 
ما برخورد مي کنند مگر اينکه مشــروط به 
اين باشد که رشــد اقتصادي ما کم نشود.
اين گزارش حاکي اســت: بنابراين اظهارات 
و مخصوصا صحبت هاي اخير حسن روحاني 
بايد ديد آيا بررسي اين معاهده از دستور کار 

مجلس خارج خواهد شد يا خير.

توافق نامه پاريس چوب الي چرخ 84صنعت اشتغال زا
 نتايج تحقيقات بين المللي نشان مي دهد 
اجــراي توافقنامه پاريس بــر ۸۴ صنعت تاثير منفي 
مي گذارد و از اين بين ۱۱ صنعت بيشــترين آسيب را 

متحمل مي شوند.
در جريــان توافق نامــه تغيير اقليــم پاريس، 
کشــورهاي عضو بايد به صــورت داوطلبانه ميزان 
تعهدات خود را به کنوانســيون تغيير اقليم ســازمان 
ملل متحد )UNFCCC( اعالم کنند. کشــورها اين 
تعهدات را در قالب يک ســند تحــت عنوان برنامه 
مشــارکت ملي )NDC( ارائه مي دهند و براساس آن 
عمل مي کنند. کشــور ما سند تعهدات خود را تحت 
عنوان برنامه مدنظر مشــارکت ملي )INDC( براي 
الحــاق به اين توافــق تهيه کرده اســت.جمهوري 
اســالمي ايران در جريان پيوســتن به توافق پاريس 
متعهد شــده است، به صورت حتمي، ۴ درصد از رشد 
انتشــار گازهــاي گلخانه اي خود را تا ســال ۲۰۳۰ 
کاهش دهد. همچنين متعهد شده است، درصورتي که 
تحريم هــاي ظالمانه برطــرف و حمايت هاي مالي 
انجام شــود، اين ميــزان را بــه ۱۲ درصد افزايش 
بدهد. به گفته محسن ناصري، مدير سابق طرح ملي 
تغييرات آب وهواي سازمان حفاظت محيط زيست، با 
توجه به فراهم شــدن بستر الزم براي شروط ايران، 

بايد براي ۱۲ درصد برنامه ريزي شود.
نفت؛ قرباني اول

ميثم طاهري، کارشــناس حوزه انرژي با اشاره 
به اينکه مؤسســه موديز، مطابق جديدترين گزارش 
منتشرشــده خود اعالم کرده اســت که ۸۴ صنعت 
تحت تأثير منفي توافق پاريس قرار مي گيرند، گفت: 
بر اساس گزارش اين موسســه، در نتيجه عملياتي 
شــدن توافقنامه پاريس، ۱۱ صنعــت از۸۴ صنعت 
متحمل بيشــترين آسيب مي شــوند؛ صنايع توليد و 
اکتشــاف نفت و گاز و پااليش نفــت و گاز از جمله 
آســيب پذيرترين اين صنايع هســتند. از جمله ديگر 
صنايع اشــاره شــده ذيل ايــن ۸۴ صنعت مي توان 
به صنايع اســتخراج نفت، گاز و ساير معادن، توليد 
منســوجات، چرم، پوشــاک، توليد چــوب، کاغذ و 
محصوالت وابسته به آن، توليد ماشين آالت، وسايل 
ارتباطي، تجهيزات حمل و نقل و ســاير مصنوعات، 
توليد، انتقــال و توزيع بــرق، آب و گاز، توليد مواد 
شيميايي، پالســتيک و ســاير کاني غيرفلزي و ... 
اشــاره کرد. اين صنايع که دامنه اي گســترده تر از 

موارد ياد شــده دارند، هر يک نقش غيرقابل چشم 
پوشــي در اشتغالزايي کشور دارند که در صورت ُکند 
شــدن فعاليت يا عدم توســعه آنها، عالوه بر آسيب 
رسيدن به بدنه اين صنايع، اشتغال کشور نيز در کنار 
همه مشــکالت فعلي خود، با آسيب ها و چالش هاي 
تازه اي مواجه خواهد شــد.وي بــا بيان اينکه طبق 
گزارش اداره اطالعات انــرژي آمريکا، ايران با دارا 
بــودن ۱۷ درصد از مجموع منابــع گاز جهان و ۱۰ 
درصد از مجموع منابع نفت جهان ، رتبه نخست دنيا 
را از نظــر مجموع منابع نفــت و گاز در اختيار دارد، 
افزود: ازطرفي با توجه به رابطه مســتقيم استفاده از 
منابع نفت و گاز به عنوان بزرگ ترين مزيت اقتصادي 
کشــور و افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي مي توان 
گفت، اجراي تعهدات توافق نامــه پاريس، به منزله 
ايجاد محدوديت در استفاده از منابع نفت و گاز کشور 
خواهد بود.به گفته اين کارشــناس انرژي، سازمان 
محيط زيســت مطابق گزارش سياست هاي کاهش 
انتشــار گازهاي گلخانه اي، عمــده اين کاهش ۱۲ 
درصدي را به بخش هاي صنعت، حمل ونقل، شرکت 
ملي گاز، شــرکت ملي نفت، شرکت ملي پااليش و 
پخــش فرآورده هاي نفتــي و وزارت نيرو اختصاص 
داده اســت و بررســي هاي انجام شده نشان مي دهد 
که کاهش مدنظــر بايد ازطريق کاهش فعاليت هاي 

مربوط به منابع نفت و گاز اتفاق بيفتد.
پاي حرف بهارستاني ها

با توجه بــه فضاي اقتصادي کشــور و منابع 
موجود نفت و گاز، تعهداتي که براي ايران در ســند 
تعهدات ارائه شــده به اين کنوانسيون درنظر گرفته 
شده اســت، با سياست هاي کالن کشــور در حوزه 
ندارد.فريــده اوالدقباد، عضو  اقتصادي، ســنخيتي 
هيئت رييسه فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي 
اســالمي به نحوه پيوستن کشــورهاي توسعه يافته 
اشــاره کرد و گفت: کشورهايي مانند آمريکا، روسيه 
و ترکيه که اســتفاده از ســوخت فسيلي برايشان در 
اولويت قرار دارد، هنوز به اين معاهده نپيوســتند يا 
اينکه خارج شــدند، به اين ترتيب اگر ما مي  خواهيم 
عضو توافق  نامه پاريس باشيم، حفظ منافع کشورمان 
بايد در اولويت قرار داشته باشد.علي ابراهيمي، عضو 
کميســيون کشــاورزي مجلس، براي اينکه شرايط 
ايران را بهتر و کاماًل ملموس ترسيم کند، به تعهدات 
ديگر کشورهاي نفتي همســايه اشاره کرد و گفت: 

کشورهايي همچون عربســتان و قطر که به لحاظ 
منابع سوخت فســيلي که وضعيت به مراتب بهتري 
دارند، تعهدات مشخصي را ارائه نکرده اند، درحالي که 
ايران به طور مشخص تعهدات قابل اندازه گيري داده 
که اين موجب مي شود تا کشور با چالش هاي بيشتري 
روبرو شود.همچنين علي وقف چي، از ديگر اعضاي 
کميسيون کشاورزي مجلس به تعهدات عربستان و 
قطر اشاره کرد و گفت: کشورهايي مثل عربستان و 
قطر تعهدات کاماًل غيرقابل ارزيابي مي دهند، چرا که 
نفت آن ها در اولويت اول اقتصاد آن ها است. هرچند 
در کشــور ما ظرفيت هاي جايگزين نفت داريم ولي 
اســتفاده از آن ها هزينه هاي هنگفتي روي دست ما 

مي گذارد.
توافقنامه پاريس با کدام سياست هاي نظام مغاير 

است؟
به گــزارش خبرنگار مهر، بررســي هاي انجام 
شده نشان مي دهد که اجراي موافقت نامه پاريس و 
تحقق اهداف آن در زمينه کاهش انتشــار دي اکسيد 
کربن با سياســت هاي کلي نظــام در بهره گيري از 
فرصت منابع نفت و گاز کشــور در مســير توســعه 

اقتصادي مغايرت دارد. از جمله مغاير با :
۱- بند ۸ سياســت هاي ابالغــي مقام معظم 
رهبري درخصوص نفــت و گاز: جايگزيني صادرات 
فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشــيمي به جاي صدور 

نفت خام و گاز طبيعي
۲- بند ۱۳ سياســت هاي اقتصــاد مقاومتي: 
افزايش صادرات گاز، برق، پتروشيمي و فرآورده هاي 

نفتي
۳- بند ۱۴ سياست هاي اقتصاد مقاومتي: حفظ 

و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز
۴- بندهــاي ۱، ۲ و ۳ سياســت هاي نفت و 
گاز در سياســت هاي کلي نظام در دوره چشم انداز: 
افزايش توليد و اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناســب 
براي گسترش اکتشــاف نفت و گاز و افزايش توليد 

صيانت شده نفت و گاز
لزوم اصاح سند ارائه شده ايران

عبداهلل حاتميان، از ديگر اعضاي کميســيون 
کشــاورزي مجلس نيز از زاويه اي ديگر به تعهدات 
کشــورمان نگاه کرد و با اشــاره به شــيوه تعهدات 
کشــورهاي مختلــف در اين بــاره اظهار داشــت: 
کشــوري مثل افغانســتان کاماًل به صورت مشروط 

تعهد داده کــه درصورت اخذ يک ســري کمک ها، 
مقدار مشــخصي کاهش مي دهد ولي بر اساس سند 
تعهــدات موجود ايران، بخــش بزرگي از تعهدات را 
به صورت غيرمشــروط انجام خواهد داد و هيچ دليل 
خاصي ندارد که چنين تعهدي بدهيم.از سوي ديگر 
عباس پاپي زاده، عضو کميسيون کشاورزي مجلس 
بــا درنظرگرفتن ابعاد اقتصادي ايــن توافق و نحوه 
تعهداتي که داده ايم، پيشــنهاد و فضاي جديدي را 
براي پيوســتن به اين معاهده ترســيم کرد و گفت: 
در شرايطي که کشــور ما به عنوان دارنده رتبه اول 
ذخاير نفت و گاز در دنيا مطرح اســت، درصورتي که 
قرار باشــد به اين توافق نامــه بپيونديم، بايد آخرين 
کشوري باشــيم که اين توافق نامه را امضا مي کند.

همچنين علي وقفچي، با اشــاره بــه لزوم تصميم 
عقالني درخصوص ارائه تعهدات گفت: در تعهداتي 
کــه ارائه داديم بايد بازنگري و تجديدنظر بشــود و 
به گونــه اي تغيير کند که حداقل آســيب ها به منافع 
ملي ما وارد شود.ساير نمايندگان ازجمله سيد راضي 
نوري، عضو کميسيون کشاورزي مجلس، با توجه به 
تبعات اقتصادي اين تعهدات خواستار بررسي بيشتر 
و عجله نکردن در پيوســتن به اين توافق شــدند و 
توضيح داد: با توجه به ابعاد اقتصادي که در پشــت 
پرده توافق پاريس نهفته است، بايد با کار کارشناسانه 
و با تأني در اين خصوص بررسي داشته باشيم. هيچ 
لزومي ندارد که براي پيوســتن به اين معاهده عجله 
داشــته باشــيم و البته بايد محتاطانــه و با حوصله 
عمل کنيم.شمس اهلل شريعت نژاد، عضو کميسيون 
کشاورزي مجلس، با نگاهي کاماًل متفاوت نسبت به 
بقيه کارشناســان و نمايندگان مجلس، آينده توافق 
پاريس را جور ديگري ترســيم کرد و آن را بي نتيجه 
خواند: آمريکا از اين پيمان خارج شــد، روســيه هم 
هنوز تصويب نکرده و کشــورهايي همچون استراليا 
هم متأثــر از آمريکا هســتند. بنابراين بعيد مي دانم 
توافق نامه پاريس هم ســرانجام درستي داشته باشد. 
به نظر مي رسد پيوستن به توافق پاريس با اين ميزان 
تعهدات ارائه شــده از ســوي ايران، سدي بزرگ در 
مسير توســعه کشور خواهد بود و کشــورمان را در 
استفاده از مزيت هاي اقتصادي خود محدود مي کند. 
بنابراين استفاده از تدابيري مثل تعويق در پيوستن و 
بازنگري در ارائه تعهدات، حداقلي ترين کاري اســت 

که مي توان در شرايط فعلي انجام داد.

دکترحسنروحانيباصحبتهاي

روزچهارشنبهگذشتهخويشدر

هياتدولتعمالبهجمعمنتقدان

پيوستنايرانبهمعاهدهپاريساضافه

شدوباايناوصافبايدديدآيا

مجلسبررسيپيوستنبهاينمعاهده

راازدستورکارخارجميکنديانه

يادداشت تحليلی

تحلیل
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کاهشقيمتجهانينفتباعثزيانخريدارانازبورسميشود؟

شدتانرژي
مفهوميپرتکرارامامبهم

حسين جعفري
کارشناس انرژي

بر اساس آمار منتشر شــده بانک جهاني نمودار شدت انرژي 
ايران در چند ســال اخير روندي تقريبــا صعودي دارد؛ يعني نه تنها 
شــدت انرژي کاهش پيدا نکرده بلکه در بازه ۱۴ ساله افزايش پيدا 
کرده است.بي شــک يکي از پرتکرارترين مفاهيم استفاده شده در 
قوانين و برنامه هاي ســال هاي اخير شدت انرژي است. در خبرها و 
گزارش هاي متعددي به اين موضوع پرداخته شده و هر کدام با توجه 
به هدفي که داشته اند نتايج را تحليل و تفسير کرده اند. به طور کلي 
مفهوم شدت انرژي را مي توان ميزان انرژي که براي توليد يک واحد 
توليد ناخالص داخلي اســتفاده مي شود، تعريف کرد. مفهوم رياضي 
آن نيز از تقســيم ميزان انرژي مصرف شده در يک کشور به توليد 
ناخالص داخلي آن کشــور به دست مي آيد. در نتيجه هر چه ميزان 
آن براي يک کشــور کم تر باشد وضعيت آن کشور مطلوب تر است؛ 
اما اين شاخص نيز همچون ســاير شاخص ها نقاط ضعفي دارد که 
در تحليل ها بايد به آن ها توجه کرد. شــدت انرژي شاخص مناسبي 
براي مقايسه بين دو کشور نيست، علت نامناسب بودن اين شاخص 
اين اســت که عالوه بر بهره وري مصرف انــرژي و توليد ناخالص 
داخلي، عامل دما نقش بســيار تعيين کننــده اي در تعيين مقدار آن 
دارد. به عنوان مثال کشــور سردي مثل روسيه داراي شدت انرژي 
بااليي است زيرا انرژي بسياري براي گرمايش در اين کشور استفاده 

مي شود که امري اجتناب ناپذير است.
دماي هوا، شاخصه اي که ديده نشد

براي مقايسه دو کشور با يکديگر از نظر شدت انرژي بايد توجه 
شــود که آيا اين دو کشور از نظر آب و هوايي شبيه به هم هستند يا 
خير. به عبارتي ديگر يعني نمي توان شــدت انرژي روسيه را با عراق 
مقايسه کرد و نتيجه گرفت که روسيه در اين شاخص وضعيت بدي 
دارد. براي مقايسه ايران با ساير کشورها نيز بايد به اين نکته که دما 
در ايران چه ميزان اســت، توجه کرد. نکته اي که در اکثر تحليل ها 
به آن توجهي نمي شــود و صرفا گفته مي شود وضعيت ايران در اين 

شاخص بد است زيرا چند برابر ميانگين جهاني است.

شکل۱- شدت انرژي کشورهاي مختلف بین سال هاي ۲۰۰۰ تا  ��
۲۰۱۴. منبع: بانک جهاني

درباره تصوير نمودار در شکل يک بايستي توضيح داد: وضعيت 
شــدت انرژي چند کشــور منتخب از آمار منتشر شده توسط بانک 
جهاني نشــان داده شده است. نکته اي که در نمودار شکل ۱ داراي 
اهميت است مقايسه شــدت انرژي ايران با کشورهاي ديگر نيست 
بلکه مقايسه شدت انرژي ايران با خودش در سال هاي گذشته است. 
همانطور که در نمودار نيز مشخص است روسيه، چين، آمريکا، ژاپن 
و آلمان، همگي در چند ســال اخير شــدت انــرژي خود را کاهش 
داده اند، برخي بيشتر و برخي کمتر، اما نمودار شدت انرژي ايران در 
چند سال اخير روندي تقريبا صعودي دارد؛ يعني نه تنها شدت انرژي 
کاهش پيدا نکرده بلکه در بازه ۱۴ ساله اين عدد افزايش پيدا کرده 

است و اين نکته منفي براي ايران مهم است.
شرايط مشابه، شدت انرژي متفاوت

نکتــه ديگري کــه در نمودار باال اهميت دارد اين اســت که 
شــدت انرژي ايران تقريبا دو برابر کشــور ترکيه است و اين نکته 
از اين جهت حائز اهميت اســت که ترکيه از لحاظ آب و هوايي نيز 
تقريبا شرايط مشــابهي با ايران دارد و اين اختالف در شدت انرژي 
بين دو کشــور قابل تامل است. در شرايط فعلي که اکثر کشورهاي 
توســعه يافته در حال کاهش دادن شــدت انرژي خود هستند و اين 
امر را يکي از پروژه هــاي اصلي خود تعريف کرده اند، ايران نيز بايد 
به اين موضوع توجه ويژه اي داشــته باشد و کاهش شدت انرژي را 
در دســتور کار خود قرار دهد. گرچــه در اکثر برنامه ها و قانون هاي 
سال هاي اخير کاهش شــدت انرژي به چشم مي خورد اما در عمل 
تقريبا هيچ نمودي نداشــته است. براي بهبود اين وضعيت و کاهش 
شــدت انرژي اقداماتي در زمينه هاي مختلفي بايد انجام شــود که 
از جمله آن ها بهينه ســازي مصرف انرژي در بخش خانگي اســت 
که بخشــي غيرمولد بوده و نقشــي در توليد ناخالص داخلي ندارد. 
همچنين افزايش بهره وري در بخش صنعت، نيروگاه هاي توليد برق 
و کاهــش تلفات در اين بخش ها از اولويت هاي ديگر بهينه ســازي 
مصرف انرژي در کشور است که بايد هر چه بيشتر توسط مسئولين 

مورد توجه قرار گيرد.

در  رســانه اي کشــور   فضاي 
متفاوتي  اظهارنظرات  اخير شــاهد  روزهاي 
درباره عرضه نفــت در بورس انرژي بود. در 
از فعاليــن بخش خصوصي  اين ميان يکي 
با طرح ادعايي مبني بر عدم بازگشــت پول 
محموله هاي نفتي فروخته شــده در بورس، 
اين موضوع را دليل توقف فرآيند عرضه نفت 
در بورس انرژي دانست. همچنين اين فعال 
بخش خصوصي با بيان کاهش قيمت جهاني 
نفت مدعي شد که شرکت هاي خريدار نفت 
از بورس دچار ضرر هنگفتي شــده اند. اين 
ادعاهاي عجيب درحالي عنوان شد که اندک 
آشــنايي درباره فرآيند خريد و فروش نفت 
در بورس نشــان مي دهد که اين اظهارات از 

اساس اشتباه است.
ســازوکار خريد نفت از بورس بدين 
گونه است که شرکت هاي خصوصي پس از 
واريز ۱۰ درصد از بهاي حجم محموله هاي 
درخواســتي به صورت ريالي به حســاب 
اعالمي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق 
بهادار و تســويه وجوه )ســمات( مي توانند 
براي خريد نفت از بــورس اقدام کنند. در 
مرحله ي بعدي شــرکت هاي خصوصي در 
فرآينــدي رقابتي قيمت پيشــنهادي خود 
براي هر بشــکه نفت را اعــالم کرده و در 
صورت موافقت شــرکت ملــي نفت، نفت 
کشــور به آنها فروخته مي شود. سپس آن 
دسته از شرکت هايي که قادر به خريد نفت 
ايران از بورس شــده اند تا موعد بارگيري 
نفت وقت دارند که ۱۰ درصد ديگر از بهاي 
محموله دريافتي را به صورت ريالي تسويه 
کننــد و ۸۰ درصد ديگر را به صورت ارزي 
)معادل ۱.۲۵ برابر ۸۰ درصد( ضمانت نامه 
ريالي ارائه دهند. الزم به ذکر اســت مهلت 
بارگيــري نفت براي خريــداران در عرضه 
اول در بــازه ي زماني ۶ آذرماه تا ۶ دي ماه 
و مهلت بارگيري نفــت براي خريداران در 
عرضه دوم از ۲۰ آذر تا ۲۰ دي ماه اســت 
و در صورتي کــه خريــداري از بارگيري 

محموله ها منصرف شــود ۵ درصد از بهاي 
محموله هاي را بايد به عنوان جريمه بپردازد 
و در صورتــي که خريداران، نفت خريداري 
شده را بارگيري کنند ۶۰ روز مهلت دارند تا 
نفت خود را فروخته و با پرداخت ۸۰ درصد 
ارزي وثيقه خود را آزاد کنند. بدين صورت 
حتي اگر سريعترين حالت ممکن را هم در 
نظر بگيريم، زمان تشخيص اينکه خريداران 
توانسته اند نفت خود را بفروشند و پولش را 
بازگردانند ۶ بهمن ماه اســت. شرکت هايي 
که نفت ايــران را خريــداري کرده اند در 
ســريع ترين حالت ممکن تــا ۶ بهمن ماه 
وقت دارند که ۸۰ درصد ارزي بهاي نفت را 
به خزانه برگردانند و اينکه گفته شــود پول 
به خزانه برنگشــت اصال معنايي ندارد زيرا 
شــرکت ها تا تاريخ مذکور وقت داشته و در 
حال حاضر حتــي برخي خريداران هنوز به 
مرحله بارگيري نفت نرسيده اند چه برسد به 
فروش نفت و بازگشت پول محموله ها. در 
واقع قبل از تحويل محموله ها به خريداران 
بخش خصوصي، اعالم عدم بازگشت پول 
نفت به خزانه ادعايي نســنجيده و بي معنا 

است. 
در بخش ديگــر مصاحبه، اين فعال 
بخش خصوصي مدعي شــده که کاهش 
قيمــت جهاني نفت باعث ضــرر هنگفت 
شرکت هاي خصوصي شــده است زيرا از 
زمان عرضه نفت در بورس تا کنون قيمت 
جهاني نفت روندي نزولي داشته در نتيجه 
قيمت نفت در حال حاضر نسبت به قيمت 
نفت خريداري شــده از بــورس پايين تر 
اســت. بدين ترتيب شرکت هاي خصوصي 
مجبور مي شوند نفت را به قيمت پايين تري 
بفروشــند و دچار ضرر هنگفتي مي شوند.

پاســخ به اين ادعا نيز همانند ادعاي قبلي 
بســيار ســاده و روشن اســت و با مطالعه 
اطالعيه بورس انرژي پاســخ آن دريافت 
مي شــود. در اين اطالعيه جهت پوشــش 
ريسک نوســانات قيمت براي فروشنده و 
خريداران ضريبي به نــام »ضريب تعديل 
قيمــت نفت« تعبيه شــده اســت که اين 
ضريــب در قيمت نفــت در روز معامله در 
بــورس ضرب مي شــود و قيمــت نهايي 
بدست مي آيد. فرمول محاسبه قيمت نهايي 
نفت در اطالعيه ســازمان بورس انرژي به 

صورت زير است.

تعديل  فرمول ضريب  اطالعيه  طبق 
قيمت برابر است با »قيمت نفت خام برنت 
يک روز تقويمي قبل از صدور صورت حساب 
موقت« تقســيم بر »قيمت نفت خام برنت 
يــک روز تقويمي قبل از صــدور اطالعيه 
عرضــه«. در صورتي که در بــازه زماني 
خريد محموله از بورس تا بارگيري، قيمت 
جهانــي نفت کاهش يابــد، ضريب تعديل 
عددي کوچکتر از يک مي شــود و با ضرب 
اين ضريب در قيمت نفت معامله شــده در 
بورس، قيمت نهايي به دست مي آيد که به 
نسبت کاهش قيمت جهاني، کاهش يافته 
است. در نتيجه طرح شــبهاتي مانند ضرر 
هنگفــت بخش خصوصي از کاهش قيمت 
نفــت نيز همانند اظهارات قبلي از اســاس 

باطل است.
عرضه نفت در بورس چه کسي را ناراحت 

مي کند؟
در ادامــه اين فعال بخش خصوصي 
مطرح کرده اســت که ســازوکار فروش 
نقــدي به هيــچ وجه در بــورس انرژي 
صحيح نيست؛ زيرا شرکت هاي خصوصي 
توان مالي دادوســتد هاي نفتي را ندارند. 
همچنين ايشــان در جايــي ديگر عنوان 

کرده است که بخش خصوصي فعلي پول 
کافــي براي خريد نفت از بورس انرژي را 
ندارد و خواســتار تحويــل نفت به بخش 
خصوصــي همانند مدل اهــداي نفت به 
منظور  نيست  شد.مشخص  زنجاني  بابک 
اين فعال بخش خصوصي از عدم توانايي 
بخش خصوصي براي خريد نفت بيشــتر 
ناظر به شــرکت  هاي تحت مديريت خود 
بوده يا ساير شرکت هاي خصوصي داخلي؛ 
زيرا عرضــه اول و دوم نفــت در بورس 
انرژي با اســتقبال گســترده شرکت هاي 
خصوصي همراه شد و تمامي يک ميليون 
بشــکه  نفت عرضه شده در بورس توسط 
توانمند داخلي خريداري  بخش خصوصي 
شــد. از طرفــي با توجه بــه جريمه هاي 
وضع شــده در اطالعيه بــورس انرژي، 
قطعا شــرکت هاي خصوصي خريدار نفت 
ايران آنقدر به توانايي خود براي دور زدن 
تحريم هــاي نفتي اعتمــاد دارند که وارد 
اين عرصه شــده اند. فلــذا در حال حاضر 
شرکت هايي موجود هستند که هم ظرفيت 
مالي الزم براي خريد نفت ايران از بورس 
و هم توانايي دور زدن تحريم هاي نفتي را 
دارند و ادعــاي اين فعال خصوصي مبني 
عدم توانايي مالي شــرکت هاي خصوصي 
داخلي نيز صحيح نيست.لذا به نظر ميرسد 
که طرح چنين شــبهاتي يا به خاطر عدم 
اطالعات کافــي از فرآيند عرضه نفت در 
بورس بوده و يا چنين شــبهاتي با وجود 
اطالع از فرآيند تعيين شــده در اطالعيه 
بورس انرژي، با هدف ديگري درباره اين 
راهکار ضدتحريمي مطرح شــده است. در 
واقع عرضه نفت در ســازوکار شــفاف و 
رقابتي بورس و شرايط معقول اتخاذ شده 
در اطالعيه بورس انرژي با غربالگري بين 
شــرکت هاي خصوصي تنها نفت کشــور 
را در اختيــار شــرکت هايي قــرار ميدهد 
که بتوانند اســتاندارهاي مطرح شــده در 

اطالعيه بورس انرژي را برآورده کنند.

شرکت هاي انرژي دانا، سرمايه گذاري صنعت نفت و گسترش انرژي پاسارگاد تفاهم نامه امضا کردند
 شــرکت هاي انرژي دانا، سرمايه گذاري 
نفت و گســترش انرژي پاســارگاد به منظور توسعه 
نوپا  از کسب وکارهاي  استارتاپي، حمايت  اکوسيستم 
تاسيس صندوق سرمايه گذاري خطرپذير در حوزه  و 

انرژي، تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
ســعيد پاک سرشــت، مدير امــور پژوهش و 
فناوري شــرکت ملي گاز، روز چهارشنبه، ۲۱ آذرماه 
در آييــن امضاي ايــن تفاهم نامه گفــت: ورود به 
عرصه کسب وکار اســتارتاپي و اکوسيستمي که در 
حال شــکل گيري است کار بســيار سختي به شمار 
مي  آيد.وي افزود: ايران کشــوري است که اقتصاد 
آن بر پايه منابع اســت و محورهاي اصلي آن بايد 
تغيير يابد و بر پايه دانش و توسعه شکل گيرد.مدير 
امور پژوهش و فناوري شــرکت ملــي گاز با بيان 
اين که براي ماندن در اين فضاي کســب وکار بايد 
مقاومت کرد، گفت: دوســتاني که وارد چنين عرصه 
جديدي از کسب وکار در حوزه انرژي شده اند بدانند 
که آينده روشــني پيش رو دارند، اما به ثمر رساندن 
اين فعاليت نيازمند تالش زيادي است.به گفته پاک 
سرشــت، بايد مطالبه گري در اين حوزه اســتمرار 
داشــته باشد تا ذهنيت ها نسبت به اين فضاي جديد 
کســب وکار عوض شــود.وي در پايان گفت: همه 
بايد تالش کنيم تا ســواد فناوري را باال ببريم و با 
اکوسيســتم جديد تطبيق دهيم تا بتوانيم از شرايط 

جديد به نحو بهتري بهــره ببريم.ابراهيم طالقاني، 
سرپرســت مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي 
نفت ايران نيز در آيين امضاي تفاهم نامه همکاري 
ميــان شــرکت هاي انــرژي دانا، ســرمايه گذاري 
نفت و گســترش انرژي پاســارگاد گفت: امضاي 
اين تفاهم نامــه تغيير و تحول چشــمگيري را در 

عرصه فضاي کســب وکار در حوزه انرژي به وجود 
خواهد آورد.وي ادامــه داد: اين که بخش غيردولتي 
عالقه مند ورود به حوزه هاي پژوهش و فناوري هاي 
کاربردي اســت، زمينه ساز شکل گيري فناوري هاي 
توليدي خواهد بود.طالقاني در پايان خواستار حمايت 
همه جانبه دولت و به ويژه شرکت ملي نفت ايران از 

شــرکت هاي نوپا و نوظهور در عرصه فناوري هاي 
انرژي شد.در ادامه اين مراسم سيدمهدي ميرمعزي، 
مديرعامل شرکت گسترش انرژي پاسارگاد به نقش 
نوآوري در آينده کسب وکار کشور اشاره کرد و گفت: 
امــروز با يک موج جديد، متغيــر و قدرتمند روبه رو 
هستيم که بايد انتخاب کنيم که به آن پشت کنيم، 
در مقابل آن بايســتيم يا بر آن ســوار شويم.وي با 
بيان اين که اگر چه کشــور بنا به داليل مختلف از 
کوران اين تحوالت به دور است، اما دير يا زود با آن 
روبه رو خواهد شــد، افزود: امروز ما و شما به عنوان 
بخشي از اين صنعت، بايد سعي کنيم پاسخ مناسبي 
به اين چالش ها بدهيم.وي تنها راه مواجهه با شرايط 
موجود را نوآوري دانســت و اظهار کرد: نوآوري در 
مدل کســب وکار، روش ها و رويه هاي عملياتي بايد 
ايجاد شــود.به گفته ميرمعزي، همه اين نوآوري ها 
خود بر بستر فناوري هاي پيشرفته استوار است و در 
حال تغيير و تحول هســتند.وي تصريح کرد: ورود 
به حوزه استارتاپ ها و سرمايه گذاري خطرپذير يعني 
رعايت مســئوليت اجتماعــي، به کارگيري خالقيت 
و نوآوري مســتمر، کار گروهي از طريق همکاري 
فعاالنــه با بازيگران زنجيــره ارزش و .... با امضاي 
اين تفاهم نامه، گام نخســت براي ادامه اين مسير 
برداشته شــده که براي اعتالي صنعت نفت، گاز و 

انرژي کشور است. 

گزارش

عرضهاولودومنفتدربورس

انرژيبااستقبالگستردهشرکتهاي

خصوصيهمراهشدوتمامييک

ميليونبشکهنفتعرضهشدهدر

بورستوسطبخشخصوصيتوانمند

داخليخريداريشد

تعمير و راه اندازي يک توربين با توان متخصصان نفت و گاز آغاجاري
 مدير عمليات شــرکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري گفت: توربين ورکسپور WS ۵۸۳ کارخانه گاز و گاز 
مايــع 2۰۰ با توانمندي نيروهاي داخلــي و حمايت از کاالي 
ايراني در شرکت نفت و گاز آغاجاري تعمير و راه اندازي شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملي مناطق 
نفت خيــز جنوب، محمدرضــا گودرزي در اين بــاره افزود: 

توربيــن ورکســپور WS ۵۸۳ که قدمتي ۵۰ ســاله دارد، 
بــه دليل لرزش باال متوقف شــده بود که پس از بررســي 
کارشناســان تعميرات، مشخص شد تيغه هاي ثابت و روتور 
مرحله اول کمپرســور توربين )CT( آسيب ديده است.وي 
در ادامــه به عملکرد اين توربين و همچنين لزوم نگهداري 
و صيانت از تجهيزات فرايندي اشــاره کرد و گفت: با توجه 

به اهميت و لــزوم وجود گرداننده کمپرســورهاي پروپان 
و گاز در واحدهــاي گاز و گاز مايع، تعميرات اساســي اين 
توربين با فوريت و خارج از برنامه در دستور کار قرار گرفت 
و خوشــبختانه با تالش هاي همکاران ســتادي و تعميرات 
اساســي آغاجاري، نگهداري، تعميرات و عمليات گاز و گاز 
مايع، توربين با باالترين کيفيت و براساس اصول استاندارد 

و مهندســي، راه اندازي و وارد مدار توليد شــد. وي ضمن 
قدردانــي از تالش کارشناســان در اجراي ايــن عمليات، 
افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شــده، شــرکت نفت و 
گاز آغاجاري با رويکــرد صرفه جويي و حمايت از توليدات 
داخلي، حجم گســترده اي از کاالهاي فني و عملياتي مورد 

نياز شرکت را از طريق سازندگان داخلي تامين مي کند.

