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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بزرگترینآفتروابطعمومی
عبدالرسول دشتی

چنــدی پیش یکی از دوســتان رســانه 
یادداشتی با مضمون »آرایش جنگی« در حوزه 
نفت نوشــته و با توجه به لطفی که نســبت به 
من داشــت لینک آن را برایم ارسال کرده بود. 
برداشــت من از کلیت جمع بندی مقاله آن بود 
که منتقدان بــه نوعی در حال بازی در زمین و 
به نفع دشمن داخلی و خارجی هستند. دوستانه 

پاســخ کوتاهی برایش ارسال کردم که اگرچه سبک احساسی ویژه در 
نوشــته هایش را می پســندم ولی به عنوان یک کارمند رسمی شاغل 
در وزارت نفت )پتروشــیمی( با کلیت مطلبی که منتشر کرده مخالفم. 
مــن بزرگترین آفت یک روابط عمومی را مخصوصًا این روزها در این 
حرکت اشــتباه می بینم که تالش داشته باشند جواب رسانه های منتقد 
را توســط رسانه های دوســت و همراه و با زبان آنها ارائه دهند. یک 
روابط عمومی آگاه در هر شــرایطی و در برابر هــر توهین یا اتهامی 
باید در درجه نخست خودش پاسخگو باشد و عالوه بر پاسخگوئی هر 
لحظه از تعامل مثبت با رســانه ها غافل نماند. تفسیر من طی چندین 
دوره مسئولیت های مختلف به ویژه در ارتباط با رسانه ها در این ضرب 
المثل خالصه می شده »با دوستان مروت با دشمنان مدارا«. لذا هرگز 
باور نداشته ام که حتی منتقدان غیر منصف را نیز کاماًل از خود برانیم. 
آخرین جمله من خطاب به دوســت نویســنده مقالــه این بود که اگر 
»وزارت نفــت کمی نیک نظر کند حتمًا پِر خویش را در این هجمه ها 

می یابد.«
روابــط عمومی باید خود هرگونــه جوابیه و توضیح الزم را تهیه 
کرده و از رسانه های همراه بخواهد آن را هرچه گسترده تر منتشر کنند. 
به همین ســیاق اگر تمایل دارد به موضوع خاصی بیشتر و گسترده تر 
پرداخته شــود اطالعات اولیه را در اختیار رسانه های همراه قرار داده 
و از آنان بخواهد بر اســاس دیدگاه های تحلیلی خویش در آن زمینه 
مطلب نوشــته و منتشــر کنند تا یک خط مشی از جنبه های گوناگون 
ولی بر مدار نگاه مثبت و همراه اندیشــی اطالع رســانی شود. روابط 
عمومی های ما باید صاحب ســبک، دیدگاه و قلم بوده و بتوانند در هر 
زمینه ای دیدگاههای تحلیلی خویش نســبت به برنامه های سازمانی 
که مســئولیت این بخِش آن را بر عهده دارند نوشته و منتشر کنند. اما 
این تمام مســئولیت یک روابط عمومی نیست. توجه به مباحث درون 
سازمانی مخصوصًا ارزیابی شرایط کارکنان از دیگر نکات بسیار مهمی 
اســت که همکاران این حوزه باید نســبت به آن توجه ویژه داشته و 
آنچه برداشت و ارزیابی می کنند را به اطالع مدیران مربوطه برسانند. 
عدم توجه به شــرایط، انتظارات و بــی اطالعی از میزان رضایتمندی 
شغلی در درون هر سازمان می تواند منجر به بی تفاوتی و بی انگیزگی 
کارکنان در تمام رده های شغلی شــود. بدیهی است در صورت ایجاد 
چنین وضعیتی آنچه بیشــتر اهمیت پیدا می کند، باید این باشد که به 
جای اینکه در میان کارکنان معترض به دنبال رد پای دشمن بگردیم، 
کمی با تأمل و هشــیارانه دالیل ایجاد چنین شــرایطی را در پستوی 
تصمیماتی جســتجو کنیم که بروز روحیه بی انگیزگی و بی تفاوتی در 

میان کارکنان را موجب شده است.

دوحلقهچاهنفتیدرمنطقهعملیاتی
سروستانوسعادتآبادبهبهرهبرداریرسید

با هدف دســتیابی به برنامه های افزایش و نگهداشت تولید، دو 
حلقه چاه توســعه ای نفت در منطقه عملیاتی سروســتان و سعادت 
آباد شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی، راه اندازی و به 

بهره برداری رسید.
مهندس ســید محمــود میرباقــری، مدیر عملیات شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در رابطه با توســعه این دو 
حلقه چاه گفت: این دو حلقه چاه با هدف افزایش و نگهداشت توان 
تولید نفت منطقه عملیاتی سروســتان و سعادت آباد به بهره برداری 
رسیده است. وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده در سال گذشته دو 
حلقه چاه میدان ســعادت آباد تا عمق دو هزار و 900 متری حفاری 
و پس از نصب تســهیالت سرچاهی و احداث خطوط لوله جریانی، 
در اردیبهشــت ماه سال جاری با مجموع ظرفیت روزانه 850 بشکه 
راه انــدازی و در مدار تولید قرار گرفتند. بــا راه اندازی این دو حلقه 
چاه تولید مستمر و پایدار از این میدان ها امکان پذیر شده و در حال 
حاضر جهت تثبیت میزان تولید روزانه، رفتار چاه ها توسط مدیریت 
امور فنی در حال مطالعه و بررســی است. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس میرباقری با اشاره به 
اینکه منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد، نخستین منطقه نفت 
خیز تحت نظارت شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
است، یادآور شد: نفت تولیدی این منطقه عملیاتی پس از فرآورش 
جهت تأمین خوراک به پاالیشــگاه شیراز ارسال می شود. بر اساس 
این گزارش، میدان های نفتی سروســتان و ســعادت آباد به ترتیب 
در 120 و 90 کیلومتری جنوب شــرقی شــیراز واقع شده اند. تولید 
مستمر از این میدان ها از اردیبهشت سال 1392 آغاز شد و در حال 
حاضر روزانه حدود شــش هزار و 600 بشــکه از 9 حلقه چاه فعال 
برداشت می شود. این گزارش می افزاید، شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی یکی از شــرکت های تابعه شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران اســت که چهار منطقــه عملیاتی گازی نار و کنگان، 
پارســیان، آغار و داالن و ســرخون و گشوی جنوبی و منطقه نفتی 
سروستان و سعادت آباد را در استان های فارس، بوشهر و هرمزگان 

راهبری می کند.

بازديد معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت از طرح های توسعه ای پارس جنوبی
معاون امور توسعه و مهندسی 
شــرکت ملی نفت به همراه هیئت همراه از 
منطقه  در  پارس جنوبی  طرح های توسعه ای 

عسلویه و کنگان بازدید کرد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت نفت و گاز پارس، رضا دهقان به 
همراه محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز پارس و هیئت همراه در ابتدای 
ایــن بازدید با حضــور در واحدهای 1۴۷ و 
1۴8 طرح توسعه فاز 13 و همچنین فازهای 
22 تا 2۴ پارس جنوبی از آخرین طرح های 
توســعه پارس جنوبی که اواخر امســال با 
حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید، 
بازدیــد کرد. در طول ایــن بازدید مجریان 

طرح ها دربــاره نحوه عمکــرد پروژه های 
تازه به بهره برداری رسیده توضیحاتی ارائه 
دادند؛ معاون امور توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت در ادامه این سفر با حضور در بندر 
خدماتی- صادراتی تمبک و طرح توســعه 
فاز 1۴ پارس جنوبی و مخازن ذخیره سازی 
میعانــات گازی از نزدیــک در جریان روند 
پیشرفت و تازه ترین تحوالت در پروژه های 
در حال توســعه پارس جنوبی قرار گرفت. 
دهقان در پایان با حضور در یک نشســت 
تخصصی با حضور مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز پــارس و همچنین مدیران و مجریان 
طرح ها، وضع پروژه ها و طرح های در حال 

توسعه پارس جنوبی را بررسی کردند.

بادستوروزیرنفتوبارسیدگیدقیقادارهکلبازرسیوزارتخانهمحققشد؛

کشففساد۱۲میلیاردتومانیدریکشرکتنفتی
و  نفت  وزیــر  دســتور  با 
با رســیدگی دقیــق اداره کل بازرســی 
شــده  انجام  سوءاســتفاده  وزارتخانه، 
توسط افراد دخیل در یک شرکت وابسته 
بــه وزارت نفت، بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان 
کشــف و اقدامات مجرمانه ۸ نفر در این 

موضوع مشخص شد.
وزارت نفــت اعالم کــرد که در 
پی گزارش دریافتــی در تاریخ دوازدهم 
خردادماه جاری از سوی مدیر ارشد یکی 
از شرکت های وابسته در خصوص وقوع 
تخلف مالی در آن مجموعه، با دســتور 
وزیر نفت و با رســیدگی دقیق اداره کل 
انجام  سوءاســتفاده  وزارتخانه،  بازرسی 
شده توسط افراد دخیل بالغ بر 12 میلیارد 
تومان کشف و اقدامات مجرمانه 8 تن از 
افراد در این موضوع مشخص شد. طبق 
بازرســی  اعالم وزارت نفت، در جریان 

انجام شــده از یکی از متهمان مبلغ 63 
هــزار یورو به عالوه 13 هــزار دالر باز 

پس گرفته شد. وزارت نفت ضمن ارجاع 
پرونده تخلفات این افراد به مراجع اداری 

و برکناری همه این افراد از ســمت های 
تحت تصدی رسمًا از دادستانی عمومی و 

انقالب تهران تعقیب کیفری افراد به 
واسطه اتهامات انتسابی درخواست کرد.

با دستور وزير نفت؛

شورای حمايت از شرکت های دانش بنيان در صنعت نفت تشکيل شد

در نشست شورای اقتصاد مطرح شد؛

بهره مندی از توان علمی دانشگاه ها برای تحول در صنعت نفت کشور

در ســال رونــق تولید و با هــدف ایجاد 
زیســت بوم نوآوری و فناوری صنعت نفت، با دستور وزیر 
نفت »شــورای حمایت از شــرکت های دانش بنیان در 

صنعت نفت« تشکیل شد.
این امر به منظور توســعه و ارتقای زیســت بوم 
نوآوری و فنــاوری صنعت نفت بوده و درصدد اســت 
با برنامه ریــزی بلندمــدت، ایجاد روابــط فعال میان 
ذی نفعــان، به کارگیری ظرفیت های موجود در نهادها و 
بازیگران درونی و بیرونی و حمایت و هدایت گروه های 
کارآفرینی، اقدام به پذیرش موسســه ها و شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ های مرتبط با صنعت نفت کرده 
و زمینه الزم را برای توســعه فناوری و تجاری ســازی 
فراهم کند. شورا با مســاعدت سعید محمدزاده، معاون 

امور مهندســی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، مدیرکل 
امــور فناوری وزارت نفت، مدیــران پژوهش و فناوری 
شــرکت های اصلی و نماینده معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری به عنوان اعضــای حقوقی و آقایان 
جعفــر توفیقی، علــی آقامحمــدی، محمدرضا مقدم، 
کریمیان اقبال،  مصطفــی  دوایی مرکزی،  امیرحســین 
نصراهلل  قاضــی زاده،  منصوری، محمدصادق  عیســی 

جهانگرد و محمد مصطفوی تشکیل می شود.
از مهم ترین وظایف شــورا می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- سیاســتگذاری و نظارت بر ایجاد زیســت بوم 

فناوری و نوآوری صنعت نفت در کشور؛
- حمایت از ایجاد، توانمندسازی، پویایی و توسعه 

شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ های مرتبط با 
صنعت نفت؛

- سیاستگذاری و نظارت بر تأمین و بهره برداری 
از فضاهــای فیزیکی و امکانات زیرســاختی تخصیص 
یافته برای اســتقرار و توسعه شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها؛
- حمایت از برقراری ارتباطات ســاختاریافته بین 
شرکت های دانش بنیان با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 

داخلی و بین المللی؛
- به کارگیــری و تقویــت قانــون حمایــت از 

شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت؛
- حمایت از ســرمایه گذاران و شرکت های نوآور 

عالقه مند به فعالیت در حوزه صنعت نفت؛

- بررســی گزارش هــای عملکردی زیســت بوم 
فناوری و نوآوری صنعت نفت؛

- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادهای 
رسیده از ذی نفعان؛

- حمایت از برگزاری رویدادهای کارآفرینی؛
- هم گرایی، تســهیل و یکپارچه سازی ظرفیت ها 
و توانمندی های بازیگران مختلف در توسعه زیست بوم 

فناوری.
فاز نخست زیســت بوم نوآوری و فناوری صنعت 
نفت در محوطه پژوهشــگاه ســابق صنعــت نفت در 
شهرســتان ری و با همکاری مشاوران خبره و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری در مرحله طراحی 

است.

معــاون اول رئیس جمهوری 
گفت: دانشــگاه های کشــور قــدر فرصت 
همکاری بــا وزارت نفــت را بداننــد و با 
بهره گیری از توان و ظرفیت های علمی خود 

سبب تحول در صنعت نفت کشور شوند.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پایگاه اطالع رســانی معاونت اول ریاســت 
جمهوری، اســحاق جهانگیری روز دوشنبه 
)13 خردادماه( در نشســت شورای اقتصاد 
ضمــن بیــان این مطلــب و با اشــاره به 
پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش اعتبار 
برداشت  ازدیاد  فناوری های  توســعه  طرح 
از مخــازن نفت وگاز کشــور گفت: یکی از 
اقدام هــای خوب وزارت نفــت همکاری با 
دانشــگاه های کشور و اســتفاده از ظرفیت 
علمی آنهــا در صنعت نفــت و به ویژه در 
بخش برداشت از مخازن بود. وی افزود: با 
وجود سابقه طوالنی کشور در صنعت نفت، 

ر متاســفانه هیچ دانشــگاهی در کشور  د
بخش باالدست صنعت نفت فعال نبود که 
بــا ابتکار وزارت نفت ایــن اتفاق رخ داد و 
امیدوارم دانشــگاه های کشور قدر فرصت 
همکاری بــا این وزارتخانــه را بدانند و با 

بهره گیــری از تــوان و ظرفیت های علمی 
خود ســبب تحول در صنعت نفت کشــور 
شــوند. در این نشســت که وزیران نفت، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، 
امور اقتصــادی و دارایی، رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه و معــاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری نیز حضور داشــتند برخی 
پیشــنهادهای دستگاه های  درخواست ها و 
اجرایی بررسی و تصمیم گیری شد. اصالح 
مصوبه طرح توسعه فاز یک میدان مشترک 
نفتی آزادگان شمالی، اصالح مصوبه طرح 
بــرق دار کــردن چاه هــا و تلمبه های آب 

کشــاورزی، اصالح مصوبه طــرح احداث 
خطوط لوله انتقال گاز به نیروگاه ماهشــهر 
و کارخانــه فوالد شــادگان و احداث خط 
لوله انتقال گاز به نیروگاه کهنوج و مناطق 
جیرفت و عنبرآبــاد و افزایش اعتبار طرح 
توســعه فناوری هــای ازدیاد برداشــت از 
مخازن نفت وگاز کشور از جمله درخواست ها 
و پیشــنهادهای وزارت نفت در این نشست 
بود که پس از توضیحات وزیر نفت و ارائه 
گــزارش دربــاره توجیهات فنی، شــورای 
اقتصاد با این پیشــنهادها موافقت کرد. در 
ادامه این نشســت پیشنهاد وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت مبنی بــر اصالح مصوبه 
طرح تولید الیاف شیشــه مرند با استفاده از 
تســهیالت مالی خارجی مطرح شد و پس 
از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و ارائــه دالیل توجیهی، فنی و مســتندات 

قانونی، این پیشنهاد تصویب شد.

تحلیل
گفتمان

یادداشت میهمان

خرب

درجریان
بازرسیانجام
شدهازیکیاز
متهمانمبلغ

6۳هزاریورو
بهعالوه۱۳هزار
دالربازپس
گرفتهشد

اصالحمصوبهطرحتوسعه
فازیکمیدانمشترکنفتی

آزادگانشمالی،اصالحمصوبه
طرحاحداثخطوطلولهانتقال
گازبهنیروگاهماهشهروکارخانه
فوالدشادگانواحداثخط

لولهانتقالگازبهنیروگاهکهنوج
ومناطقجیرفتوعنبرآباد
وافزایشاعتبارطرحتوسعه
فناوریهایازدیادبرداشتاز
مخازننفتوگازکشورازجمله
درخواستهاوپیشنهادهای
وزارتنفتدرایننشستبود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

اخبار

راهیبرایتوسعهروابطنفتیایرانبا
شرکتهایاروپایی

سیروس تاالری
رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

خروج ترامپ از برجام روی تعامالت نفتی 
ایران با دیگر کشورها سایه انداخت و باعث شد 
زیرشــاخه های مختلف نفت به دنبال پیدا کردن 
راهــکاری برای تدام این ارتباط باشــند. در این 
راستا انجمن سازندگان تجهیزان صنعت نفت نیز 
پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکت های 
کوچک و متوســط ایرانی با شرکت های کوچک 

و متوســط منطقه و اروپا جوینت شــوند. در حال حاضر اقدامات وسیعی 
را در انجمن ســازندگان تجهیزات نفت دنبال می کنیم که اگر به نتیجه 
برســد می توانیم در سطح بین المللی تبادل اطالعات داشته باشیم. بخش 
یونیدو سازمان ملل ســاختاری را تعریف کرده که بر اساس آن می توان 
یک زنجیره یا خوشــه تبادل اطالعات را در ســطح بین المللی به وجود 
آورد، این طرح به منظور رونق و توســعه فرایندی و پایدار صنایع کوچک 
و متوسط در سطح بین الملل به وجود آمده است. صنعتگران نفت، گاز و 
پتروشیمی عماًل این خوشه ها و زنجیره ها را در داخل کشور ایجاد کردند 
و طی سالیان گذشته از آن استفاده می کنند برای مثال انجمن سازندگان 
تجهیــزات صنعت نفت 800 عضو دارد که در داخل کشــور تجهیزات را 
تأمین می کنند و در اختیار صنعت نفت و پتروشــیمی قرار می دهند. عماًل 
ســاختارهای خوشه ای داخل کشور صورت پذیرفته است و اگر ما بتوانیم 
این ســاختار را طراحی و اجرا کنیم عماًل این خوشــه ها را در سطح بین 
المللــی تعمیم داده ایم که هم می توانند به صــورت معامالت نقدی و یا 
پایا پا بــا کاال کار کنند. اکنون در حال تصویب این طرح هســتیم تا از 
طریق ســازمان یونیدو پیش برویم و این پیمان را بین صنعتگران داخل 
و شــرکت های کوچک منطقه ای و بین المللی بــه خصوص اروپا ایجاد 
کنیم که این موضوع نیز منحصر به 110 شــرکت نمی شــود چرا که در 
سطح اروپا شــرکت های متوسط و کوچک بســیاری وجود دارد که اگر 
این طرح اجرایی شــود می توان اقدامات بزرگــی را انجام داد. این 110 
شــرکت در واقع شــرکت هایی هستند که از قبل شناســایی شدند و در 
زمینه نفتی نیز فعال هســتند ولی عماًل در صورت اجرا شــدن این طرح 
محدود به این تعداد شــرکت نخواهیم بود. چند روز پیش جلســه ای را 
با یکی از ســفارتخانه های کشــورهای مهم اروپایی داشتیم که آنها نیز 
از ایــن طرح اســتقبال کردند و اگر این طرح نهایی شــود با بخش های 
اختصاصی ســفارتخانه های اروپایی در داخل کشور ارتباط برقرار خواهیم 
کرد و شــرایط را برای ورود شرکت های خارجی به این سامانه یا به این 

شبکه زنجیره تعمیم می دهیم که بتوانیم با آنها کار کنیم.

۹۲6نیرویبومیجذبشرکتهایمستقردر
منطقهویژهپارسشدند

مدیریت کار و خدمات اشتغال از جذب و به کارگیری ۹۲۶ نفر نیروی 
بومی در شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس در ۶ ماه گذشته خبر داد.