یادداشت تحلیل
گفتمان
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6 گازیادداشت
پاکستانيهابهدنبالوارداتگازازترکمنستان

 »غام ســرور خان« در ديدار 
اجرايي  رئيس  آمانــوف«  ميرات  با »محمت 
شــرکت خط گاز »تاپي« بــر تکميل پروژه 
افغانستان،  ترکمنستان،  گاز  انتقال  لوله  خط 
پاکســتان و هند )TAPI( زودتر از موعد مقرر 

تاکيد کرده است.
به گفتــه وي اميدواريم کــه ماه مارس 
ســال ميالدي ۲۰۱۹، آييني در ارتباط با پروژه 
TAPI در اسالم آباد با حضور سران کشورهاي 
ترکمنستان، پاکســتان هند و افغانستان برگزار 
شــود.اين درحالي اســت که وزير نفت و منابع 
طبيعي پاکستان پيشــتر گفته بود، دولت جديد 
اين کشــور به رياست »عمران خان«، خواهان 
تکميل خط لوله صادرات گاز از ايران موسوم به 

»خط لوله صلح« است.
 تکميل خط لوله تاپي اواخر 2۰۱۹ در 

افغانستان و پاکستان
مدير ارشــد پروژه »تاپي« اخيرا گفته 
است، اين طرح اواخر سال ۲۰۱۹ ميالدي 
در افغانســتان و پاکســتان به پايان خواهد 
رســيد و به اين ترتيب اولين گاز از طريق 
خط لوله گاز تاپي اوايل سال ۲۰۲۰ ميالدي 
منتقل مي شــود.در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۵ 
ميالدي در حومه شــهر »مرو« در جنوب 
ترکمنســتان مراســم افتتاح خط لوله گاز 
تاپي با حضور »قربانقلي بردي  محمداف« 
رئيس جمهور ترکمنســتان، »اشرف غني« 
رئيس جمهور افغانســتان، »نواز شــريف« 
نخســت وزير پاکســتان و »محمد حميد 
انصاري« معاون رئيس جمهوري هند طي 
مراسمي برگزار شد.عمليات اجراي خط لوله 
گاز تاپي هم اکنون در خاک ترکمنســتان 
در حال ادامه اســت، اما اجراي آن در خاک 
افغانستان و پاکستان هنوز آغاز نشده و تنها 
کارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اين طرح در 
۲ کشــور مذکور در دست اجرا است. طول 
خــط لوله گاز تاپــي ۱۸۱۴ کيلومتر بوده و 
۲۱۴ کيلومتر آن از خاک ترکمنستان، ۷۷۴ 
کيلومتر از خاک افغانستان و ۸۲۶ کيلومتر 
از خاک پاکســتان تا مرزهاي کشــور هند 
عبور خواهد کرد.ظرفيــت انتقال اين خط 
ســاالنه ۳۳ ميليارد متر مکعب برآورد شده 
و قرار است تا سال ۲۰۱۹ ميالدي به طور 
کامل به بهره برداري برسد.۴ کشور حاضر 
در اين پروژه چندي پيش به توافق رسيدند 

که شرکت ملي گاز »ترکمن گاز« رهبري 
ايــن پروژه ۱۰ ميليــارد دالري را بر عهده 
بگيرد.ايــن تصميم در جلســه ويژه کميته 
رهبري خط لوله گاز تاپي که در تابســتان 
ســال ۲۰۱۵ در عشق آباد برگزار شد ، اتخاذ 
شد.شــرکت ملي گاز ترکمنســتان که به 
عنوان رهبر طرح تاپي انتخاب شــده، قرار 
است مديريت ســاخت و ساز، تأمين مالي، 
مالکيت و بهره  برداري از خط لوله گاز را بر 

عهده داشته باشد. 
بعيد است تاپي به نتيجه برسد

حميدرضا عراقي، مديرعامل پيشــين 
شــرکت ملــي گاز ايران بارهــا گفته بود، 
»بعيــد مي دانم که خط لولــه صادرات گاز 
تاپي عملياتي شود، اين مطلب سال گذشته 
در آســتانه آغاز به کار احداث اين خط لوله 

توســط بيژن زنگنه وزير نفت ايران نيز به 
زبان آورده شد.«عراقي معتقد بود با توجه به 
قرار گرفتن ايران در مرکز منطقه، کشورمان 
مي تواند در هر خط لوله انتقال گازي که از 
اطراف کشــور در حال عبور است، شريک 
شــود. مديرعامل سابق شرکت ملي گاز در 
عين حــال اين را هم گفته بــود که ما به 
ترکمنســتان اعالم کرده ايم که اماده انتقال 
گاز اين کشور به پاکستان هستيم، اما هنوز 
پاســخ ترکمنستان اعالم نشده است.ظاهرا 
بزرگترين سوال مســئوالن وزارت نفت در 
اينکــه معتقدند اين خط لولــه ۱۰ ميليارد 

دالري به سرانجام نمي رسد، موضوع تامين 
مالي براي احداث آن که عربســتان و ديگر 
هم پيمانان آمريکا رســما براي احداث اين 
خط لوله قول مساعد داده اند، به شرط آنکه 
ايــران در اين خط لوله دخالــت نکند و با 
احداث اين خط لوله ايران را از بازارهاي گاز 
شرق آســيا خارج کنند.البته روند مذاکرات 
ايران با کشورهاي شرق آسيا براي صادرات 
گاز به اين کشــورها با توجــه به اينکه در 
طول چند ســال اخير مذاکرات جدي براي 
آن صورت نگرفته، گواه اين مســئله است. 
هر چند که مســئوالن عالــي رتبه صنعت 
نفت بارها و بارها بگويند بعيد است خط لوله 
که  کشورهايي  شود.شــرايط  اجرايي  تاپي 
قرار اســت اين خط لوله از خاک شان عبور 
کند، نشان مي دهد عزم جدي براي احداث 
ايــن خط لوله دارند، زيرا وضعيت انرژي در 
اين کشورها شرايط مساعدي ندارد و ايران 
اگر قدرت چانه زني خود را البته نه با مفت 
فروشي گاز باال برد، مي تواند گاز خود را به 
اين کشــورها در کنار وجود خط لوله تاپي 
صادر کند.اگر قرار اســت روندي منفعالنه 
صنعــت نفت ايران در مــورد بازارهاي گاز 
شرق آسيا مثل چند سال گذشته ادامه يابد، 
به جرات مي توان گفت، تاپي براي هميشه 
ايران را از صادرات گاز به شرق کشور حذف 

خواهد کرد.
نگاهي به تاريخچه

روزي کــه قــرارداد صــادرات گاز 
ايران به پاکســتان امضا شد و پاکستان با 

کارشــکني هاي خــود اعالم کــرد پولي 
براي ســاخت خط لوله در کشورش ندارد 
مسئوالن ســابق وزارت نفت با اختصاص 
۵۰۰ ميليون دالر از منابع خود به پاکستان 
اعالم کردند شرکت هاي ايراني کار ساخت 
خط لوله و تأسيسات را در خاک اين کشور 
بر عهده مي گيرند تا ۵۰۰ ميليون دالر وام 
اختصاص داده شده در صورت حساب هاي 
گازي ارســالي بــراي اســالم آباد ثبت و 
دريافت شود.اين اقدام ايران از آنجا نشات 
گرفت که پاکســتان بهانه هاي بسياري را 
مي آورد هرچند که يک قرارداد رسمي ميان 
دو کشــور وجود داشــت و عــزم وزارت 
نفت براي اجرايي کــردن صادرات گاز به 
همسايه شــرقي خود باعث شــد تا همه 
ســرعت گيرهاي موجود از سر راه برداشته 
شــود.با توجه به اينکه قرارداد رسمي ميان 
پاکستان و ايران امضا شده و طرفين متعهد 
به اجراي تعهــدات خود بودند وزارت نفت 
يک قدم بيشــتر برداشت تا گاز ايران را به 
اســالم آباد برساند ولي ســال ۹۲ و زماني 
که زنگنه وزير شــد بالفاصلــه وام ۵۰۰ 
ميليون دالري فراموش شــد و وزير نفت 
روند صادرات گاز به پاکســتان را متوقف 
کرد.اين اقدام موجب شد تا پاکستاني ها با 
خيالي راحت به ســمت واردات گاز از قطر 
و ترکمنســتان برنامه ريزي و حرکت کنند 
که اين دو کشــور دو رقيب اصلي ايران در 
منطقه هستند؛ اما واکنش وزير نفت به انتقاد 
کارشناسان چه بود؟ وي گفت ما مي دانيم 

که پاکستان پولي براي پرداخت ندارد و به 
همين دليل از تکميــل خط لوله صادراتي 
صرف نظر کرديم! اين گفته شبيه به همين 
موضع چند وقت پيش خودش بود که گفت 
بعيد اســت تاپي اجرايي شود.پاکستاني که 
به گفته وزير نفت پولي براي پرداخت ندارد 
گاز طبيعي مايع يا LNG گران تري نسبت 
به گاز ايران به صورت نقدي مي خرد و حاال 
مي خواهد مشتري گاز ترکمنستان شود. با 
تصميم شتابزده زنگنه در حوزه صادرات گاز 
به پاکستان و بســته شدن بازار اين کشور 
به روي گاز ايران، حاال بايد افسوس خورد 
که به دليل عدم درک صحيح مســئوالن 
کشــور از منافع بلندمدت کشور بازارهاي 
صــادرات گازي ايران از دســت مي رود.
فرصت سوزي ايران در صادرات گاز ايران 
به پاکستان زماني تأسف برانگيزتر است که 
در مراسم احداث خط لوله ۱۸۰۰ کيلومتري 
تاپي ســخنگوي طالبان هم حضور دارد و 
از اراده طالبان براي تأمين امنيت اين خط 
لوله مي گويد. ذبيح اهلل مجاهد، ســخنگوي 
طالبان هــم گفته، اين گروه امــاده تامين 
امنيت خط لوله تاپي اســت.وي گفت: »ما 
آماده حفاظت از تاپي هســتيم. اين پروژه 
خوب و بــراي اقتصاد افغانســتان مهم و 
افغانستان  اســت.«رئيس جمهوري  حياتي 
نيز در مراسم آغاز ســاخت خط لوله تاپي 
در خاک افغانستان گفت: »اميدواريم نسل 
بعدي ما اين خط لوله را به عنوان شالوده اي 
از يک موضع مشــترک در منطقه ما ببيند 
که هدف از آن بهبود وضعيت اقتصاد، ايجاد 
شغل و افزايش امنيت است.«رئيس جمهور 
افغانســتان و نخست وزير پاکستان که خود 
روزي طرفدار واردات گاز از ايران بوند همه 
و همه از تعهد خود به تاپي گفته و رســمًا 
اعالم کردند تا آخريــن مرحله به تعهدات 
خود پاي بند هســتند. همه چيــز براي اين 
کشورها مهياست و تا کمتر از ۴ سال ديگر 
صادرات گاز به اين کشــورها آغاز خواهد 
شد. به نظر مي رسد مسئوالن اين کشورها 
باتجربه هــاي ناچيز در برابر تجارب وزارت 
بيــژن نامدار زنگنه به درســتي منافع ملي 
خود را درک کرده اند. در مقابل، وزير نفت 
جمهوري اسالمي ايران مي گويد، بعيد است 

تاپي اجرايي شود.

نيازگازيعراق،خيزآمريکاوعربستانو
ضرورتهوشياريايران

احمد محبي
کارشناس انرژي

خيز آمريکا و عربســتان براي تصاحب بــازار گاز عراق که با هدف 
کاهش نفوذ اقتصادي ايران در عراق و ايجاد بازاري جديد براي خود است، 
اگرچه راه به جايي نخواهد برد اما نيازمند توجه و هوشــياري کشــورمان 
است. نياز روزافزون عراق به گاز به دليل توسعه ظرفيت هاي نيروگاهي اين 
کشــور در حال افزايش است. نيازي که ايران مي تواند مبدا مطمئني براي 
تامين آن به شمار رود. پس از تثبيت اوضاع سياسي اين کشور، دولتمردان 
عراقي براي ايجاد و توســعه زيرساخت هاي عمراني و انرژي خود به دنبال 
منابع گازي بودند که با توجه به همسايگي با ايران – دومين دارنده ذخاير 
گازي جهان – مذاکرات صادرات گاز به اين کشــور در دولت نهم آغاز شد 
و نخستين قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پيش از روي 
کارآمدن دولت يازدهم امضا شد. طبق اين قرارداد خط لوله اي احداث شد 
که ظرفيت صادرات ۳۵ ميليون مترمکعب گاز طبيعي در روز را دارد اما هم 
اکنون حدود ۲۵ ميليون مترمکعب در روز به عراق صادر مي شود.مذاکراتي 
که پيشتر براي صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نيز در سال ۹۴ به قرارداد 
منعقد شد و ايران براي تامين ۲۵ ميليون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. 
ايــن خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفيت خود فعال اســت و روزانه ۵ ميليون 
مترمکعب گاز به بصره مي رســاند.مدت اين قرارداد، شش ساله و ظرفيت 
آن ۶۰ ميليون مترمکعب در روز است که باعث شده عراق، مشتري اصلي 
گاز ايران روي کاغذ باشد. با وجود اينکه اصوال در قراردادهاي صادرات گاز 
مدت زمان قرارداد ۲۰ تا ۲۵ ســاله است اما اين کشور به دليل عدم چشم 
انداز دقيقي که در سياست و اقتصاد خود داشت، مدت زمان قرارداد را شش 

ساله تعيين کرد.
ال.ان.جي؛ پيشنهاد جذاب چشم آبي ها

آمريکا در صدد است با فشار بر دولت عراق، اين کشور را براي قطع 
واردات گاز از ايران مجاب کند، به همين منظور آمريکا حتي به اين کشور 
اعالم کرده حاضر اســت با ايجاد تاسيســات دريافت ال ان جي، گاز اين 

کشور را تامين کند.
با توجه به زيرســاخت هاي ضعيف برقي عــراق و قطع جريان برق 
طي يک ســال گذشــته، ناآرامي ها در بصره به اوج خود رسيد؛ اندکي بعد 
حيدرالعبادي اعالم کرد براي تامين انرژي مورد نياز اين کشور با عربستان 
همکاري هاي جدي را آغاز خواهد کــرد. چند هفته پيش نيز خالد الفالح، 
وزير انرژي عربستان با سفر به بغداد، اين مذاکرات را آغاز کرد و از آمادگي 
کشورش براي تامين نيازهاي عراق خبر داد، عربستان در گذشته نيز براي 
جلوگيري از توسعه همکاري هاي پاکستان با ايران پيشنهادات جذاب نفتي 

به اين کشور ارائه کرد.
تيري که به خطا مي رود

آمريکا و عربســتان مي خواهند با قطع صــادرات گاز ايران به عراق 
طي چند سال آينده، به دو هدف عمده دست پيدا کنند. نخست آنکه عمق 
نفوذ راهبردي سياســي – اقتصادي ايران را در عراق کاهش دهند و ديگر 
آنکه بازارهاي جديدي براي خود ايجاد کنند. اما با توجه به روابط حســنه 
ديپلماتيک ايران و عراق و همچنين اقتصادي بودن واردات گاز از ايران به 
داليل مختلف، آنها به هدف خود دست نمي يابند. از سوي ديگر آمريکا در 
تالش اســت با ايجاد اختالل در تسويه پول گاز ايران، اختالف عميقي را 
ميان بخش سياسي و اقتصادي جمهوري اسالمي ايران ايجاد کند به اين 
صورت که بخش اقتصادي کشور ادامه صادرات گاز به عراق را به دليل عدم 
دسترسي به پول گاز، غيرمنطقي مي داند؛اما نقد کردن پول گاز، راهکارهاي 

خاص خود را دارد.
منابع گاز عراق

طبق آخرين آمار رسمي، ۸۲ درصد برق عراق، از گاز تامين مي شود 
که اين رقم در ســال ۲۰۲۷ ميالدي به ۸۴ درصد خواهد رسيد. عراق طي 
دو سال آينده سه نيروگاه جديد را به مدار خواهد آورد که به دليل عدم تامين 
گاز مورد نياز آن، به سمت جمع آوري گازهاي همراه از ميادين نفتي خود 
روي آورده اســت تا پس از پايان يافتن قرارداد خود با ايران، از اين منابع 
بهــره ببرد. با اين وجود اما عراق همچنان با کمبود گاز مواجه خواهد بود؛ 
هم اکنون عراق در مجموع دو قراردادي که با ايران منعقد کرده اســت از 
۵۰ درصد ظرفيت دو خط لوله استفاده مي کند که مهم ترين دليل آن، نبود 

نيروگاه هاي جديد براي مصرف گاز و تبديل آن به برق است.
چهار کانال تامين گاز عراق در بن بست

عراق براي تامين گاز مورد نياز خود جهت توليد برق، چهار راه بيشتر 
ندارد؛ اول؛ از گازهاي همراه ميادين نفتي خود اســتفاده کند، دوم؛ قرارداد 
خود با ايران را تمديد کند. ســوم؛ از ال ان جي و سوخت  مايع بهره ببرد و 
آخرين راهکار نيز استفاده از ذخاير گاز اقليم کردستان است. گازهاي همراه 
ميادين نفتي اين کشور در صورت محقق شدن اهداف در نظر گرفته شده، 
مي تواند روزانه ۳۵ ميليون متر مکعب گاز تامين کند؛ استفاده از ال ان جي 
نيز براي اين کشور هزينه زا، زمان بر و غيرمطمئن است. کردستان نيز به 
هيچ عنوان مورد عالقه حکومت مرکزي نيســت چرا که وابستگي به گاز 
کردســتان، قدرت اين اقليم را براي فشار بر دولت مرکزي جهت پذيرش 
خواسته هايش افزايش مي دهد. بر اساس گفته هاي اين کارشناس انرژي، 
روس ها نيز با انعقاد قراردادهاي گازي در کردستان، قصد دارند با توليد گاز 
از ميادين اين اقليــم و احداث يک خط لوله، آن را به ترکيه صادر کرده و 
جــاي پاي خود را در بازار گاز ترکيه محکم تر کنند. به اين ترتيب مي توان 
گفت ســاده ترين و بهترين منبع تامين گاز عراق، جمهوري اسالمي ايران 
است که دولت مي تواند با فعال تر کردن ديپلماسي خود در عراق، هم اين 
کشور را براي دسترسي راحت تر به منابع گازي کمک کند و هم به صورت 

غيرمستقيم گاز خود را به کويت صادر کند.
دولت براي بخش خصوصي آستين باال بزند

دولت ايران مي تواند با تسهيل ورود بخش خصوصي به عراق براي 
ساخت نيروگاه هاي برق و يا نوســازي نيروگاه هايي که از مدار توليد برق 
خارج شــده اند، نقش گاز ايران را در اين کشــور افزايــش دهد، آمريکا و 
عربستان به خوبي از اهميت گاز ايران در دور زدن تحريم ها آگاه و بشدت 
در تالش هســتند تا اين کشــور را براي قطع واردات گاز از ايران متقاعد 
کنند. به نظر مي رسد بايد نگاه راهبردي به صادرات گاز تقويت شود بويژه 
در خصوص عراق که از اهميت دوچنداني نسبت به ساير کشورها برخوردار 
اســت؛ ضرورت واگذاري اين امور به مجموعــه اي هماهنگ از نهادهاي 

حاکميتي و دولتي، مي تواند حفظ بازار عراق را تضمين کند.

با هدف معرفي مفاخر ادب فارسي؛

محفل ادبي شب نظامي گنجوي در 
سرخس برگزار شد

 رييس انجمن زبان و ادبيات پارســي 
شرکت پااليش گاز شهيد هاشــمي نژاد از برگزاري 
پنجمين محفل ادبي با هدف معرفي مشاهير فرهنگ 

و هنر ايران زمين خبرداد.
به گــزارش دانش نفــت به نقــل از روابط 
عمومي شــرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد، امير 
وحيد حبيبي با اعالم اين خبر افزود: در برنامه هاي 
گذشــته اين انجمن محافل ادبي با معرفي حضرت 
حافظ، موالنا، ســعدي و فردوسي برگزار شده است 
که شــاهد اســتقبال عالقمندان به فرهنگ و هنر 
پارسي بوده ايم.وي تصريح کرد: اين انجمن هر ساله 
به معرفي يکي از مفاخــر ادبي ايران مي پردازد که 
پنجمين محفل آن به معرفي حکيم نظامي گنجوي 
اختصــاص يافت.حبيبي در ادامه هــدف برگزاري 
گراميداشت حکيم نظامي گنجوي را شناساندن اين 
شــاعر فرهيخته قرن ششــم به ايرانيان در سراسر 
کشــور عنوان و بيان کرد: کشــورهاي همسايه در 
برهه هاي مختلفي درصدد هســتند تــا مفاخر نام 
آشناي ايراني را به نام خود ثبت نمايند از جمله دولت 
باکو که چند دهه درصدد مصادره نظامي گنجوي بنام 

شاعري ترک زبان و اهل کشور آذربايجان است در 
صورتي که حکيم نظامي گنجوي اصالتي تفرشــي 
دارد و به گفته خود در روستايي به نام ) تا ( زاده شده 
است.رييس انجمن زبان و ادبيات پارسي پااليشگاه 
گاز هاشــمي نژاد تاکيد کرد: همچنين در اين مراسم 
فرهنگي و هنري اســتاد انديشه قديريان از اساتيد 
بنام دانشگاه فردوسي مشــهد به معرفي زندگي و 
انديشه هاي حکيم نظامي گنجوي در قالب ابياتي که 
از ديــوان وي انتخاب کرده بود پرداخت.وي اضافه 
کرد: در اين محفل ادبي با دعوت از گروه موسيقي 
بامداد مشهد، قطعاتي از موسيقي سنتي ايراني نواخته 
شد که اين برنامه با اســتقبال بي نظير کارکنان و 

خانواده هاي اين مجتمع گازي همراه بود.

با هدف حمايت از حوزه فرهنگ و هنر صورت گرفت ؛

بازديد معاون فرهنگي ارشاد خراسان 
رضوي از پروژه هاي فرهنگي 

اداره   معــاون فرهنگي و مطبوعاتــي 
کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوي از پروژه هاي 
گاز شهيد هاشــمي نژاد،  پااليش  فرهنگي شــرکت 
در راســتاي حمايت از اصحاب حوزه فرهنگ و ادب 
شهرستان سرخس در مجتمع مسکوني شهيد مهاجر 

بازديد کرد.
به گــزارش دانش نفــت به نقــل از روابط 
عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد، دکتر 
افشــين تحفه گر در اين خصوص گفت: اســتان 
خراسان رضوي قدمت ديرينه اي در حوزه فرهنگ و 
هنر دارد و امروز شاهد آثار هنرمندان در بخش هاي 
مختلف شــامل هنرهاي نمايشي، آموزش عکاسي، 
شعر و ادب هســتيم.وي اظهارداشت: خوشبختانه 
در حوزه هــاي مختلف فرهنگــي، هنري فرصت و 
بسترهاي خوبي براي رشد و بالندگي حوزه هنر در 
شــهر سرخس وجود دارد و مديران شرکت پااليش 
گاز شهيد هاشــمي نژاد توجه ويزه اي نسبت به اين 
حوزه دارند.دکتر تحفه گر تصريح کرد: عالقه مندي 
جدي از ســوي مديران اين مجتمع گازي نسبت به 
حوزه فرهنگ و هنر در ســطح شهرستان سرخس 

وجود دارد و امروز شــاهد برپايي نمايشگاه عکس، 
برگزاري پانزدهمين نمايشــگاه کتاب، افتتاح کافه 
کتاب هستيم.اين مقام مسئول خاطر نشان ساخت: 
خوشــبختانه با همت مديران پااليشــگاه شــاهد 
راه اندازي نخســتين کافه کتاب شهرستان سرخس 
با هدف توسعه فرهنگ کتابخواني در سطح جامعه 
هســتيم تا مردم بتوانند از چنين فضاهاي فرهنگي 
اســتفاده نمايند. معاون فرهنگي و مطبوعاتي اداره 
کل فرهنگ و ارشاد استان در پايان تاکيد کرد: ما به 
عنوان نماينده اداره کل ارشاد خراسان رضوي آماده 
هرگونه همکاري با ادارات شهرستان در زمينه هاي 

فرهنگي و هنري هستيم.

درحاليوزيرنفتپاکستانگفته

است،خطلولهتاپيزودتراز

موعدمقرردرپاکستانبهاتمام

ميرسدکهمسئوالنايرانيبارها

وبارهاگفتهاند،بعيداست

خطلولهتاپياجراييشود

خط انتقال گاز کهنوج - جيرفت قبل از زمستان به بهره برداري مي رسد
 خط لوله ۷2 کيلومتري کهنوج - جيرفت آخرين مراحل ســاخت 
خود را پشــت ســر مي گذارد تا مردم جيرفت در فصل زمستان از نعمت گاز 

طبيعي ايمن و ارزان بهره مند شوند.
بــه گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملي گاز ايــران، فرهاد 
حســني، مجري طرح خطوط انتقال گاز شــرکت مهندســي و توسعه گاز 
دربــاره راه اندازي خط انتقال گاز جديد از مســير کهنوج به جيرفت گفت: 
با پايان جوشــکاري خط لوله ۷۲ کيلومتــري کهنوج - جيرفت، اين پروژه 

اکنون در مرحله تســت قرار دارد که تالش مي کنيــم پيش از آغاز فصل 
زمســتان، مردم جيرفت از نعمت گاز برخوردار شوند.وي درباره مزيت هاي 
گازرســاني به جيرفت اظهار کرد: اســتان کرمان از استان هاي مهم براي 
توسعه صنايع است و اکنون با گازرساني به جيرفت، زمينه شکوفايي صنايع 
و اشــتغال زايي براي جنوب اين استان فراهم مي شود.مجري طرح خطوط 
انتقال گاز شــرکت مهندسي و توسعه گاز، هدف از اجراي اين طرح را رفع 
محدوديت مصرف گاز استان کرمان عنوان کرد و ادامه داد: با بهره برداري 

از ايــن خط انتقال گاز، از محدوديت هاي مصارف خانگي، صنعتي، خدماتي 
و نيروگاهي در اســتان کرمان کاسته مي شود.حســني ارزش اين پروژه را 
بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان اعالم کرد و افزود: در مســير خط لوله کهنوج 
- جيرفت، دو شــهرک صنعتي فارياب و جيرفت قــرار دارند که با گازدار 
شــدن منطقه، از مصرف بي رويه سوخت فســيلي مايع در اين شهرها نيز 
 جلوگيري مي شود و گامي به سوي رونق اقتصادي و آباداني منطقه برداشته

 خواهد شد.
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۷ پتروشیمی

معاونوزيرنفتتاکيدکرد:

رفعموانعتکميلطرحهاازسياستهاي
شرکتمليصنايعپتروشيمياست

حمايتشرکتمليصنايعپتروشيمياز
سرمايهگذاريبخشخصوصي

صنايــع  ملــي   شــرکت 
پتروشــيمي مي تواند به عنوان يک 
فرآيند ســرمايه گذاري  حامــي در 
بخش خصوصي به منظور کاهش 
حضور  ســرمايه گذاري  ريســک 
نهادهاي  نقش  يابد. درخصــوص 
سرمايه گذاري  مقوله  در  حاکميتي 
خصوصي  بخش  گفت:  بايســتي 
و  به ويژه شــرکت هاي کوچک  و 
متوســط اروپايي و بعضي شرکت هاي بزرگ آســيايي تمايل دارند 
که شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي به دليل حاکميتــي بودن، در 
ســرمايه گذاري هاي صنعت پتروشيمي با ميزان مشارکت باال حضور 
داشته باشــد. براساس قانون، شــرکت ملي صنايع پتروشيمي اجازه 
ســرمايه گذاري ندارد و فقط در موارد خاص مشخص شده در قوانين 
مجاز به ســرمايه گذاري است، NPC تمايل و اعتقاد دارد که بخش 
خصوصي به يک پختگي الزم دســت يافتــه و خودش مي تواند در 
جهت مديريت ريسک هاي مرتبط با ســرمايه گذاري و مشارکت با 
شــرکت هاي خارجي با حمايت اين شرکت گام بردارد. دولت تمايل 
دارد که بخش خصوصي ســهم بيشتري در ســرمايه گذاري داشته 
باشد. با اين حال ممکن است به  نظر برسد که استفاده از توانمندي ها 
و دانش فني داخلي براي بخش خصوصي ريســک بزرگي داشــته 
باشــد. بر همين اساس شــرکت ملي صنايع پتروشيمي مي تواند به 
عنوان يک حامي در فرآيند ســرمايه گذاري، استفاده از توانمندي ها 
و دانش فني داخلي حضور يابد. به عنوان مثال براي کاهش ريسک 
ســرمايه گذاري در طرحي خاص با اســتفاده از دانش فني داخلي، 
حامي قرارداد سرمايه گذار با شرکت پژوهش و فناوري باشد. اميدوارم 
در جهت حمايت عملي از اقتصاد مقاومتي و استفاده از ساخت داخل، 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي بتواند با رعايت قوانين کشور، به عرصه 
سرمايه گذاري به عنوان حامي اين گونه پروژه ها نيز ورود داشته باشد. 
به اعتقاد من، با اين رويکرد، حضور شرکت ملي صنايع پتروشيمي در 
فرآيند ســرمايه گذاري در اين صنعت به توســعه آن کمک مي کند 
و ســاخت و توليد طرح را سرعت مي بخشــد. هم اکنون تعدادي از 
شــرکت هاي خارجي در حال بررســي پروژه هاي سرمايه گذاري در 
ايران با ديد باز و با در نظر گرفتن تحوالت بين المللي هســتند و با 
باز شــدن کانال ويژه مالي يــا SPV نه تنها در حوزه نفت، بلکه در 
حوزه پتروشيمي نيز به طور قطع يک سهولت در مشارکت به معناي 
تامين تجهيزات خاص و سرمايه گذاري خارجي شرکت هاي کوچک 

و متوسط اروپايي فراهم خواهد شد.

ضرورتسرمايهگذاريبخشخصوصيدر
توسعهصنعتپتروشيمي

پتروشيمي با  صنعت  توسعه 
ســرمايه گــذاري و مشــارکت 
برنامه  مي تواند  خصوصي  بخش 
اين  براي  شده  انجام  ريزي هاي 
صنعت پيشــرو را شتاب بخشد. 
صنعت پتروشيمي صنعتي درآمدزا 
و پرســود براي کشــور اســت، 
پتروشيمي جزو صنايع مادر کشور 
محسوب مي شــود که کمک به 
رشد و توسعه آن از طرق مختلف همچون دولتي و بخش خصوصي 
ضروري است. شــرکت هاي پتروشيمي درصد بزرگي از ارز صادرات 
غيرنفتي کشور را تامين مي کنند، اين صنعت امروز به سرمايه گذاري 
و تکنولوژي هاي پيشــرفته نيازمند اســت، در صورت فراهم شدن 
شــرايط و تسهيل فرايند حضور سرمايه گذاران، اين صنعت مي تواند 
ميزبان سرمايه گذاري هاي گســترده داخلي و خارجي باشد. بايد از 
ظرفيت هاي صنعت پتروشيمي به نحو شايسته استفاده کرد، صنعت 
پتروشيمي کشورمان به دليل مزيت خوراک، گاز ارزان، نيروي انساني 
متخصص و مجرب و وجود زيرســاخت هاي مطلوب از جذابيت هاي 
بااليي براي ســرمايه گذاري برخوردار اســت. اگر به توسعه صنايع 
پتروشــيمي با برنامه ريزي مشخص در کشــور اهميت مناسب داده 
شود، بسياري از چالش هاي اقتصادي برطرف مي شود و اين صنعت 

مي تواند نقش پررنگ تري در توسعه اقتصادي کشور ايفا کند.

 معــاون وزيــر نفــت در امور 
پتروشيمي، رفع موانع و چالش هاي پيش روي 
طرح هــاي در حال اجرا را از سياســت هاي 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي عنوان کرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي، بهزاد 
محمــدي صبــح روز چهارشــنبه، ۲۱ 
آذرماه در بازديــد از طرح دي آريا پليمر 
در شهرســتان خمين با اشاره به مناسب 

بودن پيشرفت فيزيکي اين طرح گفت: 
يکي از سياست هاي شرکت ملي صنايع 
پتروشــيمي حمايت از طرح هاي در حال 
اجرا و همچنين کمــک به رفع موانع و 
پروژه هاست. اين  پيش روي  چالش هاي 
وي ضمن تاکيد بر پيگيري مشــکالت 
تاميــن خــوراک اين طــرح ۱۷۵ هزار 
تنــي، خواســتار توجه بيشــتر مجري 
طرح به مقوله هاي مهندســي، فرآيند و 

به منظور تســريع در عمليات  پايپينگ 
 راه انــدازي و بهره بــرداري کامل پروژه

 شد.
توليد آزمايشي سال آينده آغاز مي شود

حميد کبيري، مجري طرح دي آريا 
پليمر، پيشــرفت اين پروژه را ۷۵ درصد 
اعالم کــرد و گفت: اواخر ســال آينده 
توليد آزمايشــي اين طرح آغاز مي شود 
و براســاس مجوز، اين پــروژه خوراک 

خود را از پااليشگاه هاي شازند و اصفهان 
تامين خواهد کرد.طرح دي آريا پليمر به 

منظور ايجاد ارزش افزوده، ظرفيت توليد 
۱۲ گريد کامپاند از پلي پروپيلن را دارد.

مديرعامل منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان خبر داد:

6 متقاضي براي احداث پتروشيمي در منطقه ويژه پارسيان
 مديرعامل منطقه ويژه صنايع 
انرژي بر پارســيان با بيان اينکه توسعه و 
پيشــرفت پروژه هاي عمراني در پارسيان 
شتاب گرفته است، گفت: 6 متقاضي براي 
احداث پتروشيمي در منطقه پارسيان وجود 
دارد که تاکنون دو متقاضي مجوز گرفته اند.

به گزارش دانش نفــت به نقل از 
اقتصادي  ويــژه  عمومي منطقه  روابــط 
صنايع انرژي بر پارسيان، حسن شاهرخي 
با بيان اينکه منطقه ويژه صنايع انرژي بر 
پارسيان به عنوان يکي از قطب هاي مهم 
پتروشــيمي. فوالد و آلومينيوم در جنوب 
کشور به شــمار مي رود، بيان داشت: با 
همت و تالش مجموعه ايميدرو، حمايت 
اســتاندار هرمزگان و همــکاران منطقه 
ويژه صنايع انرژي بر پارسيان پروژه هاي 
پيشــرفت  ايــن منطقــه  زيرســاختي 
چشم گيري داشته است.شاهرخي با اشاره 
به عملکرد موفقيت آميز و فراتر از انتظار 
در اجراي پروژه ها، عنوان کرد: جذب نيرو 
و افزايــش آمار اشــتغال در منطقه ويژه 
پارسيان در حاليست که اشتغال مستقيم 
در اين منطقه در پايان سال ۱۳۹۵ حدود 
۱۰۰ نفر و در پايان ســال ۱۳۹۶ حدود 
۱۰۰۰ نفر بوده و اکنون در ۹ ماه نخست 
ســال ۱۳۹۷ به ۲۰۰۰ نفر رسيده است.
وي با بيان اينکــه در اجراي پروژه ها از 
برنامه زمان بندي جلو هســتيم، عنوان 
کرد: در آســتانه چهل و يکمين سالگرد 
براي  اســالمي ايران  شکوهمند  انقالب 
بيــش از ۲ هزار شــاغل در منطقه ويژه 
پارسيان جشن خواهيم گرفت.مديرعامل 
منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارســيان با 
اظهار اينکه اين منطقه در مسير شتابان 
توسعه و پيشرفت قرار دارد، اذعان داشت: 
نخســتين و بزرگترين بنــدر تخصصي 
صنايــع معدنــي و پتروشيمي کشــور با 
ايجاد ۱۹ پســت اسکله با ظرفيت تخليه 
و بارگيــري ۴۰ ميليون تــن در منطقه 
ويژه پارســيان در حال ساخت است که 
مي تواند به عنوان يکي از دســتاوردهاي 
مهــم جمهوري اســالمي ايران در زمان 
تحريم ها از آن نام برد.وي خاطرنشــان 
کرد: اولويت نخست جذب و بهره گيري 

استان  و  بومي پارســيان  از ظرفيت هاي 
هرمزگان است، طي ۲ سال اخير اولويت 
با جذب نيروهاي بومي در تمامي رده هاي 
نيــاز منطقه ويژه پارســيان بوده  مورد 
اســت که خوشــبختانه در ايــن حوزه 
عملکرد مثبت و قابل قبولي داشــته ايم.