بــه گزارش دانــش نفت به نقــل از ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، مدیریت کار و خدمات و اشتغال این منطقه 
ضمن ارائه گزارشی از وضع نیروهای بومی مستقر در منطقه ویژه 
پارس اعالم کرد: در چندماه گذشته 926 نفر از نیروهای بومی در 
شرکت های مستقر در این منطقه به کار گرفته شده اند که این رقم 
تحولی در میزان اشــتغال نیروهای بومی در منطقه است. مجموع 
نیروهای شــاغل در شرکت های مســتقر در منطقه 62 هزار نفر 
اســت که از این میزان 19 هزار نفر بومی  هســتند و ۴3 هزار نفر 
از دیگر نقاط کشور است. هم اکنون میزان اشتغال نیروهای بومی 
31 درصد و غیربومی 69 درصد اســت که با به کارگیری نیروهای 
بومی جدید در 6 ماه گذشــته )926 نفر( میزان اشتغال این دسته 
از شاغالن 1.5 درصد از کل و پنج درصد از این میزان در آبان ماه 
پارسال بهبود یافته اســت. بر اساس این گزارش، نیروهای بومی 
به شــرکت های نفت وگاز پارس، پارس جنوبــی، ریتون، اویکو و 
پتروشیمی های پردیس، جم، دماوند، پایانه ها و مخازن پتروشیمی 

معرفی و به کار گرفته شده اند.
دستیابیبهدانشتعمیروساختیکتجهیز

کاربردیدرشرکتآغاجاری
ماژول الکتریکی )fxs( مربوط به سیســتم مالتی پلکس )sm( برای 

نخستین بار در شرکت نفت وگاز آغاجاری تعمیر و راه اندازی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی مناطق نفت خیز 
جنوب، یحیــی اتابک، رئیس فنــاوری و ارتباطات شــرکت نفت وگاز 
آغاجــاری گفت: با تالش کارکنان و تکیــه بر دانش بومی متخصصان 
واحد تعمیرات مراکز تلفن و فناوری ارتباطات، برای نخستین بار ماژول 
الکتریکی )fxs( مربوط به سیستم مالتی پلکس )sm( که وظیفه انتقال 
دیتاهای خطوط شرکتی ناحیه به نواحی عملیاتی را برقرار می کند، تعمیر 
و بازســازی کامل شد. وی گفت: با دستیابی به این دانش، دستگاه های 
یادشــده که دارای هزینه باالیی بوده و تأمین آنها با توجه به شــرایط 
موجود مقدور نیست، از ســوی متخصصان شرکت نفت وگاز آغاجاری 
تعمیر و دوباره عملیاتی شد. رئیس فناوری و ارتباطات شرکت نفت وگاز 
آغاجاری اظهار کرد: این اقدام در شــرایطی انجام شد که شرکت های 
خارجی تأمین کننده به طور عمده از ارائه نقشــه مدارات سیســتم های 
واگذارشده اجتناب کردند که با توجه به اهمیت این دستگاه، کارشناسان 
با بازیابی و ترســیم نقشه، موفق به تشــخیص خرابی و رفع نقص آن 

شدند.

ازسویمهندسزنگنهبرایسال۹۸ابالغشد؛

اولویتچهارشرکتاصلیوزارتنفت
وزیرنفــت اولویت ســال 
۹۸ چهار شــرکت اصلــی وزارت نفت و 
معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری 
را همسو با برنامه ملی اقتصادی مقاومتی 

برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
وزارت نفت، در متن ابالغیه بیژن زنگنه 
مدیرعامل  کرباسیان،  مسعود  به  خطاب 
ایران آمده اســت:  شــرکت ملی نفت 
عطف به تصویب ستاد محترم فرماندهی 
ابالغیه شماره  اقتصاد مقاومتی موضوع 
 1398 اردیبهشت ماه   31 مورخ   2۴2۷۴
ابالغ  اول رئیس جمهوری ضمن  معاون 
برنامه هــا و پروژه هــای زیــر به عنوان 
اولویت های ســال 1398 شــرکت ملی 
نفــت ایــران در برنامه ملــی اقتصاد 
»مجری  به عنوان  جنابعالــی  مقاومتی، 
ایــن برنامه هــا و پروژه هــا« معرفی و 
منصوب می شــوید. با توجه به ضرورت 
تدویــن برنامه اجرایــی و ارائه عملکرد 
برنامه ها و پروژه های مصوب یادشــده 
به دبیرخانه ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتــی مطابــق دســتورعمل صادر 
شده، مقتضی اســت ترتیبی اتخاذ کنید 
تا برنامه اجرایــی و عملکرد اقدام های 
مربوطه مطابق زمانبندی ارائه شــده در 
ســامانه »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش 
اقتصاد مقاومتی« درج و گزارش خالصه 
عملکرد پروژه های یادشــده به معاونت 

برنامه ریزی ارسال شود.
تکمیل ظرفیت و راه اندازی فازهای 

13، 1۴ و 22 تا 2۴ پارس جنوبی.
افزایــش ظرفیت تولیــد نفت خام 

میدان های مشترک غرب کارون.
احداث خط لوله گوره - جاسک و 
پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک.
همچنین در متن ابالغیه وزیرنفت 
به حســن منتظــر تربتــی، مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران آمده است: عطف 
فرماندهی  محتــرم  ســتاد  تصویب  به 
ابالغیه  موضــوع  مقاومتــی  اقتصــاد 

شــماره 2۴2۷۴ مورخ 31 اردیبهشــت 
ماه 1398 معــاون اول رئیس جمهوری 
ضمن ابالغ برنامه هــا و پروژه های زیر 
به عنوان اولویت های سال 1398 شرکت 
ملــی گاز ایران در برنامــه ملی اقتصاد 
»مجری  به عنوان  جنابعالــی  مقاومتی، 
ایــن برنامه هــا و پروژه هــا« معرفی و 
منصوب می شــوید. با توجه به ضرورت 
تدویــن برنامه اجرایــی و ارائه عملکرد 
برنامه ها و پروژه های مصوب یادشــده 
به دبیرخانه ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتــی مطابــق دســتورعمل صادر 
شده، مقتضی اســت ترتیبی اتخاذ کنید 
تا برنامه اجرایــی و عملکرد اقدام های 
مربوطه مطابق زمانبندی ارائه شــده در 
ســامانه »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش 
اقتصاد مقاومتی« درج و گزارش خالصه 
عملکرد پروژه های یادشــده به معاونت 

برنامه ریزی ارسال شود.
اســتان  به  گازرســانی  تکمیــل 
سیســتان و بلوچستان و نقاط صنعتی و 

نیروگاهی.
گازرســانی به یک میلیون خانوار 

شهری و روستایی.

گازرسانی به ۷600 واحد تولیدی و 
صنعتی مصرف کننده سوخت مایع.

در متــن ابالغیه بیــژن زنگنه به 
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران نیز آمده اســت: عطف به تصویب 
ستاد محترم فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
ابالغیه شــماره 2۴2۷۴ مورخ  موضوع 
31 اردیبهشــت مــاه 1398 معاون اول 
برنامه ها  ابــالغ  ضمن  رئیس جمهوری 
و پروژه های زیــر به عنوان اولویت های 
ســال 1398 شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در برنامه 
ملی اقتصاد مقاومتی، جنابعالی به عنوان 
»مجــری ایــن برنامه هــا و پروژه ها« 

معرفی و منصوب می شوید.
با توجــه به ضرورت تدوین برنامه 
اجرایــی و ارائــه عملکــرد برنامه ها و 
پروژه های مصوب یادشــده به دبیرخانه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق 
دســتورالعمل صادر شده، مقتضی است 
ترتیبی اتخــاذ کنید تا برنامــه اجرایی 
و عملکــرد اقدامــات مربوطــه مطابق 
زمانبندی ارائه شــده در ســامانه »نظام 

یکپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد 
مقاومتــی« درج و گــزارش خالصــه 
عملکرد پروژه های یادشــده به معاونت 

برنامه ریزی ارسال شود.
توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 

آبادان.
ســاخت مجتمــع پاالیشــگاهی 

سیراف.
احداث خط لوله جدید بندرعباس - 

سیرجان - رفسنجان.
در متــن ابالغیــه وزیرنفــت به 
ملی  شرکت  مدیرعامل  محمدی،  بهزاد 
صنایع پتروشیمی هم آمده است: عطف 
فرماندهی  محتــرم  ســتاد  تصویب  به 
ابالغیه شماره  اقتصاد مقاومتی موضوع 
2۴2۷۴ مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 
ابالغ  اول رئیس جمهوری ضمن  معاون 
برنامه هــا و پروژه هــای زیــر به عنوان 
اولویت های ســال 1398 شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در برنامه ملی اقتصاد 
»مجری  به عنوان  جنابعالــی  مقاومتی، 
ایــن برنامه هــا و پروژه هــا« معرفی و 
منصوب می شــوید. با توجه به ضرورت 
تدویــن برنامه اجرایــی و ارائه عملکرد 

برنامه ها و پروژه های مصوب یادشــده 
به دبیرخانه ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتــی مطابــق دســتورعمل صادر 
شده، مقتضی اســت ترتیبی اتخاذ کنید 
تا برنامــه اجرایی و عملکــرد اقدامات 
مربوطه مطابق زمانبندی ارائه شــده در 
ســامانه »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش 
اقتصاد مقاومتی« درج و گزارش خالصه 
عملکرد پروژه های یادشــده به معاونت 

برنامه ریزی ارسال شود.
از  بهره بــرداری  و  »تکمیــل 
مجتمع های پتروشــیمی متانول بوشهر 

)فاز 1(، متانول کاوه و الفین ایالم«.
در متــن ابالغیه بیــژن زنگنه به 
مهندسی،  امور  معاون  زاده،  سعیدمحمد 
پژوهش و فناوری وزارت نفت آمده است: 
عطف به تصویب ستاد محترم فرماندهی 
ابالغیه شماره  اقتصاد مقاومتی موضوع 
2۴2۷۴ مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 
ابالغ  اول رئیس جمهوری ضمن  معاون 
برنامه هــا و پروژه هــای زیــر به عنوان 
امور  معاونت  اولویت های ســال 1398 
مهندســی، پژوهش و فناوری در برنامه 
ملی اقتصاد مقاومتی، جنابعالی به عنوان 
»مجــری ایــن برنامه هــا و پروژه ها« 
معرفی و منصوب می شــوید. با توجه به 
ارائه  ضرورت تدوین برنامــه اجرایی و 
عملکرد برنامه هــا و پروژه های مصوب 
یادشــده به دبیرخانه ســتاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتی مطابق دســتورعمل 
صادر شــده، مقتضــی اســت ترتیبی 
اتخاذ کنید تــا برنامه اجرایی و عملکرد 
اقدام های مربوطه مطابق زمانبندی ارائه 
شده در سامانه »نظام یکپارچه پیشبرد و 
اقتصاد مقاومتی« درج و گزارش  پایش 
خالصه عملکرد پروژه های یادشــده به 

معاونت برنامه ریزی ارسال شود.
»تجاری ســازی ســاخت و تولید 
10 قلــم کاالی پرمصرف صنعت نفت 
در داخــل کشــور بــا محوریت بخش 

خصوصی«.

سهم ناچيز ايران در توليد گاز گلخانه ای
آغاز انقالب صنعتی در اروپا و 
بعد از آن در آمریکا، موجب افزایش مصرف 
منابع انرژی های فســیلی مانند زغال سنگ، 
نفت و گاز شــد. این افزایش مصرف باعث 
شد تا رشد صنعتی و اقتصادی این کشورها، 
سرعت بیشــتری به خود بگیرد به طوری که 
از این منابع به عنوان موتور محرک توســعه 
توسعه  افزایش سرعت  این  می شــود.  یاد 
اما یک روی ســکه اســت و روی دیگر آن 
به گفته  و  انــرژی  منابع  افزایش مصــرف 
برخی دانشــمندان، افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای و به طبــع آن، افزایش دمای کره 
زمین اســت. در حال حاضر افزایش دمای 
کره زمین، تبدیل به یک چالش بزرگ در بین 
اقلیم شناسان و حتی می توان گفت بین مردم 
جهان شده است. در مقابل دیدگاه یاد شده، 
مبنی برافزایش دمای زمین از طریق افزایش 
انتشــار گازهای گلخانه ای، دسته ای دیگر از 
دانشمندان معتقد به افزایش دمای زمین به 
خورشیدی  فعالیت های  شدید  افزایش  دلیل 
هســتند. با این همه اما معاهــدات مختلفی 
در زمینه کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
به تصویب کشورهای عضو  انسان ســاخت 
ملل  ســازمان  اقلیم  تغییرات  کنوانســیون 
متحد )UNFCCC( رســیده اســت. پروتکل 
کیوتــو و موافقت نامه پاریــس از مهم ترین 
این معاهدات هستند. هر دو معاهده با تأکید 
بر نقش محوری انســان در افزایش دمای 
زمین خواســتار کاهش انتشــار این گازها 
به خصوص  توسعه یافته  کشورهای  شده اند. 
کشورهای اروپایی در حالی از این معاهدات 
حمایــت کرده اند که خودشــان از عامالن 
اصلی افزایش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
انسان ساخت هستند. باوجود این حمایت ها، 
این کشورها کارنامه قابل دفاعی در عمل به 

معاهدات کاهش انتشار مانند پروتکل کیوتو 
ندارند.

پروتکل کیوتو و عامالن اصلی افزایش 
انتشار گازهای گلخانه ای

در ســال 199۷ میالدی در ســومین 
 )COP3( اجالس کنوانسیون تغییرات اقلیم
در کیوتو ژاپن، کشــورهای شــرکت کننده 

موافقــت اولیه خــود را با پروتــکل کیوتو 
انتشــار  بین المللی کاهش  راهکار  به عنوان 
گازهــای گلخانه ای انسان ســاخت، اعالم 
کردند. این پروتکل با شناســایی درســت 
عامــالن اصلــی افزایش انتشــار گازهای 
گلخانه ای، تنها کشــورهای صنعتی ازجمله 
آمریکا، روسیه، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا 
را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
کرده بود. مطابق پروتکل کیوتو کشورهای 
فوق باید میزان انتشــار خود را در بازه زمانی 
تعیین شــده 2008 تــا 2012 میــالدی به 
میزان 5 درصد نســبت بــه 1990 میالدی 
کاهش می دادند. همچنیــن طبق پروتکل 
فوق، کشــورهای صنعتی عالوه بر کاهش 
انتشار باید به کشــورهای درحال توسعه که 
تعهدی در راســتای کاهش انتشار نداشتند، 
کمک های فنی و مالی ارائه می کردند. همین 
مسئله سبب شــد تا آمریکا باوجود موافقت 

اولیه و حمایت از این پروتکل به آن نپیوندد. 
کشــورهای اروپایی، کانادا و اســترالیا نیز 
عملکردی نامناسب در این پروتکل داشتند 
به طوری که میزان انتشار برخی از آن ها نه تنها 
کاهــش نیافت بلکه افزایــش نیز پیدا کرد. 
حال سؤال این است که چرا پروتکل کیوتو 
کشورهای درحال توسعه را به کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای موظف نکرد؟ کارشناسان 
معتقدند که 50 درصــد گازهای گلخانه ای 
بعد از انقالب صنعتی منتشرشــده اســت. 
کشورهایی که در پروتکل کیوتو موظف به 
کاهش انتشار شــده بودند جزو کشورهای 
صنعتی بودند و سهم بسیار باالیی از انتشار 
گازهای گلخانه ای را در اختیار داشتند. این در 
حالی بود که کشورهای درحال توسعه باوجود 
منابع عظیم انرژی در برخی از آن ها، ســهم 
بســیار ناچیزی در انتشار این گازها داشتند؛ 
به طوری که دانشمندان 80 درصد گازهای 
گلخانه انسان ساخت موجود در جو زمین را 
منتصب به کشورهای توسعه یافته می دانند. 
اما همین پروتکل کیوتو، تنها کشــورهای 
صنعتی را موظف به کاهش انتشار کرده بود.
تولید ۸۰ درصد گازهای گلخانه ای توسط 

۲۰ درصد جمعیت جهان
مؤسسه منابع جهانی )WRI( در سال 
2010 میالدی با ارائه شاخص های ارزیابی 
اقلیمی )CAIT(، سهم کشورهای جهان در 
انتشــار گازهای گلخانه ای را بررســی کرد. 
نتایج این بررسی ها نشان داد که کشورهای 
توسعه یافته با اینکه تنها 20 درصد جمعیت 
جهــان را در اختیاردارنــد ولــی ۷5 درصد 
گازهــای گلخانه ای انسان ســاخت را تولید 
می کنند. این در حالی اســت که کشورهای 
درحال توســعه باوجود در اختیار داشتن 80 
درصد جمعیت جهان، 25 درصد از این گازها 

را منتشر می کنند. نمودار )1( این موضوع را 
به خوبی نشان می دهد.

نمودار )۱(: سهم کشورهای توسعه یافته و 
درحال توسعه در انتشار گازهای گلخانه ای

همان طور که نمودار باال، نشان می دهد 
سهم کشورهای درحال توسعه باوجود جمعیت 
بسیار باال، یک سوم کشورهای توسعه یافته با 
میزان جمعیت بسیار کمتر است. از همین رو 
درحال توسعه  کشورهای  کارشناسان،  برخی 
را هنوز جز کشــورهای پاک می دانند. این 
کارشناســان معتقد هســتند که کشورهای 
درحال توسعه برخالف کشورهای توسعه یافته 
که باید در راســتای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای قدم بردارند، بنا بر عدالت اقلیمی، 

باید افزایش انتشار نیز داشته باشند.
این در حالی است که موافقت نامه تغییر 
اقلیم پاریس که در بیست و یکمین اجالس 

 )COP21( تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد
به تائید اولیه اعضا رسیده است، کشورهای 
درحال توسعه را هم موظف به کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای کرده است.
توافق پاریس در خدمت چشم آبی

این موافقت نامــه در اهداف بلندمدت 
خود در راســتای به حداقل رســاندن انتشار 
دارد  انسان ساخت، قصد  گلخانه ای  گازهای 
تولید و مصرف منابع انرژی مانند نفت و گاز 
را به صفر برســاند. دولت ایران نیز به عنوان 
یکی از شرکت کنندگان در اجالس فوق، این 
موافقت نامه را به تائید اولیه رسانده و در حال 
حاضر تالش دارد تا آن در مجلس شــورای 
اســالمی به تصویب برساند. در همین راستا 
بسیاری از کارشناسان و اقلیم شناسان معتقد 
هســتند که پیوســتن ایران به موافقت نامه 
پاریس، نتیجه ای جز ُکند شدن توسعه و نیز 
تحمیل هزینه های ســنگین مالی بر کشور 
نخواهد داشــت. چراکه باوجــود بد عهدی 
کشورهای اصلی منتشرکننده این گازها در 
عمل به تعهدات خود و خروج آمریکا با حدود 
16 درصد انتشار، کاهش انتشار ایران با سهم 
1.3 درصدی تأثیری درروند انتشار گازهای 

گلخانه ای انسان ساخت نخواهد داشت.