شــاهرخي با بيان اينکــه قانون جذب 
۵۰درصدي نيروي هــاي بومي را تکليف 
کرده است، ابرازداشــت: عليرغم قوانين 
و مصوبات مجلــس، تالش مجموعه بر 
جذب حداکثري نيرو از ســاکنان استان 
هرمزگان بوده اســت که طبق آمار بيش 
از ۵۰ درصد نيروهاي شــاغل در منطقه 
ويژه بوميان استان هرمزگان هستند.وي 
تاکيد کرد: با نوع نــگاه حمايتي وزارت 
صمت و ايميدرو به طور حتم اين منطقه 
عالوه بر منافع اقتصادي، منافع اجتماعي 
و فرهنگي مناســبي را براي مردم در بر 
خواهــد داشــت.مديرعامل منطقه ويژه 
صنايع انرژي بر پارسيان خاطرنشان کرد: 

در افق منطقه ويژه پارسيان اشتغال بيش 
از ۶۰ هزار نفر به صورت مستقيم و ۲۷۰ 
هزار نفر به صورت غيرمســتقيم شــغل 
ديده شده اســت.مديرعامل منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي بر پارســيان اضافه کرد: 
موقعيت مکاني، جغرافيايي و دسترســي 
آزاد به آبهاي بيــن المللي، معافيت هاي 

مالياتــي و گمرکــي، بنــدر تخصصي 
نياز  واردات و صادرات کاالهــاي مورد 
ســرمايه گذاران، دسترســي مطمئن به 
جاده هاي ترانزيتي و همجواري با پارس 
جنوي بخشــي از ظرفيت هاي مورد نظر 
و درخواســت ســرمايه گذاران است که 
مي تواند هزينه سرمايه گذاري را کاهش 
و سودآوري مناســبي را براي آنها در بر 
داشته باشدشــاهرخي با اشاره به ذخاير 
انرژي ايــران و قطر تصريح کرد: تامين 
خوراک ســرمايه گذاران و خطوط لوله 
گاز کــه از فاصله ۵۰ متري منطقه ويژه 
عبــور مي کند مي تواند ســرمايه گذاران 
ساير صنايع را براي حضور در اين منطقه 
ترغيب  کشــور  اقتصادي  اســتراتژيک 
کند.شاهرخي با اشــاره به مصوبه طرح 
آمايش نواحــي تاثير پذير از منطقه ويژه 
اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان گفت 
وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکي، ارتباطات و فناوري اطالعات، 
کشــور، آموزش و پــرورش، نيرو، راه و 
شهرســازي، جهاد کشاورزي، فرهنگ و 
ارشاد، کار، رفاه و امور اجتماعي، وزارت 
دفاع و ســازمان هاي محيط زيســت و 
ميراث فرهنگي بايد خــود را براي يک 

اتفاق بزرگ در کشور آماده کنند چراکه 
براي توسعه متوازن بايد تمام دستگاه ها 
بــه وظايف خود عمل کننــد تا در آينده 
شــاهد پديده هــاي ضد توســعه اي و 
آســيب هاي اجتماعي متاثر از توســعه 
صنعتي نباشــيم.مديرعامل منطقه ويژه 
پارســيان درخصوص سرمايه گذاري در 
منطقه ويژه پارســيان اظهارداشــت: ۶ 
متقاضي حوزه پتروشــيمي جهت سرمايه 
گذاري مراجعه کرده اند که دو مورد موفق 
بــه اخذ مجوزهاي الزم از وزارت نفت و 
شــرکت ملي صنايع پتروشيمي شده اند.

ازاين تقاضاي ســرمايه  همچنين پيش 
توليد  فــوالد،  مجتمع  احــداث  گذاري 
آلومينا، نيروگاه و توليد آب شيرين از دريا 
توسط ســرمايه گذاران بخش خصوصي 
در منطقه ويژه ارايه شده است.بر اساس 
سياست هاي برنامه چهارم توسعه از سال 
۱۳۸۴ مطالعات مکانيابي استقرار صنايع 
انرژي بر در راســتاي جلوگيري از خام 
فروشــي گاز طبيعي، توليد محصوالت 
با ارزش افزوده بيشــتر، تکميل زنجيره 
توليد پتروشــيمي و فوالد از مواد اوليه تا 
افزايش صادرات  و  نهايــي  محصوالت 
غيرنفتــي آغاز شــد.صنايع انرژي بر به 

آن گــروه از صنايع اطالق مي شــود که 
ســهم انرژي مصرفي آنها در هزينه هاي 
تمام شــده محصول نهايي، نســبت به 
ديگر عوامل توليد در مقايســه با صنايع 
ديگر باال بــوده و نقش تعيين کننده اي 
در قيمــت نهايي محصول آنها داشــته 
باشــد، از قبيل صنايع پتروشيمي، فوالد 
و آلومينيوم.از اين رو منطقه ويژه صنايع 
انرژي بر پارســيان با مساحتي قريب به 
۱۰ هزارهکتار در ۳۰ کيلومتري شــرق 
عســلويه، در منتهي اليه غربي اســتان 
هرمزگان و مرز ســه اســتان هرمزگان، 
بوشــهر و فارس به عنــوان گزينه هاي 
محل اســتقرار صنايع انرژي بر انتخاب 
گرديــد و متعاقبــا در ســال ۱۳۸۹ اين 
منطقه ويژه اقتصادي به تصويب هيئت 
محتــرم وزيــران و نماينــدگان محترم 
مجلس شــوراي اسالمي رســيد.منطقه 
ويژه صنايع انرژي بر پارســيان با هدف 
اســتقرار و توليد ۴ ميليون تن فوالد، ۱۸ 
ميليون تن محصوالت پتروشيمي، ۶۰۰ 
هزار تن آلومينيوم و ۴ ميليون تن آلومينا، 
۴۳۰۰مگاوات برق در سال و احداث بندر 
پارســيان با ظرفيت تخليــه و بارگيري 
ســاالنه ۴۰ ميليون تن و تاسيسات آب 
شــيرين کن که نياز به ســرمايه گذاري 
بالــغ بــر ۳۷.۴ ميليــارد دالر در بخش 
غيردولتي که حدودا معــادل ۱۴۰ هزار 
ميليــارد تومــان خواهد داشــت ،که در 
نهايت اشتغال مستقيم براي ۶۰هزار نفر 
و اشــتغال غير مستقيم براي حدود ۲۷۰ 
هزارنفر ايجاد مي کند. تا کنون در منطقه 
دو واحد پتروشــيمي با مجموع ســرمايه 
گذاري ۴.۲ ميليارد دالر . يک واحد انبار 
مجتمع آلومينيوم جنوب و يک واحد آب 
شيرين کن از ســرمايه گذاران ذکر شده 
در بــاال عمليات اجرايي خود را شــروع 
صنايع  اقتصادي  ويــژه  نموده اند.منطقه 
انرژي بر پارسيان در محدوده اي قريب 
به ۱۰هزار هکتار در شهرســتان پارسيان 
هرمــزگان واقع شــده و تحت نظارت و 
مديريت سازمان توسعه و نوسازي معادن 
 و صنايع معدني ايــران »ايميدرو« اداره

 مي شود.

یادداشت

یادداشت

جلوگيري از گراني PET در گرو تصميم گيري بزرگترين هلدينگ  پتروشيمی کشور
 جلوگيــري از توقــف توليــد پلــي 
اتيلن ترفتــاالت PET در دوره تعميرات اساســي 
پتروشــيمي تندگويان که به زودي فرا خواهد رسيد، 
با واردات اســيد ترفتاليک حاصل خواهد شد و اين 
پتروشيمي براي تامين ارز مورد نياز براي واردات آن، 

به همکاري هلدينگ خليج فارس نياز دارد.
اهميت PET در کشور

پلي اتيلــن ترفتاالت PET ، محصول مهم و 
اســتراتژيکي است که خوراک بسياري از واحدهاي 
صنايع پايين دســت پتروشيمي است. اين محصول 
خوراک بســياري از واحدهاي صنايع پايين دستي 
همچون صنايع نساجي و بسته بندي مي باشد. طيف 
وســيعي از محصوالت مانند ظروف بطري، نخ پلي 
استر، پارچه، فرش و موکت از PET توليد مي شود. 
اهميت PET در قيمت گذاري بسياري از محصوالت 
به حدي است که در ابتداي امسال با توجه به مسائل 

قيمت گذاري محصوالت پتروشيمي در بورس کاال 
)قيمت گذاري محصوالت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان( 
و ايجــاد اختالف قيمت باال بيــن قيمت بورس و 
قيمت بازار آزاد عمال شاهد افزايش قيمت بسياري 
از محصوالت پر مصرف و اساســي مردم همچون 
آب معدني، لبنيات و بسياري از محصوالتي که نياز 
به بســته دارند بوديم. از اين رو نياز است نگاه ويژه 
اي به اين محصول وجود داشــته باشــد.تنها توليد 
کننده PET در کشور پتروشيمي تندگويان مي باشد. 
اين پتروشــيمي با توليد حدود ۱ ميليون تن در سال 
خوراک بســياري از واحدهاي نساجي و بسته بندي 
کشور را تامين مي نمايد. با توجه به اهميت و مصرف 
باالي اين محصول در کشور، صادرات PET توسط 
پتروشــيمي تندگويان ممنوع است و تمام محصول 
توليدي پتروشــيمي تندگويان به داخل کشــور و از 

طريق بورس کاال به فروش مي رود.

توقف موقت توليد PET با آغاز اجراي تعميرات 
اساسي پتروشيمي تندگويان

هر واحد پتروشيمي متناســب با نوع خوراک 
و ميــزان ظرفيت توليد محصوالت نياز به تعميرات 
اساســي در واحدهاي فنــي خــود دارد. در زمان 
اجــراي تعميرات اساســي، ظرفيــت توليت واحد 
پتروشــيمي محدود و يا به صفر مي رسد. از اين رو 
بيشتر واحدهاي پتروشيمي براي کنترل بازار و عدم 
کمبود محصــول در بازار، مدتي قبــل از تعميرات 
اساســي اقدام به افزايش توليــد و ذخيره محصول 
مي کنند. از آنجايي که ظرفيت پتروشيمي تندگويان 
کمتر از تقاضاي داخل کشــور مي باشد، تدابير الزم 
جهت ذخيره PET امکان پذير نيســت و با نزديک 
شدن به تعميرات اساسي اين پتروشيمي تقاضاي و 
قيمــت معامله اين محصول در بورس کاال افزايش 
مي يابد. اين افزايش قيمت PET، گراني بسياري از 

محصوالت پر مصرف همچون آب معدني، لبنيات 
و بسياري از محصوالتي که نياز به بسته دارند را به 

دنبال خواهد داشت.
راه حل چيست؟

در  پتروشــيمي تندگويان  اساســي  تعميرات 
بخش هاي مختلف اين پتروشيمي صورت مي پذيرد و 
مي توان با واردات يکي از مواد اوليه اين پتروشيمي به 
نام اســيد ترفتاليک، جلوي توقــف توليد PET در 
پتروشــيمي تندگويان را در زمان تعميرات اساسي 
گرفت. مطمئنا توليد مســتمر پتروشيمي تندگويان 
ســبب کاهش التهاب بازار PET مي شود و جلوي 

افزايش قيمت اين محصول را مي گيرد.
نقش مهم هلدينگ خليج فارس در رفع مشکل 

پتروشيمي تندگويان
واردات اســيد ترفتاليــک بــراي توليــد 
PET نيــاز بــه تامين ارز اســت و از آنجايي که 

پتروشــيمي تندگويان بــه دليل تقاضاي شــديد 
PET در کشــور اجازه صادرات ندارد، براي تامين 
ارز مورد نياز براي واردات اســيد ترفتاليک دچار 
مشکل شده اســت. از آنجايي که سهام مالکيت 
حداکثري پتروشيمي تندگويان متعلق به هلدينگ 
خليج فارس اســت و تمامي مجوزهاي الزم براي 
واردات پتروشيمي تندگويان با تصميم اين هلدينگ 
صورت مي گيرد، نياز است هلدينگ خليج فارس 
براي تاميــن ارز مورد نياز جهت واردات اســيد 
ترفتاليک پتروشيمي تندگويان اهتمام نمايد و ارز 
مورد نياز تامين گردد. اهميت ســرعت عمل اين 
هلدينگ وقتي افزايش مي يابد که بدانيم فرصت 
زيادي تا تعميرات اساســي پتروشيمي تندگويان 
نمانده است و اگر اين اقدام صورت نگيرد، شاهد 
نوســانات بازار PET و افزايش قيمت بسياري از 

محصوالت پر مصرف خواهيم بود.

نخستينوبزرگترينبندرتخصصي
صنايعمعدنيوپتروشيميکشوربا
ايجاد۱۹پستاسکلهباظرفيتتخليه
وبارگيري۴۰ميليونتندرمنطقه
ويژهپارسياندرحالساختاستکه
ميتواندبهعنوانيکيازدستاوردهاي
مهمجمهورياسالميايراندرزمان

تحريمهاازآننامبرد

حسین علیمراد
مدیر سرمایه گذاري شرکت 

ملي صنایع پتروشیمي

سید حمید حسیني
عضو هیئت مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان نفت، گاز و 

پتروشیمي

برايجلوگيريازتوقفتوليدپلياتيلن

ترفتاالتPETدرپتروشيميتندگويان،اين

پتروشيمينيازمندوارداتاسيدترفتاليک

باهمکاريهلدينگخليجفارساست؛

درغيراينصورت،شاهدافزايشقيمت

بسياريازمحصوالتپرمصرفنيازمندبسته

خواهيمبود.
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۸ تحلیل پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
گفتمان

ازوينتاپارسجنوبيدرگفتوگوباوزيرنفت؛

اوپکباتهديدهايبيرونيوداخليروبهروست
سهم۱۴,5درصديشرکتنفتجوابگويتوسعهصنعتنفتنخواهدبود

 وزيــر نفت شــامگاه چهارشــنبه 
)2۱ آذرمــاه( در برنامه گفت وگــوي ويژه خبري 
شــبکه 2 ســيما، به ارائــه توضيحاتــي درباره 
صدوهفتادوپنجمين نشست عادي وزيران نفت و 
انرژي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( 

و ديگر فعاليت هاي صنعت نفت پرداخت.
بيژن زنگنه شامگاه چهارشنبه )۲۱ آذرماه( 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شــبکه ۲ سيما 
درباره منافع معافيت ايران نسبت به مستثنا شدن 
از توافق کاهش توليد نفت در نشست ۱۷۵ وزيران 
نفت و انرژي اوپک و پنجمين نشســت وزارتي 
مشترک اوپک و غيراوپک در وين گفت: نشست 
۱۷۵ اوپک، نشست بسيار سختي بود که دو روز 
به طول انجاميد. اعضاي اوپک روز پنجشنبه )۱۵ 
آذرماه( يک نشست هفت ســاعته داشتند. قرار 
بود روز پنجشــنبه به تهران بازگردم، اما نشست 
۱۷۵ وزيــران نفت و انرژي اوپک تمام نشــد و 
جز مقــداري دعواهاي طوالني به هيچ نتيجه اي 
نرسيد. نشســت روز بعد )جمعه، ۱۶ آذرماه( هم 
حدود ۶ ســاعت طول کشيد که بيشترين بخش 

آن دعوا بود، اما سرانجام به نتيجه رسيديم.
وي افزود: بيشترين مسئله اي که بايد راجع 
به اين نشست بگويم اين است که اين جلسه زير 
فشارهاي شديد آمريکا بود. اياالت متحده امريکا 
پيش از اين نشســت ناشــي گري کرد که البته 
نخستين بار هم نبود. پيش از نشست آقاي ترامپ 
در حســاب کاربري توئيتر خود پيامي منتشر کرد 
بــا اين عنوان که »از اوپک مي خواهم توليد خود 
را کاهش ندهد و اجــازه دهد قيمت ها به همين 
منــوال پايين بيايــد«؛ پس از آن آقــاي برايان 
هوک کــه مســئول تحريم هــا در وزارت امور 
خارجه امريکاست يک روز پيش از نشست وزارتي 
اعضاي اوپک يعني روز چهارشنبه )۱۴ آذرماه( با 
برخي اعضاي اين سازمان در وين مالقات داشت.

وزير نفت درباره واکنش خود نســبت به مالقات 
برايان هوک با برخي اعضاي اوپک تصريح کرد: 
من در اســتانبول بودم که خبــر اين مالقات را 
شــنيدم و در اظهارنظري مطرح کردم که »اگر 
آقاي برايان هوک به وين آمده است تا تقاضاي 
عضويت آمريکا در اوپک را ارائه دهد اين تقاضا 
قابل بررســي است، اما اگر براي واردکردن فشار 
به اوپکي ها آمده اســت اين کار بسيار ناشيانه و 
ناپختــه اســت.«زنگنه ادامه داد: عربســتاني ها 
بالفاصله مالقات با آقاي هوک را تکذيب کردند 
و چند دقيقه پس از آن، وزارت امور خارجه آمريکا 
تکذيب عربستان را تکذيب کرد و اعالم کرد اين 
مالقات انجام شده است؛ در واقع يک دستپاچگي 
به وجود آمد و اين بحث مطرح شد که امريکا در 
مقابل يک سازمان مستقل )اوپک( چه کاره است 
که دخالت مي کند؟ زيرا اوپک هنوز بخشــي از 

وزارت انرژي آمريکا نشده است. 
ايران بايد از هرگونه کاهش توليد مستثنا باشد

وزير نفت درباره رونــد کاهش توليد نفت 
کشــورهاي عضو اوپک، اظهار کــرد: من از بدو 
ورود به وين به داليل زيادي که از جانب بيشــتر 
اوپکي ها هم قابل قبول بــود گفتم تا زماني که 
تحريم ها عليه ايران برقرار است، اين کشور بايد از 
هر گونه کاهش توليد مستثنا شود.زنگنه با اشاره 
به نامه  هاي ارســالي به اوپک در ماه هاي ژوئن و 
مه، توضيح داد: ما در نامه ها به اوپک تاکيد کرديم 
که در نخســتين فرصت که مشکالت ايران رفع 
شود توليد خود را به سطح توليد پيشين مي رسانيم 
و در اينجا آنچه بيش از هر مسئله اي ما را تهديد 
مي کرد، اما من در مقابل آنها ايستادگي کردم و به 
هيچ قيمتي هم حاضر نشدم از آن کوتاه بيايم اين 
 )Baseline( بود که مي خواستند سطح توليد پايه
را به ســطح توليد نفت در ماه اکتبر برسانند و بر 
اســاس آن، کاهش توليد انجام شــود.وزير نفت 
ادامــه داد: منابع ثانويه که اوپــک قبول دارد و 
مراکزي که امار توليد کشــورها را اعالم مي کنند 
نشــان مي داد که توليد نفت ما از ماه مه تا اکتبر 
امســال ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته است. من 
اعالم کردم که اين ارقــام را تاييد نمي کنم، اما 
به هرحال اين ارقام مالک عمل هســتند و اگر 

ما کاهش را مي پذيرفتيم و ماه اکتبر را به عنوان 
پايه ســطح توليد قبول مي کرديم و حتي اعالم 
مي کردند که ما کاهش ندهيم در واقع ۶۰۰ هزار 
بشکه از ســهم توليد ايران از دست مي رفت، در 
حالي که دو کشــور ديگر با تخلف از سهميه ها و 
مصوبه هاي اوپک، نزديک به روزانه يک ميليون 

بشکه به توليد خود اضافه کرده بودند.
اصرار و پافشاري بر معافيت ايران از توافق 

کاهش توليد
زنگنه با بيان اين که من بر موضوع معافيت 
ايــران از توافق کاهش توليــد نفت اوپک اصرار 
کردم و اين موضوع سرانجام پذيرفته شد، تصريح 
کرد: ايران از قطعنامه يا مصوبه کاهش توليد نفت 
اوپک مستثنا است.وي در پاسخ به اين که طبيعي 
بود ايران مستثنا شود و چرا با اين سطح از انرژي 
زياد بايد حرف خود را به کرســي مي نشــانديم، 
اظهار کرد: اين پرســش را بايد از کساني که در 
مقابل ما هستند پرســيد.زنگنه ادامه داد: دعواي 
من هم ســر همين موضوع بود، زيرا از نظر من 
اين موضــوع بيش از اقتصادي بودن، سياســي 
است. جنبه اقتصادي آن روشن است و ما تحريم 
هستيم و در موارد مشابه نيز به همين گونه عمل 
شده است. براي نمونه زماني که عراق تحريم بود 
اعالم کردند تا زمان تداوم تحريم هاي عراق اين 
کشور از نظام سهميه بندي مستثنا باشد، در مدت 
اخير و در توافق کاهش توليد روزانه يک ميليون 
و ۵۰۰ هزار بشکه اي اوپک در نوامبر ۲۰۱۶ ليبي 

و نيجريه هم به دليل مشــکالتي که داشتند، از 
توافق کاهش توليد مستثنا شدند.

ايران مي خواهد در اوپک بماند و زندگي کند
وزير نفت با تاکيد بر اين که ايران مي خواهد 
در اوپک بماند و زندگــي کند و در منطقه نيز با 
همسايه هاي خود همزيستي داشته باشد، گفت: 
اين فشارها اقدامي بسيار غيردوستانه عليه ايران 
بــود و موضوعي بيش از اين نمي گويم. فشــار 
اين اقدام را هم دو کشــور همسايه عليه ما وارد 
مي کردنــد، اما به هر حال آنهــا پذيرفتند ايران 
معاف باشد، من اعالم کرده بودم به هيچ قيمتي 
حاضر نيســتم کاهش توليد را بپذيرم و هر قدر 
آنها ســعي کردند با اشکال، عبارات و حالت هاي 
مختلف نظر خود را تحميل کنند، من اين موضوع 
را نپذيرفتم.زنگنه درباره اين موضوع که در بيانيه 
مطبوعاتي بندي با عنوان مســتثنا شدن ايران از 
کاهش توليد نفت وجود نــدارد، اظهار کرد: اين 
هم يکي از همان کارهايي است که انجام داده اند، 
اما اين موضــوع براي من اهميت زيادي ندارد و 
مهم اين است که در قطعنامه به دبيرکل اوپک و 
رئيس کنفرانس اجازه داده شد تا کشورهايي را که 
شرايط خاص داشتند از توافق کاهش توليد مستثنا 
کننــد، بنابراين قطعنامه را آوردند و ما نيز متن را 
هماهنگ کرديم و متن نامــه اي را که قرار بود 

امضا کنند و به ما بدهند خواستار شديم.
ايران از اجراي قطعنامه کاهش توليد اوپک 

مستثناست
وي ادامه داد: زماني که قطعنامه را آوردند 
تا امضا کنم، گفتم نخست نامه را تحويل دهيد، 
بنابراين آنها نخست نامه اي را که اين دو نفر امضا 
کرده بودند براي ما آوردند، سپس من امضا کردم 

و اکنون نيز در اين نامه ذکر شــده است که ما به 
طور کل از اجراي قطعنامه مستثنا شده ايم.پرسش 
بعــدي از وزير نفت درباره مقــدار کاهش توليد 
کشــورهاي عضو و غيرعضو اوپــک بود. زنگنه 
درباره وجود ابهام هاي مطرح شــده درباره مقدار 
کاهش توليد نفت ايران نســبت به کل کاهش 
توليد نفت اوپک اظهار کرد: پايه اکتبر براي ديگر 
کشورهاست نه براي ما، ما پايه اي براي کاهش 
توليد نفت نداريم و هيچ تقســيمي در اسناد نيامد 
که ايران نيز بخواهد نفت خــود را بر پايه اکتبر 
کم کند، زيرا ايــن موضوع براي من حياتي بود.

وزير نفت گفت: ما پيش از اين يک سال مبارزه و 
تالش کرديم تا سهم از دست رفته و سطح توليد 
خود را جا انداختيم و اين اشــتباهي بود که پيش 
از اين، سهم توليد ما در نظام سهميه بندي از بين 
رفته بود. اين بار هم اگــر چنين اتفاقي مي افتاد 
دوباره دعواي زيادي را به همراه مي داشــت و ما 
بايد براي هر يک بشــکه نفت از ســهم خود در 
بازارهاي جهانــي مي جنگيديم. من به هيچ وجه 
حاضر نبودم سر اين موضوع کوتاه بيايم و به آنها 
نيز گفتم که زير بــار چنين کاري )کاهش توليد 

نفت( نمي روم. 
اوپک با تهديدهاي بيروني و داخلي روبه روست

زنگنه درباره اخبار پيش از نشســت اوپک 
مبني بر خروج قطر يا تشــکيل سازمان جديد با 
مشارکت عربستان و روســيه درباره آينده اوپک 
توضيح داد: تهديدهايي متوجه اوپک اســت که 
بخشي از آن مربوط به بيرون و بخشي نيز داخلي 
است.وي افزود: يک اليحه در آمريکا به نام نوپک 
)NOPEC( پيش مــي رود. موضوع اين اليحه 
مربوط به اوپک يا هر تشکيالت جمعي ديگر است 
که بخواهند براي قيمت و توليد تصميم بگيرند و 
آنها را مشمول جريمه هاي سنگين مي کند.وزير 
نفت گفت: عده اي نگران اين موضوع هســتند 
که بيانيه همکاري براي کاهش توليد نفت ميان 
کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک مقدمه اي براي 
جايگزيني تشکيالتي جديد با اوپک شود، البته ما 
نســبت به اين موضوع حساس هستيم، تا جايي 
که اوپک با ديگران و کشــورهاي غيرعضو اين 
ســازمان همکاري کند عمل مناســب و درستي 
است، اما اگر قرار باشد ســازماني ديگر به جاي 
اوپک بيايد آن زمان بحث تازه اي مي شود که بايد 
روي آن حســاس بود.تاثير تصميم اوپک و غير 
اوپک براي کاهش توليد نفت بر بازار جهاني، از 
ديگر محورهاي سخنان زنگنه بود که وي در اين 
باره اظهار کرد: روز پيش از تصميم اوپک قيمت 
نفت برنت ۵۷ دالر و ۲۲ ســنت براي هر بشکه 
بود که پس از تصميم ما به ۶۱ دالر و ۴۸ ســنت 
براي هر بشکه رسيد، اين رقم در روز دوشنبه )۱۹ 
آذرماه( ۶۰ دالر و ۸ ســنت براي هر بشکه بود و 
در روز سه شنبه )۲۰ آذرماه( اندکي کاهش يافت، 
اما روز چهارشنبه )۲۱ آذرماه( دوباره به باالي ۶۱ 
دالر براي هر بشکه بازگشــت.وزير نفت افزود: 
البته اين آثار در بازار آثار رواني به شمار مي آيند، 
زيرا هنوز مازاد عرضه اي از بازار کاســته نشــده 
اســت. به نظر من بازار اين موضوع را به عنوان 
اقدامي مثبت پذيرفت. بنابر تجربه من، گاهي بازار 
اين موضوع را نمي پذيرد و اعالم مي کند که مقدار 
عرضه نفت در بازار کم است و قيمت ها با شيب 
بااليي پايين مي آيد، اما اين که بازار اين موضوع را 

مثبت تلقي کرد بسيار مهم است.
بازار تصميم اوپک را اقدامي مثبت قلمداد کرد

زنگنــه تاکيد کرد: در واقع هيچ شــخصي 
نمي تواند شرايط بازار و قيمت را پيش بيني کند، 
اما ظاهر روند کنوني اين اســت کــه بازار اقدام 
اوپک را به عنوان يک اقدام مثبت پذيرفته است. 
پيــش از اين نيز بارها اعالم کرده ام که اوپک در 
حال تبديل شدن به يک سازمان پيشرفته است، 
زيرا در عين حال که برخي اعضاي آن با يکديگر 
دعواهاي شديد سياسي دارند، اما در عين حال در 
حدي از بلوغ هســتند که به خاطر منافع خود در 
کنار هم مي نشينند و با هم صحبت مي کنند و با 
وجود همه اين دعواها باز هم با يکديگر به نقاط 
مشترک مي رسند و پيش مي روند.موضوع مجروح 

شــدن وزير نفت در حاشيه نشست اوپک نيز از 
ديگر پرسش هاي برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
بود که زنگنه در اين باره گفت: مجروحيتي نبود. 
پنجشنبه شب در هتل تعداد زيادي از خبرنگاران 
آمدند و پايــه دوربين يکي از آنها به صورت من 
برخورد کرد که صورتم ســه ســانتي متر خراش 
برداشت. روز بعد که مي خواستم به نشست بروم 
يک خط قرمز سه ســانتي متري در صورت من 
بود که با وسايل گريم، رنگ پوستم درست شد و 

توانستم به نشست بروم. 
هنوز تصميمي براي سهميه بندي يا تغيير قيمت 

بنزين در دولت گرفته نشده است
بنزين دومين محور گفت وگو  سرنوشــت 
پس از مسائل مربوط به اوپک بود. زنگنه درباره 
اتفاق هايي که امســال قرار است براي بنزين رخ 
دهد، اظهار کرد: ما بحثي در درون صنعت نفت 
و ديگر نهادهاي مربوطه داشتيم و برآورد شد که 
حدود ۱۰ ميليون نفــر از صاحبان خودرو کارت 
هوشمند سوخت ندارند يا آن را گم کرده اند، زيرا 
هيچ خودرويي نيست که کارت هوشمند سوخت 
نداشته باشد. چه موتورسيکلت و چه خودروهاي 
ســبک.وزي نفت با بيان اين که مفقود شدن ۱۰ 
ميليون کارت هوشمند ســوخت موضوع بسيار 
مهمي اســت، ادامه داد: تاکنون مراجعه هايي به 
صورت مســتقيم يا از طريق گوشي هاي همراه 
هوشــمند و عادي براي دريافت کارت هوشمند 
سوخت داشته ايم، تاکيد مي کنم که اين موضوع 
جدي اســت و مردم بايد مراجعه و ثبت نام کنند 
که هيچ هزينه اي هم ندارد.زنگنه درباره شــمار 
ثبت نام ها براي کارت هوشــمند سوخت المثني 
در کشــور گفت: پيش بيني ها نشان مي داد حدود 
۱۰ ميليون نفر از دارندگان خودرو و موتورسيکلت 
براي دريافت کارت ســوخت المثنــي ثبت نام 
مي کنند، اما تا روز چهارشنبه )۲۲ آذرماه( نزديک 
بــه يک ميليون و ۴۰۰ هــزار نفر براي ثبت نام 
مراجعــه کردند کــه البته از مردم درخواســت 
مي کنيم از اين روش ها که ســاده و بدون هزينه 
اســت، براي ثبت نام کارت سوخت اقدام کنند.

وي ادامه داد: برنامه دولت اين اســت که وضع 
خودروها روشــن شــود، اگر ما اعالم کنيم که 
ســوخت را با کارت هوشــمند ســوخت خودرو 
ارائه مي کنيم، ناگهان عــده زيادي بدون کارت 
مي ماننــد و براي مردم نگراني ايجاد مي شــود، 
اما اين که چه زماني بخواهيم اســتفاده از کارت 
هوشمند سوخت را اعالم کنيم بايد با هماهنگي 
دولت باشــد.وزير نفت درباره تغيير قيمت بنزين 
يا سهميه بندي توضيح داد: هنوز تصميمي براي 
سهميه بندي بنزين يا تغيير قيمت بنزين در دولت 
گرفته نشده اســت.زنگنه افزود: هدف ما از اين 
اقدام روشــن شــدن وضع خودروها و دارندگان 
کارت ســوخت بود و نگــران آن بوديم که اگر 
استفاده از کارت هوشمند ســوخت الزامي شود، 
عده زيادي کارت سوخت نداشته باشند.وزير نفت 
درباره زمان الزامي شدن استفاده از کارت سوخت 
براي سوخت گيري در جايگاه هاي عرضه گفت: 

یادداشت

چرادستاوردهيئتايرانیدراوپک۱۷5بزرگاست؟
رويا خالقی

يکصد و هفتاد و پنجمين نشست اوپک که پايان يافت، انتقادها نسبت به عملکرد هيئت ايران در 
اين نشســت آغاز شد. از نگاه نگارنده، اما ايران توانست در شرايطی که عربستان و امارات با همراهی 
آمريکا شمشــير خود را عليه ايران از رو بســته بودند و برخی توليدگنندگان غير اوپک در خفا از هيچ 

تالشی برای ضربه زدن به ايران دريغ نکردند، بهترين دستاورد را داشته باشد، چرا؟ بخوانيد:
۱- ايران در شــرايطی پا به نشست ۱۷۵ سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( گذاشت 
کــه برخی خبرگزاری های خارجی توليد نفت ايران را در ماه نوامبر ۲ ميليون و ۸۵۰ هزار بشــکه در 
روز اعالم کردند. در اين شــرايط، بهترين کاری که ايران می توانســت انجام دهد، اين بود که زير بار 
کاهش توليد نفت که عربســتان و امارات از يک ماه پيش از نشســت اوپک آن را مطرح کرده بودند، 
نرود و منطقی بود که برای توازن بازار و افزايش قيمت نفت، با کاهش توليد نفت ديگر کشــورهای 
اوپک موافقت کند؛ زيرا کاهش صادرات نفت ايران به دليل تحريم و کاهش قيمت نفت، بدون ترديد 
اقتصاد نفتی ايران را با مشکل همراه می کرد. همسو با اين موضوع، حسين کاظم پور اردبيلی، نماينده 
ايران در هيئت عامل اوپک بارها پيش از نشســت اوپک و همچنين ۲ روز پيش از نشســت هم بار 
ديگر در گفت وگويی با شــانا يادآوری کرده بود: »انتظار اين است هر کاهش توليدی از محل کسانی 
باشــد که افزايش توليد داشتند، نه کســانی که هيچ افزايش توليدی نداشتند و کمتر هم شدند.« اين 
موضــع در کنار اظهارات وزير نفت که پيش از ورود به وين اعــالم کرده بود »ايران تا زمانی که در 
شــرايط تحريم قرار دارد درباره سهميه خود با هيچ کشور مذاکره نمی کند« نقشه راه ايران را در اين 

نشست مشخص کرد.
۲- از فضــای وين بگويم؛ خبرنــگاران حاضر در هتل پارک حيات، محــل اقامت وزير انرژی 
عربستان کمتر از ۲۴ ساعت مانده به نشست اوپک )چهارشنبه، ۱۴ آذرماه( چشم شان به ديدن برايان 
هوک، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريکا در امور ايران، روشــن شــد! اين ديدار اگرچه ابتدا از سوی 
ســخنگوی وزارت انرژی عربستان تکذيب شد، اما اين تکذيبيه چندان به درازا نکشيد. اين که در اين 
ديدار چه گذشــت، کسی چيزی نمی داند، اما برخی عنوان کردند که احتمال می رود اين ديدار با هدف 
ترغيب سعودی ها برای استفاده از ابزار اوپک عليه ايران انجام شده است. خوب است بدانيد عربستان 
بين دو نشســت ۱۷۴ و ۱۷۵ با همراهی امارات و تحت فشار آمريکا، توليد نفت خود را با هدف ضربه 
زدن به ايران  حدود ۶۰۰ هزار بشــکه افزايش داد و ســبب شد قيمت نفت بيش از ۲۴ دالر برای هر 
بشــکه کاهش يابد. در اين شرايط محتمل ترين نتيجه ای که می شد از ديدار برايان هوک و الفالح در 
وين گرفت، فشــار بيشتر بر ايران بود. ضمن اين که آمريکا پس از قتل جمال خاشقچی تحت عنوان 
حق الســکوت خواستار امتيازهای بيشتر از عربســتان بود. وزير نفت اما از استانبول و در مسير وين به 
اين ديدار واکنش نشــان داد: »اگر آقای هوک برای درخواست عضويت آمريکا در اوپک به وين آمده 
و به همين دليل با اعضای اوپک مالقات می کند اين درخواســت قابل بررســی است، اما در غير اين 
صورت ايشــان روش غيرحرفه ای، ناشيانه و مداخله جويانه در پيش گرفته است.« اين اظهارات نشان 
داد ايران قرار نيســت در مقابل جنگ روانی که اين کشورها از مدت ها پيش تدارک ديده بودند، تنها 
نظاره گر باشــد. کســی نمی تواند خبرپراکنی ضد ايرانی رويترز را پس از بازگشت دوباره تحريم های 

ضد ايرانی آمريکا انکار کند.
۳- نشست پشت درهای بسته وزيران نفت و انرژی اوپک، رأس ساعت ۱۲ و روز پنجشنبه )۱۵ 
آذرماه( به  وقت وين آغاز شد. نشست سخت، فشرده و نفسگير کامال قابل پيش بينی بود. خروج قطر 
از اوپک، ديدار برايان هوک و خالد الفالح در وين، تخلف برخی کشــورها در افزايش توليد نفت ميان 
دو نشســت و کاهش قيمت نفت در ماه های اخير، نشــان می داد اين نشست، پيچيده است. کسی از 
نشست پشت درهای بسته خبر نداشت، اما آنچه حدود ساعت ۱۷ به وقت وين به بيرون درز کرد، اين 
بود که اعضای اوپک بر سر کاهش توليد نفت به توافق نرسيدند و ايران هم به شدت بر مواضع خود 
که همانا معاف شــدن از کاهش توليد بوده، پافشــاری کرده است. يک  ساعت و نيم بعد اما وزيران از 
نشســت بيرون آمدند و به يک يا دوجمله بسنده کردند. گويا در نشست، قرار گذاشتند کسی صحبت 

نکند. زنگنه اما اين نشست را سخت توصيف کرد. ادامه مذاکرات به فردا موکول شد.
۴- جمعه، ســاعت ۱۰ به وقت وين. وزيران خود را به دبيرخانه رســاندند و نشســت آغاز شــد. 
الکساندر نواک، وزير انرژی روسيه که پس از ديدار وزير انرژی عربستان در وين به مسکو رفته بود تا 
به گفته رسانه ها، آخرين رايزنی ها را با والديمير پوتين، رئيس جمهوری اين کشور انجام دهد ديرتر از 
همه وزيران به محل دبيرخانه آمد و بالفاصله با وزير نفت ايران ديدار کرد؛ ديداری که تاثير زيادی در 
توافقی که ميان اوپک و ســپس غيراوپک به دست آمد داشت، نشست اوپک که کمی به درازا کشيد 
و از ساعت ۱۵ گذشــت، خبرپراکنی رويترز آغاز شد: »ايران توافق کاهش توليد را به صورت نمادين 
پذيرفته اســت«. کمی بعد اما اين خبر از سوی هيئت ايرانی تکذيب شد: »ايران به صورت سمبليک 
يا غيرســمبليک با مشــارکت در توافق کاهش توليد موافقت نکرده است.« ديدارهای دوجانبه زنگنه 
در حاشــيه نشســت اوپک اما به ديدار با نواک ختم نشــد و رايزنی های گسترده ای برای معاف شدن 
ايران از توافق کاهش توليد انجام داد که ســرانجام به اين منجر  شد که ايران از توافق کاهش توليد 
۸۰۰ هزار بشکه نفت از سوی اوپک در کنار ونزوئال و ليبی معاف شود و ديگر اعضای اوپک نيز بايد 
ميزان توليد را بر اســاس توليد ماه اکتبر ۲.۵ درصد در روز کاهش دهند. ممکن است اين سوال پيش 
بيايد که مجموع کاهش توليد ۱۱ کشور مشارکت کننده در کاهش توليد، با محاسبه ۲.۵ درصد، ۶۶۹ 
هزار بشکه شود، پس بقيه اين کاهش توليد قرار است از چه محلی باشد؟ بايد پاسخ داد که عربستان 
عنوان کرده که حاضر اســت افزون بر کاهش ۲.۵ درصدی خود، ما به التفاوت کاهش تا ســقف ۸۰۰ 

هزار بشکه را کسر کند.
۵- اهميت معاف شدن ايران از توافق کاهش توليد را که با رايزنی های گسترده و فشرده هيئت 
ايرانی به دست آمده و بسياری با ديده ترديد به آن می نگرند، اينجا برايتان می گويم. گفتند چرا ايران 
که در شرايط تحريم قرار دارد و توليد نفت آن با کاهش روبه رو شده، تالش کرد از کاهش توليد معاف 
شود؟ يا عنوان شده است، اگر ايران کاهش توليد را می پذيرفت تنها بايد توليد خود را ۸۳ هزار بشکه 
کاهش می داد که در مقابل کاهش کنونی توليد نفت ايران، ناچيز اســت، يا معنی اين جمله وزير نفت 
که گفته اســت اجازه نداديم ســهم ايران از بازار نفت در درازمدت آسيب ببيند، چيست؟ ساده بگويم 
توليد نفت ايران در ماه اکتبر، ۳ ميليون و ۳۰۲ هزار بشــکه در روز بوده که ســهم ايران در صورت 
کاهش ۲.۵ درصدی، ۸۳ هزار بشــکه می شــد. اما اين تنها يک روی سکه است. روی ديگر آن اين 
است که در صورت موافقت ايران با توافق کاهش، توليد ماه اکتبر ۲۰۱۸ )۳ ميليون و ۳۰۲ هزار بشکه( 
مبنای توليد ايران قرار می گرفت که نسبت به دسامبر ۲۰۱۶ )۳ ميليون و ۷۹۷ هزار بشکه(، ۴۹۹ هزار 
بشــکه کاهش می يافت و حال اگر ايران، از توافق کاهش توليد معاف نشده بود، ميزان سهم ايران در 
مجموع نســبت به دسامبر ۲۰۱۶، ۵۷۷ هزار بشکه )۸۳+۴۹۹( کاهش می يافت. در واقع، تالش ايران 
برای معاف شــدن از توافق کاهش توليد، از دســت ندادن سهم ايران در درازمدت بوده است، از منابع 
آگاه شــنيدم زنگنه تــا زمانی که نامه معافيت ايران را نگرفت، قطعنامــه را امضا نکرد. بهتر می دانيد 
تصميم های اوپک نياز به اجماع دارد و در صورت مخالفت يک کشور، آن تصميم جنبه قانونی ندارد.

۶- فرض کنيد، در فاصله دو نشســت اوپک )۱۷۶- ۱۷۵( تحريــم نفت ايران به هر دليلی لغو 
شــود؛ اگر ايران موافقت می کرد در اين صورت ايران پای توافق نامه ای را امضا کرده بود که موظف 
می شد توليد نفت خود را ۶ ماه کم کند و به کاهش سهم خود در اوپک تن دهد. آيا منتقدانی که امروز 
می گويند اگر آقای زنگنه اين توافق را امضا می کرد هيچ اتفاقی نمی افتاد، او را ســرزنش نمی کردند؟! 
کافی اســت گاهی اوقات در انتقادها منصف باشــيم. هيئت ايران در وين دستاورد بزرگی کسب کرد، 
مگر اين که فکر کنيد از دســت دادن ۵۷۷ هزار بشکه در روز سهم کوچکی است. اين که چرا معافيت 
ايران،  ونزوئال و ليبی از توافق کاهش توليد در بيانيه نيامده هم کامال مشخص است، اين جزئيات در 

بيانيه نمی آيد. مگر معافيت نيجريه، ليبی و عراق در بيانيه سال ۲۰۱۶ آمده بود؟

فکرنميکنمقاچاقروزانهسوخت)گازوئيل
وبنزين(ازحدود۴تا5ميليونليتربيشتر
باشد،افزايش5۰درصديمصرفسوخت
دربرخيشهرهاونيزافزايشتقاضادرنقاط
مرزينشاندهندهافزايشقاچاقدرايننقاط
استکهمتاسفانهسببمشکالتاجتماعيو
اقتصاديفراوانيدرايننقاطميشود
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تحلیل پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۹
گفتمان

ازوينتاپارسجنوبيدرگفتوگوباوزيرنفت؛

اوپکباتهديدهايبيرونيوداخليروبهروست
سهم۱۴,5درصديشرکتنفتجوابگويتوسعهصنعتنفتنخواهدبود

زمــان آن در صورت هماهنگي بــا دولت به زودي 
اعالم خواهد شد.

قاچاق روزانه حدود ۴ تا ۵ ميليون ليتر سوخت
وي درباره مقدار قاچاق ســوخت در کشــور 
گفت: قاچاق ســوخت به هيچ وجه مطابق با ارقام 
اعالمــي در رســانه ها از جمله قاچــاق ۴۰ ميليون 
ليتر روزانه نيســت، زيرا اگر قرار باشــد روزانه ۴۰ 
ميليون ليتر ســوخت که رقمي معــادل روزانه ۳۰ 
هزار تن سوخت در کشــور است، قاچاق شود، بايد 
روزانــه يک هزار و ۵۰۰ کاميون ۳۰ هزار ليتري به 
صورت دائم تردد کنند که عددي منطقي نيســت، 
مگر مقدار مصرف کشورهاي همسايه چقدر است.
زنگنه با بيان اين که فکــر نمي کنم قاچاق روزانه 
ســوخت )گازوئيل و بنزين( از حدود ۴ تا ۵ ميليون 
ليتر بيشتر باشد، گفت: افزايش ۵۰ درصدي مصرف 
سوخت در برخي شهرها و نيز افزايش تقاضا در نقاط 
مرزي نشان دهنده افزايش قاچاق در اين نقاط است 
که متاســفانه سبب مشکالت اجتماعي و اقتصادي 

فراواني در اين نقاط مي شود.
در صورت خروج شرکت چيني طبق مفاد قرارداد 

عمل مي کنيم
وزير نفت درباره توسعه فازهاي پارس جنوبي 
گفت: تنها تکميل طرح توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي 
پارس جنوبي باقي مانده بود که برابر با ۲ فاز متعارف 
پارس جنوبي اســت و برنامه ما اين بود که با توجه 
به کاهش فشار مخزن در سال هاي آينده، با استفاده 
از فناوري افزايش فشار گاز از افت توليد جلوگيري 
کنيم.زنگنه درباره سرنوشــت طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبي با خروج توتــال گفت: پس از خروج 
توتال شــرکت چيني طبق قرارداد امضا شــده بايد 
بيايد و اگر وارد کار نشــود تخلف به شمار مي آيد و 
طبق مفاد قرارداد عمل خواهيم کرد.وي افزود: طرح 
توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در ۲۷ فاز طراحي 
شده بود که ۲۱ فاز آن تا پايان پارسال وارد مدار شد 
و بخش دريايي ســه فاز ديگر نيز امسال وارد مدار 
مي شــود و توليد ما بيش از ۸۵ ميليون مترمکعب 
افزايش خواهد يافت.زنگنه همچنين درباره فروش 
اوراق مشــارکت ارزي گفت: طرحي براي انتشــار 
اوراق مشــارکت داشــتيم که طبق برنامه ريزي ها 
قرار بود معادل ارزي داشــته و بــا نرخ بهره کم و 
معادل ريالي فروخته شــود، اما با نوسان هاي شديد 
نرخ ارز، ريالي فروخته شــد و نخســتين بخش آن 
نيز به زودي فروخته خواهد شد و ظرف هفته آينده 
قراردادها امضا مي شود و رقم آن ۸۵۰ ميليون دالر 
اســت و پيمانکار آن نيز مشخص شده و ۸۵ درصد 
نيز از محل فروش اوراق به صورت نقدي پرداخت 

مي شود.
لزوم حضور فعال در زنجيره پااليش و 

پايين دستي
وزيــر نفت همچنيــن درباره طرح توســعه 
پااليشــگاه ها در مناطــق مرزي کشــور از طريق 
صندوق توســعه ملي گفت: برخي فکر مي کنند ما 
از نظر صادرات فرآورده در تحريم نيستيم، در حالي 
که چنين نيست و نه تنها فرقي بين فرآورده و نفت 
نيست، بلکه شدت تحريم ها درباره صادرات فرآورده 

بيشــتر اســت.وي با تاکيد بر مثبت بودن افزايش 
ظرفيت پتروپااليشــي و پتروشــيمي ها در کشور و 
بررســي راه هاي آن گفت: طرح هايي براي استفاده 
از بــازار داخلي و ظرفيت هاي مردمي براي توســعه 
پااليشگاه ها در حال بررسي است.زنگنه همچنين در 
پاســخ به پرسشي درباره احداث پااليشگاه در ديگر 
کشورها براي در اختيار داشتن بازار فرآورده کشورها 
گفت: يک پااليشگاه ۳۰۰ هزار بشکه اي بيش از ۶ 
ميليارد دالر قيمت دارد و ما هميشه محدوديت هاي 
مالي و مشکل فاينانس داشــته ايم و افزون بر آن، 
پااليشگاه هاي احداث شــده در ديگر کشورها تابع 
قوانين حاکميتي آن کشــورها خواهد بود، اما بدون 
شــک ما بايــد در زنجيره پااليش و پايين دســتي 

حضوري فعال داشته باشيم.
 عرضه 6 ماهه نفت

 در بورس انرژي و فروش ريالي
وزيــر نفت درباره وضع عرضــه نفت خام در 
بورس انرژي نيز گفت: پيش از اين براي فروش يک 
ميليون بشکه نفت اجازه صادر شده بود که به دنبال 
آن هســتيم براي عرضه ۶ ماهه و فروش ريالي نيز 
مجوز بگيريم.زنگنه همچنين در پاســخ به پرسشي 
درباره تامين سوخت زمستاني گفت: طراحي ما اين 
است که در ايام اوج مصرف سوخت نيروگاهي تغيير 
کند و در اين باره مشکلي وجود ندارد و خوشبختانه 
پارســال نيز قطعي گاز نداشتيم.وي با ابراز گاليه از 
بي توجهي به هشــدارها درباره مصرف بهينه گاز در 
ايام سرد ســال گفت: پيش بيني مي کنيم تقاضاي 
مصــرف گاز ما در فصل زمســتان به نزديک ۸۰۰ 

ميليون مترمکعب در روز برسد.
تداوم استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي براي مهار 

مصرف سوخت
زنگنه با اشاره به مصرف باالي گاز در بخش 
خانگي تاکيد کرد: تالش مي کنيم براي مهار مصرف 
انرژي در کشــور همچنان از ابزارهاي غيرقيمتي و 
نيز فرهنگ سازي در بخش هاي دولتي استفاده کنيم.

وي با اشاره به قيمت بسيار پايين گاز در کشور گفت: 
کشور ما از نظر جمعيت زير پوشش شبکه گازرساني 
در موقعيت بي نظيري قرار دارد و همه صنايع کشور 
نيز زير پوشــش شبکه گازرســاني هستند و بايد با 

استفاده بهينه، قدر اين نعمت مهم را دانست.
صادرات گاز به پاکستان تحت فشار آمريکا، 

عربستان و امارات است
وزير نفت درباره سرنوشت خط لوله صادراتي 
گاز ايران به پاکستان )آي پي( گفت: کشور پاکستان 
تحت فشار سه کشــور آمريکا و عربستان و امارات 
اســت و باوجــود پيگيري هاي گروهي از ســوي 
وزارت نفت به صورت مســتقيم، هيچ اقدام عملي 
در ايــن باره انجام نشــده و حتي يک کيلومتر خط 
لوله نيز در خاک پاکستان احداث نشده است.زنگنه 
درباره بهينه ســازي مصرف سوخت در کشور گفت: 
متاســفانه هدررفت انرژي در بخش نفت و گاز در 
کشــور بسيار باالســت و نيروگاه ها نيز بزرگ ترين 
مصرف کننده گاز کشــور هستند.وي تصريح کرد: 
نيروگاه ها ســاالنه ۷۰ تا ۸۰ ميليارد مترمکعب گاز 
مصرف مي کنند، در حالــي که با نيمي از اين مقدار 
امکان اداره آن ها وجود دارد و متاســفانه اين بحث 
هدررفت انرژي در خودروها و بخش هاي خانگي نيز 
مشهود است.وزير نفت افزود: بازدهي نيروگاه ها در 
صورتي افزايش مي يابد که سرمايه  گذار ي هاي الزم 
در اين بخش انجام شــود.زنگنه با اشاره به اين که 
گاز به قيمت بســيار اندکي در اختيار نيروگاه ها قرار 
مي گيــرد، اظهار کرد: با توجه بــه قيمت پايين گاز 
منطقي به نظر نمي رسد که سرمايه گذاري هاي الزم 
انجام شود، هر چند اهرم هاي آن مشخص است، اما 
اين مســئله با نصايح اخالقي يا دستورهاي دولتي 
تحقق نمي يابد.به گفته وي، اين که امروزه چرا صنايع 
گاز و نيروگاهي ادغام مي شــوند به اين دليل است 
کــه رقمي بالغ بر ۳۷ درصد مصارف گاز کشــور در 
بخش نيروگاهي اســت و حال آن که اين ميزان در 
بخــش خانگي ۲۵ درصــد و در بخش صنايع اعم 
از پتروشــيمي ها و ... ۳۰ درصد است.وي در ادامه 
با اشاره به موضوع گازرســاني به مناطق روستايي 
آن را از جملــه طرح هاي بزرگ دانســت و اظهار 
کرد: گازرســاني به مناطق روستايي سبب شد که 

صادرات فرآورده هاي نفتي کشور افزايش يابد.وزير 
نفت تصريح کرد: گاز با قيمت ۲۰ سنتي جايگزين 
فرآورده ۴۵ سنتي شد و از اين طريق ما به سود قابل 
توجهي دســت يافتيم که بخشي از اين سود صرف 
هزينه هاي گازرساني به مناطق روستايي و بقيه آن 

به حساب دولت واريز شد.
 جاي گايه اي درباره عملکرد پتروشيمي ها 

وجود ندارد
وزيــر نفــت در ادامــه برنامــه گفت وگوي 
ويژه خبري روز چهارشــنبه به موضــوع عملکرد 
پتروشــيمي ها و پايبندي آنها به ميزان سهم شــان 
اشــاره کرد و گفت: نبايــد درباره پتروشــيمي ها 
بي انصافــي کرد، زيرا هم اکنــون وضع اين بخش 
از صنعت کشــور شــرايط مطلوبي دارد، همچنين 
بايد به اين مســئله نيز اذعان داشت که هم اکنون 
پتروشــيمي ها بزرگ ترين واردکننــده ارز به داخل 
کشور هستند.زنگنه افزود: با توجه به اين که بنده از 
سوي رئيس جمهوري، رؤساي مجامع پتروشيمي و 
نمايندگان مجلس شوراي اســالمي اختيار الزم را 
براي ورود به موضوع عملکرد پتروشيمي ها داشتم، 
اما هيچ گاه الزم نشد از اين اختيارات استفاده کنم، 
زيرا پتروشــيمي ها بنا به ســهميه تعيين شده عمل 
کردند و هيچ گاليه اي نمي توان داشت.وي تصريح 
کرد: البته پتروشيمي هاي خصوصي نيز اقدام هايي 
انجام دادند، اما از آنجا که وزن شان اندک بود شرايط 
را تغيير نداد.وزير نفت با بيان اين که نبايد واگذاري 
پتروشيمي ها به اين شکل انجام مي شد، اظهار کرد: 

ما تمايلي براي بازگشت به شرايط گذشته نداريم و 
از روز نخســت واگذاري ها نبايد به اين روال اتفاق 
مي افتاد.زنگنه ادامه داد: بهتر بود شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي ســهامش را واگذار مي کرد تا يک قدرت 
متمرکز اقتصــادي در اين بخش باقــي بماند.وي 
افزود: تالش همه ما اين اســت که برخي ادغام ها 
در پتروشيمي انجام شود و يک پتروشيمي مادر شکل 
گيرد تا بتواند ســرمايه گذاري قابل توجهي را انجام 

دهد.
وزارتخانه هاي نفت و نيرو نبايد عليه هم عمل کنند

زنگنــه با بيان اين که وزارت نيــرو نبايد بازار 
خريد گاز را به هم بريزد، گفت: بسياري از کشورها 
به ويژه عراق براي مصرف نيروگاه هاي خود از ما گاز 
خريداري مي کنند و اين گاز مصرفي را به برقتبديل 
مي کنند و سرانجام آن را مي فروشند.وي ادامه داد: 
در اين شرايط اگر وزارت نيرو وارد عرصه شود و گاز 
مجانــي را که براي مصارف نيروگاه ها از ما دريافت 
مي کند به برق تبديل کند و به ديگر کشورها بفروشد 
در عمل بازار خريد گاز کشور را به هم خواهد ريخت، 
زيرا در اين شرايط ديگر کسي حاضر نيست از ما گاز 
خريداري کند.وزير نفت با بيان اين که ما قرار نيست 
خودمان عليه خودمان عمل کنيم، گفت: بحث اين 
نيست که برق يا گاز فروخته شود، بلکه منظورم اين 
است که اين دو صنعت نبايد با هم رقابت کنند.زنگنه 
اظهار کــرد: برق بايد از گاز تبعيت کند و به قيمتي 
فروخته شود که بازار گاز را به هم نريزد و هدف بايد 

خريد گاز براي توليد برق باشد.
انجام اقدام هاي اوليه براي اجراي طرح فراگير 

پااليشي سيراف
وزير نفت در ادامه به احداث هشت پااليشگاه 
در ســيراف اشاره کرد و گفت: اقدام هاي اوليه براي 

احداث اين پااليشــگاه ها انجام شد و زماني که قرار 
بود فاينانس ها به نتيجه برسد دچار تحريم ها شديم.

زنگنه ادامه داد: هم اکنون بسته اي براي تامين منابع 
مالي پااليشگاه ها، پتروپااليشگاه ها و پتروشيمي ها 
در نظر گرفته شده که تامين منابع مالي براي تکميل 
طرح فراگير پااليشــي سيراف نيز در آن بسته ديده 
شده اســت.به گفته وي، وزارت نفت اوراق فروخته 
است که پايان امســال آخرين مهلت سررسيد اين 

اوراق  است و مشکلي در اين باره وجود ندارد.
عملياتي  شدن 6 طرح براي جمع آوري گازهاي 

همراه نفت
وزير نفت در ادامه به عملياتي شــدن ۶ طرح 
براي جمع آوري گازهاي همراه نفت اشــاره کرد و 
افزود: بــا اجراي اين طرح هــا، موضوع جمع آوري 
گازهاي همراه نفت در خشــکي پايان خواهد يافت.

زنگنه اظهــار کرد: ان جــي ال ۳۱۰۰ دهلران و ان 
جي ال ۳۲۰۰ در غــرب کارون از جمله طرح هايي 
هستند که کمتر از ۲ ســال آينده عملياتي خواهند 
شــد.وي با اشــاره به طرح ان جي ال بهبهان به نام 
طــرح پااليش گاز بيدبلند خليــج فارس گفت: اين 
طرحي بزرگ اســت که ۵۰ ميليون مترمکعب گاز 
را شيرين ســازي و تفکيک مي کند و بخشي از آن 
خوراک پتروشيمي ها است و بخش ديگر وارد شبکه 
گاز خواهــد شــد.وزير نفت ادامــه داد: در چند ماه 
اخير ۲ قرارداد با پتروشــيمي مارون و شرکت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس امضا شد که تقريبا هرچه گاز 
در مناطق خوزســتان و کهگيلويه و بويراحمد وجود 
دارد را جمع آوري کند و به عنوان خوراک در اختيار 
پتروشيمي ها قرار دهد. قرارداد اين طرح بيع متقابل 
اســت و تا ۲ ســال آينده عملياتي خواهد شد.وي 
افزود: اميدواريم با اقدام هاي انجام شــده تا ۲ سال 
آينده شاهد سوزاندن گاز در اطراف شهرها و مناطق 

خوزستان نباشيم.
سهم ۱۴.۵ درصدي شرکت نفت جوابگوي 

توسعه صنعت نفت نخواهد بود
زنگنــه با بيان اين مســئله که ســهم ۱۴.۵ 
درصدي شرکت ملي نفت پاسخگوي توسعه صنعت 
نفت نخواهد بود، گفت: اين سهم حداقل بايد به ۲۷ 
درصد افزايش يابد، اما دولت براي تامين منابع مالي 
خود با کمبود روبه روست، بنابراين بايد راه حل هاي 
ديگري به کار برد.وزير نفت در ادامه به طرح هايي که 
قرار اســت در صنعت نفت کشور اجرايي شود اشاره 
کرد و افزود: ســه فاز از طرح هاي پارس جنوبي با 
ظرفيت ۸۰ ميليون مترمکعب تا پايان سال وارد مدار 
مي شــود.به گفته زنگنه، پتروشيمي کاوه که عنوان 
بزرگ ترين متانــول دنيا را دارد بهمــن ماه افتتاح 
خواهد شــد که ۱۰۰ درصد با توان بخش خصوصي 
اجرا شده است، همچنين طرح استفاده از اتان يک 
مورد ديگر از طرح هايي است که قرار است امسال به 
بهره برداري برسد.وزير نفت در ادامه به روند تکميل 
فازهاي پااليشــگاه ستاره خليج فارس اشاره کرد و 
افزود: فاز سوم اين پااليشگاه دي ماه امسال وارد مدار 

توليد مي شود.
تراز توليد بنزين در کشور شرايط مطلوبي دارد

زنگنه با مثبت ارزيابي کردن تراز توليد بنزين 
در کشور گفت: تراز بنزين شرايط مطلوبي دارد، اما 
بنده هميشه تاکيد کرده ام که تراز بنزين را نبايد در 
پااليشگاه ها جســت وجو کنيد، بلکه اين تراز بايد از 
سوي صنعت خودروسازي کشــور انجام شود.وي 
ادامه داد: با افزايش تعداد خودروها ســاالنه بالغ بر 
۱۰ درصد به مصرف بنزين کشــور اضافه مي شود 
که بايد در اين زمينه صنعت خودروسازي پاسخگو 
باشــد.وزير نفت افــزود: ضرورتي براي تشــکيل 
صندوق سرمايه گذاري نفت در کشور وجود ندارد و 
سازوکارهاي موجود براي تامين منابع مالي جوابگو 
خواهد بود.زنگنــه در پايان تصريح کــرد: بنده به 
همراه تعدادي از همکارانم شبانه روز براي شکستن 
تحريم ها تالش مي کنيم. براي ارائه برخي اخبار به 
مردم به ناچار بايد محتاط عمل کنم، زيرا دشــمن 
ممکن اســت از اطالعات داده شده نهايت استفاده 
را ببرد و در مســير پيشبرد کارها سد ايجاد کند، اما 
اين را بدانيد که در اين جنگ نابرابر غيرعادالنه هر 
چه در توان داريم به کار خواهيم گرفت تا مشکالت 

مردم را کمتر کنيم.

یادداشت

ايران،موافقتنامهپاريسوسوختهايفسيلي
گســتردگي و تنوع منابع نفت و گاز از يک ســو 
و پاييــن بودن قيمــت حامل هاي انرژي در کشــور، 
ايران را به يکي از باالترين کشــورهاي مصرف کننده 
سوخت هاي فســيلي بدل کرده، مصرف گاز طبيعي در 
ايران معــادل مصرف گاز در کشــور چين و همچنين 

معادل کل مصرف کشورهاي حوزه اتحاديه اروپاست.
چندي پيــش نامه وزير امــور خارجه به رئيس 
جمهوري در باب ضرورت تسريع در تصويب توافق نامه 
آب و هوايي پاريس در مجلس شوراي اسالمي با هدف 
جلوگيري از اعمال فشــار سياسي و حقوقي از جانب شوراي امنيت سازمان ملل به بهانه 
مسائل زيســت محيطي رسانه اي شد. به دنبال اين نامه وزير نفت نيز در نامه اي خطاب 
به رئيس جمهوري، ضمن حمايت از نامه وزير امور خارجه و ضرورت تســريع در تصويب 
اين اليحه، مالحظاتي را مورد توجه قرار داد.سازمان حفاظت محيط زيست نيز در ادامه با 
ارسال نامه اي، بر دو نامه پيشين و با تاکيدهاي زيست محيطي صحه گذاشت. انتشار اين 
نامه ها همزمان با اعالم خبر بررســي دوباره موضوع پيوستن ايران به توافق آب و هوايي 
پاريس و رفع اشــکاالت شــوراي نگهبان در اين زمينه، موج جديدي از مخالفت و انتقاد 
از سوي جريان سياسي خاص را فعال ساخت؛ جرياني که در سال هاي اخير با رويکردي 
سياسي و جناحي و بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، صرفا با هدف مخالفت با 
گســترش مناسبات بين المللي کشور و در امتداد مانع تراشي براي برجام و لوايح چهارگانه 
پولشــويي، فعاليت مي کنند. با پذيرش اين واقعيت که پيوســتن به رژيم هاي بين المللي 
به ويژه رژيم هاي محيط زيســتي توأم با پرداخت هزينه از سوي کشورها و دولت هاست، 
اما بايد پرداخــت اين هزينه ها با نگاهي بلندمدت و در چارچوب توســعه پايدار و منافع 
بلندمدت کشــور در نظر گرفته شود. ضمن اين که با توجه به اهميت و حساسيت موضوع 
براي ادامه حيات بشــر، اقدام هاي سياســي، حقوقي و حتي امنيتي با محوريت شــوراي 
امنيــت را نيز بايد در نظر گرفت.هم اکنون بيش از ۱۸۵ کشــور جهان به اين توافق نامه 
پيوســته اند، همه اعضاي اوپک هم که به طور طبيعي شــرايطي اقتصادي و توســعه اي 
هم ســطح ايران دارند، اين توافق نامه را امضا کرده اند. فارغ از الزام هاي بين المللي براي 
پذيرش توافق نامه آب و هوايي پاريس و پيامدهاي سياســي، حقوقي و امنيتي ناشــي از 
عدم پذيرش اين توافق نامه که در نامه وزير امور خارجه تاکيد شــده است، پيوستن ايران 
به اين دســت رژيم هاي بين المللي به لحاظ مالحظات محيط زيستي و مسائل توسعه اي 
از اهميت برخوردار اســت.ضمن اين که پيوســتن به روندها و رژيم هاي بين المللي بدون 
در نظــر گرفتن الزام هاي بين المللي، دربردارنــده فرصت ها و هزينه ها به صورت توأمان 
است، بنابراين شــرايط و اقتضائات بين المللي ايجاب مي کند که با رژيم هاي بين المللي 
به صورت ســياه و سفيد، يا صفر و صدي برخورد نشود. ضمن اين که بايد در نظر گرفت 
طراحي و اجراي رژيم هاي بين المللي براي کشورهايي که به توسعه و پيشرفت بر مبناي 
همکاري و تعامل بين المللي مي انديشند، بيش از آن که دربردارنده هزينه باشد، فرصت ساز 
است. گستردگي و تنوع منابع نفت و گاز از يک سو و پايين بودن قيمت اين حامل ها در 
کشــور، ايران را به يکي از باالترين کشورهاي مصرف کننده سوخت هاي فسيلي تبديل 
کرده اســت. مصرف گاز طبيعي در ايران معادل مصرف گاز در کشــور چين و همچنين 
معادل کل مصرف کشــورهاي حوزه اتحاديه اروپاست. شدت انرژي در ايران ۳۶ درصد 
بيشتر از ميانگين جهاني و ۲۷ درصد بيشتر از ميانگين خاورميانه است. اين ميزان مصرف 
جداي از هزينه هاي اقتصادي و هدر دادن منابع، به طور طبيعي دربردارنده ســطح بااليي 
از آلودگي زيســت محيطي نيز هست. ايران چه در قالب توافق نامه پاريس يا خارج از آن 
به داليل اقتصادي و اتفاقا کمک به رشــد و توسعه اقتصادي کشور، مجبور است شدت 
مصرف انرژي در کشور را کاهش دهد. ثمرات اين کاهش عالوه بر اين که به جلوگيري از 
هدرفت منابع انرژي کشور کمک مي کند و زمينه فروش و صادرات اين منابع و همچنين 
تبديل آن به کاالهاي ســرمايه اي و مصرفي در صنعت را فراهم مي سازد و از اين طريق 
توليد ثروت و به تبع آن رشــد اقتصادي کشور باال خواهد رفت، به کاهش توليد گازهاي 
گلخانه اي در کشــور نيز کمک مي کند که مي تواند بخشــي از تعهدات بين المللي کشور 
همسو با توافق نامه هاي زيست محيطي باشد. موافقت نامه پاريس بر خالف تصور عاميانه، 
تضادي با رشد اقتصادي کشورها از جمله ايران نداشته و مانعي بر سر آن ايجاد نمي کند. 
از سوي ديگر، هرچه رشد اقتصادي استاندارد و پاک باالتر باشد، الزاما به معناي پرداخت 
هزينه بيشــتر براي اجراي تعهدهاي توافق نامه پاريس نيســت. به عبارت ديگر، با رشد 
اقتصادي باالتر، هزينه هاي اجراي تعهدهاي پاريس کاهش مي يابد. از سوي ديگر بحث 
در باره عضويت يا عضو نشــدن در توافق نامه پاريس در حالي شــدت گرفته که ايران با 
توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي، در زمره کشورهايي است که بيشترين آسيب را 
از تغيير اقليم و افزايش توليد کربن ديده و خواهد ديد. بروز بحران آب و خشکسالي هاي 
طوالني، بحران ريزگردها و گســترش خشکي و بيابان زايي از جمله اين آسيب هاست که 
مــردم ايران از نزديک و با تمام وجود آن را لمس مي کنند. در اين شــرايط، ايران بهتر 
اســت حتي با فرض پرداخت هزينه بيشتر، به جاي عدم همراهي با رژيم هاي بين المللي 
مبارزه با کربن زايي در جهان، در زمره پيشقراوالن و محرکان اصلي ايجاد و اجراي موثر 
اين رژيم ها در عرصه بين المللي قرار گيرد. فعال ســاختن انرژي هاي تجديدپذير و پاک، 
فرآيند و کيفيت رشــد و توســعه اقتصادي کشــور را تقويت مي کند. از يک سو ايجاد و 
بهره برداري از اين نوع انرژي، از مصرف بي رويه انرژي هاي فســيلي جلوگيري مي کند و 
زمينه بهره مندي از منابع انرژي فسيلي را در صنايع تبديلي و با ارزش افزوده باال فراهم 
مي ســازد که اين به طور مستقيم به رشد و توسعه صنعتي کشور کمک مي کند و از سوي 
ديگر، هزينه هاي هنگفت ناشــي از سوختن انرژي هاي فسيلي در تخريب محيط زيست 
داخلي را کاهش مي دهد. تنها مالحظه و احتياط ايران در مواجهه با اين مسئله و موضوع 
پيوســتن به توافق آب و هوايي پاريس، تحريم ها و فشارهاي اقتصادي خارجي است که 
پيش از اين در تعهدهاي وزارت امور خارجه لحاظ شــده و بايد با توجه به اعمال مجدد 
تحريم هاي اقتصادي آمريکا همچنان برجسته باشد. به اين عبارت که ايران بايد با توجه 
به شــرايط حاکم بر مناســبات اقتصادي خود با جهان و ميزان دسترسي و بهره برداري 
از ظرفيت هــاي اقتصادي، مالي، تجاري و فني و تکنولوژيــک جهاني متعهد به اجراي 
تعهدهاي خود در چارچوب موافقت نامه پاريس است. اين مهم در توافق نامه پاريس نيز به 
صورت تلويحي به رســميت شناخته شده است، به اين معنا که کشورها متناسب با ميزان 
بهره مندي از ظرفيت هاي اقتصادي و کمک هاي مالي بين المللي و همچنين دسترسي به 
علوم و فنون پيشرفته در حوزه صنعتي جهان، مکلف به اجراي تعهدهاي پاريس خواهند 
بود.در واقع تصويــب اين توافق نامه با تاکيد بر موضوع تحريم ها و مشــکالتي که اين 
تحريم ها بر ســر اجراي تعهدات پاريس در کشــور ايجاد مي کند، مي تواند محملي براي 
بي اثرسازي آن فراهم ســازد. بنابراين عضويت ايران از منظر الزام ها و مباني توسعه اي، 
بيش از آنکه دربردارنده هزينه باشــد، ايجادکننده و محرک روندهاي توسعه اي و اصالح 

ساختارهاي مصرف سوخت و کاهش مخاطرات زيست محيطي است.