تحلیل
گفتمان

توافقپاریسدرحالیکشورهای

درحالتوسعهراملزمبهکاهش

تولیدگازهایگلخانهایکرده

استکهسهمآنها۲۰درصدوسهم

کشورهایتوسعهیافته۸۰درصد

است؛ازسهم۲۰درصدی۱.۳

درصدمتعلقبهایراناست.
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یادداشت

خرب

تشکیلکمیتهمسئولیتاجتماعیشرکت
بهینهسازیمصرفسوخت

محمدعلی مانیان
دبیر و عضو کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

در آخرین بند از منشور اخالقی کارکنان شرکت ملی نفت، بر دو 
مقوله »بهره وری« و »مسئولیت اجتماعی« تاکید شده است که در این 
راستا شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان یکی از ارکان اصلی 
مرتبط با بهره وری و صرفه جویی انرژی، به موازات پیشبرد مأموریت و 

اهداف خود این دو مقوله را نیز مورد توجه قرار داده است.
شــرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت بــا مطالعه، بررســی، 
زمینه سازی و انجام اقدام های الزم، نقش موثری برای عملکرد صنعت 
نفت در زمینه مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه و محیط زیست دارد. 
از جمله رئوس اقدام ها و زمینه ســازی های انجام شــده در بخش های 
مختلف صنعت، حمل ونقل و ساختمان می توان به مواردی اشاره کرد 
که هر یک از این اقدام ها به شرح زیر دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم 

بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی است:
- تهیه و تدویــن معیارها، ضوابط، اســتانداردها، آیین نامه های 

اجرایی الزم برای ساماندهی به بازار و مصرف سوخت
- کمک به توســعه کاربرد انواع فناوری های نو تبدیل انرژی در 

بخش های مختلف مصرف
- کاهش هزینه های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی

- حمایت مالی و پشــتیبانی علمــی از فعالیت های بخش های 
غیردولتی و مؤسســه های پژوهشــی و دانشــگاه ها در زمینه ارتقای 
فناوری هــای صرفه جویی انــرژی و فراهم کــردن زمینه های علمی 

مدیریت مصرف انرژی
- جایگزینــی اقتصــادی حامل هــای انرژی همراه با توســعه 

به کارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
- توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطوح مختلف جامعه

- حمایت از پروژه های بهینه ســازی در چارچوب ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر

شایان ذکر اســت در ســطح وزارت نفت نیز شکل گیری حوزه 
مشــاور اجتماعی با حمایت کامل وزیر نفت در سال 92 گویای اهتمام 
ایــن وزارتخانه در زمینه تحقق اهداف و عمل به موضوع مســئولیت 
اجتماعی است. از مهم ترین اقدام های انجام شده در این زمینه می توان 
به این موارد اشاره کرد: پیگیری تشکیل شورای سیاستگذاری، شورای 
راهبــردی و دبیرخانه CSR، پیشــنهاد و پیگیری تعیین مشــاوران 
اجتماعی برای چهار شــرکت اصلی، پیشــنهادهای حقوقی و پیگیری 
برای گنجاندن مواد قانونی مرتبط با مســئولیت اجتماعی شــرکت در 
اساسنامه شــرکت نفت و قرادادهای نفتی، تدوین نظام نامه مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت، تدوین پیش نویس پیوست اجتماعی و فرهنگی 
 CSR پروژه های صنعت نفت، تدوین راهنماهای مورد نیاز برای استقرار
در شــرکت ها و تهیه گزارش پایداری و حمایت از تشکیل کمیته های 
مســئولیت اجتماعی شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت. شایان ذکر 
است این حوزه برگزاری چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت در ســال 98 را در دســتور کار قرار داده اســت. از اهداف اصلی 
تشکیل کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
»تبیین و تثبیت جایگاه شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ایفای 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت« است که امیدواریم با توجه به تشکیل 
این کمیته به ریاست مدیرعامل شرکت و بر پایه توانمندی و تخصص 
همکاران، شــاهد فصلی جدید در توجه به مسئولیت اجتماعی صنعت 

نفت از طریق بهینه سازی مصرف سوخت باشیم.

تدویندستورعملمطالعاتارزیابیآثار
زیستمحیطیپروژههایصنعتنفت

تأمین اعتبار طرح تدوین دستورعمل یکپارچه نحوه انجام مطالعات 
ارزیابی آثار زیست محیطی )EIA( پروژه های صنعت نفت در هیئت مدیره 

شرکت ملی نفت ایران مطرح و تصویب شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از مدیریــت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران، با توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط 
زیست، تفاهم نامه همکاری ســازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
نفــت و همچنین اهمیت ایجاد وحدت رویه در انجام مطالعات ارزیابی 
آثار زیســت محیطی طرح ها و پروژه های صنعت نفت و بهبود کیفیت 
این مطالعات که به ارتقای شــاخص های زیست محیطی این صنعت 
منجر می شود، تأمین اعتبار به منظور تدوین دستورعمل یکپارچه نحوه 
انجام مطالعات ارزیابی آثار زیســت محیطی )EIA( پروژه های صنعت 
نفت در هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران مطرح و تصویب شــد. 
این دستورعمل به تفکیک برای انواع پروژه های صنعت نفت  و گاز به 
همراه ســرفصل های تخصصی در سه بخش شامل پروژه های میدانی 
)میدان های نفــت  و گاز(، پروژه های خطی )خطــوط لوله نفت  و گاز 
و فرآورده های نفتی( و پروژه های نقطه ای )پاالیشــگاه و پتروشیمی( 
تدوین می شــود. برای راهبری انجام شــرح خدمات، بررسی و تائید 
مســتندات تدوین شــده، کارگروهی متشــکل از نمایندگان اداره کل 
اچ اس یی وزارت نفت، معاونت محیط زیســت انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، مدیریت اچ اس یی شرکت نفت و حسب مورد نمایندگان 
شرکت گاز، پتروشــیمی، پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و دیگر 
مدیریت های مربوطه تشــکیل می شــود. اداره کل بهداشــت، ایمنی 
و محیط زیســت )اچ اس یی( وزارت نفت نیز پــس از دریافت تائیدیه 
از معاونت محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
 نســبت بــه پیاده ســازی ایــن دســتورعمل در صنعت نفــت اقدام 

می کند.

تحلیل

طرحمقابلهباتحریمهاینفتیهمچنانمعطلارادهمجلس
ابتدای  از  آمریــکا  هرچند 
بارها از طریق  انقالب اســالمی تا کنون 
فشــار به خریداران نفت خــام ایران و 
تحریم فروش نفت، کشور را با معضالت 
اقتصادی کوچک و بزرگ دست به گریبان 
کرده اما متاســفانه طی این سال ها شاهد 
هیچ گونه راه حل اساســی بــرای از بین 
بردن این وابســتگی و تقویت بنیان های 
پایبندی  عــدم  نبوده ایم.  مولــد  اقتصاد 
امریکا به توافــق برجام و خروج یکطرفه 
از آن، بار دیگر زمینه فشــار اقتصادی به 
ایران را از طریق تحریم فروش نفت خام 

فراهم کرده است.
در تحریم هــای قبلــی و در زمان 
ریاســت جمهوری باراک اوباما، سیاست 
کاهش 20 درصــدی خرید نفت از ایران 
طی چند مرحله در دستور کار قرار گرفته 
بــود؛ این بــار اما ترامپ پــس از اعالم 
خروج از برجام در ســال گذشته و اعمال 
مجــدد تحریم ها از 13 آبــان اعالم کرد 
که 8 کشوری که بیشترین سهم واردات 
نفت از ایران را داشــته اند دیگر مشمول 
تخفیف نخواهند شــد و باید واردات خود 
از ایران را به صفر برســانند و در صورت 
تخطی، خود این کشــورها شامل تحریم 
خواهند شــد. تکیه  اقتصاد ایران به درآمد 
حاصل از فروش نفت نقطه ضعفی است 
که زمینه را برای تهدید دشــمنان ایران 
فراهم کرده، مساله ای که می بایست طی 
این ســال ها حل شــود یا رو به کاهش 
داشته باشــد. با این وجــود حتی پس از 
اعالم خروج امریکا از برجام، شاهد بسیج 
نیروهای فکری و اجرایــی داخلی برای 
پیدا کردن بهترین راهکار جهت مقابله با 
تحریم ها نبودیم. البته برخی طرح ها مانند 
عرضــه نفت در بورس به صورت محدود 

اجرایی شــد و طــرح »افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت خام 
با استفاده از ســرمایه گذاری مردمی« در 
تاریخ ۴ مهرماه 9۷ توســط هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد؛ 
اما همچنــان جای کم کاری های مجلس 
در سامان بخشیدن به راهکارهای مقابله 
با تحریم ها به چشم می خورد تا جایی که 
حتی مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی 
در حرم مطهر امــام رضا )ع( در تاریخ 1 
فروردین ماه امســال از این مسأله گالیه 
کردند و با اشــاره به اینکــه در حالی که 
امریکا همه ی توان خود را برای فشار به 
ایران به کار گرفته است و تا کنون بالغ بر 
226 طرح و الیحه علیه جمهوری اسالمی 
تصویب یا مطرح کرده  است، این سؤال را 
مطرح کردند که مجلس شورای اسالمی 
برای مقابله با این خباثت ها تا کنون چند 

طرح ارائه داده است؟!

تأمین مالی پروژه های پاالیشی با 
استفاده از سرمایه های مردمی

همان طور که گفته شــد، یکی از 
جدی ترین مسائل کشور وابستگی بودجه 
دولت به درآمدهای حاصل از خام فروشی 
نفــت اســت. کارشناســان معتقدنــد 

پاالیش نفت در داخل کشــور و فروش 
محصوالت پاالیشــی و پتروشــیمیایی 
تحریم های  خنثی سازی  اساسی  راهکار 
نفتی بــوده که عالوه بــر بی اثرکردن 
این تحریم ها نســبت به خام فروشــی 
است.  برخوردار  بیشــتری  از سودآوری 
مشــکل عمده ای کــه تاکنــون برای 
پتروشیمی ها وجود  یا  پاالیشگاه  احداث 
داشــته عدم تأمین مالی توســط دولت 
و یــا ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
بوده  اســت. طــرح »افزایــش ظرفیت 
پاالیشــگاه های میعانــات گازی و نفت 
خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« 
که اوایــل مهرماه 9۷ در مجلس مطرح 
شد با توجه به همین مسأله راهکاری را 
ارائه داده اســت. با توجه به حجم باالی 
نقدینگــی موجود در کشــور به میزان 
1900 هزار میلیــارد تومان، می توان از 
این ظرفیــت و از طریق اختصاص دادن 

سهام به ســرمایه گذاران مردمی، اعتبار 
پتروپاالیشگاه ها  احداث  برای  نیاز  مورد 
را تأمین کرد. احداث هر پتروپاالیشگاه 
حدوداً 3 الی 5 سال به طول می انجامد 
و پس از آن سوددهی و برگشت سرمایه 
نیز طی 8 الی 10 ســال میسر می شود. 
این طرح بــا اعطای تنفس خوراک بازه 
بازگشت سود و سرمایه  مردمی را کاهش 
می دهد. به این شکل که مجلس، دولت 
را مکلف می کند تا در راســتای حمایت 
از تولید ملی در ســال اول شروع به کار 
مجموعه، خوراک مورد نیاز را به صورت 
رایــگان به آن اختصــاص دهد تا واحد 
مورد نظر طی همان سال نخست اصل 
سرمایه و سود مردم را به آنها بازگرداند 
و هزینه خوراک دریافت شــده را نیز در 
10 ســال بعدی با دولت تســویه کند. 
هرچنــد که نحوه ی اجرایی شــدن این 
بــودن ضمانت های  اعتماد  قابل  طرح، 
اجرایی و بازگشــت سود و سرمایه جای 
بررســی و چکش کاری بیشــتری دارد؛ 
اما این امر در مســیر بررسی کارشناسی 
طی مطــرح شــدن در مجلس صورت 
خواهد پذیرفت؛ متاســفانه پس از اعالم 
وصول این طرح در مهرماه سال گذشته، 
بررسی این طرح در صحن علنی مجلس 
به دالیلی مبهم به تعویق افتاده است. با 
توجه به فشارهای اقتصادی جدی فعلی 
بخاطر تالش امریکا برای تحت فشــار 
قرار دادن ایران و تمدید نکردن معافیت 
کشــورهای اصلی واردکننده نفت ایران 
و کم کاری هــای دولت انتظــار می رود 
مجلس بــا تصویب این طرح و ســایر 
قوانین تســهیل گر، اهرم تحرک دولت 
به سمت مقابله با تحریم ها و مشکالت 

اقتصادی و معیشتی مردم شود.

فاز 11 هم چنان منتظر چينی ها

20 و 21 مردادماه؛

نخستين مجمع اقتصادی کشورهای حاشيه دريای خزر برگزار می شود

توتال  از خروج  ماه  حدود ۱۰ 
از قرارداد طرح توســعه فاز ۱۱ میدان گازی 
پارس جنوبی می گــذرد و علیرغم اینکه قرار 
بود شــرکت ملی نفت چین جایگزین توتال 
در این قرارداد شــود، هنوز خبری از چینی ها 
نشده است؛ با این وجود وزیر نفت به تازگی 
از ادامه مذاکرات با این کشور خبر داده است.

12 تیــر 1396 یکــی از مهم تریــن 
صفحات تاریخ صنعت نفت ایران بود، زیرا 
وزرات نفت توانست در فضای پسابرجام و با 
عبور از موانع منتقدان نخستین قرارداد نفتی 
را در قالــب قراردادهای جدید نفتی با یک 
شــرکت غربی امضا کند. این شرکت غربی 
که یک غول فرانســوی به نــام »توتال« 
بــود، در دهه ۷0 هم پــس از تحریم های 
دوران ریاســت جمهوری بیل کلینتون علیه 
ایــران )معروف به داماتو( به ایران آمده بود 
تا نخســتین فازهای پارس جنوبی را توسعه 
دهد؛ آخرین شــرکت مهم نفتی غربی که 
پس از تحریم های هســته ای و تحریم های 
دوجانبه آمریکا و اروپــا در ابتدای دهه 90 
ایــران را ترک کرد و پس از برجام بار دیگر 
نخستین شرکت مهم غربی بود که با ایران 

قرارداد امضا کرد. توتال از همان ابتدا و بعد 
از امضای قــرارداد، کار خود را همانطور که 
وزارت نفــت پیش بینی کرده بود در فاز 11 
آغاز کــرد. طی زمانی که توتــال در ایران 
فعالیت کــرد اولین جکت فــاز 11 پارس 
جنوبی توســط شــرکت های ایرانی ساخته 

شــد، دفتر توتال در ایران شروع به کار کرد 
و کار توتــال در فاز 11 طبــق زمان بندی 
پیش رفت. مناقصه برگزار شــد و توتال 90 
میلیون دالر در فاز 11 هزینه کرد. اما خروج 
آمریکا از برجام ســد راه قطار فعالیت توتال 
در ایران شــد و در نهایــت از آنجاکه این 

شرکت نتوانست برای ادامه حضور در ایران 
از آمریــکا معافیت بگیرد فــاز 11 را ترک 
کرد. توتال با سهم 50.1 لیدر کنسرسیومی 
 CNPCI متشکل از شرکت ملی نفت، چین
با سهم 30 درصد و شرکت ایران پتروپارس 
با ســهم 19.9 درصد بــود؛ بنابراین طبق 

قانــون در ابتدا شــرکت چینــی می تواند 
جایگزین توتال شود و اگر شرکت چینی هم 
فاز 11 را ترک کرد، شرکت ایرانی عهده دار 
توســعه این فاز خواهد شد. البته هنوز خبر 
قطعی جایگزینی شــرکت چینی با توتال از 

سوی مسئوالن اعالم نشده است.
صحبت با چینی ها ادامه دارد

بیژن زنگنه - وزیر نفت - در آخرین 
صحبت های خود با اشاره به آخرین وضعیت 
تکمیل ســاخت فاز 11 پارس جنوبی گفت: 
همچنــان در حــال صحبــت و رایزنی با 
چینی ها برای تکمیل فاز 11 هســتیم؛ البته 
آن هــا تا چند وقت پیش ایــران بودند و به 
تازگی کشور را ترک کرده اند. به گفته وی، 
شرکت های ایرانی نمی توانند تکمیل فاز 11 
پارس جنوبی را در دســت گیرند و با توجه 
به این که رهبر کنسرســیوم، شرکت چینی 
است و 80 درصد ســهم پروژه برای آن ها 
و 20 درصد آن برای شــرکت ایرانی است؛ 
لذا باید ابتدا چینی ها اعالم آمادگی کنند تا 
کار تکمیل این فاز آغاز شــود، البته شــاید 
تحریم ها علیه ایران دلیل چینی ها در تعلل 

برای آغاز همکاری با ایران باشد.

کشــورهای  اقتصادی   مجمع  نخســتین 
حاشیه دریای خزر ۲۰ و ۲۱ مردادماه با حضور نمایندگان 
دولت هــا، بخش خصوصی، جوامع دانشــگاهی و برخی 
ســازمان های بین المللــی در آوازه ترکمنســتان برگزار 

می شود.
این مجمــع همزمان بــا روز جهانی دریای 
خزر و ســالروز امضای کنوانســیون رژیم حقوقی 
این دریا )21 مردادماه( در ســه بخش »نمایشگاه 
اقتصادی  نوآورانه خــزر«، »همایش  فناوری های 
خزر« و »تشکیل نشست های نمایندگان دولت ها، 
شرکت ها و نمایندگان محافل تجاری« به بررسی 

دیدگاه ها می پردازد. در بخش »همایش اقتصادی 
خــزر« موضوعاتــی مانند اجرای پــروژه و برنامه 
مشــترک، تبادل تجربه در مورد توســعه مناطق 
ویژه یا آزادی اقتصادی، قانونگذاری و استانداردها، 
اقتصاد دیجیتال، همکاری میان مناطق ســاحلی 
و ســرمایه گذاری مشــترک، قابل طرح است. بر 
اســاس این گزارش، تاکنون پنج نشست در حوزه 
همکاری های مشترک کشــورهای حاشیه دریای 
خزر در ســطح سران برگزار و توافق هایی در زمنیه 
نحوه همکاری کشورهای ســاحلی در این منطقه 
انجام شده اســت. مهم ترین توافق انجام شده در 

این سال ها مربوط به مسائل زیست محیطی دریای 
خزر است که شــامل پروتکل های مبارزه با نشت 
نفــت در دریا، حفاظت از آلودگی منابع زیرزمینی و 
پروتکل حفاظت از تنوع زیســتی خزر می شود. به 
پیشنهاد ترکمنســتان و در ادامه این توافق ها قرار 
اســت توافقنامه های دیگری در زمینه حمل ونقل 
و همکاری هــای اقتصادی و تجاری کشــورهای 
ســاحلی امضا شــود. عالقه مندان حضور در این 
نشســت می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به 
 gov.tm.Https://cefavaza2019 تارنمــای 

مراجعه کنند.

باتوجهبهتالشامریکابرای
تحتفشارقراردادنایران
وتمدیدنکردنمعافیت

کشورهایاصلیواردکنندهنفت
ایران،انتظارمیرودمجلس
هرچهسریعترطرح»افزایش
ظرفیتپاالیشگاههایمیعانات
گازیونفتخامبااستفادهاز
سرمایهگذاریمردمی«رابا

هدفمقابلهباتحریمهاینفتیبه
تصویببرساند.