ايرانميخواهددراوپکبماندوزندگي

کندودرمنطقهنيزباهمسايههايخود

همزيستيداشتهباشد،اينفشارها

اقداميبسيارغيردوستانهعليهايرانبود،

فشارايناقدامراهمدوکشورهمسايه

عليهماواردميکردند،امابههرحالآنها

پذيرفتندايرانمعافباشد
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۱۰ یادداشت

حضورفعالسازمانمديريتصنعتیدردوازدهمينکنفرانسملي
مديريتفناوريونوآوري

به گــزارش روابــط عمومی 
دوازدهمين  صنعتی،  مديريت  ســازمان 
کنفرانس ملي مديريت فناوري و نوآوري 
در روزهای2۱ و 22 آذر ماه ۹۷ در مرکز 
همايش های بين المللی دانشــگاه شهيد 

بهشتی برگزار شد.

بنا به اين گــزارش، »آينده پژوهی 
و آينده نــگاری«، »ارزيابــی فناوری«، 
»هوشمندی فناوری«، »سياست گذاری 
فناوری و نوآوری«، »نظام های نوآوری 
ملی، بخشی و فناورانه«، »آثار اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی فناوری و نقش آن 

پايدار«، »آموزش در حوزه  در توســعه 
نوآوری«، »پژوهش  فناوری و  مديريت 
در حــوزه و مديريت فناوری و نوآوری« 
از موضوعات  فناوريگ  و »ديپلماســی 
ملی  کنفرانس  دوازدهميــن  محــوری 
 مديريــت فنــاوری و نــوآوری بودند.

ســازمان مديريت صنعتی، در نمايشگاه 
جانبــی ايــن کنفرانــس نيــز، ضمن 
حضور فعــال، جديدترين محصوالت و 
خدمات مشــاوره ای و آموزشی خود را 
 در حوزه فناوری و نــوآوری ارائه نمود. 
در اين نمايشــگاه که فرصت مناســبی 

و  مدلهاي کســب  معرفــی  بمنظــور 
کار آينــده به آحاد جامعــه بود، آخرين 
و  صنايــع  اطالعــات  و  دســتاوردها 
ســازمان ها در حوزه فناوری در اختيار 
قرار عالقمندان  عمــوم  و   متخصصان 

  گرفت.

وابستگيبهسوختهايفسيليباتوسعهظرفيت
نيروگاههايحرارتي

در حالــي کــه تقريبــاً تمام 
کشورهاي جهان به سرعت در حال 
کاهش وابســتگي به ســوخت هاي 
فســيلي و توســعه انواع انرژي هاي 
تجديد پذير هســتند، مــا در خالف 
جهت حرکت کرده و در مسير توسعه 
ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي خود گام 
بر مي داريم.اخيراً ســند »الگوي پايه 
اسالمي ايراني پيشرفت« منتشر شد 
که در آن اهم مباني و آرمان هاي پيشــرفت و افق مطلوب کشــور در پنج 
دهه آتي ترســيم و تدابير موثر براي دســتيابي به آن طراحي شده است. بر 
مبناي اين ســند در سال ۱۴۴۴، ايران از نظر سطح کلي پيشرفت و عدالت، 
در شمار چهار کشور برتر آســيا و هفت کشور برتر جهان شناخته مي شود. 
در افق پيش روي ســند مذکور آمده اســت که تا آن زمان، سالمت محيط 
زيســت و پايداري منابع طبيعي، آب و انرژي فراهم خواهد شد. در بند ۲۹ 
تدابير اتخاذ شده چنين آمده است:»کاهش شدت مصرف انرژي و متناسب 
سازي سهم توليد و مصرف انرژي از منابع انرژي پاک«.شدت مصرف انرژي 
يکي از شاخص هاي بررسي کارايي مصرف انرژي است و بدين ترتيب معيار 
خوبي براي مقايســه بهره وري انرژي است. مقدار شدت مصرف انرژي با 
تقسيم انرژي مصرف شده بر توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد و مفهوم 
آن اين اســت که در ازاي مصرف يک واحد انرژي چه ميزان توليد مي شود.

در سال ۲۰۱۶ ميالدي، ميزان يارانه انرژي در ايران معادل ۴۰ ميليارد دالر 
و رتبه اول را در اين بخش در جهان کســب کرده و پس از آن کشــورهاي 
ونزوئال و عربســتان سعودي قرار دارند. اين بدان معني است که ما ايرانيان 
با مصرف مقدار معين انرژي، کمترين توليد را در مقايســه با مردم ســاير 
کشورها داشته ايم.گزارشات بين المللي که در مورد اهميت و وضعيت انرژي 
شــامل نفت، گاز و برق در ۵۰ سال آينده منتشر شده حاکي از آن است که 
در چند دهه آينده اصالح الگــوي مصرف انرژي و هم چنين گذار از منابع 
انرژي فسيلي به انرژي تجديد پذير براي توسعه پايدار جوامع امري ضروري 
اســت.در زمينه انرژي تجديد پذير نيز در حال حاضر شرايط بهتر نيست. در 
حالي که تقريباً تمام کشــورهاي جهان به سرعت در حال کاهش وابستگي 
به ســوخت هاي فسيلي و توسعه انواع انرژي هاي تجديد پذير هستند، ما در 
خالف جهت حرکت کرده و در مســير توسعه ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي 
خود گام بر مي داريم.پيش بيني مي شود بسياري از کشورها تا يک دهه ديگر 
تمام انرژي الکتريکي مصرفي خود را از طريق منابع تجديد پذير تامين کنند 
و اين در حالي است که ما در خواب غفلت فرو رفته و خوشحاليم که تا ۵۰ 
سال ديگر نفت و گاز داريم که بفروشيم و خرج خود را تامين کنيم و نيازي 
هم نيست که کاري بکنيم! با توجه به اينکه کشور فاقد سند و برنامه جامع 
انرژي اســت، بيم آن مي رود که همانند درياچه اروميه که يک شبه خشک 
شــد، يک روز که از خواب بيدار شــديم ببينيم نفت و گازمان را نمي خرند 
و بالفاصله ســتاد بحران انرژي تشکيل دهيم، دقيقاً همان کاري که براي 
درياچه اروميه کرديم!حال خواننده محترم مشــاهده مي کند که فاصله بين 
شرايط واقعي امروز کشور، که شــدت مصرف انرژي بسيار باال بوده و هم 
چنين بي توجهي مفرط به انرژي تجديد پذير مشــاهده مي شود، با شرايط 
مندرج در ســند پيشرفت از زمين تا آسمان است! قطعاً در صورت ادامه اين 
روند نه تنها رسيدن به هدف سند پيشرفت غير ممکن مي باشد بلکه اقتصاد 
کشور تحمل ادامه اين روند را نداشته و بايد طرحي نو در انداخت.در شرايطي 
که دولت مکرراً اعالم مي کند که با دشــواري يارانه نقدي ماهيانه را تامين 
اعتبار مي کند، طبق اعالم غير رســمي يکي از مسئولين سازمان مديريت و 
برنامــه ريزي، براي هر ايراني هر ماه ۱۲ ميليون ريال يارانه انرژي پرداخت 
مي شود! آيا اقتصاد کشور در شرايط فعلي توان تامين چنين يارانه اي را دارد؟ 

و حتي اگر دارد چنين اقدامي منطقي است؟
 اما چه بايد کرد؟ چرا ما در بخش انرژي از اينجا سر در آورده ايم؟

يکي از مشکالت زير بنايي مربوط به اقتصاد انرژي است. راه منطقي 
و معمول اين اســت که قيمت فروش حامل هاي انرژي از جمله نفت، گاز و 
برق با توجه به قيمت تمام شده تعيين شود و همه ساله با نرخ تورم افزايش 
يابد. اما مي بينيم که اين در فرهنگ کشــورداري ما رايج نيست. بدين معني 
که به جاي اينکه بگذاريم نيروهاي اقتصاد، همان دست نامرئي آدام اسميت، 
کار خود را بکند، به زور دســت خود را بر فنر اقتصاد گذاشته و براي چندين 
سال اجازه حرکت نمي دهيم، با اين اميد که دوران ما سر آيد و پس از آن هم 
ديگر مهم نيســت، هر چه مي خواهد بشود! ليکن فشار اقتصادي به اين فنر 
همواره افزايش يافته تا به نقطه انفجار برســد وآن گاه که از سر اجبار دست 
خود را از فنر بر مي داريم توپ روي آن به هوا پرتاب شده و از خانه همسايه 
سر در مي آورد!اما قيمت تمام شده وقتي معني و مفهوم پيدا مي کند که رقابت 
اقتصادي حاکم باشــد چون در غير اين صورت هزينه بي کفايتي دولت در 
بنگاه داري بايد از جيب ملت پرداخت شــود. واقعيت اين اســت که عليرغم 
شعارهاي متداول، صنعت انرژي کشور کاماًل دولتي و شبه دولتي است و در 
موارد زيادي صرفاً نقاب خصوصي بر صورت خود نهاده است.حال شرايطي را 
فرض کنيم که اقتصاد رقابتي در صنعت انرژي حاکم باشد. در چنين شرايطي 
قيمت تمام شــده واقعي به مصرف کننده منتقل شده و همه ساله مطابق با 
نرخ تورم افزايش مي يابد. بديهي است حمايت از قشر ضعيف جامعه از وظايف 
دولت است و اين مهم مي تواند از طريق ارائه يارانه انرژي به قشر آسيب پذير 
صورت پذيرد.اما چرا چنين نيست و به جاي آن دولت در مواردي تنها %۱۰ 
از قيمت تمام شــده را به مصرف کننده منتقل کرده و چنين بار سنگيني را 
بر دوش خود نهاده است؟ جواب اين سوال با فرهنگ کشورداري سياسي ما 
مرتبط است. فرهنگي که نهايت افق دولت مردانش انتهاي دوره مديريت خود 
اســت. فرهنگي که منافع کوتاه مدت مقدم بر منافع ملي و دراز مدت است. 
فرهنگي که دولت مردانش شــهامت آن را ندارند که با مردم واقعيت ها را در 
ميان گذاشــته و آنها را که به قول خودشان ولي نعمت شان هستند، بيگانه 
مي پندارند.خالصه اينکه ادامه سياست هاي دولت در بخش انرژي نه منطقي 
است و نه قابل ادامه يافتن. وقت آن رسيده دولت مردان ما، که جملگي صرفًا 
از سر تکليف پشت ميز مديريتي سر در آورده اند، ذره اي به تکليف خود عمل 
کرده و با شجاعت تمام واقعيات را با ملت در ميان بگذارند و سياستي منطقي 
و پايدار براي بخش انرژي کشــور تدوين و اجرا نمايند. در غير اين صورت 
آرمان هاي ســند الگوي اسالمي ايران پيشرفت تنها جوهري بر کاغذ خواهد 
ماند و عاقبت آن همان خواهد شــد که در مواردي چون خصوصي ســازي، 

خودکفايي، اقتصاد مقاومتي و موارد متعدد ديگر شاهد هستيم.

دکتر هاشم اورعي
 استاد دانشگاه صنعتي 
شریف و رئیس انجمن 
علمي انرژي بادي ایران

شورای فرهنگ صنعتی و فناوری تشکيل می شود
سرپرســت مرکز تعالی سازمانی سازمان 
مديريت صنعتی از تشــکيل شورای فرهنگ صنعتی و 
فناوری با ترکيبی از تشکل ها، بخش خصوصی و بخش 

دولتی با محوريت سازمان مديريت صنعتی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی 
ســازمان مديريت صنعتی، سيد عليرضا شجاعی در 
نشست هم انديشی فرهنگ صنعتی و تعالی سازمانی 
بــا تاکيد بر اينکه ســازمان های متعالــی می توانند 
پايه های اصلی رشــد و توســعه در فرهنگ کشور 
باشــند، گفت: مدل تعالی ســازمانی مدلی مبتنی بر 
فرهنگ است و سازمان هايی که در مسير بی پايان 
تعالی قــرار دارند می توانند بــر فرهنگ صنعتی و 
فناوری کشور تاثيرگذار بوده و ترويج دهنده اين نوع 
فرهنگ باشند. وی ادامه داد: در ميان ارزش هايی که 
بــه عنوان مفاهيم بنيادين در مدل تعالی ســازمانی 
داريــم ۴ تا ۵ ارزش مشــخصا مبتنی بر بحث های 
فرهنگــی اعم از اخــالق مداری، مســئوليت های 
اجتماعی، مشارکت و ... است و بقيه نيز پايه فرهنگی 
دارند. وی با طرح اين ســوال که فرهنگ در الگوی 
تعالی سازمانی در چه مواردی پررنگ تر است، اظهار 
کرد: واژه فرهنگ در مدل تعالی ســازمانی بيشتر در 
حوزه توانمندســازها بــه کار رفتــه و در هفت بند 
بصورت مستقيم به فرهنگ اشاره شده است. در اين 
مدل ذيل معيــار »رهبری« بخشــی تحت عنوان 
فرهنگ رهبری داريم؛ در اين مبحث عنوان شده که 
رهبران در ســازمان های متعالی می توانند افراد را به 
همکاری های درون سازمانی ترغيب کرده و فرهنگ 
رهبری مشــترک را ايجاد کنند. وی افزود: همچنين 
در بخــش ديگری اشــاره شــده که رهبــران در 
ســازمان های متعالی می توانند ارزش های مشترک، 
اخالق مداری، پاسخگويی، شفافيت و فرهنگ اعتماد 
را در سرتاســر زنجيره ارزش ايجاد کنند. همچنين 
اشاره شــده که رهبران می توانند فرهنگ تعالی را با 
همراهی کارکنان تقويــت کنند. در ذيل اين بخش 
واژه فرهنگ همکاری به کار رفته است. همچنين در 
اين بخش به ترويج فرهنگ نوآوری اشاره شده است 
که بايــد ديد چگونه می توان ايــن فرهنگ ها را در 
ســازمان ها ايجاد کرد، توســعه داد و ارزيابی نمود.

شجاعی با اشاره به معيار »استراتژی« در مدل تعالی 
ســازمانی، گفت: در اين بخش واژه فرهنگ فقط در 
يک جا به کار رفته اســت. در ذيل اين معيار اشاره 
شده که سازمان های متعالی می توانند محيط کالن 
ســازمان شــامل تحــوالت و روندهای سياســی، 
اقتصادی، فرهنگی و فناوری را تحليل، درک و پيش 
بينی کنند. سازمان های متعالی کارکنان خود را ارج 
می نهند و فرهنگی را ايجاد می کنند که براساس آن 

دستيابی به منافع طرفين از طريق همسويی اهداف 
فردی و ســازمانی ميسر شود. سرپرست مرکز تعالی 
سازمانی سازمان مديريت صنعتی با اشاره به بخش 
ديگــر الگوی تعالی ســازمانی تحت عنــوان معيار 
»کارکنان« اظهار کرد: در اين بخش اشاره شده که 
سازمان های متعالی، فرهنگی را ترويج می دهند که 
اطمينــان يابند کارکنان بر اســاس آن دارای مدل 
ذهنــی بــاز بــوده و از کار تيمــی و خالقيت برای 
پاسخگويی ســريع به چالش ها اســتفاده می کنند. 
عالوه بر اين، به ترويج فرهنگ تعامل و گفت و گو 
در سراســر زنجيــره ارزش و همچنيــن فرهنــگ 
پشــتيبانی، قدردانی و توجه متقابل نيز اشــاره شده 
است. شجاعی اضافه کرد: در ساير معيارهای الگوی 
تعالی ســازمانی و در بخش نتايج آن بطور مستقيم 
واژه فرهنگ را نمی بينيم. شــايد به اين دليل که ما 
بايد نتايج فرهنگ سازی و بکارگيری فرهنگ را بايد 
در کارکنان، مشــتريان، ســازمان و جامعه مشاهده 
کنيم. وی با اشــاره به اهميــت فرهنگ صنعتی در 
شــرايط کنونی کشــور و اثرات آن بر افزايش بهره 
وری، ارتقای کيفيت، بهبود کار، بهينه سازی مصرف 
و بيان پيشــينه آن در کشور، تاکيد کرد: قصد مرکز 
تعالی سازمانی در سازمان مديريت صنعتی اين است 
که يک شورای فرهنگ صنعتی و فناوری با ترکيبی 
از تشــکل ها، بخش خصوصی و بخش دولتی ايجاد 
کند. البته اين شورا بايد از حالت دولتی خارج شود تا 
پايدارتر بماند. سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان 
مديريت صنعتی همچنين با اشاره به تفاهم نامه ای 
که ميان سازمان مديريت صنعتی و موسسه فرهنگی 
اکو امضا شــده، گفت: ما به موسســه فرهنگی اکو 
پيشــنهاد کرديم بحث فرهنگ صنعتی در قالب اين 
تفاهمنامه دنبال شــود و قرار شده موسسه فرهنگی 
اکو از توان کشورهای عضو استفاده کند و اميد داريم 
بر اين اساس بتوانيم يک همايش بين المللی طراحی 
کنيم. وی در بخش ديگری از ســخنان خود به ارائه 
پيشنهادی درخصوص جوايز تعالی سازمانی پرداخت 
و گفــت: دررابطه با اعطای جوايز تعالی ســازمانی 
می توانيم دو فراخوان بدهيم. بر اين اســاس افرادی 
کــه می خواهند در پروژه های بهبــود کمک کنند و 
مشاوره دهند، ليستی جدا از ارزيابان داشته باشند؛ به 
اين صورت از تجربه ای که اين افراد طی ســاليان 
کســب کرده اند استفاده می شــود و ضمنا مالحظه 
سازمان در مورد اينکه ارزيابان و کسانی که کار رتبه 
بندی را انجام می دهند، نبايــد در بحث پروژه های 
بهبود مشــاوره دهند، برطرف می شود. سعيد امامی، 
نايب رئيــس انجمن علمی اســتاندارد ايران در اين 
نشست با اشاره به مدل EFQM  گفت: اعطای اکثر 

جوايز بر اســاس اين مدل اســت. مــا از اين مدل 
اســتفاده می کنيم و متوجه هســتيم که يک دست 
مفاهيم بنيادين سبب شکل گيری اين مدل شده اند. 
بايد ديد فرهنگ کســانی که اين مدل را ساخته اند 
چه بوده اســت. ســازندگان اين مدل افکار خود را 
تبديل به يک مدل ارزيابی و اندازه گيری کرده اند تا 
در جهت تعالی مورد استفاده قرار گيرد. وی ادامه داد: 
  EFQM مــا بايد به جای اينکه صددرصــد بر مدل
تکيه کنيم به اين نکته توجه کنيم که شايد اين مدل 
برای فرهنگ ما مناسب نباشد. ما بايد به دنبال ايجاد 
يک مدل بومی برای تعالی سازمانی در کشور باشيم 
و ايــن موضــوع می تواند يکی از وظايف شــورای 
فرهنگ صنعتی باشــد که قرار اســت تشکيل شود. 
امامی با بيان اينکه اکنون در کشــور نزديک به ۲۸ 
جايزه بر اســاس مدل EFQM اعطا می شود، اظهار 
داشــت: اکثر اين جوايز يک ويژگی مشترک دارند. 
وی ادامــه داد: برای اعطای ايــن جوايز فرآيند بايد 
اينگونه باشد که در ابتدا داوطلبان ثبت نام کنند، بعد 
بر مبنای مدل در واحدهای درخواست کننده سيستم 
اســتقرار يابد و آموزش های الزم داده شــود، سپس 
ارزيابــان بازخورد خود را ارائه دهند، بعد براســاس 
بازخوردهــا پروژه های بهبود تعريف شــده و آنگاه 
عملياتی شــوند و در نتيجه عملياتی شــدن آن ها، 
سازمان ها رشد کنند. در مورد اعطای اکثر جوايز اين 
فرايند تا مرحله ارزيابی به طور يکسان طی می شود 
اما پس از مرحلــه ارزيابی مراحل تعريف پروژه های 
بهبــود و عملياتی کردن آنها به ســازمان ها واگذار 
می شــود و از آنجا که نظارتی روی اين کار نيست، 
عماًل فرايند تعالی سازمانی ناتمام می ماند؛ آنگاه فکر 
می کنيم که اين کار هيچ تاثيری نداشــته است. وی 
در بخش بعدی ســخنان خود عنوان کرد: مســئله 
ديگری که در ارتباط با تعالی سازمانی مطرح است، 
فضای اعتبار بخشی است. کسانی که برای ارزيابی 
انتخاب می شوند بايد از جايی مورد تاييد قرار گيرند. 
حدود يک سال پيش قانون توسعه و تقويت استاندارد 
در مجلس تصويب شد که بر مبنای يکی از بندهای 
آن تنها مرجع اعتباربخشــی کشور مرکز ملی تاييد 
صالحيت ســازمان استاندارد اســت؛ اما يک مرجع 
اعتبار بخشی بايد آنقدر قدرت داشته باشد که در هر 
حوزه ای بتواند اعتباربخشــی کند. آرمين خوشوقتی 
ديگر سخنران اين نشست ، اظهار کرد: اگر صنعت را 
مترادف با نوآوری ببينيم و فرهنگ را بر مبنای ســه 
محور ارزش ها، باورهــا و هنجارها ببينيم، فرهنگ 
صنعتی يعنی ارزش هــا، باورها و هنجارهايی که در 
عرصه نوآوری و خالقيت داريم. وی ادامه داد: اگر در 
ســازمان های ما باور به اينکه ســاختن، خالقيت و 

نوآوری منجر به ارزش افزوده می شود، وجود داشته 
باشد، يعنی اينکه ما فرهنگ صنعتی متعالی داريم و 
اگر اين باور وجود نداشــته باشــد، يعنی ما فرهنگ 
صنعتــی متعالی نداريم. عضــو هيئت مديره انجمن 
مديريت منابع انســانی ايران ، فرهنگ را دارای دو 
ويژگی دانســت و گفت: يک ويژگی فرهنگ گستره 
آن اســت که شــامل تعداد افرادی می شود که يک 
فرهنگ را قبول دارند. ويژگی دوم فرهنگ عمق آن 
اســت که به معنای مدت زمانی است که يک چيز 
مثل صنعت برای ما ارزش به همراه دارد. از نظر من 
ما باور نداريم که می توانيم ارزش افزوده ايجاد کنيم. 
وی افــزود: تصور می کنم اغلب کارکنان می خواهند 
ما يک الگوی فرهنگ سازمانی به آنان ارائه کنيم تا 
از آن تبعيت کنند. ما در ســازمان ها بيشتر از رهبران 
انتظــار داريم چنين برنامه ريزی انجام دهند و بيرون 
از سازمان ها از زعما و بزرگان چنين انتظاری داريم. 
خوشبختی تصريح کرد: اگر دولت به عوامل بيرونی 
هــم توجه کند، بخش خصوصــی تبديل به درختی 
پربازده می شــود کــه مرتبا اشــتغال و ثروت ايجاد 
می کند. علی اصغر سعيدی دبير گروه جامعه شناسی 
اقتصادی انجمن جامعه شناســی ايــران نيز در اين 
نشست با اشــاره به جامعه شناسی اقتصادی گفت: 
يک مسئله مهم در سازمان ها روابط غيررسمی است 
که کســی به آن توجه نمی کند. به نظر می رسد اين 
روابط در چشم مديران محو است. در ادبيات سازمانی 
تنها در خصــوص روابط رســمی بحث می کنند اما 
اخالق ســازمانی ايجاب می کند روابط غير رسمی را 
هم به ســازمان بياوريم؛ نه اينکه حذفش کنيم. دبير 
گروه جامعه شناسی اقتصادی انجمن جامعه شناسی 
ايران افــزود: بــاالی ۹۰ درصد بنگاه هــای ايران 
خانوادگی هســتند و از اين روابط می توان در جهت 
بهبود استفاده کرد. سعيدی با بيان اينکه مديری که 
موقت باشــد اصاًل مدير نيســت، اظهار کرد: من با 
مديران شــرکتی صحبت کــرده ام؛ مديران در اين 
شرکت سهمی ندارند و خودشان بزرگ ترين منتقدان 
شرکت محســوب می شــوند. در اين شرکت نوعی 
جدايی مالکيت از مديريت ايجاد شــده است. عضو 
هيأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
يادآوری کرد: وقتی مديريت دائمًا عوض می شود به 
تدريــج شــبکه ای در بنگاه ها ايجاد می شــود. اين 
شبکه ها به محض اينکه می بينند مدير منافع آنها را 
حذف می کند عليه او اقداماتی انجام می دهند. گمان 
می کنــم در بنگاه های ايــران چنين شــبکه هايی 
گســترش يافته اند. در يک تحقيــق به اين موضوع 
اشاره شده که بحث حقوق های نجومی هم از همين 

جا پيدا می شود.

ایدرو

آغاز ارزيابی شرکت های متقاضی سطح تنديس جايزه ملی تعالی سازمانی
شــرکت های  ارزيابی  آغاز  با 
متقاضی سطح تنديس، ثبت نام شرکت ها 
فقط در ســطوح تقديرنامه و گواهی تعهد 
به تعالی در جايزه ملی تعالی ســازمانی 

امکان پذير است.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
روابط عمومی سازمان مديريت صنعتی، 
مرکز  سرپرست  شــجاعی،  سيدعليرضا 
تعالی سازمانی سازمان مديريت صنعتی 

با اعــالم اين خبر، گفت: ســازمان ها با 
بهبــود عملکرد خود همــواره می توانند 
در مســير بی پايان تعالی گام بردارند و 
به آرمانشــان نزديک شــوند.وی افزود: 
در ارزيابی شــرکت ها بر اســاس مدل 
تعالی ســازمانی، نقاط قوت و زمينه های 
قابل بهبود ســازمان ارزيابی می شود و 
برای  توصيه هايی  متخصــص،  ارزيابان 
بهبود شرکت پيشنهاد می کنند. شجاعی 

ادامه داد: در ارزيابی شرکت های متقاضی 
جايزه ملی تعالی ســازمانی، تصويری از 
موقعيــت شــرکت به نمايش گذاشــته 
مناسب  بهره برداری  برای  که  می شــود 
در تدويــن و اجــرای برنامه های بهبود 
شرکت می تواند بسيار مفيد باشد.وی در 
خصوص آثار و نتايــج اين جايزه گفت: 
شــرکت ها پس از اجــرای ارزيابی ها، با 
توجه به نتايج ارائه شــده و تجربه های 

بدســت آمده می توانند بــا برنامه ريزی 
مناسب و اجرای برنامه های بهبود، زمينه 
مســاعدی برای پيشرفت در مسير تعالی 
فراهم کنند و برای جامعه، مشــتريان و 
کارکنان رضايت بيشــتری ايجاد کرده و 
در نهايت شاخص های مالی و غير مالی 
ســازمان خود از جمله فروش و ســهم 
بازار، سودآوری، ارزش سهام و دارايی ها 
را افزايــش و ارتقا دهند. وی تاکيد کرد: 

برخی از شــرکت هايی که در دوره های 
گذشته جايزه ملی تعالی سازمانی حضور 
داشته و بر اســاس ارزيابی های به عمل 
آمــده، تنديس ايــن جايــزه را دريافت 
بين المللی  توانســتند در سطح  کرده اند، 
هم موفق عمل کنند.خاطرنشان می شود 
تعالی سازمان  ملی  شانزدهمين همايش 
۶اســفند ماه در مرکز همايش های بين 

المللی صدا و سيما برگزار می شود.
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مهندستورجدهقانيتاکيدکرد:

استفادهحداکثريازتوانسازندگانداخليدردستورکارشرکتمتن
حمايت از پمپ سازان داخلي با توجه به موقعيت طرح هاي شرکت متن از جمله مهم ترين برنامه هاي اين شرکت است

 مديرعامل شــرکت مهندسي و 
توســعه نفت، بر لزوم استفاده حداکثري از 
توان پمپ ســازان داخلي تاکيد کرد و گفت: 
توليد کاالهــاي مورد نياز صنعــت نفت، با 
دقيق،  هدف گذاري  و  سياست گذاري  تاش، 

در داخل کشور امکان پذير است.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت مهندسي و توســعه نفت )متن(، 
تورج دهقاني در نخستين نشست هم افزايي 
و هم انديشي اســتفاده از ظرفيت ها و توان 
ساخت پمپ سازان داخل کشور با بيان اين 
از پمپ سازان داخلي  افزود: حمايت  مطلب 

با توجه به موقعيت طرح هاي شــرکت متن 
از جمله مهم ترين برنامه هاي اين شــرکت 
است.وي گفت: با رعايت زمان بندي تعيين 
شده و استانداردهاي مورد نياز شرکت متن، 
بنا به شرايط خاص و درخواست هر پروژه، 
اولويــت با ســفارش دهي به پمپ ســازان 
داخلي اســت.دهقاني صداقــت کاري را از 
مهم ترين ارکان حفــظ ارزش هاي اقتصاد 
مقاومتي در شــرايط کنوني کشور دانست 
و افزود: با توجه به شــرايط خاص کشور، 
حمايت از افزايش سهم توليد داخل حياتي 
توسعه  و  است.مديرعامل شرکت مهندسي 

نفت گفت: در شــرايط کنونــي همه   ما در 
برابر آينده  کشور مسئوليم و قطعا مي توانيم 
ميزان وابســتگي به شرکت هاي خارجي را 
کاهش دهيم و فشار تحريم ها را مهار کنيم.
وي روزآمدشــدن پمپ هــاي درون چاهي 
و ديگر اقالم موردنياز پروژه هاي شــرکت 
متن را موضوعي مهم و ضروري برشــمرد 
و گفت: به منظور حمايت از ســاخت داخل 
بايد با همراهــي يکديگر، تالش و ارزيابي 
هر چه دقيق تر و رعايت سياســت گذاري ها 
و اســتانداردهاي الزم، نقاط قوت، ضعف و 

روند اجراي کار ارزيابي شود.

کاهشهزينهسرمايهگذاريدر
تجديدپذيرها

ايــران شــايد جــزو 
کشــورهاي آخــر توســعه 
انرژي هاي تجديد پذير باشد 
ولي در دو سال گذشته اين 
حرکت روند و رشد شتاباني 
اما  اســت  گرفته  خــود  به 
موضوع  ايــن  تحليل  براي 
بايد اذعان کــرد که وزارت 
انرژي هاي  توســعه   نيــرو 
تجديد پذير را از ســه دهه قبل در دســتور کار خود قرار داده و به 
همين منظور ســازمان هاي انرژي تجديد پذير را تشکيل داد.شايد 
وجود نفت و گاز هم دليلي بر عدم توســعه انرژي هاي تجديد پذير 
باشد اما دليل اصلي توسعه اقتصادي مي تواند زمينه ساز همين عدم 
توســعه انرژي هاي تجديد پذير باشد. توسعه اقتصادي با اين نيت 
و با اين پوشــش که مي خواهيم به مردم خدمت کنيم، هزينه هاي 
انرژي را پايين نگه داشــته اند و نفت و گاز رايگان به مصرف مردم 
رسيد. پس اگر قيمت گذاري مناسبي براي سوخت هاي فسيلي اجرا 
مي شد زيرساخت هاي کشور نيز توسعه مي يافت؛ وقتي نفت و گاز 
ارزان و رايگان تحويل مردم مي شود توسعه انرژي هاي تجديد پذير 
چندان جدي گرفته نمي شود. منابع انرژي تجديد پذير مزيت هاي 
زيادي دارد و استفاده از اين منابع باعث مي شود که محيط زيست 
آلوده نشود، توليد انرژي از طريق مصرف سوخت هاي فسيلي حجم 
زيادي از آب را مصرف مي کند، پس منابع انرژي تجديد پذير مثل 
انرژي بادي و خورشــيدي ديگر نيازي به آب ندارد. در دو ســال 
گذشته مشارکت گسترده اي از سوي مردم براي توسعه انرژي هاي 
تجديد پذير صورت گرفته اســت و همين برنامه هاي منظم موجب 
دلگرمي سرمايه گذاران براي ورود به توسعه انرژي هاي تجديد پذير 
شــده اســت.در حال حاضر ۲ هزار واحد نيروگاه مقياس کوچک 
خورشيدي به بهره برداري رسيده و هزار واحد ديگر تا پايان امسال 
به بهره برداري خواهد رســيد. ميزان انرژي هــاي تجديد پذير در 
حال حاضر ۶۷۰ مگاوات است، اگر توسعه انرژي هاي تجديد پذير 
به همين منــوال ادامه پيدا کند ظرفيــت ۵ درصدي توليد انرژي 
توســط نيروگاه هاي تجديد پذير تا ۴ سال آينده به ۵ درصد خواهد 
رســيد. تغيير مســير بعد از تحريم ها توســعه انرژي هاي تجديد 
پذير از ســرمايه گذاري خارجي به سرمايه گذاري داخلي تغيير پيدا 
کرد، باعث شــد تا تحريم ها نتوانند رشــد انرژي هاي تجديد پذير 
را متوقف کنند. پس بايد گفت تحريم ها باعث شــد ســرمايه ها از 
محل خارجي به سرمايه هاي داخلي تغيير مسير دهند. فناور ي هاي 
انرژي هاي تجديد پذير پيچيده نيستند اما چون در سال هاي گذشته 
عمومي نشــده بود سرمايه گذاران اطالعات زيادي از اين فناوري ها 
نداشــتند اما در دو سال گذشته با آشــنايي مردم سرمايه گذاران و 
دانشــگاهيان انرژي هاي تجديد پذير توسعه بيشتري پيدا کرد و با 

بازگشت سرمايه ها اعتماد بيشتر شد.
رشد 2 درصدي عوارض برق براي حمايت از تجديد پذيرها

در گام اول بــراي حمايت از انرژي هاي تجديد پذير دولت و 
مجلس تالش کرده اند عوارض برق از ۸ درصد به ۱۰ درصد براي 
توسعه برق روســتايي وتجديد پذير فراهم شود. بنابراين سازمان 
برنامه و بودجه با پيشــنهاد دولت موافقت کرد و خوشبختانه اين 
موضوع در اليحه بودجه ۹۸ پيشنهاد شد و مطمئن هستيم با نظر 
مساعد مجلس اين رشد ۲ درصدي تصويب خواهد شد. قانونگذار 
از محل عوارض برق پيش بين کرده است که ۱۲۸۰ ميليارد تومان 
براي توســعه انرژي هاي تجديد پذير به برق روستايي اختصاص 
يابــد. بنابراين تا کنون ۵۸۰ ميليارد تومان از مردم دريافت شــده 
و توانير آن را به خزانه واريز کرده اســت. توانير بايد جداســازي 
عوارض برق از بانک دريافت کننده قبوض را انجام دهد تا انتقال 
حســاب ها به خوبي انجام شــود. از ۵۸۰ ميليارد تومان، از سوي 
ســازمان برنامه و بودجه ۴۲۰ ميليارد تومان به برق روســتايي و 
تجديدپذيرها تخصيص يافته اســت. امســال پيش بيني مي شود 
نرخ رشــد تجديدپذيرها به ۴۰ درصد برســد، حضور مؤثر مردم و 
سرمايه گذاران باعث شده تا نرخ رشد تجديدپذيرها کاهش نيابد اما 
براي موضوع افزايش قيمت خريدهاي تضميني برق واقعيت هايي 
وجود دارد که بايد اعالم شــود. در سال ۱۳۹۵ نرخ خريد تضميني 
بــرق طراحي و وزارت نيرو آن را ابالغ کــرد. بنابراين تا امروز ۲ 
و نيم برابر هزينه ســرمايه گذاري تجديدپذير کاهش يافته اســت 
پس وقتي نرخ ارز ســه برابر افزايش مي يابــد در مقابل مي بينيم 
که هزينه ســرمايه  گــذاري در تجديدپذيرها در دنيــا ۲ و نيم تا 
ســه برابر کاهش يافته اســت. در سال ۹۷ ســهم غالب و بيشتر 
سرمايه گذاري ها در انرژي هاي تجديد پذير توسط سرمايه گذاران 
خارجي بود اما امــروزه در ايران اکثر خط توليد ها که حدود ۷۰ تا 
۸۰ فناوري اين نيروگاه ها را تشکيل مي دهند در داخل کشور توليد 
مي شوند. پس اگر نرخ ارز ســه برابر شده و سرمايه گذاران اعالم 
مي کنند ديگر توجيه اقتصادي براي سرمايه گذاري در انرژي هاي 
تجديــد پذير وجود ندارد بايد گفت در کنــار اين افزايش نرخ ارز 

کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري نيز بايد مدنظر خود قرار دهد.
 افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت خريد تضميني برق 

تجديدپذيرها
به هر حال رشــد نرخ ارز باعث مي شــود سرمايه گذاران در 
سرمايه گذاري ۳۰ تا ۴۰ درصد دچار مشکل شوند بنابراين وزارت 
نيــرو در قيمت پايه خريد تضميني برق از انرژي هاي تجديد پذير 
اعالم کرده است که در قراردادها ضرايب آمادگي ساعت را اضافه 
خواهد کرد که به اين ترتيب قيمت خريد تضميني برق ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افزايش خواهد يافت و اين به نفع سرمايه گذاران خواهد بود. 
ضريب آمادگي ساعتي اينگونه خواهد بود که قيمت خريد تضميني 
برق در برخي ســاعات تابستان براي هر کيلو وات ساعت حتي به 
۹۰۰ تومان نيز خواهد رســيد. از اين پس ضرايب در قراردادهاي 
نرخ خريد تضميني برق از انرژي هاي تجديد پذير گنجانده خواهد 

شد. 

یادداشت

نوبت بعدي عرضه نفت خام در بورس چه زماني است؟

آخرين اخبار از برگزاري شش مناقصه به ارزش 4000 ميليارد تومان در مناطق نفت خيز جنوب

بيش از يک ماه از نخســتين عرضه نفت 
خام در بورس پس از ســال ها مي گــذرد. اتفاقي که 
هرچند جزئيات آن از جمله اطاعات خريداران محفوظ 
مانده، اما موفق به نظر مي رسد؛ به طوري که حدود يک 
ميليون بشکه نفت خام در دو مرحله در بورس عرضه 
شد و مورد استقبال بخش خصوصي قرار گرفت. اين 
روال قرار بود هر يکشــنبه تکرار شود اما فعا متوقف 
شــده و به گفته يک کارشناس ارشــد حوزه انرژي، 
بعد از اجراي تعهدات فروش نفت وزارت نفت از سر 

گرفته خواهد شد.
ششــم آبان ماه امســال براي نخستين بار يک 
ميليون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژي عرضه 
شد که در نهايت ســه خريدار ۲۸۰ هزار بشکه نفت 
به قيمت هر بشــکه ۷۴ دالر و ۸۵ ســنت را معامله 
کردند. دومين عرضه نيز در بيســتم آبان ماه صورت 
گرفت و ۷۰۰ هزار بشــکه نفت خام سبک ايران به 
قيمت هر بشکه ۶۴.۹۷ دالر به فروش رسيد .اتفاقي 
که پاي بخش خصوصــي را به فروش نفت باز کرد 
و نفتي ها رضايت خــود را از اين اتفاق ابراز و اعالم 
کردنــد که اين فرآيند ادامه دار خواهد بود. از ســوي 
ديگر بورسي ها نيز اعالم کردند اين عرضه ها به طور 
منظم انجام مي شــود که با اين کار بخش خصوصي 
بتواند وارد معامالت نفت خام شــود.اتفاقي که بعد از 
عرضه نفت در بورس افتاد اين بود که قيمت جهاني 
نفت به طرز چشــم گيري سقوط کرد و حتي به حدود 
۵۹ دالر هم رســيد. موضوعي کــه باعث ايجاد اين 

ابهام شد که آيا خريداران نفت در بورس متضرر شده 
و باعث دلســردي بخش خصوصي از مشــارکت در 

صادرات نفت خواهد شد؟
کاهش قيمت نفت باعث ضرر خريداران نفت 

بورسي مي شود؟
در اين راســتا، رضا پديدار - کارشــناس ارشد 
حوزه انرژي و عضو کميســيون انرژي اتاق ايران، با 
بيــان اين که تفاوت قيمت نفــت در زماني که نفت 

خام در بورس عرضه شــد، با زمــان حال و کاهش 
آن باعث ضرر خريداران نمي شــود، به ايسنا توضيح 
داد: فرآيند بورس به اين صورت اســت که هرکسي 
در هــر مقطعي که نفــت را خريــداري مي کند يا 
مصرف کننــده نهايي اســت و يا اين کــه از طرف 
مصرف کننده نهايي خريداري مي کند. به همين دليل 
هرکسي که از بورس نفت مي خرد، بايد قرارداد خود 
را با پااليشــگاهي که مصرف کننده نفت است، ارائه 

دهد يا از طرف پااليشگاه سفارش داشته باشد.وي با 
تاکيد بر اين کــه اين موضوع که خريداران نفت خام 
در بورس دچار ضرر شدند، يک سوءتفاهمي است که 
به آن دامن زده شــده، توضيح داد: هر خريداري که 
نفت خام خريداري مي کند، بايد هم کد بورسي داشته 
باشــد و هم يک قرارداد با پااليشــگاه مورد نظر که 
نشان دهد مي خواهد نفت را به کدام پااليشگاه بدهد. 
به عبــارت کلي، از يک طرف کــه نفت را در بورس 
خريداري مي کنــد، از طرف ديگر نفت را هم زمان با 
همان نرخي که خريداري کرده، همراه با سود آن به 
پااليشــگاه خريدار ارائه مي کند؛ بنابراين کسي ضرر 
نمي کند.اين کارشناس ارشد حوزه انرژي در ادامه از 
رضايت بخش خصوصي از عرضه نفت خام در بورس 
خبر داد و گفت: اگر نفت خام مجدد در بورس عرضه 
شود، مورد اســتقبال اين بخش قرار خواهد گرفت. 

تعداد خريداران تاکنون بيش تر شده است.
عرضه بعدي کي است؟

پديدار درباره زمان عرضه بعدي نيز اظهار کرد: 
وزارت نفــت در زمينه فروش نفت خام تعهداتي دارد 
که بايد تا پايان ماه دســامبر آن هــا را اجرايي کند. 
تعهداتــي که قراردادهــاي فروش آن در ســه ماه 
گذشــته امضا شده اســت و موقع تحويل آن رسيده 
اســت. اين فرآيند تا ۲۰ دســامبر صورت مي گيرد و 
حساب ها تا بعد از پنجم ژانويه بسته مي شود؛ زماني 
که تعهدات اجرايي شد مجددا نفت خام در بورس به 

صورت هفتگي عرضه خواهد شد.

درحالي که يک سال از معرفي 
بسته هاي نگه داشت و افزايش توليد نفت 
توســط وزير نفت گذشــته است، فرآيند 
اجــراي اين طرح هــا در مناطق نفت خيز 
جنوب درحــال اجرا بوده و آخرين اخبار از 
برگزاري شــش مناقصه به ارزش ۴۰۰۰ 
ميليارد تومان در اين شرکت حکايت دارد.

مالي مطمئن  منابــع  تامين  براي 
در پروژه هاي افزايش و نگه داشت توان 
توليــد نفت و جلوگيــري از افت توليد، 
بســته هايي تعريف شد که قرار است با 
مشــارکت شــرکت هاي ايراني اجرايي 
شــوند. طبق برنامه ريزي انجام شــده، 
اجراي بسته هاي مذکور ميزان توليد را 
۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه افزايش مي دهد 
و چنانچــه اقدامات پيشــگيرانه انجام 
نشود، توليد نفت ساالنه ۳۰۰ هزار بشکه 
کاهش پيدا مي کند.طرح »نگهداشت و 
افزايش ميــزان توليد نفت در چارچوب 
قــراردادي EPD/EPC با تامين مالي« 
که با نظر وزير نفت و هماهنگي ســاير 
بخش هاي وزارت نفت و شــرکت ملي 
نفت ايران، توسط مديريت برنامه ريزي 
تلفيقي تنظيم شــده بود، پــس از اخذ 

مصوبه هيات مديره شــرکت ملي نفت 
ايران به ســازمان برنامه و بودجه کشور 
ارســال و به تصويب شــوراي اقتصاد 
رســيد و خبر آماده ســازي بســته پنج 
ميليارد دالري سال گذشته، توسط بيژن 
زنگنه، اوايل ســال گذشــته اعالم شد. 
قرار است اين بســته در طول دو سال 
براي افزايش توليــد در ميدان هاي در 
حال بهره برداري اجرا شــود که بخشي 
از آن شامل تعمير چاه ها و بخشي ديگر 
شــامل حفر چاه هاي جديــد در مناطق 
مختلف نفتــي از جمله مناطق نفت خيز 
جنوب، فالت قاره، مناطق مرزي و غيره 
ايراني  شــرکت هاي  از  زنگنه  مي شود. 
براي مشــارکت در اين پــروژه دعوت 
کرده اســت.در اين راستا اعالم شد که 
بسته مذکور در ابعاد کوچک و تا ميزان 
۱۰۰ ميليون دالر آماده مي شود و عمده 
کار آن حفــاري، خط لولــه جرياني و 
است. هم چنين  نمک زدايي  در  تغييرات 
تاکيد شد اجراي بســته هاي مذکور در 
سطح شــرکت هاي ايراني است و همه 
شرکت هاي ايراني مي توانند اين بسته ها 
را اجرا کنند. مدل آن ابتدا EPC بود اما 

بازار به اين بســته ها عالقه مندي نشان 
داد و شــرکت هاي ايرانــي ابراز عالقه 
کردنــد که تعدادي از آن هــا مي توانند 
تامين مالــي کنند، به همين دليل مدل 
بــه ETCF تغيير داده شــد.علي کاردر 
- مديرعامل پيشــين شرکت ملي نفت 
- در ايــن باره به ايســنا گفته بود که 
هدف اين بسته ها ميادين کوچک نفتي 
هســتند. قرار است شــرکت ملي نفت 

ايران در اين راســتا، ۳۴ بسته کاري با 
سرمايه گذاري تقريبي ۶ ميليارد دالر با 
تکيه بر تــوان مالي و اجرايي ايراني، با 
هدف افزايش توليد نفت از چاه هاي ۲۹ 
ميدان و مخزن نفتي را اجرايي مي کند. 
افزايــش توليد نفت به ميــزان حداکثر 
۳۹۰ هزار بشکه در روز از چاه هاي ۲۹ 
ميدان و مخزن نفتي دريايي و خشکي با 
ميليارد  تقريبي ۶  سرمايه گذاري معادل 

دالر از اهداف اين طرح است.ســرمايه 
مورد نياز اجراي ۳۴ بسته سرمايه گذاري 
اين طرح نيــز از محل آورده پيمانکار و 
ساير منابع اعتباري ارزي و ريالي طي دو 
ســال اجرا، تامين و بازپرداخت تعهدات 
آن از محــل ۵۰ درصــد افزايش توليد 
 نفــت ميادين در سررســيد مقرر انجام 

مي شود.

سرمايهموردنيازاجراي3۴بسته
سرمايهگذارياينطرح

ازمحلآوردهپيمانکاروسايرمنابع
اعتباريارزيورياليطيدوسال
اجرا،تامينوبازپرداختتعهدات
آنازمحل5۰درصدافزايشتوليد

نفتمياديندرسررسيدمقرر
انجامميشود

سیدمحمد صادق زاده
رئیس سازمان انرژي هاي تجدید 

پذیر و بهره وري انرژي برق

تحلیل
گفتمان

نگاه تحليلی

گزارش تحليلی
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Forouzan Offshore 
 Platform

Forouzan Oilfield, jointly owned by Iran and 
Saudi Arabia, is located 100 kilometers off the 
southwest of Khark Island in the Persian Gulf. 
Iran is currently producing 45,000 barrels per 
day from the field.

Life and Work on  
FPSO Cyrus

Life and work of the staff on a floating produc-
tion storage and offloading (FPSO) ship which 
is producing oil from the oil layer of South Pars 
gas field in the Persian Gulf.

pictureOil

Price Fluctuations in Oil Market, 
Psychological: Iran’s Zangeneh

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
said the current volatility in the oil market was 
psychological.
OPEC’s 175th Meeting was influenced by the US, 
he told a televised interview on Wednesday evening. 
“The US acted naively during the meeting.“OPEC is 
not part of the US Department of Energy,” he said.
According to secondary sources, Iran›s oil production 
from May to October fell, which is not approved by 
Iran, the official added.“If Iran was not exempted 
from the OPEC decision, its share in the market 
would drop by about 600,000 barrels per day,” he 
said.“The action of some neighboring countries was 
not friendly at this meeting,” Zangeneh said.“OPEC 
resolution states that the Secretary-General and 
OPEC›s President would allow countries that subject 
to certain sanctions to be exempted from production 
cuts,” he added.“There are threats to OPEC from 
outside the organization, including NOPEC,” 

Zangeneh said.“Brent prices rose to $61.48 after 
OPEC›s decision. The volatility of the oil market 
is already psychological, and no production cuts 
have been on the market so far.”He said nobody 
could predict the oil market, but the oil price trend 
was upward. The Chinese company is supposed to 
replace Total now that it has pulled out of the South 
Pars 11 project. If the Chinese company fails to act 

accordingly, it will be treated based on the contract, 
he noted. The official further added that Phase 11 of 
South Pars was equal to two conventional phases. 
«We needed state-of-the-art technologies to enhance 
production rate in South Pars gas field.»Regarding 
South Pars, «we have developed 21 phases out of 27 
phases and three South Pars phases will be online 
by March 2019.»He also stated that 85 mcm of gas 
production from South Pars would be available by 
the end of the current Iranian calendar year to March 
20, 2019.The official stated that he would tap all the 
potentialities available in the country to counter the 
impact of “this unequal war”, referring to the US 
sanctions on Iran’s oil industry.“I›m working with a 
number of colleagues to break the sanctions around 
the clock,” the Iranian Minister of Petroleum said.“I 
cannot say what we are doing because it would be 
taken advantage of by Washington and they would 
block whatever way to find.”

Iran Oil Exports Better after November Sanctions: Rouhani

3rd Gas Sweetening Train of Phase 22-24 Refinery Online

Manouchehri Appointed as Head of OIEC

Iranian President Hassan Rouhani said the country’s 
oil exports had improved by degrees following impo-
sition of sanctions by the US on November 4.
“The US had targeted our oil exports; I want to 
frankly announce to our people that our oil exports 
have improved since November 4; OPEC’s report has 
also been promising,” Dr. Rouhani said in a statement 
broadcast live on state TV on Tuesday.“Following 
November 4, the Americans expected to witness an 
anomaly in Iran’s economy, but the people and all 
economic activists acted such that everything turned 
out to be the opposite,” he added.  The United States 

imposed sanctions on Iran’s oil industry in early 
November and US officials have repeatedly said they 
want to reduce Iran’s oil exports to zero.In May, US 
President Donald Trump pulled out of an international 
agreement on Iran’s nuclear program, also known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
The United States was also unsuccessful in preventing 
OPEC from cutting production, Rouhani said.OPEC 
and its Russia-led allies agreed last week to cut oil 
production by roughly 1.2 mbd despite pressure from 
Trump to reduce the price of crude.“The Americans 
were unsuccessful in this OPEC meeting and the 

Islamic Republic of Iran, fortunately, had some good 
successes,” Mr. Rouhani said.

Iran has launched the third gas 
sweetening train of the onshore refin-
ery of South Pars phases 22-24.
According to Pars Oil and Gas 
Company (POGC), Farhad Izadjou, 
operator of Phase 22-24 project, said 
that the gas sweetening train was 

operating at 8 mcm/d of sweet gas 
production capacity supplied from 
phases 6, 7, and 8 of the supergi-
ant offshore field.He said once fully 
operational, the train will be able 
to process 500 mcf/d of gas (equal 
to 14.2 mcm) to be injected to the 

national gas distribution network.
The refinery can process 1.5 mcf/d 
of sour gas when operating at full 
tilt.Phase 22-24 project is aimed at 
production of 56 mcm/d of natural 
gas, 50 mcm/d of methane, 2,900 
tons/day of liquefied petroleum 

gas (LPG), 2,750 tons/d of ethane, 
75,000 barrels/day of gas conden-
sates, and 400 tons/day of sulfur.
The project is being developed by a 
consortium of Iran Marine Industrial 
Company (SADRA) and Petrosina 
Company.

Gholamreza Manouchehri has been 
appointed as the CEO of the Oil 
Industries Engineering and Construction 
(OIEC).OIEC was incorporated in 1987. 
The Company has since taken major 
steps to become capable of rendering 
a complete range of EPC services in 
the energy sector. Today OIEC is a 

comprehensive service provider for EPC 
projects.It has achieved and intends 
to keep this position with the help of 
employing high caliber professional staff, 
utilizing state of-the-art technologies and 
striving rigorously to render world-class 
services to its clients.Today OIEC is 
considered as one of the most capable 

companies involved in E&P activities 
in Iran.Previously, Mr. Manouchehri 
served as the deputy managing director 
of engineering and engineering at the 
National Iranian Oil Company (NIOC).
He replaced Bahzad Mohammadi who is 
no the CEO of National Petrochemical 
Company (NPC).

در هفته سوم مسابقات جام نسل طاليی صورت گرفت

پاراگ  شکارسوم نوباوگان ياران جوان 
درهفته سوم از مسابقات جام نسل طاليی که جمعه ها  در زمين سازمان 
برنامه برگزارميشــود نوباوگان زير۹سال ياران جوان که  تيم شکارچی ها لقب 
گرفته اند در حاليکه بانتيجه يک برصفر از تيم پاراگ عقب افتاده بودند با يک 
بازگشــت خوب با نتيجه دوبريک به پيروزی رسيدند. گل اول ياران جوان را 
کســری قهرمانی در يک ضربه ريباند زيبا به ثمر رســاند. بعد از آن بازيکنان 
 يــاران جوان  با حمالت متوالی خود از روی يک ضربه ايســتگاهی توســط 
آتيــال حرفتی به گل دوم دســت يافتنــد. با اين نتيجه ياران جوانيها با ســه 
پيــروزی در صدر جدول مســابقات قرار گرفتند.در ايــن ديدار همچون بازی 
گذشته دروازبان تيم ياران جوان اميرارشيا نيک اخالق با سيوهای ديدنی خود 
 توانســت روحيه خوبی به تيم ببخشد که باعث پيروزی تيمش شد. همچنين
 ابوالفضل نصيــری بهترين مدافع تيم ياران جوان بــود که نمايش خوبی از 
 خود به جا گذاشــت . حضــور خانواده های اعضای تيم در اين ديدار بســيار 

چشم گيروتاثير گذار بود که به اين بازی شور و هيجان خاصی بخشيده بود. 
ترکيب تيم ياران جوان: 

 کســری قهرمانی- ابولفضل نصيری-اميرعلی نشاد- اميرارشيا نيک اخالق
خمســه قربانی-حســين  رئيســی-مهدی  اهــورا  نصيــری-   پرهــان 
 عليرضــا حنيفــی- مبيــن امينی- علــی نصابــی -  آريا مســچی مقدم

 علی رنجبر- امير تقی زاده-آتيال حرفتی- اميررضا هاشمی
سرمربی: محمود خويی

مربيان: سعيد رئيسی- ميالد ايرانی دوست  / مربی دروازه بان: امير علی واعظی
در پايان تيم فوتبال ياران جوان از مسئولين برگزار کننده مسابقات آقايان 
سيدجواد سيد هاشم  و کامران طالبی  ناظرين هيات فوتبال ، آقای عباس پژاند 

مجری مسابقات و آقای بهزاد کاوه داور مسابقات تقدير و تشکر می نمايد.
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مديرعاملشرکتنفتوگاززاگرسجنوبي:

مديريتبودجهوکنترلفرايندهايمالي
ضرورياست

مديرعامل شــرکت بهره برداري 
نفت و گاز زاگرس جنوبــي، مديريت بودجه 
و کنترل دقيق فرايندهاي مالي را در شــرايط 

کنوني کشور بيش از پيش ضروري خواند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، حميد 
ايزدي با اشاره به شــرايط دشوار اقتصادي 
کشــور در مقطع کنوني، گفــت: با توجه به 
ضــرورت توليد حداکثــري، در کنار نظم و 

انضباط کاري، ايــن انتظار از مديريت مالي 
وجود دارد که با مديريت بودجه، اين مســير 
را همــوار کند تا کوچک ترين خللي در توليد 
نفت و گاز که ماموريت اصلي زاگرس جنوبي 
اســت، وارد نشــود.وي بر ضرورت استفاده 
حداکثــري از ظرفيت هــاي قانونــي براي 
پيشبرد اهداف مالي در شرکت بهره برداري 
نفت و گاز زاگرس جنوبي تأکيد کرد و افزود: 
تنگناهاي مالي  باوجود فشارهاي سياسي و 

که از سوي دشــمنان خارجي بر ما تحميل 
شده است، ظرفيت هاي مالي، فني، عملياتي، 
منابع انســاني، ذخايــر و موقعيت راهبردي 
جغرافيايي کشــورمان، کمک مي کند از اين 
برهــه با موفقيت بگذريم.ايــزدي در ادامه، 
توجه به حسابرســي و تبادالت مالي بهينه 
را جزو ملزومات همه ســازمان ها برشــمرد 
و بر دقت زياد در کنتــرل فرآيندهاي مالي 

تاکيد کرد.

برچسبانرژيساختمانحلقهمفقوده
بهرهوريانرژيساختمانهايکشور

بخش ســاختمان با مصرف حدود ۴۰ درصد از سهم انرژي کل 
کشور يکي از مهمترين بخش هاي مصرف کننده انرژي است و وضعيت 

اين بخش مهم در کشور به هيچ عنوان وضعيت مطلوبي نيست.
 فقدان منابع آماري درباره وضعيت مصرف انرژي

 در ساختمان هاي کشور
يکي از مهم ترين مشکالت اين بخش را مي توان ضعف آماري 
دانست. به طوري که هيچ آمار معتبري از وضعيت مصرف انرژي در 
ساختمان هاي کشــور يافت نمي شود. به عنوان مثال، آمار دقيقي از 
متوسط ميزان مصرف انرژي هر ساختمان و يا ميزان متوسط انرژي 
موردنياز براي گرمايش يک متر مربع از ساختمان مشخص نيست.

در صورتي که در کشــورهاي توســعه يافته اين آمار کامال مشخص 
و در دســترس هستند. بنابراين در شــرايطي که شناخت مناسبي از 
وضعيت فعلي وجود ندارد، حل اين مشکل به صورت مطلوب اتفاق 

نخواهد افتاد.
برچسب انرژي ساختمان راهکار کشورهاي پيشرو در بهينه سازي 

مصرف انرژي
اما در اين شــرايط يکي از مشکالتي که در زمينه بهينه سازي 
مصــرف انرژي وجــود دارد و تقريبــًا همه کارشناســان روي آن 
اتفاق نظر دارند، بهره وري پايين ســاختمان هاي اداري و مسکوني 
اســت. يکي از راهکارهاي موجود براي بررســي وضعيت بهره وري 
ســاختمان ها »برچسب انرژي ساختمان« اســت که در کشورهاي 
پيشــرو در بهينه ســازي مصرف انــرژي، اجراي ايــن طرح براي 
ساختمان ها الزامي است. به عبارت ديگر، هر ساختمان يک برچسب 
انرژي )مانند برچســب انرژي لوازم خانگي( دارد که تمام اطالعات 

مصرف انرژي ساختمان در آن لحاظ شده است.
شــکل باال تصوير يک برچسب انرژي ساختمان است. تصوير 
ســمت راست اطالعات مربوط به مصرف انرژي ساختمان و تصوير 
سمت چپ اطالعات مربوط به انتشار آالينده ساختمان را نشان داده 
اســت. در هر دو تصوير هم وضعيت فعلي ساختمان و هم وضعيت 

مطلوب ساختمان نشان داده شده است.
طي چند ســال گذشــته بحث هاي بســياري پيرامــون اجرا 
شــدن اين طرح در ايران نيز وجود داشــت ولي تاکنون فقط براي 
ســاختمان هاي اداري، آن هم به صورت محدود اجرا شــده است.
با اين که اين طرح به صورت کامل در کشــور اجرا نشــده اســت 
ولي برخي کارشناسان معتقدند ساختمان هاي ايران به طور ميانگين 
داراي برچسب رده G يا پايين تر خواهند بود؛ يعني پايين ترين سطح 
در برچســب انرژي. اين وضعيت به هيچ عنــوان وضعيت مطلوبي 
براي کشــور نيســت و بايد هر چه زودتر براي بهبود آن اقداماتي 
صورت گيرد. اولين و ابتدايي ترين اقدام، اجراي کامل طرح برچسب 
انرژي ساختمان براي تمام ساختمان ها است. پس از اين مرحله و با 
به دست آمدن شــناخت مطلوب از وضعيت، نوبت به اقدامات ديگر 
خواهد رسيد. در غير اين صورت، راه حل هاي اجرايي به درستي عمل 
نکرده و فقط هزينه اجرايي بيهوده  اي به کشور تحميل خواهد شد.

پتروشيمي با قدرت رقابت، محدوديت ها را دور مي زند

رامين قنواتي تشريح کرد؛

دستاوردهاي واحد خدمات فني چاه هاي منطقه سيري 

تنوع در توليــد محصوالت رمز موفقيت و 
دســتيابي در هدف گذاريهاي انجام شده در صنعت 

پتروشيمي است.
اقتصــاد ايران همواره تالش کرده در مســير 
کاهش وابســتگي خود بــه درآمدهاي نفتي حرکت 
کند و در اين راه، صنعت پتروشيمي با توجه به توليد 
محصوالت متنــوع و با ارزش افزوده باال، مهمترين 
نقش را در تحقق ايــن هدف ايفا مي کند. بي ترديد 
هدفگذاري هاي انجام شــده در اين باره تحت تاثير 
شــرايط تحريمي کــه بيش از يک دهــه بر اقتصاد 

ايران ســايه انداخته، نيازمند بازبيني اســت. ميزان 
توليد مجموع محصوالت پتروشيمي بر اساس هدف 
گذاريهاي انجام شــده تا پايان امسال، ۶۲.۵ ميليون 
تن پيش بيني شــده اســت. بايد توجه داشت که ما 
در توليد محصوالت پتروشيمي هنوز با تنوع محصول 
فاصله داريم، اما صحبــت از ۲۰ تا ۲۴ ميليارد دالر 
درآمــد ارزي براي کشــور در ميان اســت و نبايد 
فراموش کرد که اين حجم از درآمد،مي تواند به طور 
غير مستقيم زمينه تامين نياز ارزي کشور را برآورده 
کند. پتانسيل صنعت پتروشــيمي به دليل حجم نياز 
محصوالت پتروشيمي در عرصه داخلي و بين المللي 
است و نمي توان اين واقعيت را انکار کرد که صنايع 
پتروشــيمي مزيت قابل اعتنايي بــراي اقتصاد ايران 
هســتند و اگر به نوســانات ارزي آغاز سال جاري 
هم نگاه کنيم در مي يابيم که صنعت پتروشــيمي در 
سياست هاي اقتصادي کشور نيز بسيار تاثيرگذار بوده 
اســت. ظرفيت هاي اين صنعت در اندازه هايي است 
که مي توان اهدافي چون تقويت توليد و فراهم سازي 
زمينه هاي رشــد اقتصادي را بــر مبناي آن تعريف 

کرد، گرچه نبايد فراموش کرد که ضروري اســت در 
تصميم گيريهاي اين حوزه ريسک هاي اقتصادي را 
با ايجاد يک فضاي کسب وکار مناسب، کاهش داد. 
شــوراي پول و اعتبار و شوراي هماهنگي اقتصادي 
کشور متفق القولند که بايد به پتروشيمي ها به عنوان 
يکي از ابزارهاي توسعه و ثبات اقتصادي توجه ويژه 
داشته بشود. پتروشيمي ها همواره ارز خود را به بانک 
مرکزي بر مي گرداندند و نبايد با دســتورالعمل هاي 
ايجابي و غيــر اصولي فضاي نگراني و هراس را در 
اين صنعت تزريق کرد. با وجود مزيت هاي کشور در 
حوزه انرژي، برگ برنده در عبور از تحريم ها در دست 
ايران اســت. توليد متنوع با قيمت مناسب در حوزه 
انرژي يک امتياز بي نظير در شــرايط حاضر کشور 
اســت و نمي توان منکر اين واقعيت شــد که دنيا از 
محصوالت پتروشيمي متنوع با قيمت پايين استقبال 
خواهد کرد. ايران در مرکز بيضي انرژي جهان است 
و قرار گرفتــن در اين مختصات جغرافيايي منجر به 
بهره مندي کشــور از مزيت تجميــع توان در توليد 
و صادرات شــده است. پايين بودن قيمت تمام شده 

اســتخراج و توليد محصوالت هيدروکربني از نفت 
خام گرفته تا محصوالت صنايع پايين دستي مزيتي 
اســت که کمتر کشــوري از آن برخوردار است؛ اين 
مسأله در مورد گاز هم صادق است. ما در پايين ترين 
نقطه هزينــه توليد و بهره بــرداري هر متر مکعب 
گاز نيــز قرار داريم و اين موقعيــت در صنايع ميان 
دستي و پايين دستي مانند پااليشگاه و پتروشيمي نيز 
صادق اســت. تنوع در محصــوالت رمز موفقيت و 
دســتيابي در هدفگذاريهاي انجام شــده در صنعت 
پتروشيمي است و بايد با فراهم آوردن زيرساختهاي 
الزم محصوالت متنوع و زيرقيمت توليد کنيم. ارزان 
بودن دليل اســتقبال از محصوالت پتروشيمي داخلي 
است و مزيت نسبي ما در صادرات ارزان بودن است 
و ايــن به معناي قدرت رقابت اســت که مي توان با 
تکيــه بر آن همه محدوديت ها را دور زد؛ مي توان با 
قيمت مناسب و در نظر گرفتن سود متعارف در بازار 
بين المللي ســهم خوبي از صادرات را کسب کرد و 
اين برتري و دســتاورد در گرو توسعه زيرساخت ها و 

بررسي شکاف هاي صادراتي است.