نگاه تحليلی

اینمجمعهمزمانباروزجهانیدریای
خزروسالروزامضایکنوانسیونرژیم
حقوقیایندریا)۲۱مردادماه(درسه
بخش»نمایشگاهفناوریهاینوآورانه
خزر«،»همایشاقتصادیخزر«و

»تشکیلنشستهاینمایندگاندولتها،
شرکتهاونمایندگانمحافلتجاری«

بهبررسیدیدگاههامیپردازد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

خرب

بهرهوریسبز؛راهبردچندبعدیبرایبهبود
کیفیتزندگی

علی بهشتی
بهره وری ســبز یک راهبرد چندبعدی است که عملکرد تجارت 
و از همــه مهم تر کیفیت زندگی را بهبود می بخشــد. صنعتی شــدن 
کشــورها، افزایش مصرف گرایی و بهره بــرداری بیش از حد از منابع 
طبیعی به ویژه ســوخت های فســیلی بدون توجه به نسل های آینده 
سبب بروز مشکالت عدیده زیست محیطی از جمله گرمایش جهانی، 
تغییرات اقلیمی، آلودگی آب وهوا، خشک شدن منابع آب و سفره های 
زیرزمینی، کاهش تنوع زیســتی و مســائلی از این قبیل شــده است. 
بهره وری ســبز با آینده نگری، برگرفته از تلفیق دو واژه کلیدی بهبود 
بهره وری و حفاظت از محیط زیســت است که به عنوان یک راهکار و 
نوآوری در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، بر صیانت 
از محیط زیست، بهینه ســازی مصرف و بهره برداری از منابع طبیعی، 
توســعه و رشد مســتمر اقتصادی تاکید دارد. راهبرد بهره وری سبز با 
به کارگیــری ابزارها و تکنیک های مرتبط از طریــق ارزیابی عملکرد 
بنگاه هــای اقتصادی )اعم از بنگاه های تولیــدی، خدماتی، صنعتی و 
کشــاورزی(، قیمت گذاری هدررفت ها و ضایعــات منابع اقتصادی در 
فرآیند تولید، تالش در جهت کاهش آلودگی و اثرات مخرب زیســت 
محیطی بنگاه ها، موجب ارتقای بهره وری، سود، رقابت پذیری و بهبود 
کیفیت زندگی بشــر می شود. بهره وری ســبز در صنعت، تنها به تغییر 
فنــاوری تاکید نــدارد، بلکه با تمرکز بر اســتفاده کارا و بهینه از مواد 
اولیــه، انرژی و آب به منظور کاهــش تولید ضایعات و توجه به محیط 
زیســت در تمام مراحل تولید، یا دوره حیــات محصول، موجب تغییر 
نگــرش در همه ســطوح بخش مدیریت می شــود. در نتیجه کاهش 
مصرف نهاده های تولید به ازای مقدار مشخصی تولید یا ارائه خدمات، 
کاهش هزینه های تولید، کیفیت و رقابت پذیری محصوالت در سطح 
ملی و جهانی را به همراه خواهد داشــت که رشــد اقتصادی را بهبود 
می بخشــند، بنابراین از پیامدهای کلیدی بهره وری سبز، رشد اقتصاد 
ســبز اســت. به طور کلی به کارگیری بهره وری سبز در همه صنایع و 
بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ، افزایش سودآوری و رشد اقتصادی 
را با توجه به مســائل زیســت محیطی به همراه دارد که می توان آن 
را نگرشی دوســتدار محیط زیست دانست. تمامی رویکردهای پیشین 
برای حمایت از محیط زیســت به نادیده گرفتن یا حذف فعالیت های 
اقتصادی منجرشده است. به طور سنتی ثابت شده است که فناوری یا 
روش انتهای فرآیند )End-of-Pipe( بسیار گران و بی تأثیر است. از 
آنجایی که راهکارهای پیشگیری کننده مدیریت زیست محیطی، روی 
بهره وری تمرکــز نکرده بودند، بنابراین همراه با بهره وری تأثیر مثبت 
چنین برنامه هایی بر محیط زیســت و تجارت کاهش یافت. در همین 
حال، پیمان نامه ها و برنامه های ســنتی بهبود بهره وری مشــکالت و 
مسائل زیست محیطی را نادیده گرفته یا فرصت کمی را به شرکت ها 
برای تمرکز روی چنین مشــکالتی در راهبردی تجارت شــان به آنها 
داده است. اکنون به نظر می رسد که بهره وری سبز بر این رویکردهای 
قدیمی فائق آمده و حمایت از محیط زیســت را با کیفیت، اثرگذاری بر 
هزینه هــا و ابداع فناورانه برای به وجــود آوردن رقابت در هم آمیخته 
اســت. در بخش صنایع، بهبود در بهره وری سبز آثار مثبت بسیاری را 
از کاهش مصرف ســوخت و مصرف مــواد خام تا کاهش مخارج حق 
بیمه سبب شده است. اثرگذاری در هزینه ها، سودآوری، رقابت و بهبود 
در کار محیط زیســت از اهداف اساسی هر برنامه راهبردی بهره وری 
سبز است. بهره وری سبز بهبود فرآیند کار، ایمنی و بهداشت کارکنان 
و همچنین کیفیت محصــول را مورد توجه قرار می دهد و خالقیت را 
تشویق و ترغیب می کند و سبب ایجاد و جلب بازارها و مشتریان جدید 
می شود. تشویق به سرمایه گذاری، سبب اشتغال و کارآفرینی می شود 
و راهبرد چند منظوره ای اســت که هم عملکرد بنگاه ها و هم کیفیت 
زندگی را به طور همه جانبه بهبود می بخشد. »بر این اساس، بهره وری 
ســبز یک راهبرد چند بعدی است که عملکرد تجارت و از همه مهم تر 

کیفیت زندگی را بهبود می بخشد«.

شکلگیریگروههایمتناسببا
نیازهایفناورانهدرسومینرویداد

استارتاپیصنعتنفت
تشــکیل ۱۶ تیم عالی متناســب با نیازهای فناورانه ارائه شده در 
مسیر هوشمندسازی صنعت نفت از دســتاوردهای سومین دوره رویداد 
استارتاپ هوشمندسازی در صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران 

بود.
به گزارش دانش نفت به نقل از دانشگاه صنعت نفت، این رویداد 
از ســوی شــتاب دهنده تخصصی آی تک ITECH )نخستین و تنها 
شــتاب دهنده تخصصی انرژی( و با هدف کمک به شکل گیری، ایجاد 
و رشد اکوسیســتم استارتاپی در صنعت نفت، گاز و انرژی برگزار شد. 
بیان نیازهای فناورانه، ایده پردازی و اعتبارسنجی ایده ها و تیم سازی و 
پیوستن به شبکه کارآفرینی از جمله فعالیت های اصلی در طول اجرای 
این رویداد بوده است. استقبال بی نظیر اکوسیستم استارتاپی خوزستان 
و تشکیل 16 تیم عالی متناسب با نیازهای فناورانه ارائه شده در مسیر 
هوشمندسازی صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی از دستاوردهای 
برپایی این رویداد است. سومین دوره رویداد استارتاپ هوشمندسازی 
در صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران با مشارکت دانشگاه 
صنعت نفت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ستاد انرژی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری خوزستان در 

اهواز با استقبال بی نظیر اکوسیستم استارتاپی خوزستان برگزار شد.

تحلیل
گفتمان

مهدیفرجپوروند،رئیسهیئتمدیرهشرکتپمپهایصنعتیایراندرگفتگوبادانشنفتمطرحکرد:

خودکفاییکاملایراندرتولیدپمپهای
صنایعنفت،گاز،پتروشیمیونیروگاهها

فرج پوروند،  مهدی  مهندس 
رئیس هیئت مدیره شرکت پمپ های صنعتی 
ایران به دانش نفــت گفت: با حمایت های 
بیدریغ جناب آقای مهنــدس زنگنه، وزیر 
این  کارشناســان  و  نفت، مدیران  محترم 
وزارتخانه، در زمینــٔه تولید پمپهای صنایع 
نفت، گاز و پتروشــیمی و نیروگاهها به خود 
کفایی کامل رسیده ایم. فرج پوروند در ادامه 
تصریح کرد: در حال حاضر تمامی پمپ های 
صنایع نفت با استاندارد API ۶۱۰ بصورت 
کامل در ایران تولید می شوند و با تولید بیش 
از 3۰۰ تیپ و مدل هــای مختلف پمپهای 
نفتی در کشــور و نیز پمپهای کرایوژنیک 
مستغرق، در واقع تمامی پمپ های مورد نیاز 
صنایع استراتژیک کشور بصورت صددرصد 
بومی تولید داخل شــده و بدین ترتیب نه 
تنها کشــورمان به خود کفایی کامل رسیده 
ایران  بزودی پمپ های ساخت  بلکه  است، 
در خطــوط انتقال نفت و پاالیشــگاهها و 
پتروشیمی های مختلف جهان نصب خواهد 

شد.
وی تاکید کرد: امروزه ایران در کنار 
یکی از تولید کننــدگان مطرح نفت، گاز 
پتروشیمی به یکی از قطب های مهم تولید 
توربوماشین در جهان تبدیل شده است و 
پیشــرفت های ایران در زمینه تولید انواع 
پمپ، تمامی تولید کنندگان مطرح پمپ 
در دنیا را که از این صنعت در ایران بازدید 

کرده اند، به تحسین واداشته است.
اظهار  ادامه  در  مهندس فرج پوروند 
کرد: آنچه در زمینــٔه تولید و خود کفایی 
پمپ در کشور رخ داده است، لطف الهی 
بوده و بیشــتر شــبیه معجزه اســت که 
بــا حمایت وزیر محترم نفــت و مدیران 
ایــن وزارتخانــه و تالش جهــاد گونه 
۴00 نفر از مدیران، مهندســان و پرسنل 
پمپهای صنعتی ایران حاصل شــد و به 
همین منظور ما مصمم هســتیم در اوج 
تحریم های ظالمانٔه دشمنان قسم خورده، 
جشــن با شکوهی به مناسبت خودکفایی 
کشــورمان در این زمینه بر پا کرده و از 
آقای مهندس زنگنــه، وزیر محترم نفت 
و مدیران وکارشناســان این وزارتخانه و 
از همٔه کســانی که در ایــن راه بزرگ و 
مهم ما را یاری کرده اند، قدردانی شــده و 
توان علمی و فنی کشورمان را به جهانیان 
نشان دهیم تا همه بدانند که این تحریم ها 
در ارادٔه ملت بزرگ ایران در راه استقالل 

صنعتی و سیاسی کشورمان تاثیری ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین 
با تاکید وزیر محترم نفت، تمامی پمپهای 
خط انتقال نفت گوره –جاســک، ایرانی 
شــده و در یک مناقصٔه رسمی، شرکت 
پمپهای صنعتی ایــران که توانمندی آن 

به تائید مدیران شرکت مهندسی و توسعٔه 
نفت ایران رسیده بود، برندٔه این مناقصه 
اعالم شد. وی در مورد ویژگی این پمپ ها 
در خط انتقال نفت گوره –جاسک گفت: 
این پمپها 25 دســتگاه بــوده و هر کدام 
حدود 5 مــگاوات قدرت دارند. ســاخت 
ایــن پمپها زیر نظر و حمایت مدیر عامل 
محترم شرکت مهندســی و توسعٔه نفت 
و مجری محترم پروژه شــروع شده و در 

زمان مقرر تحویل خواهد شد.
رئیس  فرج پوروند،  مهدی  مهندس 
هیئت مدیره شــرکت پمپ های صنعتی 
ایران در ادامه گفتگو با دانش نفت اظهار 
کرد: شرکت پمپهای صنعتی ایران یکی 
از بزرگتریــن تولید کننــدگان پمپ های 
سانتریفوژ در ایران است که از سال 1356 
خورشــیدی، طراحی و ساخت پمپ ها را 
آغاز نموده اســت. با توجه به گستردگی 
نیازها و مصارف مختلف این نوع پمپ ها 

در صنایــع نفــت و گاز وپتروشــیمی، 
صنایع نیروگاهی و انتقــال آب و نیز در 
سرویس های اطفاء حریق، گروه پمپ های 
صنعتی ایران امکانات مناســب در حوزه 
دانــش طراحی و مهندســی و همچنین 
تجهیزات و ماشین آالت ساخت و تست 
آنها را فراهم نموده است.وی افزود: گروه 
پمپ های صنعتی ایران با تجربه ای بیش 
از ۴0 ساله در تولید پمپ های سانتریفوژ، 
تشکیل یافته از گروه و واحدهای مختلف 
مهندســی و تولیدی بوده که بر اســاس 
ملزومــات اســتاندارد API 610 عملیات 
طراحی و ساخت پمپ ها را انجام می دهد. 
وی در ادامــه گفــت: گــروه پمپ های 
صنعتی ایران یکی از بزرگترین سازندگان 
پمپ های تحت استاندارد API610 مورد 
نیاز طرحهای توسعه نفت و گاز ایران در 
ســالهای اخیر بوده است. طراحی و تولید 
پمپ های فرآیندی در محدوده متنوعی از 

نظر دبی، فشــار و قدرت پمپ در کلیه 
سرویس های حساس پاالیشگاهی وانتقال 
فرآورده های نفتــی و گازی و همچنین 
ســاخت پمپ هــای آبرســانی Utility و 
همچنین پمپ های آتش نشانی از عمده 
فعالیت های گروه پمپ های صنعتی ایران 
اســت. وی افزود: عالوه بر آن، طراحی و 
ســاخت پمپهای خاص با تکنولوژی باال 
)High Tech.( ماننــد پمپ کرایوژنیک 
LPG در گروه پمپ هــای صنعتی ایران 
انجام شده و این شرکت مفتخر است که 
یکی از معدود سازندگان این نوع پمپ ها 

درجهان است.
مهنــدس فــرج پورونــد در پایان 
تصریح کــرد: تمامی مراحــل طراحی، 
مهندسی، قالبسازی، ریخته گری، ماشین 
کاری، مونتاژ و تست تمامی این پمپها و 
تجهیزات مربوطه به غیر از لکتروموتور در 
ایران و در شرکت پمپهای صنعتی ایران 

تولید می شوند.

باحمایتهایبیدریغ

جنابآقایمهندس

زنگنه،وزیرمحترمنفت،

مدیرانوکارشناساناین

وزارتخانه،درزمینهتولید

پمپهایصنایعنفت،گازو

پتروشیمیونیروگاههابه

خودکفاییکاملرسیدهایم

باتاکیدوزیرمحترمنفت،

تمامیپمپهایخطانتقال

نفتگوره–جاسک،ایرانی

شدهودریکمناقصهرسمی،

شرکتپمپهایصنعتیایرانکه

توانمندیآنبهتائیدمدیران

شرکتمهندسیوتوسعهنفت

ایرانرسیدهبود،برندهاین

مناقصهاعالمشد



شنبه 18 خرداد ماه 1398 
 شماره 675

6
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

نقشمعماریساختمان
دراتالفبیرویهانرژی

محمدرضا اسالمی
معماری در مفهوم کلی، به معنی خلق و پدید آوردن یک 
اثر عنوان می شــود، یک ساختار جامع خالقانه و دارای تفکر 
که هــدف معینی را تعریف می کند. چنانچــه خداوند متعال، 
یگانه معمار جهان هســتی است. هدف یک معماری آرمانی، 
محقق ســاختن نیازهای عملکردی زیباشــناختی، سازه ای و 
... به همراه آســایش ساکنان یا اســتفاده کنندگان از ساختار 
معماری اســت. اگر معماری یک فضــای کالبدی مانند یک 
ساختمان مسکونی، مناسب باشــد، ساکنان ساختمان در آن 
فضای معماری احساس آسایش خواهند داشت. البته آسایش 
دارای جنبه هــای مختلفی بوده و بــه بهره مندی مطلوب از 
منابع گوناگون مربوط اســت. فرآورده های سوختی، آب، برق 
و ... از جمله منابعی هستند که ارتباط مستقیم با یک ساختار 
معماری دارد و از آنها به منابع ملی یاد می شــود. اگرچه بدون 
بهره منــدی از ایــن منابع، امروزه نمی تــوان در یک فضای 
مصنوع زندگی کرد، اما استفاده بیش از حد مورد نیاز هر کدام 
از منابع ذکر شــده، افزون بر عدم تأمین جنبه هایی از آسایش 
ســاکنان، ثروت عمومی جامعه و به تبع آن رفاه اجتماعی را 
در مخاطره قرار خواهد داد. در معماری ســنتی ایران به دلیل 
»محدودیت اســتفاده از منابعی مانند نفت و گاز« روش های 
متنوعی برای تأمین آســایش حرارتی وجود دارد که می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
- بهره گیــری از مصالــح بومی و اســتفاده از ظرفیت 

حرارتی این مصالح با بدنه های ضخیم
- طراحی معماری اقلیمی، جهت گیری و نحوه استقرار، 

ابعاد بازشوها، سایبان ها، فرم بام
- ســتفاده از عناصر عملکردی معماری نظیر بادگیرها، 

گودال باغچه ها، سرداب ها و ...
- بهره گیری از فضای ســبز برای تأمین رطوبت، سایه، 

هوای پاک و ...
 با گسترش استفاده از سوخت های فسیلی و بهره مندی 
آســان از منابع ملی، روش هایی که در معماری سنتی وجود 
داشــت منسوخ شده و اســتفاده از گاز طبیعی، نفت، گازوئیل 
و برق برای تأمین شــرایط دمایی، بدون مالحظات استفاده 
بهینه در فصول مختلف سال، جایگزین راهکارهای غیرفعال 
و کالبدی گذشته شده است. ضخامت دیوارها کاهش یافته و 
برای جبران کاهش مقاومت حرارتی، ســوزاندن فرآورده های 
نفتی توســط تجهیزات کم بازده، متداول شده است. اگرچه 
اجرای بسیاری از روش های معماری سنتی، امروزه امکان پذیر 
نیســت، اما بدون توجــه به روش های غیرفعــال معماری و 
بهره گیری از عوامل محیطی، با استفاده بی رویه از منابع ملی 
برای گرم و سردکردن ساختمان ها، شرایط آسایش ساختمان 
غالبًا تأمین نشده است. »بهبود در به کارگیری فناوری« یکی 
از عوامــل مؤثر در »افزایش بهره وری« اســت و در معماری 
معاصــر، »تکنولوژی و کاربرد مصالــح نوین در معماری« از 
موثرترین ظرفیت های ساخت وساز فعلی است که در کشور ما 
تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. شایان ذکر است، 
دیگــر عوامل مؤثر بر افزایش بهــره وری نظیر »بهبود کیفی 
عامــل کار« نیز باید در فرآیند معماری مدنظر قرار گیرد. این 

عامل در ارتباط با موضوع معماری شامل موارد زیر است:
- باال رفتن سطح آموزش عمومی نیروی کار )مهندسان، 

کارگران ماهر و...( و استفاده کنندگان از فضاهای معماری
- بهبود روش های ساخت وساز

 - ظرفیت صرفه جویی انرژی )بهره وری از منایع ملی(
 »شدت انرژی« شاخص سنجش کارایی انرژی کشورها 
با توجه بــه تولید ناخالص داخلی اســت. شــدت انرژی در 
ایران بیش از چهار برابر متوســط جهانــی و حدود 2.5 برابر 
متوســط خاورمیانه است. نرخ رشــد مصرف انرژی در ایران، 
بیش از سه برابر متوسط جهانی بوده و سهم بخش ساختمان 
از مصرف انرژی نهایی کشــور حدود ۴0 درصد اســت. این 
ارقام بیان کننده اتالف بی رویه انرژی اســت. بخشــی از این 
مقــدار مصرف مربوط به نحوه مدیریت انرژی )باالدســت و 
مصرف کننده( و بخش قابل توجــه آن به چگونگی معماری 
ســاختمان ها در ایران مربوط است. مطابق برآوردهای انجام 
شده، با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان )صرفه جویی 
در مصــرف انرژی( که شــامل عایق کاری حرارتی پوســته 
خارجی ســاختمان و کاربرد ســامانه های کنترل هوشــمند 
تجهیزات تاسیســاتی است، حدود 30 تا 60 درصد در مصرف 

انرژی ساختمان صرفه جویی می شود.
نتیجه گیری

 هدف معماری، ایجاد شــرایط آسایش برای افراد جامه 
در محیط خانه، کار، ورزش و ... اســت، بهره وری منابع نیز به 
معنی اســتفاده بهینه از منابع جهت تحقق رفاه جامه است. با 
معماری صحیح می توان بهره وری در منابع ملی را افزایش و 
سطح رفاه عمومی و شرایط آسایش ساکنان را ارتقا داد. کاربرد 
روش های غیرفعال در معماری می تواند بخش عمده ای از نیاز 
به مصرف منابع ملی برای تأمین شرایط دمایی را برطرف کند 
و موجب افزایش بهره وری منابع شــود. استفاده از فناوری و 
مصالح نوین، باالبردن ســطح آگاهی عمومی و متخصصان 
و بهبود روش هــای کار، ظرفیت های عمــده برای افزایش 

بهره وری منابع در ارتباط با معماری است.

گاز

پسازیکدههتأخیرآغازشد؛

رایزنیبرایاحیای»خطلولهصلح«
صادرات گاز به پاکســتان 
و پــس از آن به هند با عنــوان خط لوله 
صلح سال هاســت کــه میان ایــران و 
پاکستان مطرح اســت. موضوعی که بعد 
از ۱۰ ســال هنوز به نتیجه نرســیده و 
اما  پاکستانی ها شده  بدعهدی های  درگیر 
خبرهای اخیر نوید تغییر سرنوشــت این 

طرح را می دهد.
ایده احداث خط لوله صلح در سال 
1990 مطرح و قرار شد این خط لوله گاز 
ایران را به پاکســتان و هندوستان منتقل 
کند که پیام آور صلح و دوســتی در شبه 
قاره باشــد. بر اســاس توافق اولیه، قرار 
بود این خط لولــه 2۷00 کیلومتری، گاز 
صادراتی ایران را از مســیر پاکســتان به 
هند منتقل کند. پیش بینی شــده بود که 
در صورت توافق نهایی، 1100 کیلومتر از 
این خط لوله در ایران، 1000 کیلومتر در 
پاکســتان و 600 کیلومتر در هند احداث 
شــود. طبق طرح اولیه قــرار بود روزانه 
150 میلیون مترمکعب گاز ایران به هند 
و پاکســتان صادر شود. از این مقدار، 90 
میلیون مترمکعب برای هند و 60 میلیون 
مترمکعب برای پاکســتان در نظر گرفته 
شــده بود که البته این ایده عملی نشــد. 
هند با بهانه هایــی درباره امنیت و قیمت 
معاهده، نسبت به آن سرد شده و از تعهد 
ســه جانبه کناره گیری کرد. بعد از آن در 
ســپتامبر 2012، عملیات اجرایی معاهده 
آغاز شــده و رؤسای جمهور وقت ایران و 
پاکســتان توافق کردند که در این زمینه 
همکاری داشــته باشــند. بر اساس این 
همکاری، پیش بینی شده بود که پاکستان 
نیز خط لوله خود را طــی 22 ماه تا مرز 
ایران بکشــد. هم چنین بر اســاس این 

معاهده گازی، قرار شــد با شروع عملیات 
لوله گذاری تا سال 1393، صادرات گاز از 
طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این 
قرارداد 25 ســاله، ایران را متعهد کرد که 
صــادرات گاز در روز از حجم 1۴ میلیون 
مترمکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز 
به 21 و 30 میلیــون مترمکعب افزایش 
دهد. با این که توافق مذکور بین دو کشور 
صورت گرفت، عملیات اجرایی خط لوله از 
سوی پاکستانی ها مدام متوقف و از سوی 
مسؤوالن این کار در پاکستان، اطالعات 
ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت پروژه 
ارائه می شــد. عدم آغاز عملیات اجرایی 
خط لوله از ســوی پاکســتان، در حالی 
اتفاق می افتاد که ایران از سال 2011 کار 
خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به 
اسالم آباد فرصت داده بود تا پایان 201۴ 

عملیات خط لوله را تکمیل کند.

رایزنی ها ادامه دارد
در حالــی که حدود یــک دهه از 
قــرارداد گازی میان ایران و پاکســتان 
گذشــته و طبق آن، همه زیرساخت های 
الزم بــرای صــادرات گاز از ایــران به 
پاکســتان از ســوی ایران فراهم شده، 
به تازگی سیدعباس موسوی - سخنگوی 
وزارت امــور خارجه - اعــالم کرد که 
تهران بر اســاس منافع دو کشــور گام 
بر می دارد و در ایــن بخش نیز در حال 
تا مشــکالت برطرف  رایزنی هســتیم 
شود. وی درباره تعلل پاکستان در نهایی 
شــدن خط انتقال گاز ایران به پاکستان، 
گفــت: ما از ادبیاتی همچون هشــدار با 
کشــورهای دوست و همســایه استفاده 
نمی کنیم، بر اساس منافع دو کشور گام 
بــر می داریم و در این بخش نیز در حال 
رایزنی هستیم تا مشکالت برطرف شود.

پاکستان به دنبال تکمیل پروژه خط 
لوله آی پی

عمران خان  ماه  اردیبهشت  هفدهم 
- نخست وزیر پاکســتان - اعالم کرده 
بــود که این کشــور اقدام هــای الزم را 
برای اجــرای طرح خط لوله انتقال گاز از 
ایران موســوم به »آی پی« انجام خواهد 
داد. وی از مســئوالن وزارت امور خارجه 
پاکســتان خواســته بود که روشی مؤثر 
برای اجرای این پروژه پیدا کنند. به گفته 
منابع خبری پاکســتان به نقل از اســناد 
منتشر شده توسط دولت اسالم آباد درباره 
دستور جدید عمران خان درباره طرح خط 
لولــه آی پی، وی اعالم کرده اســت که 
نتواند  تا پاکستان  تحریم ها سبب شــده 
به مســئولیت خود در قبــال طرح انتقال 
گاز از ایران عمل کند. منابع پاکســتانی 
اعالم کردند که دولت این کشور تصمیم 

گرفته اســت تا درباره جوانب حقوقی 
خط لوله آی پی، به آمریکا، اتحادیه اروپا 
و دیگــر نهادهای حقوقی بین المللی نامه 
ارسال کند. نخســت وزیر پاکستان یکم 
اردیبهشــت ماه امسال در سفری دو روزه 
به ایــران آمد و در نشســت هیئت های 
عالی رتبه ایران و پاکســتان که حســن 
روحانــی، رئیس جمهوری ایــران نیز در 
آن حضور داشــت، گفته بود که پاکستان 
به دنبال یافتن ســازوکاری برای ارتقای 
مناسبات اقتصادی با ایران در حوزه های 
مختلف به ویژه نفت و گاز است. روحانی 
نیز در این نشســت بــا تاکید بر ضرورت 
ارتقا و تقویت سطح همکاری های تجاری 
و اقتصــادی تهران و اســالم آباد، اظهار 
کرده بود: مرزهای دو کشور باید مرزهای 
تجارت، ثبات و توســعه باشــد و تهران 
آمادگــی دارد همکاری های خــود را با 
پاکستان در زمینه های مختلف اقتصادی 
از جملــه نفت و گاز، برق، پتروشــیمی، 
گردشگری، علمی، دانشگاهی و بهداشت 

و درمان بیش از پیش گسترش دهد.

ایدهاحداثخطلوله
صلحدرسال۱۹۹۰
مطرحوقرارشداین
خطلولهگازایرانرا
بهپاکستانوهندوستان
منتقلکندکهپیامآور
صلحودوستیدرشبه

قارهباشد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تک خرب

واحدMEGپتروشیمیپارسفنلتاپایانسال
۹۹بهبهرهبرداریمیرسد

مدیرعامل پتروشــیمی پارس فنل اظهار کرد: واحــد مونو اتیلن 
گالیکول )MEG( پتروشیمی پارس فنل تاکنون ۵۸ درصد پیشرفت داشته 

است و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
بهزاد توکلی درباره طرح پتروشیمی پارس فنل گفت: ظرفیت این طرح 
در مجموع 553 هزار و 500 تن اتیلن گالیکول اســت که مونواتیلن 
گالیکول به ظرفیت 500 هزار تن به عنوان محصول اصلی و 50 هزار 
تن دی اتیلن گالیکــول و 3 هزار و 500 تن تری اتیلن گالیکول به 
عنوان محصوالت جانبی در این طرح تولید خواهد شــد. وی با اشاره 
به اینکه ســهامدار اصلی طرح پتروشیمی پارس فنل شرکت هلدینگ 
باختر اســت، افزود: ســاخت این طرح از ابتدای سال 93 در زمینی به 
وسعت ۷.33 هکتار در فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس آغاز شده است. مدیرعامل پتروشیمی پارس فنل ادامه داد: عمده 
محصوالت این طرح صادر خواهد شــد و پیش بینی می شــود ساالنه 
ارزآوری قابل توجهی داشــته باشــد. توکلی دربــاره اهم فعالیت های 
صــورت گرفته در بخش تدارکات طرح گفت: ســفارش گذاری عمده 
تجهیزات طــرح صورت گرفته و پیش بینی می شــود تا پایان تیرماه 
امسال سفارش گذاری تجهیزات باقی مانده )بخشی از تجهیزات برق و 
ابزار دقیق( به پایان برســد و تا پایان سال 98 همه تجهیزات در محل 
پروژه دریافت شوند، در بخش نصب تجهیزات تاکنون نصب تجهیزات 

ثابت 38 درصد پیشرفت کرده است.

پرتوشیمی

دعوتربیعیازسرمایهگذارانبرایسرمایهگذاری
درصنایعپاییندستیپتروشیمی

ربیعی،  مهندس جعفــر 
مدیرعامل هلدینــگ خلیج فارس در 
آیین عملیات ساخت طرح کامپاندینگ 
پلی اتیلــن و پلی پروپیلن ســنقر در 
سرمایه گذاران  از  دعوت  با  کرمانشاه 
برای مشارکت و ســرمایه گذاری در 
صنایع پایین دســتی گفت: گسترش 
صنایع پایین دستی با ایجاد واحدهای 
کوچک موجب رونق منطقه می شود و 
نیز  نهایی  امکان صادرات محصوالت 

فراهم خواهد شد.
افزود: امســال  مهندس ربیعی 
در ســال رونق تولیــد قرارداریم و 
مــا در مجموعــه هلدینــگ خلیج 
فــارس در مکان هایی که ســاخت 
داشته  اقتصادی  توجیه  پتروشــیمی 
باشد حضور خواهیم داشت اما مردم 
و سرمایه گذاران نیز باید وارد میدان 
شوند و من از سرمایه گذاران منطقه 

دعوت می کنم تــا حضور فعال تری 
در منطقه داشــته باشند. مدیرعامل 

هلدینــگ خلیج فارس گفت: صنایع 
پایین دستی از تنوع باالیی برخوردار 

هســتند و در مکان های مختلف با 
توجه به اینکه از حجم سرمایه گذاری 

و  توسعه  قابلیت  برخوردارند  کمتری 
گســترش دارند. ربیعی با اشــاره به 
اینکه در شــرایط جنــگ اقتصادی 
قرار داریم گفت تمام ارکان کشــور 
در حــال جنگ اقتصادی هســتند 
و ســربازان جنگ اقتصادی بســیار 
گمنام تر هســتند. گفتنی است: طرح 
پلی پروپیلن  و  پلی اتیلن  کامپاندینگ 
سنقر با ظرفیت ۴8 هزار تن در سال 
در زمینــی به مســاحت 5 هکتار و 
سرمایه گذاری حدود ۴0 میلیون دالر 
با مالکیت شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فــارس در شــهرک صنعتی 
ساخته  کرمانشاه  ســنقر  شهرستان 
می شود که ســاالنه به 1۷ هزار تن 
پلی اتیلــن، 28 هزار تن پلی پروپیلن، 
3 هزار تن مستربچ و 2 هزار و 500 
 تن افزودنی به عنــوان خوراک نیاز 

دارد.

3200 NGL نصب برج های متان زدا در واحد بازيابی کارخانه
دو برج متان زدا در واحــد بازیابی گاز در 
ســایت NGL 3۲۰۰ اهواز، به همت تالشگران قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء )ص( نصب شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص(، دو برج متان زدا 

)برج تقطیر( به طــول 55 متر، قطر 5 متر و وزن 20۷ 
تــن با دو دســتگاه جرثقیل 600 تنــی و 250 تنی در 
واحــد بازیابی گاز در ســایت NGL3200 اهواز نصب 
شــد. وظیفه این برج های عظیم، برطرف کردن فلزات 
ســنگین جیوه و آرسنیک و جداســازی گاز مایع است 

که با تالش شــرکت های داخلی ســاخته شده است. 
گفتنی اســت به منظور بهره برداری از منابع اقتصادی و 
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوختن 
گازهای همراه نفت، پروژه کارخانه NGL3200 اهواز در 
دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و قرارگاه 

ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( در حال اجرای آن است. 
ظرفیت اصلی این کارخانه فرآورش 500 میلیون فوت 
مکعب گازترش در روز اســت کــه از طریق جمع آوری 
گازهای میادین آزادگان شــمالی/جنوبی، یاران شمالی/

جنوبی، دارخوئین و یادآوران انجام خواهد شد.

امیر محمد اسالمی
عضو حقوقی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

باتوجــه به شــرایط 
اقتصادی فعلی کشــور برنامه ریزی 
برای رساندن قیمت بنزین به سطح 
فوب خلیج فارس به یک برنامه جامع 
و طرح زیرســاختی فراتــر از قانون 
هدفمندی یارانه ها نیاز دارد که همه 
ابعاد آن بررسی شــده، همه زوایا و 

اجزا را پوشش دهد و به طورکامل اطالع رسانی و تبیین شود. 
درباره عوامل مؤثر در قیمت تمام شده بنزین درکشور، بایستی 
اظهارکرد: درهر بــازاری برای قیمت گذاری یک کاال نیاز به 
بررسی عوامل چندگانه وجود دارد. دررابطه با بنزین نیز همین 
موضوع صدق کرده و بررســی ها نشــان می دهدکه مسائل 
مختلفــی دراین قیمت نهایی تأثیرات جــدی دارد. بنزین در 
اقتصاد ایران یک کاالی استراتژیک به شمارمی رود و جدای 
از آنکه چه عواملی برقیمت تمام شــده بنزین اثردارد، قبل از 
رســیدن به نرخ نهایی این کاال بررسی تأثیر قیمت بنزین بر 
دیگر شــاخص های اقتصادی جامعه نیز اهمیت بسیار باالیی 
دارد. توصیف کردن رقم 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
افسانه و عددسازی است و برخالف برخی تصورها و تبلیغات 
رایج، یارانه بنزین عماًل به شــکل نقدی پرداخت نمی شود و 
در قیمت بنزین، شرایط عمدتاً این طور نیست که دولت یک 
یارانه نقدی ر ا از خزانه برداشــت کرده و برای کاهش دادن 
سطح قیمت به سطح فعلی، آن را به بازار یا شرکت پاالیش 
و پخش یا جایگاه ها تزریق کند، بلکه آنچه دراین میان عماًل 
اتفــاق می افتد، تبادل و تهاتر نفت خام و فرآورده به دســت 
آمده و تنظیم حساب و در نتیجه عدم النفع شرکت ملی نفت 
ایــران و در نتیجه دولت از عرضه نفت خام به مصرف کننده 
داخلی اســت. هزینه تمام شــده بنزین برای دولت، بسته به 
آنکه پاالیشگاهی تازه تأسیس باشــد یا سال ها از ساخت و 
بهره برداری و بازگشت هزینه های سرمایه گذاری آن گذشته 
باشد، بنزین تولید داخل باشد یا وارداتی، متفاوت است اما در 
تحلیل هزینه های تمام شــده بنزین یا هر فرآورده دیگری، 
باید به هزینه های مختلفی مانند اســتخراج نفت، انتقال نفت 
به پاالیشگاه، تبدیل نفت به بنزین، هزینه حمل ونقل وتوزیع 
توجه کرد که تجمیع آنها به قیمت تمام شده بنزین می انجامد 
و یارانه مســتقیم، در صورت وجود، ما بــه التفاوت این نرخ 
با قیمت آن چیزی اســت که دراختیار مصرف کننده نهایی 
قرارمی گیرد. درصورتیکه ما به بنزین وارداتی احتیاج داشــته 
باشــیم، احتمال پرداخت یارانه نقدی وجــود دارد، اما درحال 
حاضرآنچه رخ می دهد، کاهش درآمد شرکت ملی نفت ایران 
و دولــت از فروش داخلی نفت خام یا نهایتاً تفاوت میان نرخ 
تمام شــده برای برخی پاالیشــگاه ها با قیمت نهایی برای 

مصرف کننده است.
ارائه بنزین زیر قیمت معامالت منطقه ای

از چنــد دهه قبل بحث ارائه بنزین زیر قیمت معامالت 
منطقه ای در بازار ایران و سایرکشــورهای دارای منابع نفتی 

فراوان و با امکان استخراج ارزان قیمت شکل گرفته است، در 
اینگونه کشــورها با توجه به عدم دسترسی به سایر ابزارهای 
رفاهی و بر اســاس امکانات و مزیت نســبی کشورها، ارائه 
ســوخت ارزان به عنوان یکی از شیوه های حمایتی ازمردم و 
حتــی کل اقتصاد در برنامه این دولتها قرار گرفت، اما طبیعتًا 
وقتی جامعه از شــرایط قبلی خود خارج می شود و سطح رفاه 
باال رفته و هزینه هایی در ســبد مصــرف کننده پدید آمده و 
متعاقباً دارای وزن باالیی می شوند و حتی ارزشی غیر واقعی 
پیدا می کنند، عرضه ســوخت و فرآورده یا ســایر حامل های 
انــرژی به قیمت پایین محل تأمل اســت. به چه دلیلی و با 
چه منطقی یک خودروی بی کیفیت و با مصرف ســوخت و 
آالیندگی باال باید در کشور به قیمت باالیی معامله شود؟ به 
چه دلیلی مصرف کننده و خانوار باید یک کاالی مصرفی را 
به قیمتی به مراتب باالتر از قیمت تمام شده و فراتر از حاشیه 
ســود مجاز بخش تجارت و توزیع دریافــت کند؟ چه دلیل 
منطقی برای معامالت مستغالت و امالک در مناطق پرتراکم، 
بد منظره و بعضاً روی گسل ها و در مجاورت انواع آالینده ها، 
به قیمت همســان با بهترین مناطق توریستی جهان معامله 
می شــود؟ عالوه بر این مشاهده می شود که متأسفانه الگوی 
مطلوبیــت و به تبع آن الگوی مصرف در ســالهای اخیر به 
صورت سازمان یافته و در جهت سوق دادن مصرف کنندگان 
اعم از مرفه و متوسط و فقیر به سوی برخی هزینه های رفاهی 
غیر ضروری تنظیم شده است، در حالیکه از یک سو نقصان 
جدی در رفاه ضروری خانوار به ویژه متوسط و کم درآمد دیده 
می شــود و نیز اینگونه هزینه ها، جایگاه قیمت واقعی انرژی 

را در ســبد مصرف کننده اشغال کرده اند. پایین بودن قیمت 
انرژی در بلند مدت سبب کاهش مطلوبیت و کاهش سرمایه 
گذاری در بخش انرژی خواهد شد و این مساله به حیاتی ترین 
و مهمترین صنعت کشــور آســیب خواهد زد؛ بنابر این الزم 
است با تغییر شرایط سطح رفاهی و به ویژه افزایش بی مبنای 
کاالها و خدمات بی ارزش در ســبد هزینه مصرف کنندگان 
که به نحو غیر اصولی ارزش کاذب آنها افزایش یافته است، 
با برنامه ای صحیح و دقیق، یک توازن بخشــی و جابه جایی 
در ســبد هزینه مصرف کنندگان صورت گیرد، به نحوی که 
امکان انجام هزینه برای کاالهای اصلی و دارای ارزش واقعی 
و کاهش سهم کاالهای غیر ضروری و دارای ارزش کاذب، 

صورت پذیرد.
نگاه به تغییر قیمت بنزین بایدمنطقی و در ذیل یک برنامه 

جامع باشد
اثرات افزایش قیمت بنزین درچند بخش مختلف قابل 
تحلیل است. ازیک سو تأثیرات واقعی در افزایش قیمت برخی 
خدمات مانند حمل و نقل که شکل می گیرد و از سوی دیگر 
یک نوع تورم انتظاری که با باال رفتن نرخ بنزین، بازار باید برای 
مواجهه با آن آماده شود. باالرفتن هزینه حمل ونقل، افزایش 
هزینه برخی تولیدات و خدمات و نتیجتاً باالرفتن هزینه های 
مرتبط در سبد نهایی مصرف کننده بخشی از تاثیراتی است که 
افزایش قیمت بنزین درکوتاه مدت روی آنها به طور مستقیم 
اثر می گــذارد و می تواند درنهایت با افزایش قیمت در برخی 
بخشــها و درنتیجه کاهش تقاضا در آن بخشها یا بخشهای 
دیگر، آثار منفی در برخی بخشــهایی از اقتصاد به جا گذارد. 