دســتاوردهاي واحد خدمات فني چاه هاي 
منطقه ســيري با هدف ســاخت قطعات مورد نياز و 
صرفه جويي در هزينه ها از ســوي رئيس واحد خدمات 

فني اين منطقه تشريح شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت 
فالت قاره ايران، رامين قنواتي، رئيس واحد خدمات 
فني چاه هاي منطقه سيري گفت: طراحي و ساخت 
ابزار و دســتگاه هاي مورد نياز و اقدام هايي به منظور 
اصالح فرآيندها انجام شــده است تا از هزينه هاي 
گزاف خريد دســتگاه هاي خارجي مشابه جلوگيري 
کند.به گفتــه وي، اين دســتگاه ها با اســتفاده از 
قطعــات کارکرده موجود در انبار ضايعات و امکانات 
اين واحد بدون صرف هزينه  ســاخته شــده است.
Re-( وي ساخت دستگاه سيم جمع کن چاه پيمايي

 Reel براي جمع آوري ســيم دســتگاه )spooler
Pack چاه پيمايي را از اقدام هاي اين واحد دانست و 
گفت: از مزيت هاي اين دستگاه سرعت، دقت باال و 
کاهش قابل توجه ميزان نفرساعت براي انجام اين 
کار به صورت دستي است. همچنين ميزان خسارات 
 respool احتمالــي به ســيم چاه پيمايي در زمــان
کردن، کاهش يافته و مزيت هاي بسيار زيادي نسبت 
به روش هاي ســنتي دارد.قنواتي افزود: اين دستگاه 
متشکل از شاسي، رگوالتور و پمپ هيدروليکي است 
که سيم هاي دستگاه چاه پيمايي از روي قرقره هاي 
ساخته شده شرکت هاي سازنده، روي وينچ دستگاه 
چاه پيمايي قرار مي گيرد و از آســيب ديدگي سيم به 
 DRUM دليل بسته شــدن نامنظم و غيراســتاندارد
دستگاه وينچ چاه پيمايي جلوگيري مي کند.وي ادامه 
داد: اين دســتگاه نمونه خارجي دارد و ســاخت آن 
از صرف هزينه هنگفت بــراي خريد نمونه خارجي 
جلوگيــري کرده اســت.رئيس واحــد خدمات فني 
چاه هاي منطقه ســيري، طراحي و ساخت دستگاه 
تفلون کاري ) تزريق  تفلون ( شــيرهاي دروازه اي تاج 

سرچاهي  را ديگر اقدام اين واحد عنوان کرد و گفت: 
اين دستگاه با اســتفاده از قطعات کار کرده موجود 
در کارگاه طراحي و ســاخته شــده و در نشت بندي 
شيرهاي دروازه اي سرچاهي کاربرد دارد. اين دستگاه 
به شکلي طراحي و ساخته شده که فالپر شير ايمني 
درون چاهي به شــکلي تست شود که شرايط واقعي 
چــاه براي آن به وجود آيــد و از نتيجه عملکرد آن 
اطمينان حاصل شــود.به گفته قنواتــي؛ طراحي و 
ساخت جايگاه اســتقرار tubing hanger به منظور 
نصب و بازيافت آموزشي S.R.P PLUG در کارگاه 
از ســوي اين واحد انجام شده است. اين ابزار نمونه 
خارجي ندارد و طراحي و ســاخت آن جنبه اموزشي 
داشته و به منظور آشنايي تکنيسين هاي چاه پيمايي 
تهيه شــده است و ســبب افزايش ســرعت عمل 
تکنيســين ها در زمان کار دکل هــاي حفاري روي 
چاه ها مي شــود.وي افزود: پمپ گريز از مرکز خارج 
از سرويس نيز از سوي اين واحد تعمير و راه اندازي 
شده اســت. اين دستگاه متشــکل از شاسي، پمپ 
گريز از مرکز و الکتروموتور، با استفاده از يک پمپ 
مستعمل در انبار ضايعات و قطعات و لوازم مازاد در 

ديگر واحد ها گرد آوري و ســاخته شده است. رئيس 
واحد خدمات فني چاه هاي منطقه ســيري همچنين 
 BACK PRESSURE VALVE افــزود: ابــزار
LUBRICATOR از ســوي اين واحــد طراحي و 
ساخته شده است. با اســتفاده از اين دستگاه امکان 
برداشتن تاج چاه بدون حضور دکل حفاري و کشتن 
چاه ميســر مي شــود.به گفته قنواتــي، کاربرد اين 
ابزار براي نصب و بازيافت شــير کنترل کننده فشار 
 )BACK PRESSURE VALVE( برگشــتي چاه
همچنيــن  اســت،   TUBING HANGER درون
ســاخت اين ابزار از صرف هزينه چند هزار دالري 
 NTH۱ حضور دکل حفاري و از خط خارج شدن چاه
حداقل به مــدت يک ماه جلوگيري خواهد کرد.وي 
طراحي و ســاخت يک دســتگاه پمپ هيدروليک 
ســه کاره در کارگاه واحد خدمات فنــي چاه ها را از 
ديگر اقدام هاي اين واحد دانســت و اظهار کرد: اين 
دستگاه براي تست شــير هاي ايمني درون چاهي و 
تاج چاه هاي توليدي و تزريقي طراحي و ساخته شده 
و داراي ســه پمپ هوايي، برقي و دستي است. اين 
دســتگاه قابليت ساخت فشار هيدروليک تا ۱۰.۰۰۰ 
Psi را دارد و ســبب صرفه جويي چند هزار دالري و 
بي نيازي در خريد نمونه مشــابه خارجي شده است. 
اين دســتگاه نسبت به پمپ هاي هيدروليکي دستي 
به دليل سرعت عمل باال در تست ادوات سرچاهي 
و درون چاهي، موجــب صرفه جويي در وقت و توان 
نيروي انساني شده اســت.رئيس واحد خدمات فني 
چاه هاي منطقه ســيري گفت: تعمير يک دســتگاه 
جرثقيل ۳ تنــي، ســاخت Base Plate به منظور 
استفاده در زمان تعمير تاج چاه ها، packer ، طراحي 
امکانات الزم براي تست Hydraulic jar در کارگاه، 
تغيير اســتارتر هيدروليکي موتــور چاه پيمايي مدل 
SSR به استارتر هوايي، طراحي و ساخت بدنه فلزي 
)مندرل( چند دســتگاه پيگ در اندازه هاي مختلف، 

طراحي و ســاخت تعدادي فيوز ســربي قابل ذوب 
 psi و تســت کردن آنها با فشــار )Fusible Plug(
۵۰۰۰ و نصب روي چاه هاي توليدي براي افزايش 
ضريب ايمني چاه ها با دقت و کيفيت باال انجام شده 
است. اين ادوات در زمان بروز آتش سوزي در سکوها 
عمل کرده و ســبب بسته شدن شــيرهاي ايمني 
درون چاهــي و در نتيجه جلوگيري از آتش ســوزي 
چاه هاي توليدي مي شــود.به گفته قنواتي، بازسازي 
و تعمير دســتگاه هاي چاه پيمايي قديمي و فرسوده 
براي در سرويس نگه داشتن آنها، طراحي و ساخت 
دســتگاه تســت پنل هاي ايمني چاه هاي توليدي و 
تزريقي موجود در سکوهاي اقماري، استفاده مجدد 
از ۲۰ عدد GATE VALVE مســتعمل، طراحي، 
ساخت و نصب BASE PLATE به همراه تعدادي 
فلنج در سايزهاي مختلف در کف کارگاه براي تست 
By- و تعمير ولوها و تــاج چاه ها، طراحي و نصب

Pass Line دو اينــچ روي دســتگاه تفکيک کننده 
آزمايشي، ســاخت دو دستگاه گريس پمپ بشکه اي 
براي گريس کاري تاج چاه ها، ساخت دو پمپ دستي 
تفلون کاري براي روانکاري و نشــت بندي شيرآالت 
ســرچاهي، راه اندازي و تکميل پنل ايمني تعدادي 
از چاه هاي جديد ميدان هاي الوند و اســفند، اصالح 
مســير پيگ رســيور آب تزريقي در سکوي ايالم 
۲، از ديگر اقدام هاي اين واحد اســت.وي گفت: با 
نصب يک عدد بال ولــو، عمليات زنده کردن چاه ها 
در شــرايط کامال ايمن و بدون نشــت نفت و گاز 
در محوطه سکوها انجام مي شــود.قنواتي در پايان 
گفت: همــکاري با شــرکت هاي توانمنــد داخلي 
براي ســاخت فيلترهاي تزريقي، لوازم االستومري 
دستگاه ها، شــيرهاي ايمني درون چاهي، چوک ها، 
رابرهــاي مربوط به پيگ هــا و ... به منظور حمايت 
 از کاالي ايراني و توليدکنندگان داخلي انجام شــده 

است.

رضا پدیدار
عضو هیئت داوري انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران

یادداشت

درمسيرعملبهمسئوليتهاياجتماعي؛
شرکتمليحفاريدرايمنسازيمناطق

آسيبپذيراهوازهمکاريميکند
رئيس امور مهندســي و طراحي راه و ســاختمان شرکت ملي 
حفاري ايران، از همکاري اين شــرکت با شــهرداري در ايمن سازي 

مناطق آسيب پذير اهواز در جريان باران هاي سيل آسا خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملي حفاري ايران، احمد 
باورســاد در اين باره گفت: اين همکاري در مســير ايفاي مسئوليت هاي 
اجتماعي شرکت انجام شده است.وي گفت: با توجه به بارندگي هاي شديد 
روزهاي گذشــته، مقرر شد شــرکت ملي حفاري ايران درباره ايمن سازي 
منطقه مســکوني منبع آب که در معرض ريزش کوه قرار دارد، همياري 
کند.رئيس امور مهندســي و طراحي راه و ساختمان شرکت ملي حفاري 
ايــران اظهار کــرد: خانه ها در همجواري و دامنه کوه قــرار دارد و رگبار 
توام با آذرخش، احتمال ريزش ســنگ هاي صخره اي و بروز آســيب به 
واحدهاي مسکوني و ساکنان را در پي داشت.وي افزود: به اين منظور کار 
ايمن سازي و تسطيح دامنه کوه از سنگ هايي که ريزش آن ها محتمل بود 
با نظارت کارشناسان در دست اجراست و اين عمليات تا پاکسازي کامل 

بخش هايي که ريزش سنگ وجود داشته ادامه مي يابد.

افزايشاستحصالبرداشتبابهرهمندياز
دستگاههايفرآورشنفتدرگچساران

مديرعامل شــرکت بهره برداري نفت و گاز گچســاران از افزايش 
اســتحصال نفت با بهره مندي از دســتگاه هاي فرآورش نفت خام در اين 

شرکت خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 
هوشــنگ صيدالي با بيان اين که توسعه صنايع نفت و گاز بدون توجه به 
آثار آن بر محيط  زيست، موجب بروز بحران هاي زيست محيطي مي شود، 
گفت: اين شــرکت همواره خود را متعهد به حفظ محيط زيست پيراموني 
مي داند.وي از استحصال ۲۱۰ هزار بشکه نفت با استفاده از دستگاه هاي 
)MOS & MOT( در اين شرکت خبر داد و افزود: دستگاه هاي فرآورش 
نفت خام ساالنه از ســوزاندن هزاران بشکه نفت در گودال هاي سوخت 
در محل چاه جلوگيري مي کند.صيدالي با بيان اين که انجام آزمايش هاي 
جرياني سبب آلودگي محيط زيست و هدررفت سرمايه ملي مي شود، گفت: 
باتوجه به سياســت هاي کلي شــرکت ملي نفت و لزوم توجه به موضوع 
توســعه پايدار، شرکت نفت و گاز گچســاران موفق به در مدار قرار دادن 
 MOT و يک دستگاه فرآورش MOS ســه دستگاه تفکيک گر سيار نفت

شده است.

اخبار نفت

تحلیل
گفتمان

يادداشت
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پاالیش و ۱۴
پخش

کارتسوخت؛راهکارجديدبانکهابرايجذبنقدينگي
در شــرايطي که بانک مرکزي امکان اتصال 
کارت هاي سوخت به کارت هاي بانکي هموطنان را فراهم 
آورده اســت، بانک ها در تاشــند با ارايه تسهيات به 

مشتريان، نقدينگي را به سمت خود جذب کنند.
اوايــل آذرماه امســال بانک مرکــزي اعالم کرد 
زيرساخت هاي الزم براي تبادل داده و ابزارهاي تسويه 
و پرداخــت را براي اتصال کارت هــاي بانکي به نظام 
مديريت سوخت کشــور فراهم کرده است و با اين کار 
به جــاي صدور کارت جديد ســوخت، از طريق اتصال 
برخط )آنالين( به نظام پرداخــت بانکي، از کارت هاي 
بانکي موجود شهروندان به عنوان کارت سوخت استفاده 
مي شــود.با اين کار، شهروندان مي توانند از کارت بانکي 
خود براي ســوخت گيري و نيز پرداخت بهاي ســوخت 
از طريــق پايانه واحد اقدام کنند کــه در کاهش زمان 
و زحمت ســوخت گيري اثرگذار خواهد بود.اهميت کار 
در ايــن بود که دولت با هدف مقابله با قاچاق ســوخت 
در کشــور که در ماه هاي اخيــر به دليل اختالف قيمت 
ايجاد شــده با آن سوي مرزها افزايش يافته است، قصد 
دارد بار ديگر اســتفاده از کارت هاي سوخت را در کشور 
فراگير کند.هرچند آمار دقيقي از ميان کسري کارت هاي 
ســوخت در کشور ارايه نشده اما بر اساس آخرين آمار در 
ســال ۹۶ بيش از ۲۲ ميليون دستگاه خودروي سواري 
شــامل ۱۸ ميليون و ۶۴۰ هزار خودروي سواري و سه 
ميليون و ۴۵۰ هزار وانت در کشــور تردد کردند و شمار 
موتور ســيکلت هاي فعال نيز ۱۱ ميليون و ۲۰۰ دستگاه 
بود که در صورت اجراي طرح توزيع سوخت با استفاده از 
کارت هاي سوخت، بايد همه آنها مجهز به اين کارت ها 

باشــند.با اتصال شــبکه پرداخت به سيســتم مديريت 
ســوخت کشور، از دو هفته گذشــته بانک ها دور جديد 
رقابت را براي جلب نظر مشــتريان کليد زده اند؛ زيرا هر 
شهروند ايراني به طور متوسط پنج کارت بانکي در اختيار 
دارد و تنهــا مي تواند يکي از ايــن کارت ها را به کارت 
ســوخت خودروي خود متصل کند.براي نمونه يکي از 
بانک ها اعالم کرده است پرداخت به هموطناني که براي 
اجراي طرح پرداخت الکترونيک بهاي سوخت با کارت 
هوشمند از کارت هاي شتابي اين بانک استفاده کنند، با 
محاسبه معدل حساب مشتريان تسهيالت قرض الحسنه 

پرداخت مي کند که کارمزد آن چهار درصد اســت.علت 
اصلي ايــن رقابت، تالش بانک ها براي جذب نقدينگي 
ناشي از خريد سوخت است؛ بانک هايي که بنا بر آمارها 
و بررسي هاي بانک مرکزي به دليل انجماد دارايي ها و 
مطالبات معوق، بيــش از هر دوراني در تامين نقدينگي 
خود با مشکل مواجه هستند و حاضرند بابت جذب منابع 
جديد حتي مصوبه شــوراي پــول و اعتبار مبني بر نرخ 
ســود ۱۵ درصدي سپرده هاي يک ســاله را نيز ناديده 
بگيرند.البته اين رفتار بانک ها در سال هاي گذشته و در 
زمان اجراي طرح هاي بزرگي چون توزيع سهام عدالت 

و يا پرداخت يارانه ها نيز ديده شــده است؛ براي نمونه 
سال گذشــته که سازمان خصوصي ســازي مشموالن 
ســهام عدالت را ملزم به ارايه کد شباي شماره حساب 
بانکي آنها کرد، بسياري از بانک ها دست به کار شدند و 
تالش کردند تا مشتريان حسابي که نزد آن بانک دارند 
را براي دريافت سود اعالم کند.همچنين از آنجا که طبق 
مقررات سازمان خصوصي ســازي هر فرد مشمول بايد 
يک شماره شــبا اعالم مي کرد و بسياري از مشموالن 
زير ۱۸ ســال بوده و شماره حساب نداشتند، بانک ها به 
مشتريان پيشنهاد مي کردند براي فرزندان خود نزد آنها 
افتتاح حساب کند زيرا ســال گذشته در مجموع حدود 
ســه هزار و هشــتصد ميليارد تومان بابت ســود سهام 
عدالت بين مشــموالن توزيع شد که اين رقم امسال به 
حدود ۵ هزار ميليارد تومان رســيده است.با اين اوصاف 
و اگر گزارش هاي غيررسمي مبني بر مصرف روزانه ۷۸ 
ميليون ليتر بنزين در کشور را مبنا قرار دهيم، با توجه به 
بهاي هزار توماني هر ليتر بنزين، قرار اســت روزانه ۷۸ 
ميليارد تومان از نقدينگي کشور در قالب مصرف سوخت، 
گردش داشته باشد که براي نظام بانکي اين رقم به ويژه 
در يک بازه زماني بلندمدت تر يعني يک ساله بسيار قابل 
توجه خواهد بود و نمي توان به سادگي از آن چشم پوشي 
کرد.بنا به گفته هاي زيبا اســماعيلي سخنگوي شرکت 
ملــي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي، تا روز ۱۹ آذر 
بيش از يک ميليون و ۱۰۰ هزار نفر براي دريافت کارت 
سوخت المثني ثبت نام کرده اند.اکنون بايد منتظر بود تا 
مشخص شود بانک ها تا چه ميزان در اتصال کارت هاي 

سوخت به شبکه بانکي توفيق مي يابند.

بودجهعمرانيکشور
کمترازعددقاچاقسوخت!

با افزايش نرخ دالر نزديک 
به هزاران ميليــارد تومان درآمد 
مازاد بــراي دولت ايجاد شــده 
اســت و بانک مرکزي پاســخي 
اين  هزينه کرد  محل  درخصوص 
در  متأســفانه  نمي دهد.  درآمــد 
سال هاي اخير دولت تالش دارد 
کشور  مشکالت  زيبا،  با جمالت 
را گفتار درماني کند. يک سال ادعاي بودجه عملياتي کردند سال بعد 
جداول بودجه را مبهم خواندند. يک ســال ديگر بحث معافيت هاي 
مالياتي را مطرح کردند درحالي که شفافيت مالياتي و يارانه هاي غير 
مستقيم براي کشور اشــتغال به همراه ندارد و مشکل رکود را حل 
نمي کند. اعالم اين يارانه غير مستقيم مشکل مردم را حل نمي کند. 

دولت بايد تصميم جدي و قطعي در اين خصوص اتخاذ کند.
لزوم تک نرخي شدن دالر و واقعي شدن قيمت بنزين در بودجه ۹۸

ادامه پرداخت يارانه براي بنزين و تعيين نرخ دولتي براي دالر 
در بودجه ۹۸ به اين معناســت که دولت مجددا کشــور را در ورطه 
فســاد فرو مي برد. پرداخت دالر با نرخ دولتي به معناي رانت، فساد، 
داللي، رشوه و تنبلي است. کشاورزان به جاي اينکه گندم بکارند به 

دنبال داللي خواهند رفت.
بودجه ۹۸ با توجه به اقتضائات جنگ اقتصادي تدوين نشده است

اگر مهمتريــن ويژگي بودجه ۹۸ اعالم ليســت معافيت هاي 
مالياتي و يارانه غير مســتقيم است، پس واي به حال کشور، بودجه 
۹۸ با توجه به اقتضائات جنگ اقتصادي تدوين نشــده است. تعيين 
نرخ ۴۲۰۰ توماني براي دالر به معناي تشــويق واردات اســت. در 
خصــوص اظهارات نوبخت که يکــي از راهکارهاي فايق آمدن بر 
تحريم ها را پرداخت يارانه سود تســهيالت براي توليد خوانده بود، 
بايستي گفت: دولت براي پرداخت ســود يارانه اي، ناچار به فروش 
نفت اســت تا بدين وســيله به برخي از افراد خاص با رانت و رشوه 
تسهيالت يارانه اي بپردازد. اين افراد هم مطمئنا تسهيالت يارانه اي 
را صرف ســاخت کارخانه و توليد نمي کنند. با کليات بودجه ســال 
۹۸ مخالفــم و اليحه بودجه اي که در آن ارز تک نرخي نشــده و 
قيمت بنزين واقعي نشود، جز فالکت براي کشور نتيجه اي نخواهد 
داشــت. دولت براي ســال ۹۷ حدود ۵۰ ميليارد دالر درآمد نفتي با 
دالر ۳۵۰۰ تومانــي پيش بيني کرده بود. با افزايش نرخ دالر به ۱۲ 
هــزار تومان نزديک به ۲۰۰ هزار ميليــارد تومان درآمد مازاد براي 
دولت ايجاد شد اما مشخص نيســت اين درآمد مازاد در چه محلي 
هزينه شــده است. به نظر مي رســد اين درآمد خرج واردات و رانت 
شــده اســت. در خصوص گزارش بانک مرکزي به مجلس در باره 
محــل هزينه مازاد درآمد ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت، بايســتي 
گفــت: بانک مرکزي در اين خصــوص اطالعات دقيقي به مجلس 
نمي دهد اما بايد مشــخص شــود دولت با مابه التفاوت نرخ دالر در 
ســال ۹۷ چه کرده است؟ اختصاص دالر با نرخ دولتي براي واردات 
کاالهاي اساسي باب فساد است و مجلس و دولت هميشه اين باب 
را باز مي گذارند. طبق برنامه پنجم توســعه بايد نرخ دالر در کشور 
طي ۵ سال به قيمت واقعي رسيده و تک نرخي مي شد. دولت سال 
گذشــته بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت کرده 
اســت اين در حالي است طبق قانون بايد تا پايان سال برنامه پنجم 
توســعه، نرخ ســود در کشــور برابر با ۹۵ درصد قيمت فوب خليج 
فارس مي شــد. در حالي که قيمت بنزين در کشور ما ۱۰ درصد نرخ 
فوب خليج فارس اســت. در سال ۹۷ بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان 
سوخت از کشور ما قاچاق شده است در حالي که کل بودجه عمراني 
کشــور کمتر از ۶۰ هزار ميليارد تومان است که بيش از نيمي از اين 
بودجه نيز تخصيص داده نشد. به عبارت ديگر پولي که سال گذشته 
عايد قاچاقچيان شــد بيشتر از بودجه عمراني کل کشور است. اداره 
 کشور به اين شــکل به معناي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 

نيست.

اجرايطرحکهابدر۹۷درصدازمجاري
عرضهکشور

مجري طرح کهاب شــرکت ملــي پخــش فرآورده هاي نفتي 
از تجهيــز بيــش از ۹۷ درصد مجاري عرضه کشــور )حدود ۳۷۰۰ 
 )STAGE I( به تجهيزات و ادوات مورد نياز کنترل بخار بنزين )جايگاه 

خبر داد.
فرهاد عبداهلل پور با اعالم ايــن خبر گفت: اجراي طرح کهاب 
)کاهــش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين( افزون بر جلوگيري 
از اتالف بنزين، بهبود و سالم ســازي محيط زيست را در بر خواهد 
داشــت و به همين منظور شناسايي و کنترل مکان هاي انتشار بخار 
بنزين از زمان دريافت و ذخيره بنزين در انبارهاي نفت تا تحويل آن 
به مصرف کننده در جايگاه ها در دســتور کار اين شرکت قرار گرفته 
اســت.وي تاکيد کرد: اجراي سامانه stage II + vapor saver در 
تعدادي از جايگاه هاي سطح کشــور و تجهيز ۵ هزار دستگاه تانکر 
حمل زمينــي بنزين به تجهيزات هدايت و نگهداري بخار بنزين، از 
ديگر اقدام هايي اســت که تاکنون در اين زمينه اجرايي شده است.
عبداهلل پور به طراحي و نصب سامانه بازيافت بخار بنزين )VRU( در 
يکي انبارهاي نفت تهران )شمال غرب( به شيوه تبريدي اشاره کرد 
و گفت: قابليت اين سامانه جلوگيري از ورود روزانه ۶ هزار مترمکعب 
بخار بنزين به هوا اســت، ضمن اين که حدود ۹ هزار ليتر در روز نيز 
بازيافت بخار بنزين حاصل مي شــود.وي با اشــاره به نصب سامانه 
بازيافت بخار بنزين در انبار نفت شــهر کرج به شيوه غشايي افزود: 
قابليت اين سيستم جلوگيري از ورود روزانه ۴ هزار متر مکعب بخار 
بنزين به هوا اســت و حدود ۶ هزار ليتر در روز نيز از بازيافت بخار 

بنزين، استحصال مي شود.

یادداشت

گفتمان

رئيس دفتر رئيس جمهوري:

هدف اصلي احياي کارت سوخت 
جلوگيري از قاچاق است

هدف  جمهوري  رئيــس  دفتر  رئيس 
اصلي احياي کارت هوشمند سوخت را جلوگيري از 
قاچاق بنزين به ويژه به کشورهاي همسايه دانست.

محمود واعظي، پس از پايان نشست هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران به موضوع ســوخت و 
اشاره  همچنين احياي کارت هوشــمند سوخت 
کرد و گفت: برنامه ما اين اســت تا همه کساني 
که خودرو دارند کارت ســوخت داشــته باشند. 
هــدف اصلي و مهم ترين اقــدام ما جلوگيري از 
قاچاق سوخت به کشــورهاي همسايه است.وي 
با بيان اين که بنزين ثروت ملي اســت، بر لزوم 
صرفه جويي در مصرف اين فرآورده تاکيد کرد و 
افزود: بنزيــن در ايران ليتري هزار تومان عرضه 
مي شود، در حالي که در برخي کشورهاي همسايه 
تا ۱۰ هزار تومان هم خريداري مي شــود.رئيس 

دفتــر رئيس جمهوري تصريح کــرد: اگر بنزين 
کااليــي مثل نان بود که به طور مســاوي همه 
مردم اســتفاده مي کردند طبيعي بود که هرچقدر 
هم قيمت آن را پايين نگه مي داشــتيم، باز هم 
پول مردم در جيب شــان بود، اما در شــرايطي 
که درصدي از مردم از بنزين اســتفاده مي کنند 
و درصــدي به هيچ وجه اســتفاده نمي کنند، ما 
بايد بتوانيم يارانه بنزين را به کســاني که نيازمند 
رسيدگي بيشتر هســتند اختصاص دهيم.وي در 
پاســخ به پرسشــي در باره اختصاص بنزين به 
افرادي که خــودرو ندارند، عنوان کرد: اين طرح 
در دولت بررســي شد. نقطه قوتش اين است که 
همه به اندازه هم مصرف مي کنند، اما نقاط ضعف 
ايــن طرح بر نقاط مثبتش غلبــه دارد، به همين 

دليل دولت وارد اين بحث نشده است.

ايمن سازي خط لوله 10 اينچ مرکز انتقال نفت 
شهيد صفري نژاد به شيراز

عمليات ايمن سازي خط لوله ۱۰ اينچ 
نفت خام مرکز انتقال نفت شــهيدصفري نژاد به 

شيراز انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومي شرکت خطوط 
لولــه و مخابرات نفت ايــران منطقه فارس، 
مهندس ســيد اسماعيل موسوي رئيس واحد 
خوردگــي فلزات با اعالم اين خبر گفت: پس 
از پيگراني هوشــمند و مشخص شدن نقاط 
خوردگــي خط لوله نفــت ۱۰ اينچ حدفاصل 
مرکــز انتقال نفت شــهيد صفــري نژاد به 
تاسيســات انتهايي شــيراز، نقــاط خوردگي 
پس از خاکبرداري، ســند بالست، نصب پچ، 

سولميت و ترميم پوشش خط لوله ايمن سازي 
شد.

مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس خبر داد:

بارگذاري کاتاليست فاز سوم بزرگ ترين 
پااليشگاه ميعانات گازي جهان

مديرعامل شــرکت نفت ستاره خليج 
فارس از بارگذاري اولين کاتاليســت راکتور واحد 
بنزين ســازي فاز ســوم بزرگ ترين پااليشگاه 

ميعانات گازي جهان خبر داد.
 محمدعلي دادور در تشــريح اين خبر بيان 
کرد: روز گذشته در پي ساعت ها تالش بي وقفه 
مهندسان و کارگران زحمت کش و سخت کوش 
اولين کاتاليست  پااليشگاه ســتاره خليج فارس 
راکتور واحد بنزين ســازي فاز ســوم بارگذاري 
شد.وي ادامه داد: اميدواريم تا پايان سال بتوانيم 
با نزديک شــدن به توليد روزانه ۴۴ ميليون ليتر 
بنزيــن، ايران را نــه تنها بــه خودکفايي کامل 
برسانيم که به يکي از صادرکننده هاي بنزين در 
منطقه و جهان تبديل کنيم.مديرعامل شــرکت 
نفت ســتاره خليج فارس تاکيد کرد: در شــرايط 

فعلــي بيش از حد تکليفي خــود در توليد موفق 
بوده ايم و اين مســاله نشــان دهنده ي عشق به 
ميهن، تخصص و تالش شــبانه روزي مهندسان 
و کارگران پااليشگاه ستاره خليج فارس است.وي 
در پايان خطارنشان کرد: تا همين چند وقت اخير 
در  بنزين سازي  واحدهاي  کاتاليست هاي  ساخت 
انحصار تعداد معدودي از شــرکت هاي انگليسي، 
فرانسوي و آمريکايي قرار داشت و اين شرکت ها 
به هيچ عنوان اجازه نمي دادند تا ديگر کشــورها 
به دانش ســاخت آن دســت يابند اما علي رغم 
اعمال تحريم ها، امــروز جوانان ايراني با تالش 
در شــرکت هاي دانش بنيان و اتکا به نبوغ خود 
توانستند اين دانش را بومي سازي و ايران را براي 
هميشــه از وابستگي به واردات کاتاليست بي نياز 

کنند.

پايداري انتقال فرآورده هاي نفتي با تعويض بخشي 
از خط 26 اينچ بندرعباس- رفسنجان

لوله هاي گيت ولو مســير خط 26 اينچ 
فرآورده هاي نفتي حدفاصل بندرعباس - رفسنجان 

بازسازي و تعويض شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران منطقه خليج فارس ، رئيس واحد 
مهندسي تعميرات و نگهداري خط منطقه خليج فارس 
گفت : با توجه به خوردگي باال و اخالل در روند انتقال 
فرآورده ها ، واحد مهندسي تعميرات و نگهداري خط 
اقدام به بازسازي و تعويض لوله هاي ۱/۲ و ۳/۴ گيت 
ولو شماره دو مســير خط ۲۶ اينچ فراورده هاي نفتي 
نمود.ناصر پوربندري خاطرنشــان کرد : اين عمليات 
با رعايت اســتانداردها و نکات ايمني بدون هيچگونه 

ريخت و پاش مواد صورت گرفت.وي افزود : با انجام 
اين عمليات شــاهد بهره برداري مستمر و پايدار در 

انتقال فرآورده هاي نفتي هستيم.

محمد حسن نژاد
عضو کمیسیون اقتصادي 

مجلس

اسدي معلم وظيفه شناس مازندراني:
خوشحالم که با اقدام به موقع از يک حادثه بزرگ جلوگيري کردم

در مراسمي با حضور مدير و مسئوالن منطقه 
شــمال از مدير مدرســه طباطبايي ســوادکوه به پاس 
اطاع رســاني بهنگام حادثه شکستگي خط لوله فرآورده 

ري – ساري قدرداني شد.
به گزارش روابــط عمومي شــرکت خطوط لوله 
و مخابــرات نفت ايران – منطقه شــمال، ارســالن 
رحيمي مدير منطقه در آئين قدرداني از نورعلي اســدي 
معلم مســئوليت پذير ســوادکوهي با اشــاره به اهميت 
برقراري ارتباط عميق و اثرگذار بين مســئوالن مراکز 
تابعه منطقه و اهالي شهرها و روستاهاي مجاور، يکي از 

مهمتريــن ثمرات ايجاد اين ارتباط را صيانت از خطوط 
لوله و اطالع رســاني ســريع و به موقع مردم از حوادث 
احتمالي در مســير خطوط دانســت.وي اقدام اين معلم 
را مصداق وظيفه شناســي يک شهروند دانست و گفت: 
معلمــان مي توانند با آموزش صحيــح به دانش آموزان، 
براي آينده جامعه شــهرونداني مســئوليت پذير تربيت 
کنند.نورعلي اســدي مدير مدرسه طباطبايي پل سفيد و 
از اهالي روستاي طالع رودبار، نخستين فردي بود که با 
مشاهده بوي مواد نفتي در روستاي خود با نزديک ترين 
مرکز انتقال نفت تماس گرفت و از محل دقيق نشــتي 

مواد نفتي خبر داد.وي انگيزه اصلي از پيگيري موضوع 
و اطالع رساني به مســئوالن منطقه شمال را تاکيد بر 
اهميت مشارکت شــهروندان در اداره جامعه دانست و 
خاطرنشان کرد: همه ما براي داشتن محيطي آسوده و 
امن وظيف داريم.اسدي با تشريح چگونگي نقش آفريني 
خود در اين حادثه، خاطرنشــان کرد: آن روز من براي 
ديدار خانواده به روســتا رفته بودم و حين پيادهروي در 
کوچــه و خيابان متوجه بوي بنزين شــدم، ابتدا گمان 
کردم شايد مربوط به استفاده از بنزين در يکي از منازل 
اهالي باشــد و با اين وصف به راه خودم ادامه مي دادم، 

اما شــدت بوي بنزين هرلحظه بيشتر شد تا با پيگيري 
و جســتجوي روستا متوجه نشت مواد نفتي از خط لوله 
فرآورده شدم.اين معلم مازندراني گفت: نخستين چيزي 
که به ذهنم رسيد تماس با مسئوالن شرکت خط لوله و 
مخابرات نفت شمال بود و در کوتاه ترين زماني پرسنل 
شــرکت نفت را در محل حادثه مشغول پيگيري حادثه 
ديدم.وي در پايان گفت: خوشحالم که با اقدام به موقع 
از يک حادثه بــزرگ جلوگيري کردم و اين يک درس 
عملي براي من بود تا بتوانم آنرا به دانش آموزان مدرسه 

نيز انتقال دهم. 

گزارش تحليلی



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه24آذر ماه 1397 - شماره 653

۱5 اخبار نفت جهانبین الملل

ادارهاطالعاتانرژيآمريکااعالمکرد:

آمريکاتاپايانامسالبزرگترينتوليدکنندهنفتجهانميشود

نفتبهقلمرو۸۰دالريبازميگردد؟
يــک تحليلگر اعــام کرد توافق ســازمان کشــورهاي 
صادرکننده نفــت )اوپک( و متحدانش بــراي کاهش توليد نفت 
 مي تواند قيمت نفت را به حدود ۸۰ دالر براي هر بشــکه افزايش

 دهد.
راشــا تودي به نقل از ممدوح سالمه، تحليلگر بين المللي 
نفتي بــا بيان اين که توافــق اوپک و متحدانش بســيار مهم 
اســت، گفت: در ماه ژوئن امسال عربســتان و روسيه برخالف 
خواســته بيشــتر اعضاي اوپک، توليد روزانه شان را ۶۵۰ هزار 
بشــکه افزايــش دادند و اين مســئله در کاهــش قيمت نفت 
بازتاب يافــت.وي افزود: عوامــل بنيادين بــازار جهاني نفت 
همچنان در جهت افزايش قيمت هســتند؛ تقاضاي جهاني به 
ســرعت افزايش مي يابد و اقتصاد رشــد مي کند.اين کارشناس 
گفت: در مجمــوع پس از اين کاهش، انتظــار داريم قيمت ها 
بــاال برود. تعجب نمي کنم که قيمت فراتــر از ۷۰ دالر برود و 
در مواردي اســتثنايي ممکن اســت به ۸۰ دالر برسد.به گفته 
سالمه، توافق اوپک فشار اقتصادي بر عربستان را نيز که براي 
 توازن بودجه خــود به قيمت نفت ۸۰ دالر نيــاز دارد، کاهش 

مي دهد.
احتمالتعطيليبزرگترين

ميداننفتيليبي
برخي منابــع اعام کردنــد احتمال دارد کــه دولت ليبي 

بزرگترين ميدان نفتي خود را تعطيل کند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از رويترز، اين احتمال پس 
از آن مطرح شــد که با حمله مردان مســلح به ميدان الشراره 
، نيروهــاي امنيتي دولتي با آنها درگير شــدند. شــرکت ملي 
نفت ليبي هنوز اين مســئله را تأييد نکرده است.در صورتي که 
گزارش ها درباره تعطيلي ميدان نفتي الشــراره با ظرفيت توليد 
روزانه ۳۱۵ هزار بشکه نفت درست باشد، ليبي همچنين مجبور 
خواهد شد ميدان نفتي الفيل در نزديکي ميدان الشراره را تعطيل 
کنــد. ميدان الفيل به طور معمول روزانه ۷۰ هزار بشــکه نفت 
توليد مي کند.يک مهندس نفتي اعالم کرد توليد ميدان الشراره 
در حال متوقف شدن است، اما چارچوب زماني و ميزان کاهش 
توقف توليد را مشخص نکرد. سخنگوي مهاجمان مسلح اعالم 
کرده که توليد اين ميدان متوقف شده است.پيش از اين شرکت 
ملي نفت ليبي هشــدار داده بود کــه در صورت تعطيلي ميدان 
الشراره، پيامدهاي فاجعه باري ايجاد خواهد شد و بازگشايي اين 

ميدان به زمان زيادي نياز خواهد داشت.
پيشبينينفت6۰تا۷۰دالري

برايسال2۰۱۹
يک کارشــناس نفتي اعام کرد تقاضاي نفت در سال آينده 
ميادي افزايش مي يابد؛ اما روند رشــد آن از سال 2۰۱۸ ميادي 

آهسته تر خواهد بود.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از ترنــد، رابين ميلز، مدير 
عامل شــرکت اماراتي قمر انرژي اعالم کرد با توجه به رشــد 
قيمت نفت در ســال ۲۰۱۸ ميالدي و کند شــدن رشد اقتصاد 
جهاني، رشــد تقاضاي نفت در ســال آينده ميالدي آهسته تر 
خواهد شــد.وي ايــن را هم گفت که قيمت نفــت تا حدودي 
نسبت به ســطح کنوني افزايش مي يابد و قيمت شاخص برنت 
در بازه ۶۰ تا ۷۰ دالر قرار خواهد داشــت.اين مدير نفتي اعالم 
کــرد فرايند اجراي تحريم هاي آمريکا ضد ايران، واکنش ايران 
بــه اين تحريم ها و رشــد اقتصاد جهاني به ويــژه در چين، از 
جمله عوامل کليدي مؤثر بر بازار نفت در ســال آينده ميالدي 
هســتند.ميلز همچنيــن اعالم کــرد اوپک بايــد قيمت نفت 
متعادل در بازه ۵۰ تا ۶۰ دالر را مورد هدف قرار دهد؛ با رشــد 
نســبي توليد نفت شــيل در آمريکا کنار بيايد و تالش کند رشد 
تقاضاي نفت را تشويق کند.وي افزود: همزمان بايد اصالحات 
اقتصــادي و بودجه اي اعمال شــود تا بــه توليدکنندگان نفت 
 امکان دهد با قيمت پايين نفت بــراي دوره اي طوالني تر کنار

 بيايند.
آرامکو،عربستانرابهمرکزانرژيهاي

تجديدپذيرتبديلميکند
شرکت نفتي آرامکو عربســتان اعام کرده که قصد دارد با 
احداث و توسعه يک پروژه عظيم، اين کشور را به هاب انرژي هاي 

پاک و تجديدپذير در جهان تبديل کند.
شــرکت آرامکو بعنــوان بزرگترين غول نفتي عربســتان 
ســعودي به تازگي اعالم کرده است که قصد دارد با اختصاص 
ميلياردها دالر به احداث و توســعه پــروژه عظيم تحت عنوان 
اسپارک )Spark( بپردازد که به موجب آن عربستان سعودي را 
به بزرگترين مرکز و هاب انرژي هاي پاک و تجديدپذير در جهان 
تبديل خواهد کرد.به گفته مقامات و مديران اين شــرکت، اين 
پروژه که قرار اســت در زميني به مساحت ۵۰ کيلومتر مربع و 
در نزديکي دو شهر دمام و االحساء احداث شود، در سال ۲۰۳۵ 
ميالدي تکميل خواهد شد.شرکت آرامکو در بيانيه اي که منتشر 
کرده ضمن اشاره به تحقيقات و پژوهش هاي گسترده اي که در 
اين خصوص توسط دانشــمندان و پژوهشگران فعال در حوزه 
انرژي صورت گرفته است، از مراحل مختلف اجرايي اين پروژه 
نيز خبر داده است که طبق پيش بيني هاي انجام شده قرار است 
تا ســال ۲۰۳۵ ميالدي به مرحله بهره برداري برســد.بر اساس 
گزارش trade arabia، کارشناسان برآورد کرده اند که توسعه و 
بهره برداري از اين پروژه عظيم به صورت مستقيم و غير مستقيم 
بالغ بر ۱۰۰ هزار شــغل در عربستان سعودي ايجاد خواهد کرد 
و در زيرســاخت هاي صنايع و بخش هاي مختلف در اين کشور 
تغيير و تحوالت مثبتي را ايجاد خواهد کرد.با توجه به پيش بيني 
کاهش ذخاير نفت و گاز در جهان، بسياري از تحليلگران اعالم 
کرده اند که تقريبا تا نيم قرن آينده تمامي کشورها مجبور خواهند 
 شــد به صورت کامل از انرژي هاي پاک و تجديدپذير استفاده

 کنند.

آمريکا  انــرژي  اطاعات  اداره 
اعام کرد: انتظار مي رود که رشد توليد نفت 
خام آمريکا در ســال ميادي جاري نسبت 
به پيش بيني هاي قبلي اندکي آهســته شود 
اما اين کشور با رکورد توليد ۱۰.۸۸ ميليون 
بشــکه در روز، ســال 2۰۱۸ را به عنوان 
بزرگترين توليدکننده نفــت جهان به پايان 

مي رساند.
پيش بيني شــده توليد نفــت آمريکا 
امسال ۱.۵۳ ميليون بشکه در روز افزايش 
پيدا کرده و به ۱۰.۸۸ ميليون بشکه در روز 
برسد که در مقايسه با پيش بيني قبلي اداره 
اطالعات انرژي آمريکا براي افزايش ۱.۵۵ 
ميليون بشــکه در روز، اندکي کمتر است.
اوج توليد ســاالنه امريکا ۹.۶ ميليون بشکه 
در روز بود که در سال ۱۹۷۰ به ثبت رسيده 
بود. انتظار مي رود در سال ۲۰۱۹ توليد نفت 
آمريکا به ۱۲.۰۶ ميليون بشکه در روز بالغ 
شود که ۱.۱۸ ميليون بشکه در روز باالتر از 
سال ۲۰۱۸ خواهد بود.انقالب شيل کمک 
کرده است آمريکا امسال رکورد بااليي نفت 
توليد کند و روسيه و عربستان سعودي را به 
عنوان بزرگترين توليدکنندگان نفت جهان 
پشت ســربگذارد. در نتيجه عرضه فزاينده، 

قيمت نفت از اوج خود در اوايل اکتبر بيش 
از ۳۰ درصد سقوط کرده است.برآورد شده 
تقاضــا براي نفت در ســال ميالدي آينده 
۳۳۰ هزار بشــکه در روز رشــد کرده و به 
۲۰.۸۱ ميليون بشکه در روز برسد که باالتر 
از پيش بيني قبلي ۲۲۰ هزار بشــکه در روز 

است
بر اســاس گــزارش رويتــرز، انتظار 

مي رود تقاضاي آمريکا براي نفت در سال 
۲۰۱۸ به ميزان ۵۲۰ هزار بشــکه در روز 
رشــد کرده و به ۲۰.۴۸ ميليون بشکه در 
روز برسد که اندکي بيشتر از پيش بيني قبلي 

۵۱۰ هزار بشکه در روز است.
کشف ۴۵ ميليارد بشکه نفت در آمريکا

زمين  ســازمان  حــال،  هميــن  در 
شناسي آمريکا بزرگترين ميدان نفت و گاز 
غيرمتعارف را کشف کرده که حاوي ۴۵.۳ 

ميليارد بشــکه نفت است.ســازمان زمين 
شناســي اياالت متحده از کشف بزرگترين 
ميدان نفــت و گازي غير متعارف خبر داده 
 Wolfcamp اســت. اين ميدان در منطقه
Shale کشــف شــده که بيــن دو ايالت 
تگزاس و نيومکزيکو قرار دارد. تخمين زده 
مي شــود اين مخزن جديد نفت و گاز غير 
متعارف حاوي ۴۶.۳ ميليارد بشــکه نفت، 
۲۸۱ هزار ميليارد فوت مکعب گاز طبيعي، 

۲۰ ميليــارد گاز طبيعي مايع باشــد. جيم 
ريلي مدير ســازمان زمين شناسي آمريکا 
در اين بــاره گفت: در دهه ۱۹۸۰ ميالدي، 
منطقــه پرميــان و حوضچه هاي مشــابه 
مکاني مناسب براي وجود ذخاير محسوب 
نمي شــدند. اما با توجه به پيشــرفت هاي 
فناوري، مشخص شده اين منطقه پتانسيل 

زيادي دارد.

آيا پوتين و بن سلمان بار ديگر با هم دست مي دهند؟!
ديگــر  و  عربســتان 
توليدکنندگان بزرگ نفت که هفته گذشته 
در آخرين نشســت اوپک در سال جاري 
ميادي در وين گردهم آمدند، در تاشند تا 
ميان بازار نفتي که ميزان باالي توليدش به 
اقتصاد آنان ضربه زده و راضي نگه  داشتن 
ترامپ تعادل برقرار کننــد. نتيجه نهايي 
اين تاش اما احتمــاال راه ميانه درهم و 
برهمي اســت که نه ثبات بهاي نفت را در 
نه رئيس جمهوري  و  پي خواهد داشــت 
آمريکا را که به ارزان نگه داشــتن بهاي 

نفت اصرار دارد، راضي مي کند.
مجلــه فارين پاليســي در مطلبي 
وضعيت حســاس بازار جهانــي نفت و 
تاثير آن بر موقعيت سياســي و اقتصادي 
اين  چالش  و  توليدکننــده  کشــورهاي 
کشــورها براي ايجاد تعــادل در بازار با 
وجــود تهديــد آمريکا را بررســي کرده 
اســت. اين مجله در اين خصوص نوشته 
است: نشســت اوپک همزمان با افزايش 
فشــارهاي کنگره آمريکا بــر رياض بر 
ســر نقشــش در قتل جمال خاشقجي، 
روزنامه نگار منتقد سعودي و ستون نويس 
روزنامه واشــنگتن پســت و جنگ يمن 
برگزار شد که تازه ترين تالش عربستان 
در رويارويي با ايــن واقعيت چندوجهي 
اســت.در حالي که عربســتان همچنان 
بزرگترين توليدکننده نفت اوپک اســت، 
با افزايش بي ســابقه توليد نفت از سوي 
آمريــکا و روســيه، نفوذ ســابق خود بر 

بازار جهاني نفت را از دســت داده است. 
همچنين بروز تنش ها ميان عربســتان و 
بسياري از مقامات واشنگتن نشانگر خطر 
بروز اتحاد ژئوپليتيکي اســت که از زمان 
جنگ جهاني دوم بروز نکرده اســت. از 
ديدگاه رياض، پاسخ مناسب به هر دوي 
اين مشکالت، روابط نزديک تر با مسکو 
است.در نتيجه، همکاري نزديک تر رياض 
و مسکو براي مديريت تامين نفتي جهان 
-حتــي در صورتي که به معني مخالفت 
با فرمان  کاخ ســفيد باشد- مي تواند تنها 
نتيجــه گردهمايي اخير اوپک باشــد و 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه 

و محمد بن ســلمان، وليعهد ســعودي 
ممکن اســت داليلي براي تکرار دست 
دادنشان همانند نشست گروه ۲۰ داشته 
باشند.نشست اوپک ۱۷۵ پس از مذاکره 
با روســيه کــه عضو غيراوپک اســت، 
پايان يافت، به دليل شــرايط حســاس 
فعلي در بــازار جهاني نفــت از اهميت 
تابستان سال  اســت.  برخوردار  بسياري 
جاري و همزمان با آماده شــدن آمريکا 
براي اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران، 
نفتي،  تحريم صادرات هــاي  از جملــه 
عربســتان و ديگر توليدکنندگان بزرگ 
نفت به درخواست واشنگتن پاسخ مثبت 

دادنــد و براي جلوگيري از افزايش بهاي 
نفت، شــيرهاي نفت خود را بازتر کردند.
آنان اما در ايــن کار افراط کردند و تمام 
اين اقدامــات در حالي صورت گرفت که 
صــادرات نفت خام ايران کمتر از ميزاني 
که پيش بيني مي شــد، آســيب ديد. اين 
افراط جهان را درگير اشباع بازار نفت کرد 
که سقوط آزاد بهاي آن را در پي داشت. 
نفــت خام برنت از اواخــر اکتبر تا اواخر 
نوامبر حــدود ۳۰ درصد کاهش يافت و 
بهاي هر بشکه از حدود ۸۰ دالر به کمتر 
از ۶۰ دالر رسيد که در همين سطح باقي 
ماند.ارزاني نفت براي رانندگاني که پول 
کمتــري را براي بنزين خــرج مي کنند، 
خبر خوبي اســت اما براي کشــورهاي 
توليدکننده نفتي مانند عربســتان، عراق 
و روســيه که روي درآمد خود از فروش 
نفت خام حساب ســنگيني باز مي کنند، 
خبر هولناکي اســت. اين مســاله سقوط 
اخيــر بهاي نفــت را به يک انــدازه به 
تهديدي سياســي و مشــکلي اقتصادي 
تبديل مي کند.وزراي اوپک با به رسميت 
شــناختن اين واقعيت اقتصادي به وين 
آمدند. آنتوان هاف، يکي از مقامات مرکز 
سياست جهاني انرژي در دانشگاه کلمبيا 
مي گويــد، با جهاني که روزانه حدود ۱.۲ 
ميليون بشکه توليد مازاد نفت دارد، »آنان 
بايــد جلوي افراط در توليد را بگيرند. اگر 
از ايــن افراط خالص نشــوند، اين بازار 
خواهد شــد.هيئت هاي  غــرق  نفت  در 

حاضر در نشســت پنجشنبه اوپک اظهار 
کردند، کشــورهاي عضو اوپک و برخي 
از توليدکننــدگان بزرگ ديگــر در نظر 
دارند که توليد خود را حدود يک ميليون 
بشــکه در روز کاهش دهند، با اين حال 
جزييات کافــي از اين اقدام در دســت 
نيست و بيشــتر به اين بستگي دارد که 
روسيه با چه ميزان کاهش توليد موافقت 
مي کند.وضعيت حساس فعلي اما تنها در 
به رسميت شناختن اين واقعيت اقتصادي 
خالصه نمي شود. واقعيت سياسي در نوع 
توييت هــاي ترامپ نيز بخش ديگري از 
ماجرا است که پيوسته در اين معرکه خود 
را نشان مي دهد. روز چهارشنبه و درست 
پيش از نشســت اوپک که مقامات طي 
آن درباره چگونگــي ايجاد ثبات در بازار 
نفت صحبت کردند، ترامپ با يک توييت 
نارنجکي در مســير آنــان انداخت. او در 
توييتر خود نوشت: اميدواريم اوپک توليد 
نفت را همينطور که هســت، حفظ کند 
و آن را محــدود نکند. جهان نمي خواهد 
شــاهد افزايش بهاي نفت باشد و به اين 
هم نيازي ندارد.اين هشــدار مستور که 
تالشي آشکار از ســوي کاخ سفيد براي 
ديکته کــردن تصميم بــه اوپک درباره 
توليد نفت اســت اما اين پيام همچنين 
هشداري به عربســتان است تا دست به 
کاري نزنــد که يکي از معــدود حاميان 
رياض و وليعهد گرفتار آن در واشــنگتن 

را خشمگين کند.

خداحافظي بزرگترين شرکت کشتيراني جهان با سوخت هاي فسيلي
شــرکت  بزرگترين  بعنــوان  مرســک 
کشــتيراني در جهان به تازگي اعام کرده که در نظر 
دارد تا ســال 2۰۵۰ ميادي به طور کلي سوخت هاي 

فسيلي را کنار بگذارد.
شــرکت کشــتيراني مولر مرســک دانمارک، 
بزرگترين شــرکت کشــتيراني جهــان اعالم کرده 
که اين شــرکت تا ســال ۲۰۵۰ ميالدي استفاده از 
سوخت هاي فسيلي در کشــتي هاي خود را به طور 
کامل حذف خواهد کرد.شــرکت کشتيراني مرسک 
مســتقر در دانمــارک که هم اکنــون ۲۰ درصد از 
مجمــوع کل ترافيــک دريايــي جهــان را به خود 
اختصاص داده اســت، به تازگي با انتشــار بيانيه اي 
اعالم کرده اســت تا ســال ۲۰۳۰ ميالدي تمايل 
دارد پيشــرانه هاي توليدکننــده کربن دي اکســيد 
را کنار گذاشــته و بجاي آن از ســوخت هاي پاک و 

تجديدپذير براي کشــتي هاي حامل کانتينر استفاده 
خواهد کرد.سورن توفت، مديرعامل مرسک در اين 
خصوص مي گويد: از آنجايي که ۳ درصد از گازهاي 
آالينده در جهان به کشــتي هاي اين شــرکت که با 
بهره گيري از ســوخت هاي فسيلي حرکت مي کنند، 
تعلــق دارد بنابراين به نظر مي رســد تنها راهي که 
براي هدف کاهش آاليندگي جو زمين و حذف توليد 
کربن دي اکسيد وجود دارد، روي آوردن به سمت و 
سوي سوخت هاي پاک و تجديدپذير است. بر اساس 
گزارش اسپوتنيک، اين شرکت همچنين خاطرنشان 
کرده اســت که به منظور کنار گذاشتن سوخت هاي 
فســيلي و آالينده يک ميليارد دالر سرمايه گذاري 
کرده تا بــا اســتخدام مهندســان و بهره گيري از 
 فناوري هــاي نويــن بتوانــد به هدف خود دســت 

يابد.
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اقتصاد  در  انرژي   
سياســي  امنيــت  و 
اساسي  نقشي  کشورها 
دارد و نحــوه مصــرف 
آن نيــز تعييــن کننده 
يافتگي  توســعه  درجه 
کشورهاســت. درهمين 
از لحاظ  ايــران  حــال 
وري  بهــره  معيارهاي 
انرژي، پايداري محيط زيست، امنيت عرضه و برابري و عدالت در 
بهره مندي، در مقايسه با متوسط هاي جهاني وضعيت خوبي ندارد. 
لذا عزم ملي و باوري همه جانبه به منظور بهبود عملکرد در حوزه 
بهينه ســازي مصرف انرژي در کشــور ضروري است. براي مثال 
مطابق آخرين آمار و اطالعات ترازنامه هيدروکربوري کشــور، در 
سال ۱۳۹۵ روزانه ۸۷۰ هزار بشکه معادل نفت خام انرژي در بخش 
حمل و نقل مصرف شده است که مقايسه شاخص هاي عملکردي 
آن نشــان مي دهد که اين ميزان با ســطح استانداردهاي جهاني 
فاصلــه زيادي دارد. فناوري هاي قديمي بويــژه موتور خودروهاي 
توليدي فرســودگي ناوگان بخصوص ناوگان خودروهاي سنگين، 
عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومي، فرهنگ نامناسب استفاده 
از خودروهاي شــخصي و عدم تکميل زيرســاخت هاي شهري از 
جمله مهمترين عوامل باال بودن مصرف انرژي در اين بخش است. 
بهانه اين يادداشت هم تمرکز روي اين حوزه، بخصوص بحث اين 

روزهاي کشور يعني کنترل مصرف بنزين است.
در ماه هــاي اخير ديدگاه هاي مختلفــي در اين باره مطرح 
شــده است. عده اي موافق افزايش قيمت، عده اي مخالف بوده اند. 
موافقان و مخالفان استدالل هاي خود را دارند اما نگارنده با توجه به 
مسئوليت هاي خود در اين حوزه اينگونه مي انديشم: اين که هرگونه 
تغيير در قيمت بنزين به عنوان يک کاالي حساســيت زا تبعاتي 
دارد، مورد پذيرش همگاني است؛ اما آمار و ارقام مصرف و ميزان 
يارانه پنهاني که فقط در خصوص بنزين در روز اختصاص مي يابد، 
بسيار نگران کننده است. گرچه با تالش وزير محترم نفت، ميزان 
توليد بنزين ظرف ۳-۲ ســال گذشته رشد قابل توجهي داشته که 
قابل تقدير است ولي انگار مسابقه اي بين افزايش توليد و مصرف 
در جريان است و رشد بي رويه مصرف بنزين هم مسأله اي نيست 
که به ســادگي بتوان از آن گذشت. يکي از ابزارهاي مهم کنترل 
مصرف در دنيا قيمت است و هرگز نبايد اين مهم را ناديده انگاشت 
که انرژي ارزان تشويق به مصرف بيشتر است. از طرفي سرانه کم 

در آمدي مردم ايران در مقايسه با کشورهايي که نرخ بنزين منطقي 
و واقعي است، عامل مهمي است که نمي توان آن را ناديده گرفت. 
البته به زعم نگارنده، تضعيف ســرمايه اجتماعي و فاصله دولت و 
مردم در اين ســال ها عامل مهمي است که نمي توان تضمين کرد 
صــرف افزايش قيمت حتماً کنترل مصــرف را هم در پي خواهد 

داشت.
اين روزها حتي برخي به دنبال توزيع يارانه انرژي به ســرانه 
جمعيت کشــور هســتند که در نگاه اول اين راهــکار به عدالت 
اجتماعي نزديک است اما اعتقاد دارم هر نوع توزيع پول و سيستم 
يارانه اي شکســت خورده است و حتي ممکن است نتيجه عکس 
داشته باشد؛ چراکه با افزايش نقدينگي و در پي آن تورم مضاعف 
فشــار بيشــتري به دهک هاي کم در آمد جامعه که بهره مندي 

کمتري از يارانه انرژي دارند وارد مي شود.
طبــق آمارها ۳ دهک ثروتمند جامعه از نيمي از يارانه انرژي 
برخوردار مي شوند و نيمي ديگر به ۷ دهک ديگر اختصاص مي يابد.

عدم تغيير قيمت به بهانه ترس از تحرکات اجتماعي هم قابل 
پذيرش و منطقي نيســت چرا که اعتبارات کشــور آن هم در اين 
شرايط خطير بيش از اين اجازه دادن رقم سنگين يارانه سوخت را 
نمي دهد )يارانه اي که بين ۳۰ تا ۴۵ ميليون دالر در روز فقط براي 
بنزين تخمين زده مي شــد.( اگر فضاي اعتماد متقابل بين دولت- 
مردم مناســب باشد حتماً با گفت و گوي شــفاف و تبيين موضوع 
مردم راضي نخواهند شــد که منابع ملي ايــن چنين به هدر رود 
يــا تنها به عده اي معدود، اختصاص يابد. تجربه دنيا در اين زمينه 
قابل رجوع اســت که هر کسي سوخت بيشتري مصرف کند پول 
بيشتري )ماليات( بپردازد. يعني موضوع مهم ماليات بر سوخت در 
اين خصوص جالب است که کشورهاي صادر کننده نفت، از محل 
فروش نفت در ســال هاي ۱۹۹۶تا ۲۰۰۰، قريب به ۸۵۰ ميليارد 
دالر در آمد داشــته اند اما در همين ســال ها کشورهاي صنعتي با 
سيستم ماليات فرآورده هاي نفتي ۱۳۰۰ ميليارد دالر کسب درآمد 
کرده اند.لذا توجه کارشناســان را به اين مهم جلب مي کنم. اگرچه 
ماليات بر ســوخت هم به نوعي افزايش قيمت محسوب مي شود 
اما اگر به درستي اجرايي شود شايد راهکار مناسبي در اين شرايط 
باشــد.در آخر آنچه به اجرا نزديکتر اســت، ظاهراً بحث دو نرخي 
شدن بنزين است که به هر حال مسکني است براي عبور از شرايط 
بدون حــل آن؛ ولي هرگونه تفاوت نرخ يعنــي رانت و قاچاق در 
کشور با توزيع يارانه بي هدف. در شرايط رانتي، هرگز توسعه محقق 
نخواهد شــد و با توزيع پول و سوبســيد در کشور، توسعه سرابي 

بيش نخواهد بود.

 طي اين سال ها بهتر بود به جاي آن که منبع 
درآمد ايران، پول نفت باشد، از آن در سرمايه گذاري 
براي توليد و اشــتغال زايي استفاده شده بود؛ چراکه 
نفت دارايي نسل بعدي است و کسي حق حراج آن 
را ندارد. بر اين مبنا، بهتر بود طي سال هاي گذشته 
به ويژه در دو دوره دولت هــاي اخير، ايران در تنور 
عوام فريبي همچون »پول نفت ســر سفره مردم«، 
»پــول نفت در توليــد« و ... نمي افتــاد. درعوض 
درآمدهاي نفتي صرف ســرمايه گذاري براي توليد و اشتغال زايي کرده و حقوق 
نســل هاي آينده را حفظ مي کرديم. فروش نفت و صادرات آن فروش سرمايه  
بين نسلي است که هيچکس حق مصرف آن براي خود را ندارد؛ لذا بايد با عوام 
فريبي مبارزه شــود. مجلس و دولت پر از عوام فريبي هايي شــده که پول نفت 
بايد صرف بودجه جاري شــده و حقوق کارمنداني شود که حتي نصفي از آن ها 
زيادي هستند. تعداد کارمندان در دستگاه دولت زياد شده است؛ چراکه مشاغل 
آبرومند ديگر به شــدت کم شده اند. مشــاغل آبرومند در فعاليت هاي توليدي 
بدست مي آيد. توليد هم که در اين کشور روبه نابودي و فعاليت دالالن تحريم 
رو به رشــد اســت. دالالن تحريم با پول حاصل از فروش نفت، آنقدر واردات 
کاال به صورت قاچاق کردند که توليد داخل ديگر به صرفه نيست و خود موجب 
بيکاري وعدم اشــتغال و عدم توسعه کشور مي شــود.بر طبق فرمايشات مقام 
معظم رهبري بايد کاري کرد که تا سال ۱۴۰۰ اقتصاد ايران در منطقه اول باشد 
اما نســبت به روزي که اين سياست ابالغ شد، نه تنها جلو نرفته ايم، بلکه بسيار 
هم عقب مانده  و فاصله مان با کشــورهايي همچون ترکيه و پاکستان بيش تر 

شــده است. براي آن که ايران اقتصاد اول منطقه باشد، بايد سرمايه هاي اصلي 
کشور که مي تواند ماشين آالت، تکنولوژي، بازارهاي صادراتي ساير کاالها و نه 
فقط نفت، حفظ شــود. هم چنين توليدات نيز بايد رونق گيرد تا بازارهاي دنيا را 
در اختيار بگيريم. بر اين اســاس، درباره صحبت اخير معاون اول رييس جمهور 
مبني بر اينکه »بودجه ۹۸ به گونه اي تنظيم شــده که ســهم درآمدهاي نفتي 
خيلي بيش تر از ۲۵ درصد نباشد« بايستي گفت: ايشان نبايد جزو کساني باشند 
که پول نفت را گرفته و بجاي آنکه به ســرمايه گذاري بپردازند، خرج کنند. در 
حال حاضر قيمت يک لير ســوخت در ترکيه ۱۰ هزار تومان است اما در ايران 
۱۰۰۰ تومــان. اين تنها به نفع قاچاقچيان و به ضرر مردم، شــهر به لحاظ بار 
ترافيکي باال و ... اســت. عده اي هم در اين ميان عوام فريبي مي کنند که قيمت 
بنزين را ارزان نگه داشته ايم، درصورتي که به نفع اين مردم و جامعه نيست؛ لذا 
بايد متحد شــويم تا سرمايه ها به راحتي خرج نشوند. در حال حاضر، روزانه ۴۰ 
ميليون ليتر فراورده هاي نفتي و برخي فرآورده هاي پتروشــيمي از مرزها قاچاق 
مي شوند. در اين زمينه فيزيکي نمي توان مانع شد. بنابراين بايد فعاليتي صورت 
گيرد که واردات کاالهاي قاچاق و صادرات مواد سوختي که به دليل قيمت پايين 
آن هاست، براي قاچاقچي به صرفه نباشد. تا امروز قاچاقچيان تا توانسته اند سود 
کرده و اصال مشــخص نيست اين پول ها کجا رفته است؟ پول اين قاچاق ۴۰ 
ميليوني سوخت تماما از کشور خارج شده و کاالي قاچاق خريداري و وارد کشور 
مي شــود. درنهايت هم اين ايران اســت که متضرر و جوانانش بيکار مي شوند. 
پارچه، لباس، شــکالت و ... به عنوان قاچاق وارد مي شــود که پول آن از محل 
قاچاق صادرات سوخت تامين مي شود. چطور مي شود که ۴۰ ميليون ليتر سوخت 

کشور قاچاق شود و هيچ  کس صدايش در نيايد؟!

آرش رئيسي
کارشناس اقتصاد انرژي

در تحليل قيمت اقتصادي يک کيلووات ساعت برق حرارتي در ايران بايستي 
گفت: منظور از قيمت اقتصادي برق، احتساب کليه هزينه هايي است که براي توليد 
يک کيلووات ســاعت برق به اقتصاد کشــور تحميل مي شود. اين هزينه ها شامل 
هزينه هاي خارجي و يارانه اي است که دولت بابت توليد برق پرداخت مي کند، اجزاي 
تشکيل دهنده هزينه توليد هر کيلووات ساعت برق توليدي نيروگاه هاي حرارتي شامل 
هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و تعميرات و نگهداري، هزينه هاي سوخت مصرفي و 
هزينه هاي آلودگي محيط زيست است. نکته مهم در اين محاسبات توجه به اين نکته 

است که سوخت مصرفي نيروگاه هاي برق در کشور همانند ساير بخش هاي استفاده 
کننده از انرژي از يارانه زياد برخوردار است. در سال ۹۶ براي توليد برق در کشور ۱۳ 
ميليارد دالر يارانه پرداخت شده است که در حدود ۸.۵ ميليارد دالر آن مربوط به گاز 
طبيعي است. براساس محاسبات انجام شده در گزارش انجمن انرژي هاي تجديدپذير 
متوســط قيمت هر کيلووات ساعت برق توليدي نيروگاه هاي حرارتي کشور پس از 
حذف يارانه هاي سوخت و احتساب هزينه  هاي زيست محيطي برابر با ۷۲۰۹ ريال 
اســت که از اين مقدار ۱۵۹۶ ريال هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و بهره برداري و 
 نگهداري، ۴۳۱۷ ريال هزينه هاي ســوخت و ۱۳۲۳ ريال هزينه هاي زيست محيط 

است.
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پانـزدهمین نمایشــگاه بیـن المللی  انـرژی کیـش
)نفـت، گــاز، پاالیــش، پتــروشیمی، آب، بـرق و انـرژی های نــو( 
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روابط عمومي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

آگهيمزايدهعمومي
موضوع:مزايدهشمارهخنم/۹۷/۷۰2مربوطبهفروش

الکترودوکابلازردهخارجواقعدرانبارکاالیطرحمنطقه

عملياتیآغارشرکتنفتمناطقمرکزیايران
شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در نظر دارد موضوع مزايده فوق الذکر را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مزايده عمومي 

يک مرحله ای به فروش برساند.
الف( شرح مختصر کار

قيمت واحد پايه مقدار )کيلو گرم(شرح کاالرديف
کارشناسی )ريال(

زمان بازديدمحل نگهداری

۹۷/۱۰/۱۰انبار کاالی طرح آغار۴2۱.2۸۴۸۰.۰۰۰الکترود۱

۹۷/۱۰/۱۰انبار کاالی طرح آغار2۰.۰۰۰۱۳۰.۰۰۰کابل برق روکش دار2

۹۷/۱۰/۱۰انبار کاالی طرح آغار۱2.۰۰۰6۴.۰۰۰کابل آلومينيومی۳

ب( مدت قرارداد و زمان و محل بازديد کاالها:
مدت قرارداد 2 ماه و زمان و محل بازديد کاالها به شرح جدول بند الف می باشد.

ج( شرايط و مدارک مورد نياز جهت شرکت در مزايده )الزامی(
۱- داشتن توانائي ارائه ضمانت نامه بانکي به مبلغ ۰۰۰ر۵۳6ر۸۵۳ر۱ ريال به عنوان تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار )مزايده(.

2- اشــخاص حقوقی: ارائه مدارک ثبت شرکت شامل آگهي تأسيس روزنامه رســمي به همراه آخرين تغييرات، اساسنامه، ُکد 
اقتصادي و شناسه ملي شرکت، آدرس دقيق پستي، تلفن ثابت و نمابر )فکس(.

۳- اشخاص حقيقی: داشتن سن قانونی )۱۸ سال تمام( و اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملی، آدرس دقيق پستي، تلفن همراه 
و ثابت. 

د( شرايط و مهلت و محل دريافت اسناد مزايده
متقاضيان واجد شرايط مندرج در بند »ج« که تمايل به شرکت در مزايده را دارند می بايست جهت دريافت اسناد و پاکات مزايده 
با در دست داشتن نامه اعام آمادگی حداکثر تا تاريخ ۹۷/۱۰/۰۳ به مديريت تدارکات و عمليات کاالی اين شرکت به نشاني: تهران- 

خيابان طالقاني- نرسيده به خيابان حافظ– پاک ۳۹۰ – ساختمان رشت – طبقه ۴ مراجعه نمايند.
و( محل و زمان گشايش پاکات:

متقاضيان واجد شــرايط مندرج در بند »ج« که تمايل به شــرکت در مزايده را دارند می بايست پس از دريافت اسناد مزايده به 
شــرح مندرج در بند »د« پيشنهادات خود را طبق شــرايط مندرج در دستورالعمل شرکت در مزايده تهيه و حداکثر تا ساعت ۱۵ عصر 
روز دوشــنبه مورخ ۹۷/۱۰/2۴، به اين شرکت به نشــاني: تهران-خيابان طالقاني- خيابان حافظ– خيابان رودسر غربي– پاک ۳۰ 
)ســاختمان خليج فارس(- طبقه پنجم – کميسيون مناقصات تسليــــم نمايند. جلسه گشــايش پاکات رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز 

سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/2۵ در سالن کنفرانس ساختمان خليج فارس )طبقه پنجم( برگزار خواهد شد.
در صورت نياز به اطاعات بيشتر متقاضيان می توانند با تلفن ۸۷۵2۴۴2۰-)۰2۱( )تدارکات کاال( تماس حاصل نمايند.

شرکت ملي نفت ايران
 شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

شماره مجوز: ۱۳۹۷/۴6۸۳

علي شمس اردکاني
رییس کمیسیون انرژي اتاق 

بارگاني ایران