ازســوی دیگر بار روانی حاصل از این تغییرات خود یک تورم 
انتظاری به وجودمی آورد که درصورت عدم کنترل آن می تواند 
برای کل اقتصاد مشکل آفرین شود. اثر توالی افزایش قیمتها و 
اثر هم افزایی تورمی آن اثر نامطلوب دیگری است و متأسفانه 
در این موج افزایش سطح عمومی قیمتها، عالوه بر واکنش 
تدافعــی و طبیعی مصرف کننده یــا تولید کننده که افزایش 
قیمت کاال یا خدمات خود را با هدف حفظ ســطح رفاه و یا 
درآمد خود دنبال می کنند و اثرات مضاعف و تشدید شونده ای 
دارد، گروه هایی نیز بر موج افزایش قیمتها ســوار می شوند و 
با افزایش های بیشتر و معامالت سوداگرانه احتکاری یا شبه 
احتکاری، از این فرآیند افزایش قیمتها ســود فراوان می برند. 
در شرایط فعلی و باتوجه به مشکالتی که اقتصادایران با آن 
دســت وپنجه نرم می کند، دولت و سایرنهادهای تصمیم گیر 
باید نسبت به هرگونه تغییر در این حوزه یک نگاه منطقی و 
همه جانبه داشته باشند و نمی توان با تصمیمات کوتاه مدت و 
بدون پشتوانه برنامه ریزی شده نسبت به افزایش قیمت بنزین 
اقدام کرد. یکــی از ضروری ترین پیش نیازهای تغییر قیمت 
بنزین یا هر حامل انرژی دیگری در ایران، ایجاد شــفافیت و 
قابلیت پایش و کنترل مالیاتی در بازارهای عمده فروشــی و 
خرده فروشی و توزیع کاال و خدمات است؛ به نحوی که اخذ 
مالیات پلکانی از درآمدهای حبابی، انگیزه افزایش غیر اصولی 
قیمتها به ویژه در کاال و خدمات غیر مرتبط با انرژی و سوخت 

را از میان ببرد.
لزوم رسیدن به یک برنامه جامع و منسجم

واکنــش جامعه درهفته های اخیر بــه تصمیم افزایش 

قیمت بنزین بــه دلیل هدف گذاری غلط و مطرح نشــدن 
برنامه هــای دقیق و اصولی در این زمینه بود و برای تغییر در 
قیمت این کاالی مهم، قبل از هر چیز باید زیر ســاخت های 
الزم فراهم و پیش نیازهای آن اجرایی شــود. در این زمینه 
ارائٔه یک برنامه دقیق، منسجم و هدفمند از یک سو و ایجاد 
اطمینــان و توضیح این موضوع کــه درآمدهای جدید درچه 
بخشی هزینه می شود، می تواند عاملی تأثیرگذار درچگونگی 
برخــورد جامعه با این تصمیم باشــد. در غیــر این صورت 
نمی توان انتظار داشت که این تغییر قیمت اثر مثبتی بر اقتصاد 
داشته باشــد و بدون زیرساختها و پیش نیازهای الزم، تغییر 
در این حوزه امری دشــوار و بی نتیجه و چه بسا دارای تبعات 

منفی خواهد بود.
قاچاق با افزایش نظارت متوقف می شود

در پاســخ به این ســؤال که پایین ماندن قیمت بنزین 
تاچــه حد درباال بــودن آمار قاچاق ایــن کاال تأثیر دارد نیز 
بایســتی اظهار کرد: ما در رابطــه باقاچاق باید دو موضوع را 
در نظر داشته باشــیم. از یک سو آمارها نباید ازسطح واقعی 
دور شــوند. در ماه های گذشته شــاهد آن بودیم که ازسوی 
برخی افراد و رســانه ها میزان قاچــاق روزانه بنزین حتی تا 
رقم هــای بیش از 20 میلیو ن لیتــر و حتی ۴0 میلیون لیتر 
در روز نیز مطرح شــده اســت. این درحالی است که آخرین 
اظهــارات وزیر نفت عدد پنج میلیون لیتر را نشــان می دهد. 
ازسوی دیگر نمی توان صرفاً به خاطر توقف یا کاهش قاچاق 
نســبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کرد، زیرا به دلیل تأثیر 
قیمت بنزین در کل اقتصاد، به هیچ عنوان منطقی نیست که 
برای حذف میزانی از قاچاق، کل اقتصاد آشــفته شــود لذا تا 
زمان فراهم شــدن پیش نیازها و امکان اجرای برنامه جامع، 
افزایــش و بهبود نظارت ها می توانــد در جلوگیری از قاچاق 
بسیار مؤثر و تعیین کننده باشد. درصورتیکه تولید و انتقال و 
توزیع بنزین به طورجدی تحت نظارت قرارگیرد و شبکه های 
سازمان یافته ای که برای قاچاق تشکیل شده اند از بین بروند، 
می توان انتظار داشت که همین میزان قاچاق نیز به طور قابل 
توجهــی کاهش پیدا کند. می توان انتظار داشــت درصورتی 
که دســتگاه های اجرایی به یک جمع بندی برای تغییر نرخ 
سوخت رسیده اند، با مطالعاتی دقیق شرایط اقتصادی جامعه 
را رصد کرده و بافراهم کردن زیرســاخت های الزم در آینده 
نسبت به تغییرات احتمالی قیمتی، برنامه ریزی صورت گیرد. 
برنامه جامع ســوخت و انرژی باید عالوه بر عوامل قیمتی به 
همه شاخصهای رفاهی، آثار تورمی، افزایش قیمتها، کاهش 
تقاضای سایر کاالها و خدمات، کاهش مصرف داخلی انرژی، 
مزیت نسبی صادراتی کشــور، امکان صادرات، رقابتی بودن 
تولید و عرضه سوخت و انرژی، ابزارهای غیر قیمتی و نهادی، 
عامل فناوری، دسترسی و ایجاد ابزارها و کاالهای جایگزین 
توجه داشــته باشد و اینگونه نیست که با افزایش قیمت همه 
چیز خود به خود حل شود. قطعاً بدون انجام این بررسی ها و 
درشرایط نبود زیرســاختهای الزم و عدم اجرای کامل پیش 
نیازها، تأثیرات منفی این طرح به مراتب از تأثیرات مثبت آن 

بیشتر خواهد بود.

پيش نيازهای افزايش قيمت بنزين
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانشنفتشاخصههایعملکردیبهزادمحمدیدررأسNPCرابررسیمیکند؛

بهسویجهشدومصنعتپتروشیمی

احمد مددی
صنعــت 
 55 بــا  پتروشــیمی 
فعال  تولیــدی  مجتمع 
کــه بخشــی از آن در 
عملیاتی  هاب  دو  قالب 
و  و عسلویه  ماهشــهر 
19 مجتمــع تولیــدی 
دیگر در ســایر مناطق 

کشور از جمله در مســیر خط لوله اتیلن غرب 
فعالیت می کنند، حجم تولیدی 55 میلیون تن 
را ثبت می کند که نشــانه عظمت این صنعت 
اســت. 18 گــروه محصول پلیمــری با 300 
گرید محصــوالت پلیمری و ۴۴ نوع محصول 
شیمیایی نشانه گســتردگی این صنعت است. 
صنعتی با درآمد 1۷.1 میلیارد دالری که از این 
میزان 12.1 میلیــارد دالر درآمد ارزی حاصل 
از صادرات اســت و زمینه اشتغال مستقیم 6۷ 
هزار نیروی انســانی متخصص و مهندسین و 
کارگران را در مجتمع هــای مختلف را فراهم 

ســاخته و ۴1 هزار نفر نیز به طور مستقیم در 
طرح ها و پروژه های صنعت پتروشیمی فعالیت 
می کنند. این ها ویژگی های صنعتی استراتژیک 
است که نیازمند راهبری توسط مدیری با تفکر 

استراتژیک است.
از زمانــی که مهندس بهــزاد محمدی 
به عنــوان مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی انتخاب شده، اگرچه از گوشه و کنار 
با انتقاداتی عمدتًا مغرضانه از سوی معدود افراد 
مواجه شــده که مخالف ورود مدیری خارج از 
پتروشیمی به این صنعت بودند، اما با این حال 
وی تالش کرده با عنایت به تجربیات مدیریتی 
پیشــین، مدیریتــی متفاوت در شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در پیش بگیرد. او سه سال 
سابقه مدیریتی در شــرکتی به عظمت اویک 
- مهندسی و ساختمان صنایع نفت – داشت؛ 
شرکتی که سه دهه سابقه در اجرای پروژه های 
صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی در کارنامه 
دارد. محمــدی پیش از آنکه بــه اویک برود، 
در اویکو - شــرکت راه اندازی و بهره برداری 

صنایع نفت – مدیریت می کرد؛ شــرکتی که 
اجرای پروژه هایــی مانند راه انــدازی و بهره 
بــرداری پروژه های فازهای 12، 1۷ و 18، 20 
و 21 پارس جنوبی، NGL سیری و پاالیشگاه 
پنجــم پارس جنوبــی را در کارنامه خود ثبت 
کرده است. این ســوابق موجب شده مهندس 
 NPC محمدی از زمانی که بر کرسی مدیریتی
تکیــه بزند، همچون تجربیــات قبلی خود، در 

صدد ساخت و توسعه عملیاتی باشد.
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی اگرچه 
پس از واگذاریها، عماًل نقش اجرایی در احداث 
مجتمع های پتروشیمی ندارد، اما به دلیل ضعف 
مالی بخــش خصوصی و عدم حمایتهای الزم 
از ســرمایه گذاران، همچنان نقشــی غیرقابل 
انکار و مؤثــر در به ثمر رســاندن پروژه های 
پتروشــیمی ایفا می کند و بــا حضور مهندس 
محمدی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیش 
از هر زمان دیگری درگیر ســاخت و توســعه 
پروژه های پتروشــیمی شده که نوعی دلگرمی 
را به سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی 

در صنعت پتروشــیمی هدیه کرده است. جالب 
اینجاســت که در ابالغیه اخیــر وزیرنفت به 
بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی هــم برنامه هــا و پروژه هایی که 
به عنوان اولویت های سال 1398 شرکت ملی 
نفت ایــران در برنامه ملی اقتصــاد مقاومتی، 
معرفی شــده تا مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، »مجری این برنامه ها و پروژه ها« 
باشــد، عماًل پروژه های عملیاتی و توسعه ای 
و نه طرح های انتزاعی اســت تا اثبات شــود 
مهندس بیژن زنگنه با چشمان باز و استراتژی 
مشــخص، مدیری همچون محمــدی را در 
رأس شــرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده 
اســت. تکمیل و بهره بــرداری از مجتمع های 
پتروشیمی متانول بوشهر )فاز 1(، متانول کاوه 
و الفین ایالم، مهم ترین برنامه های مشــخص 
شــده برای پتروشیمی در سال جاری است که 
در ابالغیه وزیر نفــت به محمدی مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. اما ایــن پروژه های اولویت 
دار، تنها پروژه هایی نیست که در سال جاری، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری می کند 
و طی دو ماهی که از آغاز ســال کاری جدید 
سپری شده، مجموعه عملکردها و بازدیدهای 
دوره ای، پرحجم و چشــمگیر محمدی نشان 
می دهــد او در صدد بــه ثمر رســاندن تمام 
طرح های توسعه ای این صنعت در موعد مقرر 

است.
در  مــاه  اردیبهشــت  اواســط  در  او 
نمایشــگاه نفت تهــران، از بهره برداری از 18 
طرح پتروشــیمی تا ســال 1۴00 خبر داد که 
با بهره بــرداری از آنها تولیــد قابل فروش با 
۷0 درصد رشــد به 51 میلیون تن می رســد 
کــه به گفتــه او مصداق جهــش دوم در این 
صنعت اســت. محمدی در همــان کنفرانس 
خبری، صنعت پتروشــیمی را صنعتی کارآمد 
و اســتراتژیک توصیف کرد که به دلیل تأثیر 
آن در اقتصاد و درآمدزایــی از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. او به روشنی گفت که صنعت 
پتروشــیمی ایران یک بنگاه اقتصادی نیست، 
بلکــه نظام اقتصادی اســت و تأثیر زیادی در 
درآمد زایی دارد تا نشــان دهد اهمیت صنعت 
پتروشیمی از منظر او بویژه در دوران تحریم و 

کاهش فروش نفت تا چه حد است.
محمدی،  اولویتهای  از  یکــی  همچنین 
نیازهای صنایــع تکمیلی و محصوالت  رصد 
مورد مصرف در صنایع پایین دست پتروشیمی 
و تکمیل زنجیره ارزش است که بارها توسط او 

مورد تاکید قرار گرفته است.
البته درگیــری در پروژه های اجرایی در 
جهت حمایــت از بخش خصوصــی فعال در 
صنعت پتروشــیمی، به معنای فراموشی نقش 
باالدســتی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از 

جمله در حوزه رگوالتوری نبوده است. محمدی 
اگرچه واگذاری ها در خصوصی ســازی را کار 
درستی می داند اما به شــکل آن انتقاد دارد و 
البته خود را درگیر گذشــته نکرده و گفته که 
تمرکز شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی روی 
طراحی نقشــه توسعه پایدار صنعت پتروشیمی 
است: »وقت ما صرف تهیه نقشه راه و عاقبت 

بــه خیری صنعت پتروشــیمی و تــاب آوری 
و پایــداری صنعت خواهد شــد. البتــه بنگاه 
اقتصادی به دنبال ســودآوری است اما شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی اصرار دارد که سرمایه 
گذاری ها منتج به استفاده از نقشه کالن توسعه 

کشور باشد.«
مروری بر عملکرد محمدی فقط در کمتر 
از دو هفتــه منتهی به نهم خرداد نشــاندهنده 
حجم فعالیتهای نظارتی و مبین شــاخصه های 
عملکــردی اوســت که تالش کــرده ضمن 
اولویت بنــدی پروژه ها، نگرشــی دقیق و از 
نزدیــک – و نه صرفًا از مرکــز – به پروژه ها 
داشــته باشد. عملکرد روشنی که کم و بیش با 
همین فشردگی در طول ماههای حضور او در 
رأس NPC مشهود بوده است و البته عملکرد 
چشــمگیری که در برخی مدیرانی که ادعای 
ســبقه و سابقه در پتروشیمی را داشته اند، قابل 

قیاس نیست.
شنبه ۲۸ اردیبهشت:

آخریــن وضعیــت پیشــرفت طرح های 
اولویت دار صنعت پتروشــیمی در جلسه ای به 
میزبانی معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی 

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
رییــس جمهور چین که برای گفتگو 
با رییس جمهور روسیه هفته گذشته وارد مسکو شد، 
صراحتاً اعالم کرد: روسیه و چین توافقنامه ای امضا 
می کنند که بر اساس آن دالر از مبادالت تجاری دو 
کشور حذف و ارزهای ملی روسیه و چین جایگزین 

آن می شود.
این در حالی اســت که همزمــان با اظهارات 
رییس جمهــور چین، فرمان اجرایی دولت روســیه 
برای امضــای توافقنامه مربوط بــه انجام مبادالت 
تجــاری و بازرگانی با ارزهای ملی روســیه و چین، 
در پورتــال رســمی اطالعات حقوقی این کشــور 
منتشر شد. براســاس پیش نویس این توافقنامه که 
به عنوان ســند دولتی، مورد تأیید قرار گرفته است، 
همه پرداخت های مالی برای صادرات و واردات کاال، 
خدمات و ســرمایه گذاری مســتقیم بین مؤسسات 

اقتصادی فدراســیون روسیه و جمهوری خلق چین، 
براســاس اقدامات بین المللی و قوانین ایالتی احزاب 
با اســتفاده از روبل به عنوان ارز ملی روسیه، و یوان 
به عنوان ارز ملی چین انجام خواهد شــد. در همین 
حال، انتخاب هزینــه پرداخت و روش حل و فصل 
توســط مســئولین اقتصادی به طور مستقل توافق 
خواهد شــد. در حقیقت در 21 شهریور 139۷ حذف 
دالر از مبــادالت چین و روســیه کلیــد خورد آنجا 
که رئیس صندوق ســرمایه گذاری مســتقیم روسیه 

از شروع اســتفاده از پول های ملی به جای دالر در 
تراکنش هــای مالی بین چین و روســیه خبر داد. به 
گزارش دانش نفــت به نقل از اســپوتنیک، کریل 
دیمیتریوف گفت: یک موافقت نامه با بانک توســعه 
چین بــرای تأمین مالی بــه ارزش 10 میلیارد دالر 
امضا کرده ایم که به یــوان تخصیص خواهد یافت. 
اخیراً یک صندوق محلی که با یوان کار می کند را با 
استان هایلونگ جیانگ چین راه اندازی کرده ایم. این 
صندوق اکنون در حــال ارزیابی پروژه های مختلف 
اســت و انتظار داریم در آینده ای نزدیک نخســتین 
پروژه های ســرمایه گذاری مشــترک اجرایی شوند. 
والدیمیر پوتین- رئیس جمهور روســیه و شی جین 
پینــگ- رئیس جمهور چین دو ســال پیش توافق 
کرده بودند که با توسعه نقش تراکنش های بر حسب 
پول های ملی از وابستگی خود به بازارهای خارجی به 
ویژه دالر آمریکا بکاهند. عالوه بر آن در جریان سفر 

سال گذشته دیمیتری مدودوف- نخست وزیر روسیه 
به چین، طرفین راه های اتصال سیستم پرداخت ملی 
روسیه »میر« به چین »یونیون پی« را بررسی کردند.

هژمونی آمریکایی در خطر است
در همیــن حــال در 09 دی مــاه 1396 نیز 
خبری با این مضمون در رســانه ها پیچید که چین 
به زودی آغاز معامالت نفت خام با یوان را با تهران 
آغاز می کند. تایلر دوردن، اقتصاددان ارشــد ســابق 
بانک جهانی می خواهد کــه دالر آمریکا با یک ارز 
تک نرخی ســوپر قدرتمند جهانی جایگزین شود. از 
نظر او چنین مســاله ای ثبات بیشــتری در سیستم 
مالــی جهانی ایجاد می کنــد. او در گفتگو با بروگل 
یک اتاق فکر سیاسی در بروکسل گفت: »سلطه دالر 
آمریکا علت ریشــه ای بحران های مالی و اقتصادی 
جهانی اســت. راه حل این است که ارز ملی با ارزی 
جهانی جایگزین شود.« ادامه وضعیت فعلی نوشتن 

روی دیوار آمریکا و ادامه هژمونی دالر است. همان 
طــور که رئیس جمهور روســیه والدیمیر پوتین در 
اجالس بریکس چندی پیش گفت: »روسیه نگرانی 
کشــورهای بریکس درباره بی عدالتی جهانی مالی 
و معماری اقتصادی را بیــان می کند که توجهی به 
اقتصادهای روبه رشــد ندارد. ما آماده ایم با یکدیگر 
کار کنیم و با شرکایمان اصالحاتی در سازوکار مالی 
جهان ایجــاد کنیم تا بر هژمونی و ســلطه گرایی 
موجود غلبه کرده و محدودیتی که توســط چند ارز 
ایجــاد شــده را از بین ببریم«. همــان طور که پپه 
اسکوبار به تازگی اشــاره کرده است، برای غلبه بر 
تسلط بیش از حد تعداد محدودی ارز، راه حل سیاسی 
همان چیزی است که بریکس آغاز کرده است. آن ها 
در تــالش بــرای دور زدن دالر و در عین حال در 
حال مبارزه با دالرهای نفتی هستند. پکن آماده است 
تا بازی را آغاز کنــد. مطابق گزارش آرتی، چین به 

نکتهکلیدیسخنانمحمدی،تاکید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانشنفتشاخصههایعملکردیبهزادمحمدیدررأسNPCرابررسیمیکند؛

بهسویجهشدومصنعتپتروشیمی

بررسی شد. این دومین جلسه مشترک مدیران 
عامل هلدینگ ها و شــرکت های پتروشیمی 
پس از جلســه بهمن ماه گذشته بود که طی 
آن ضمن تشــریح موانع و چالش های فراروی 
طرح هــای اولویت دار و عوامــل بازدانده در 
مســیر توسعه صنعت پتروشــیمی، مشاوره و 
راهکارهای الزم در جهت تسهیل اجرای این 

طرح ها ارائه شد.
در این جلسه، مدیران عامل شرکت های 
گچســاران  لردگان،  ایالم،  پتروشــیمی های 
هنــگام، پاالیــش گاز بیدبلنــد، پاالیش گاز 
یــادآوران و نیــز طرح جمــع آوری گازهای 
مشعل به عنوان طرح های توسعه ای هلدینگ 
خلیج فارس با ارائه گزارش هایی روند ساخت 
و عملیاتــی طرح های در دســت اجرای این 
شــرکت ها را تشــریح کردند و مدیران طرح 
کیمیای پارس خاورمیانه و صنایع پتروشــیمی 
ســبالن از طرح های در دست اجرای شرکت 
هلدینگ پتروفرهنگ و طرح های پتروشــیمی 
میاندوآب، پــارس فنــل و دی پلیمرآرین از 
طرح های زیر مجموعه شرکت هلدینگ باختر 
و نیز طرح های پلیمرپادجم و صنایع پتروشیمی 

مسجد سلیمان از طرح های عملیاتی صندوق 
بازنشستگی کشوری هر کدام به طور جداگانه، 
توضیحاتــی از وضعیت پیشــرفت پروژه ها و 
مسائل و مشــکالت طرح های ذکر شده ارائه 

دادند.

مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی هم در این جلســه، ضمن تاکید 
بر لزوم شــتاب در ســاخت طرح های اولویت 
دار صنعت پتروشــیمی، اظهارکرد: شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در مســیر شناسایی 
و رفع موانــع و چالش های موجــود پروژه ها 
حداکثر همکاری و پیگیــری را انجام خواهد 
داد. اما نکته کلیدی ســخنان محمدی، تاکید 
او بر جهش دوم صنعت پتروشــیمی بود؛ آنجا 
که گفــت: بی تردید می توان بــا هم افزایی، 
انطباق و همدلی شــرکت ها و هلدینگ های 
پتروشیمی، روند تحقق »جهش دوم« صنعت 
»پیشرو پتروشیمی« را با راه اندازی طرح های 
نیمه تمام و افزایش ظرفیت این صنعت عملی 

کرد.
سه شنبه 3۱ اردیبهشت:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی از روند ســاخت چند 
طرح توســعه ای صنعت پتروشــیمی از جمله 
اتیلن گالیکول پارس فنل، دی  پتروشــیمی 
پلیمرآریــن و پتروپاالیش کنــگان در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس )عســلویه( بازدید 
کــرد و درجریان آخرین مراحل ســاخت این 
طرح ها قرار گرفت. او در جریان این بازدیدها 
بر لزوم شتاب در روند ساخت این طرح ها و نیز 
رفع برخی مشــکالت و موانع پیش روی اجرا 
تاکید کرد و مدیــران عامل طرح های درحال 
ساخت نیز گزارشــی از آخرین روند ساخت و 
تکمیل این طرح های توسعه ای را ارائه کردند.

چهارشنبه یکم خرداد:
بهزاد محمدی مدیر عامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی از طرح پتروپاالیش کنگان، 
یکــی از بزرگترین طرح هــای تأمین خوراک 
صنعت پتروشیمی بازدید و سپس در جلسه ای 
با حضور مدیران ارشــد این پروژه شرکت کرد 
و گفت: این طرح بزرگ و ارزشــمندی است 
کــه گاز خروجی فاز 12 پــارس جنوبی را را 
جداســازی و تفکیــک کــرده و 3.5 میلیون 
محصــول دارای ارزش افــزوده بــاال برای 
خوراک صنعت پتروشــیمی فراهــم می کند. 
پروژه ای خوش ســاخت که ســبک ساخت 
پروژه، یکنواختی در تکمیل پروژه و همچنین 
وجــود تجهیزات با کیفیت از نکات برجســته 

طرح پتروپاالیش کنگان است.
چهارشنبه هشتم خرداد:

بهزاد محمدی در جلسه هماهنگی توسعه 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، حمایت همه 
جانبه NPC از سرمایه گذاران در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی را اعالم کرد و گفت: از 
سرمایه گذاران در طرح های توسعه ای منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی بــا هدف تکمیل 
زنجیره ارزش حمایت همه جانبه می کنیم. او 

گفت که باید در منطقه ماهشــهر نگاه توسعه 
محور نهادینه شــود و در این مسیر از سرمایه 
گذاران در این منطقه اســتقبال می کنیم. باید 
برخی مشــکالت حضور سرمایه گذاران را به 
ویژه در منطقه ماهشــهر مرتفع کرد تا بتوانیم 
توســعه هاب دوم ماهشــهر را محقق کنیم. 
محمدی در آن جلسه هم به نقش مهم صنایع 
پایین دســتی و تولید محصوالت نهایی تاکید 
کــرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش و توجه به 
صنایع تکمیلی می تواند ارزش افزوده مطلوبی 

را به همراه داشته باشد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت 
ملــی صنایع پتروشــیمی همــان روز و قبل 
از آن جلســه هماهنگــی، در جریان بازدید از 
چند طرح و مجتمع پتروشــیمی در ماهشــهر 
بر لزوم کار کارشناســی و دقیــق در اجرای 
پروژه نوسازی اســکله ها تاکید کرد. او در آن 
روز از طرح ترمیم، بازســازی و استانداردسازی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  صادراتی  اســکله های 
پتروشــیمی، طرح شــیرین ســازی مجتمع 

پتروشیمی بوعلی، طرح پتروکیمیای ابن سینا، 
طرح پتروناد و مجتمع پتروشیمی مارون بازدید 
کرد و درجریان آخریــن وضعیت فعالیت این 
طرح های توســعه ای منطقه قرار گرفت. او در 
جلســه ای که در پتروشیمی مارون برگزار شد 

شرکت کرد.
پنجشنبه نهم خرداد:

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی گفت: طرح جامع توسعه صنایع 
پایین دســتی پتروشــیمی در این شرکت در 
حال تدوین اســت. بهزاد محمدی در آیین 
آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشــیمی سنقر 
کرمانشــاه با بیان اینکه یکــی از مهمترین 
برنامه های ویژه وزارت نفت توســعه صنایع 
پایین دســتی پتروشیمی اســت، اظهار کرد: 
ساخت این طرح متناســب با شرایط منطقه 
برنامه ریــزی و اجرا می شــود و امیدواریم با 
تالش هلدینگ خلیج فــارس در بازه زمانی 
12-1۴ ماه شــاهد بهره برداری از این طرح 
باشیم. وی، پتروشــیمی را صنعتی جذاب و 

رو بــه جلو در دنیا معرفــی کرد و گفت: این 
صنعت در حال رشــد، دارای تنــوع و تعدد 
محصوالت پتروشــیمی است و با استفاده از 
فناوری های نو در ایــن صنعت می توانیم با 
شتاب بیشتری در مسیر توسعه حرکت کنیم. 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
با اشــاره به اینکه رشد ســاالنه نفت خام در 
جهان یک درصد است و این رقم در صنعت 
پتروشیمی تا 9 درصد است، ادامه داد: حجم 
تجارت صنعت پتروشــیمی در جهان ساالنه 
3800 میلیارد دالر اســت که ما نیز با توجه 
به ذخایر سرشار نفت و گاز می توانیم صنعت 
پتروشیمی کشور را با شتاب بیشتری توسعه 
دهیــم. محمدی تصریح کــرد: چهار عنصر 
خوراک، دانش و فناوری، سرمایه و بازار برای 
ایجاد یک طرح از مهمترین عوامل به شمار 
می آید و از این رو ما نیز برنامه گذاری جامع و 
مفصلی را با هدف تحقق جهش دوم صنعت 
پتروشــیمی با توجه به تنوع خوراک های در 

دسترس، انجام داده ایم.

زودی آغاز معامالت نفت خام با یوان را آغاز می کند. 
تهران و پکن به دنبال راهی هستند تا استفاده از دالر 
آمریکا را کنار بگذارند و ارز دیگری را جایگزین کنند. 
روزنامه اقتصادی انگلیسی زبان تهران با نام فایننشال 
تریبون هم روی این مساله تاکید کرده است. مساله 
جایگزین کردن دالر در دیدار میان مقامات سیاسی و 
رهبران چینی و ایرانی نیز مطرح شد. ولی اهلل سیف، 
رئیس وقت بانک مرکزی ایران گفته است: »توافق 
دوجانبه پولی ریالـ  یوان می تواند نقش قابل توجهی 
در افزایش حجم تجارت بین دو کشور ایفا کند. یک 
ســری مذاکرات میان روســای بانک های ایرانی و 
چینی در این زمینه انجام شده است.« تهران هدف 
حذف دالر در تجارت هایش را دنبال می کند و تالش 
دارد تا توافقات دوجانبه ارزی را با برخی از کشــورها 
به راه بیندازد. در همین حال، چن، از مقامات بانکی 
چین گفت که ایــران و چین باید معامالت و روابط 

بانکی خود را گسترش دهند و همچنین روی مساله 
ناعادالنه بودن سیســتم مالی موجود تاکید می کند. 
او معتقد است که این سیســتم به سود کشورهایی 
محدود اســت و چنانچه این سیستم ناعادالنه کنار 
گذاشته شود کشــورهای بیشتری بهره مند خواهند 
شــد. او گفت: »ما می توانیم از تجربیات کشورهای 
اروپایــی در ایجاد یورو به عنوان ارز مشــترک بهره 
ببریم. یورو ارزی اســت که توسط یک کشور اداره 
نمی شود. اما تا آن زمان الزم است که ظرفیت های 
موجود را گسترش دهیم و روابط بانکی خود را بهبود 
ببخشیم.«همانطور که فدریکو پیراچینی گفته است؛ 
تا چند دهه قبل هر گونه ایده ای درباره دورماندن از 
دالر نفتی به عنوان تهدید مستقیم هژمونی جهانی 
ایاالت متحده دیده می شــد که می توانست با پاسخ 
نظامی مواجه شود. در سال 201۷ و با کاهش اعتبار 
ایاالت متحــده و جنگ هایی که این کشــور علیه 

کشــورهای کوچک تر به راه انداخته در کنار افزایش 
قدرت نظامی و اقتصادی کشــورهایی مانند روسیه، 
چین و ایــران و رکود اقتصادی سیســتم مبنتی بر 
دالر، صحبت از کنار گذاشــتن دالر تبدیل به امری 
عادی شده است. در سال های اخیر برای بسیاری از 
کشورها روشن شده که مقابله با آمریکا تنها راه حل 
موجــود برای در امان ماندن از ســقوط امپراطوری 
آمریکا اســت. به ایــن ترتیب باید سیاســت هایی 
را در نظر گرفــت که به تدریــج دالر آمریکا کنار 
گذاشته شود. این مساله همچنین به محدود کردن 
ظرفیت های نظامی ایاالت متحده منجر شــده و به 
ایجاد ابزارهای جایگزین در عرصه اقتصادی و مالی 
منجر خواهد شــد که در نهایت تسلط واشنگتن را 
از بین خواهد برد. این اســاس اســتراتژی روسیـ  
چینی ـ ایرانی اســت تا ایاالت متحده را در اوراسیا 
تبدیــل به موجودیتی بی ربط کند، بر این اســاس، 

حــذف دالر برای پکن، مســکو و تهران تبدیل به 
اولویتی اســتراتژیک شــده اســت. حذف دالر به 
معنای محدود کردن امپریالیســت ایاالت متحده و 
کاهش عوامل بی ثبات کننــده جهانی خواهد بود. 
بدون قدرت نظامی ایاالت متحده و قدرت تحمیلی 
دالر آمریکا، چین، روســیه و ایران قدمی مهم برای 
تغییــرات در نظم جهانی برخواهند داشــت. ایاالت 
متحده با سیاســت هایی همچون حــذف ایران از 
سیستم ســوئیفت و ایجاد تحریم علیه کشورهایی 

همچون روســیه، ایران و ونزوئــال در واقع به پای 
خودش شــلیک کرده اســت. این مسائل همچنین 
باعث می شود که همکاری روسیه و چین بیشتر شده 
و تالش آنها برای اســتخراج، خرید و ذخیره سازی 
طال بیشتر شود تا سیســتمی در برابر سیستم دالر 
ایاالت متحده به پا کنند. در حالی که این شــایعات 
شنیده می شود که بانک فدرال ایاالت متحده دیگر 
طالی بیشــتری ذخیره نمی کند. دیگر این یک راز 
نیست که مسکو و پکن از طال به عنوان پشتوانه ای 
در برابر دالر اســتفاده می کنند و به این وســیله به 
دنبال ســقوط دالر هســتند. به همــه این ها باید 
کشورهای دیگری را اضافه کرد که به دنبال ایجاد 
یک محیط غیردالری برای جایگزینی سیستم های 
مالی موجود هســتند. برای کشورهایی مانند چین، 
ایران و روســیه از بین بردن سیستم دالر به اولویت 

اول تبدیل شده است.
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نگاه

حدود5۰درصدازمراجعینبهمتخصصینغدد
اختاللتیروییددارند

تیرویید قلب دوم بدن است و ترشح هورمون های آن به طور مستقیم 
در ســوخت و ســاز بدن اهمیت دارد ، 50 درصد از بیماران مراجعه کننده به 
متخصصین غدد بیمارانی هستند که اختالالت تیرویید دارند، نژادو کمبود ید 
در ایران بیشترین دلیل ابتال است . اینها بخشی از صحبت های دکتر مهرناز 
ایمانی فوق تخصص بیماری های غدد بیمارســتان نفت اســت که در روز 

جهانی تیروید با وی گفت وگو شده است که درادامه می آید . 
-   عوامل  ایجاد مشــکالت  تیرویید  چیســت وچند نوع  اختالل  و 

بیماری به  نوع کار کرد این غده پروانه ای شکل برای فرد وجود دارد؟
کم کاری تیروئید یا هیپوتیروئیدیسم)Hypothyroidism( یکی از شایع 
ترین بیماری های غدد درون ریز محســوب می شــود. در این بیماری، غده 

تیروئید نمی تواند به اندازه نیاز بدن هورمون های تیروئیدی تولید کند.
 هورمون های تری یدوتیرونین )T3( و تیروکسین )T۴( وظیفه تنظیم 
مصرف انرژی، تولید گرما و رشــد بدن را برعهــده دارند. عالئم اصلی کم 
کاری تیروئید شامل: ضعف و خستگی، خواب آلودگی، عدم تحمل به سرما، 
کاهــش تعریق، افزایش وزن، درد مفاصــل و عضالت، اختالالت قاعدگی، 

ورم صورت هستند.
 مصرف ناکافی ید، سلنیوم، کمبود ویتامین D، آلودگی هوا، قرار گرفتن 
در معــرض تابش های رادیواکتیو، افزودنی ها و نگهدارنده های موادغذایی، 
ســیگار، از جمله علل اصلی بروز اختالل در عملکرد غده تیروئید محســوب 

می شوند.
 بیماری خودایمنی تیروئیدیت هاشــیموتو، پرتودرمانی در ناحیه گردن 
درمــان با ید رادیواکتیو، جراحی غده تیروئیــد، مقدار کم ید در رژیم غذایی، 
مصــرف برخی از داروها از جمله آمیــودارون، لیتیوم، اینترفرون آلفا از جمله 

دالیل بروز کم کاری تیروئید محسوب می شوند.
 پر کاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیســم )Hyperthyroidism( وضعیتی 
اســت که غده تیروئید اقدام به تولید و ترشــح بیش از اندازه هورمون های 
تیروئیدی می کند. ترشــح بیش از انــدازه هورمون های T3 و T۴ منجر به 
ضربان نامنظم قلب، کاهش وزن، تعریق زیاد، عدم تحمل به گرما، ریزش مو، 
اضطراب، عصبانیت، لرزش و بیقراری، برجســته شدن چشم ها، نازک شدن 

پوست، مشکل خواب می شود.
 بیماری خودایمنی گریوز، التهاب تیروئید )تیروئیدیت(، برآمدگی های 
غده تیروئید، زایمان، مصرف بیش از حد ید )شــامل نوشیدنی و موادغذایی 
حاوی ید(، داروهای تیروئید، از جمله دالیل بروز پر کاری تیروئید محســوب 

می شوند.
 در مواردی بارداری منجر به تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی در بدن 
زنان می شود که بر عملکرد تیروئید تأثیر می گذارند. انجام آزمایش تیروئید 
در دوران بارداری می تواند مشکل احتمالی کم کاری تیروئید مادر را مشخص 

کند.
 زایمان زودس، ســقط خود بخود، مرگ داخل رحمی جنین، تولد نوزاد 
نارس، تولد نوزاد با وزن کم، نارســایی قلبی در مادر، فشــارخون بارداری و 
مســمومیت بارداری، بروز بیماری تیروئید در جنین و نوزاد، بیماری قلبی در 

جنین و نوزاد، عوارض پرکاری تیروئید در دوران بارداری هستند.
 زایمان زودرس، سقط )بخصوص در سه ماهه اول بارداری(، جدا شدن 
زودرس جفت، مرگ داخل رحمی جنین، بروز اختالالت شــناختی و عصبی 
در جنیــن، تولد نوزاد نارس، بروز بیماری تیروئیــد در جنین و نوزاد، افزایش 
میزان سزارین، خونریزی پس از زایمان، عوارض کم کاری تیروئید در دوران 

بارداری محسوب می شوند.
 تغذیه مناســب با میزان کافی ید، از طریق مصرف انواع ماهی، میگو 
و دیگر آبزیانو همچنین مقدار توصیه شده نمک یددار، ضامن سالمت جنین 

و مادر باردار است.
کم کاری تیروئید در نوزادان دارای چه عوارضی است؟

 شایع ترین علت کم کاری مادرزادی تیروئید، اختالل در تکامل کامل 
یا نســبی غده تیروئید یا جایگزینی نامناسب تیروئید در دوران جنینی است. 
زردی ادامه دار، وزن زمان تولد بیش از ۴ کیلوگرم، کم اشتهایی و شیر خوردن 
ناکافی، کاهش درجه حرارت بدن، کم تحرکی و حرکات آهسته، یبوست، آپنه 
)قطع تنفس( و تنفس صدا دار، از نشــانه هــای کم کاری مادرزادی تیروئید 
در اوایل نوزادی اســت. کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان اگر ســریعا 
تشــخیص و درمان نشود، باعث عقب ماندگی ذهنی، کوتاهی قد، ناشنوایی، 
بیماری های مغزی و عصبی و عقب ماندگی رشد جسمی می شود. آزمایش 
غربالگری برای کم کاری مادرزادی تیروئید، ساده ترین روش برای تشخیص 
این اختالل محسوب می شود که شامل گرفتن نمونه خون از پاشنه نوزاد در 

چند ساعت نخست پس از تولد است.  
آیا  می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد؟

 بــا توجه به اینکه ایــن بیماری یک بیماری مولتی فاکتور اســت  و 
مشــخصا  نمی توان علت خاصی را درایجاد این بیماری موثر دانســت غیر 
ازجنبــه ارثی و ژنتیک ؛ بیمارانی که بیماری تیرویید آنها جنبه ارثی داشــته 
باشــد بایدهمیشه کنترل شــوند و تحت درمان  باشند؛  البته باید تاکید کنم 
که بیماری های اختالالت  تیرویید  بیماری های قابل درمان و قابل کنترل 
هســتند  و تشــخیص و پیگیری به موقع آنها از اهمیت  ویژه ای برخوردار 
اســت و درمان هــای دارویی  دراغلب موارد  کمک کننده اســت به عنوان 
مثال مصرف داروی لیوتروکسین درزمان بارداری و شیردهی نیز مانعی ندارد.

همچنین استفاده از مولتی ویتامین هایی  که حاوی ید هستند در زنان ومردان  
وبرای افراد  باردارکه نیاز بیشــتری دارند  دوزهای  150 میکرو گرم به باال 
توصیه می شود که در  این خصوص برای بانوان قرص یدوفولیک تجویزمی 
شود. از دیگر موارد کنترل بیماری کم کاری تیرویید، تاکید بر استفاده از نمک 

ید دار است  نقش موثری دردرمان  و جلوگیری از بروز بیماری دارد.
-روند درمان بیماری تیرویید به چه شکل است؟

 معموال براســاس معاینات اولیه وآزمایشــات آزمایشــگاهی   درمان 
 اولیه شــروع می شــود  و در مواردی  که  احتمال  ســرطان تیرویید که از  
گره های تیروییدی  ایجاد می شود  وجود داشته باشد، مراحل  معاینه اولیه ، 
سونوگرافی، ابعاد توده نمونه برداری  و براساس  پاتوبیولوژی بیمار جراحی  یا  

تحت درمان دارویی قرار می گیرد.

بهداشت و 
درمان

فعالیت۳5مرکزمشاورهبهداشتودرمانصنعتنفتدرسطحکشور
ســازمان  مدیرعامــل 
بهداشت و درمان صنعت نفت از فعالیت 
3۵ مرکز مشــاوره در سطح کشور خبر 
داد و گفت: تکلیف وزارت نفت در برنامه 
ششم توســعه ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی در مناطــق میزبان پروژه های 

توسعه ای صنعت نفت است. 
دکتر حبیب اله ســمیع، بعدازظهر 
در  )هشــتم خردادمــاه(  چهارشــنبه 
نشست شورای سیاستگذاری چهارمین 
صنعت  اجتماعی  مســئولیت  همایش 
نفت با بیان این کــه از جمله نیازهای 
اساســی مردم بومی هر منطقه، ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســت، 
گفــت: هم اکنون 35 مرکز مشــاوره 
از ســوی سازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت در سطح کشور فعال است 
که محــور اصلی فعالیــت این مراکز 

برای  بنیان خانواده  مشــاوره، تحکیم 
حل مشکالت و چالش های موجود در 

مناطق همجوار نفتی  است.
وی بر ضرورت انجام مســئولیت 

اجتماعی از سوی وزارت نفت در برنامه 
ششم توسعه تاکید و اظهار کرد: طبق 

این برنامه وزارت نفت موظف اســت 
در مناطقی که فعالیت های توســعه ای 
انجام می دهد نســبت به ارائه  خدمات 
بهداشــتی و درمانی به مــردم بومی 

منطقه اهتمام ویژه ای داشته باشد.
و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
درمان صنعت نفت بــا بیان اینکه در 
حوزه بهداشــت و درمــان اقدام های 
درخــور توجهی انجام شــده اســت، 
خواســتار درنظر گرفتــن زمانی برای 
بیان مشــکالت و چالش های پیرامون 
حوزه بهداشــت و درمان مناطق نفتی 
در همایش چهارم شــد و تاکید کرد: 
باید قــدری عنوان محورهای همایش 
چهارم مسئولیت اجتماعی، شفاف تر و 
روشن تر شده و جایگاه مشخصی برای 
ارائه فعالیت های بهداشــتی و درمانی 

لحاظ شود.

هدف  بسته های خدمتی پزشکی خانواده ، پيشگيری و کنترل عوارض بيماری است 

56درصد جمعيت باالی18سال اضافه وزن دارند 

مــا بدنبال ارائه بســته های 
خدمتی در حوزه پزشکی خانواده  هستیم که 

عوارض بیشتری از بیماری ها را کنترل کند.
دکتر طاهره جعفری رییس ســالمت 
خانواده ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت  با اشاره به پیش رو بودن این سازمان 
در حوزه سالمت گفت : ، سالهای متمادی 
اســت که طرح پزشــک خانواده در مراکز 
درمانی سراســر کشور به اجرا درآمده و گام 
مهمی در ارتقای سالمت جامعه طبی تحت 

پوشش برداشته است. 
وی افــزود : ایــن ســازمان متولی 
سالمت خانواده بزرگ صنعت نفت است و 
انتظار می رود با ارائه بسته خدمتی متفاوت، 
کیفیــت زندگی را افزایــش دهد در همین 
راســتا برای آموزش تیم ســالمت خانواده 

برنامه های متنوعی اجرا شده است .
رییــس ســالمت خانواده ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت بیان داشت: 
در حال حاضر 6۴ مرکز پزشــکی خانواده 
فعال در ســطح مناطــق داریم  و هدف ما 
عالوه بر شناسایی زودهنگام ریسک فاکتور 
و عوامل بیماری های مخاطره آمیز سالمت 
این اســت تا خانواده محتــرم صنعت نفت 
کمتر در معرض ایــن عوامل قرار بگیرند ، 
و ایــن  ام محقق نمی شــود مگر با  ارائه 

بسته های خدمتی در حوزه پزشکی خانواده 
که عوارض بیشتری از بیماری ها را کنترل 

کنند.
وی بــا تاکید بر رســیدن بــه نقطه 
ثبات در شناســایی بیماری های مزمن غیر 
واگیردار اظهــار کرد: در مقایســه به آمار 
کشــوری در حوزه کنترل بیمــاری  های 
دیابت،اختــالل لیپد و فشــار خــون  باال 

وضعیت مطلوبی داریم.
دکتر جعفری ادامه داد : در حال حال 
حاضر دغدغه وزارت بهداشــت ، درمان و 
آموزش پزشکی با اجرای پویش فشار خون 
شناسایی بیماران اســت اما خوشبختانه در 
این حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت از ســال گذشــته گام هــای موثری 
برداشــته  و عالوه بر شناســایی بیماران  
دارای فشــارخون بــاال ، در جهت  کنترل 
بیمــاری و کاهش عــوارض آن  اقدامات 

مطلوبی انجام داده است
رییــس ســالمت خانواده ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت  تصریح کرد 
: ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
کنترل ریســک فاکتورهــای قلبی عروقی 
شــامل دیابت، افزایش فشــارخون، چربی 
خون )هایپرلیپدمــی( و افزایش وزن را در 
اولویت های برنامه های پزشک خانواده مد 

نظر قرار داده است.
وی اذعان داشــت : بــه 65 درصد 
کنترل در شاخص های بیماری های مزمن 

رسیدیم و اقدامات کنترلی انجام میشود.
دکتــر جعفری با اشــاره بــه اجرای  
دستورالعمل کنترل فشار خون با معیار های 
جدید گفت : در سال 9۷ در برنامه تشخیص 
و کنترل بیماری لیپد و فشار خون متناسب 
با دستورالعمل های روز دنیا تحولی صورت 
گرفت ، این دســتورالعمل  امسال جدی تر 
پیگیری میشود  و جلساتی از طریق ویدیو 

کنفرانس از ابتدا سال برگزار شده است
رییــس ســالمت خانواده ســازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت  افزود : در 

ســال 9۷ ارزیابی ریســک فاکتور بیماری 
قلبــی – عروقی برای جمعیــت 5۴ هزار 
نفری در پزشــکی خانواده صورت گرفت ، 
کــه نزدیک به 5 هزار نفــر از این جمعیت 
باالی 20 درصــد خطر ریســک ابتال به 

بیماری قلبی – عروقی را دارا هستند.
وی ادامــه داد :  ایــن پویش موجب 
شــد که بیماران دارای ریســک خطر باال 
شناســایی و برنامه های سالمت محور به 
آنان ارائه شــود تا از بروز حادثه و بیماری 

جدی جلوگیری شود.
دکتــر جعفری اظهار کــرد : یکی از 
برنامه های حوزه پزشــکی خانواده سازمان 
در ســال 98 عالوه بر  شناسایی  بیماری ، 

مداخله و مراقبت هم است .
رییــس ســالمت خانواده ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت   خاطر نشان 
کرد : در سال گذشــته   با رویکرد عدالت 
محوری ســالمت بدنبال تهیه لیســتی از  
افراد پر هزینه در حوزه درمان غیر مستقیم 
بودیم  تا بتوانیم رســالت خود را بر  اساس 
اصول عدالت در سالمت که بیان می نماید 
آنکه بیماری جدی تری دارد نیازکند توجه 
و مراقبت بیشتری است از طریق فراخوان 
آنــان ، ارزیابــی کامل از ســالمت فرد و 
خانواده وی صورت پذیرد و بر همین اساس  
معاینات دوره ایی ویژه برای افراد مبتال به 
بیماری هایی که موجب ناتوانی  می شــود 

هم انجام میگیرد.
رویکرد نوین دیگری که در ســالمت 
خانواده با مشارکت سالمت کار و شرکت ها 
در دستور کار قراردارد ، دعوت افراد شاغل  
دارای ریســک باالی ســالمتی به مراکز 
ســالمت خانواده جهت کنتــرل بیماری با 
مشارکت  دادن خانواده های آنان در برنامه 
مراقبتی اســت و در نهایــت موضوع مورد 
توجه در ســال جاری دعوت از زنان شاغل 
جهــت مراجعه به مراکز ســالمت خانواده 
بــرای دریافت کامل تــر برنامه مراقبتی و 

پیگیری بیماری های آنان می باشد

بزرگی گفت: ۵۶  دکتر عباس 
درصد جمعیت باالی ۱۸ سال تحت پوشش 
درمان صنعت  و  بهداشــت  پزشک خانواده 
نفت گچســاران دچار چاقــی و اضافه وزن 

هستند. 
بهداشت  خانواده  پزشک  تیم  مسئول 
و درمان صنعت نفت گچســاران در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رســانی این 
مرکز اضافه کرد : در ســال هــای اخیر با 
تغییر در نوع مواد غذایی و مصرف بی رویه 
برخی مواد غذایی پرکالری و همچنین کم 
تحرکی شــاهد افزایش اضافه وزن و چاقی 

در جمعیت کشور هستیم.
وی افزود : برای سنجش تناسب وزن 
باید با استفاده از محاسبه توده بدنی وزن را 
بر اندازه قد تقسیم کرد که اگر این شاخص 
زیر18.5باشــد فرد الغر ، تا 25 استاندارد ، 
بین 25تا 30 دارای اضافه وزن و باالی 30 

به معنای چاقی فرد است. 
دکتر بزرگی در ادامــه آمار مبتالیان 
به چربی خون در جمعیت باالی 18 ســال 
را 18درصــد ، مبتالیان به فشــار خون را 
16درصد و همچنین آمــار جمعیت باالی 
18ســال مبتال به دیابت را حدود 8 درصد 

اعالم کرد.
درصد جمعیت تحت پوشش پزشک 

خانواده چربی خون دارند
دکتر بزرگــی ادامه داد : بر اســاس 
پیمایش بررســی عوامل خطــر غیرواگیر ، 

18درصد جمعیت تحت پوشــش پزشــک 
خانواده بــه چربی خون و کلســترول باال 

مبتال هستند.
وی بــا بیان اینکه کلســترول نرمال 
کمتــر از 200 میلــی گرم بر دســی لیتر 
اســت ، یادآور شــد : چربی بــاالی خون 
یکــی از عوامــل خطــرزا بــرای ابتال به 
 بیماری های قلبی عروقی و ســکته قلبی

 است .
بهداشت  خانواده  پزشک  تیم  مسئول 
و درمــان صنعــت نفت گچســاران گفت 
: کلســترول باالی خون بــه خودی خود 
عالمتی نــدارد و حتی اگر میــزان آن در 
خون بسیار باال باشــد عالئم خاصی ندارد 
بــه همین دلیل تمامی افراد باید به صورت 
منظــم میــزان چربی خون خــود را مورد 

سنجش قرار دهند.
شناسایی یکهزار و ۹74فرد مبتال به فشار 

خون باال
دکتر بزرگی اظهار داشت : 16 درصد 
از جمعیت 12 هــزار و 15۴ نفر باالی 18 
سال تحت پوشش پزشک خانواده بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران دارای فشار 

خون باال هستند.
وی با بیــان اینکه یکهزار و 21نفر از 
این تعداد خانم و 953نفر مرد می باشــد ، 
گفت : فشارخون باال در واقع همان نیروی 
خون اســت که بر رگ ها وارد می شــود ، 
قلب خون را به درون رگ ها پمپ می کند 
و به این ترتیب خــون در تمام بدن حمل 

می شود. 
وی ادامــه داد : افــرادی کــه بــه 

فشــارخون بــاال مبتال هســتند باید برای 
کنترل این بیماری مصرف نمک را کاهش 
داده ، فعالیت بدنی منظم داشته و دخانیات 
مصرف نکنند. مسئول تیم پزشک خانواده 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 
افزود : بیماران مبتال به فشارخون باال باید 
روزانــه از مواد غذایی موجود از جمله نان و 
غالت ، میوه ها ، سبزیجات ،  شیر و لبنیات 
و پروتئین ها به مقدار توصیه شده از سوی 

پزشک مربوطه مصرف کنند. 
توصیه می شــود  افزود:  دکتربزرگی 
افراد مصرف غذاهای کنسروی و غذاهای 
آماده که در خارج از منزل تهیه می شــوند 
را محدود کرده و غذاهایی با حداقل چربی 
ترانس و اشباع را برای مصرف انتخاب و از 
غذاهای سرخ شده ، گوشت های پرچرب ، 
کیک ها ، کلوچه ها و شــیرینی خامه ای که 

چربی باال دارند ، پرهیز کنند. 
درصد خانواده های صنعت نفت گچساران 

زیر پوشش پزشک خانواده قرار دارند
دکتر بزرگی جمعیت تحت پوشــش 
پزشک خانواده بهداشــت و درمان صنعت 
نفت گچســاران را1۴هزار و6۴5 نفر اعالم 
کرد و گفت : از ایــن تعداد۷هزار و500نفر 

خانم و۷هزار و112نفر مرد می باشد.
وی ادامــه داد : 10هزار و 805نفر از 
آمار مذکــور مربوط به کارکنان شــاغل و 
افراد تحت تکلف آنهــا و 3هزار و ۷50نفر 
مربوط به کارکنان بازنشســته صنعت نفت 

گچساران می باشد.
وی بیشــترین آمــار جمعیتی تحت 
پوشش پزشک خانواده را مربوط به رده ی 
سنی 18ســال به باال با12هزار و15۴نفر و 
کمترین را مربوط به جمعیت سنی0تا۷سال 

با یکهزار و 13 نفر اعالم کرد.
بیش از ۵۲هزار مراجعه به تیم پزشک 

خانواده صورت گرفت
بهداشت  خانواده  پزشک  تیم  مسئول 
و درمان صنعت نفت گچســاران گفت : در 
سال گذشــته 52هزار و 623نفربار مراجعه 
به تیم پزشــک خانواده بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچساران صورت گرفته است.

دکتــر بزرگــی افــزود : 32هــزار و 
۴۴3نفــر بــار از این مراجعــات مربوط به 
شــاغلین و 20هزار و 180نفــر بار مربوط 
 به بازنشســته گان و خانــواده ی آنها بوده

 است.
مشارکت ۶ پزشک عمومی در طرح پزشک 

خانواده 
بهداشت  خانواده  پزشک  تیم  مسئول 
و درمان صنعت نفت گچســاران گفت : در 
طرح پزشــک خانواده 6 پزشــک عمومی 
مشــارکت دارند و مردم از بین آنها پزشک 

خانواده خود را انتخاب می کنند.
وی خاطرنشــان کرد : طرح پزشک 
خانواده از ســال82در بهداشــت و درمان 
صنعت نفت گچســاران شروع به کار کرده 

است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

زنگنهوبابکزنجانی؛نماد۲نگرش
علیرضا سلطانی

در گرماگرم تحرکات سیاســی ایران و آمریکا، برجسته شدن 
هم زمان و در کنار هم نام بیژن زنگنه )وزیر نفت( و بابک زنجانی 
)بدهکار نفتی( در فضای رســانه ای و مجــازی، تعجب برانگیز و 
درخور تأمل بود؛ تعجب از اینکه نام یک مقام رســمی کشــور در 
کنار یک مجرم اقتصادی برده می شود و قابل تأمل از این نظر که 

مقایسه این دو، چه اهداف پنهانی برای طراحان آن دارد.
واقعیت این است که جریان هایی در کشور از زمان بازگشت 
دوباره تحریم های نفتی آمریکا، بــا اهداف مختلفی قصد حضور 
فعال در حوزه فروش نفت ایران را دارند، اما ســاختار این صنعت 
و مدیریت زنگنه، امکان و فرصت آن را نمی دهد. تا چندی پیش 
عمده فشارها برای بازشدن راه های حضور، غیرآشکار و نهان بود. 
بی نتیجه بودن این راه های نهان ســبب شد جریان های مذکور به 
سوی فشارهای آشکار و علنی که عمدتًا سیاسی و رسانه ای است، 
روی آورند. این جریان ها بعضًا برای لوث کردن ماجرا و تقلیل آن 
به مسائل حتی کوچک و شخصی، در آخرین گام بعد استیضاح و 
نامه نگاری ها، تالش کردنــد بابک زنجانی را با وجود محکومیت 
قطعی در دادگاه، در مقابل زنگنه قرار دهند تا هم زنگنه را تخریب 
کننــد و هم به تطهیر بابک زنجانی بپردازند و از آن یک قهرمان 
بســازند. اما این تنها روی ماجراست؛ پشت ماجرا تقابل دو جریان 
مدیریتی و سیاســی اســت که زنگنه و بابــک زنجانی می توانند 
نمادهای آن در نظام مدیریتی کشور و به ویژه در شرایط مدیریت 
بحران کنونی باشند. این نمادها را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1- یکی از مشــکالت و چالش های اساسی و کنونی صنعت 
نفت، فســادهای مالــی و اقتصادی برجای مانده از دور پیشــین 
تحریم هــای نفتی اســت. فقط در یک پرونده موســوم به بابک 
زنجانی، رقم اسمی سه میلیارد یورویی از منابع مالی صنعت نفت 
از بین رفته اســت. این رقم، پرونده بابــک زنجانی را به عنوان 
بزرگ ترین پرونده فســاد مالی در تاریخ ایران مطرح کرد، اما این 
پرونده یک روی دیگــر دارد و آن قاطعیت زنگنه، وزیر نفت، در 
اعــالم و پیگیری جدی آن با وجود همه فشــارهای سیاســی و 
اقتصادی در طول ســال های گذشته است. زنگنه از زمان حضور 
در صنعت نفت از ســال 92 عالوه بر اینکه گره کیسه فسادهای 
گذشته را باز کرد، سد محکمی در برابر روندهایی شد که به فساد 
در صنعت نفت عادت کرده و به دنبال تداوم آن بودند. بازگشــت 
دوباره تحریم ها امید جریان هایی را برای بازگشت به صنعت نفت 
به بهانه دورزدن تحریم ها زنده کرد اما مقاومت زنگنه در برابر این 

جریان تاکنون مانع از کاسبی آنها شده است.
2- یکی از ویژگی ها مدیریت کنونی صنعت نفت، توســعه 
نظام مند و باقاعده صنعت نفت اســت. صنعــت نفت بزرگ ترین 
حوزه اقتصادی ایران اســت که خوب یا بــد، زندگی 80 میلیون 
ایرانی فعاًل به آن وابســته اســت. اگرچه در عمر 110 ساله این 
صنعت، کمتر نگاه و راهبرد توســعه ای بر آن حاکم بوده اســت و 
همین مســئله سبب آسیب پذیری آن شــده، اما واقعیت آن است 
اقتــدار و قدرت ایران تــا حد زیادی به اقتــدار اقتصادی، فنی و 
مدیریتی صنعت نفت وابسته است. بنابراین نباید اجازه داد فشارها 
و چالش هــای موقت و کوتاه مدت، صنعــت نفت را از ریل واقعی 
و نیم بند خود خارج و آن را درگیر گرایش های احساســی و بدون 
بنیان اقتصادی و فنی کند. تجربه بســیاری از طرح های توســعه 
صنعت نفت در دو دهه گذشــته نشان داده این صنعت و به طور 
کلی اقتصاد ایران، چه هزینه های ســنگینی را به دلیل بی نظمی 
و بی قاعدگی توسعه ای در شــکل طوالنی شدن، چند برابر شدن 
هزینه های اجرا و بروز مشــکالت و چالش هــای بزرگ در دوره 
بهره برداری، پرداخته اســت. از منظر زنگنــه، صنعت نفت دیگر 
میدان آزمون و خطا نیست. این صنعت برای ماندگاری در عرصه 
رقابت جهانی انرژی، نیازمند توسعه قاعده مند مبتنی بر فناوری و 
روندهای اجرائی مدرن است. بنابراین نمی توان سرنوشت صنعت 

نفت را به احساسات، سالیق و آرزوها گره زد.
3- چالش بــزرگ و پرهزینه دیگر صنعــت نفت در دوران 
کنونی که محصول مدیریت غلط گذشته است، تسلط صرف نگاه 
سیاسی بر این صنعت و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های 
آن برای اهداف سیاسی آن هم اهداف کوتاه مدت، موقت و زودگذر 
است. در واقع می توان یکی از مهم ترین علت های توسعه نیافتگی 
صنعت نفت ایران را مدیریت سیاســی با نگاه کوتاه مدت ارزیابی 
کرد، در حالی که به لحاظ منطق حتی سیاسی، صنعتی به بزرگی 
صنعت نفت ایران برای تأثیرگــذاری بر روندهای جهانی نیازمند 
مدیریت کالن، بلندمدت و غیرسیاســی است. دولت های مختلف 
با مدیریت های مختلف، هر کدام شــرایط غیرتوسعه ای و در عین 
حــال، سیاســی و کوتاه مدتی را بر صنعت نفــت تحمیل کرده و 
باعث شــده اند ایــن صنعت با تورم و ســنگینی و با مجموعه ای 
از چالش هــای اقتصادی و فنی حرکت کند. اعمال شــدیدترین 
تحریم هــا علیه صنعت نفت و قرارداشــتن ایــن صنعت در خط 
مقدم جنگ اقتصادی، نباید باعث شــود اهداف کالن، بلندمدت 
و راهبردی این صنعت، قربانی اهداف سیاسی، موقت، کوتاه مدت 
و غیرراهبردی شــود که در غیر این صــورت، صنعت نفت و در 
حوزه کالن تر اقتصاد کشــور، همچنان آسیب پذیر و ضعیف باقی 

خواهد ماند.
مقاومت این روزهای بیژن نامدارزنگنه و فشــارهای سنگین 
بــر وی از منظر خوش بینانه عمدتًا محصول نگاه های کوتاه مدت، 
غیرتوســعه ای و غیرراهبردی به صنعت نفــت و از منظر بدبینانه 
کاســب کارانه و متکی به رفتارها و شــیوه هایی است که از درون 
آن آسیب پذیری بیشتر و پرونده هایی از نوع بابک زنجانی، بیرون 

می آید.

تحلیل

هجمهبهبیژنزنگنهدرپنچپرده
فشارها به بیژن زنگنه وزیر 
نفت همچنان ادامه دارد و روزی نیست که 
منتقدان او از اقدامات تازه خود علیه زنگنه 
ســخن نگویند. به تازگی هم تعدادی از 
نمایندگان از زنگنه به قوه قضائیه شکایت 
کرده انــد. مخالفان زنگنــه او را متهم به 
فســاد و ناکارآمدی در مقابله تحریم های 

نفتی می کنند.
طیفی از نمایندگان مجلس از سال 
گذشته تالش هایی را برای کنار گذاشتن 
بیژن زنگنــه از وزارت نفت آغاز کردند. 
ایــن گروه از نماینــدگان بهمن ماه 9۷ 
با انتشــار نامه ای خطاب به ســران قوا 
از ناکارآمــدی وزیر نفت ســخن گفتند. 
آن ها همچنین معتقــد بودند که زنگنه 
با برخی کشــورهای  ایران  نفتی  روابط 
منطقه از جمله عراق و برخی کشورهای 
قدرتمند جهان از جملــه چین و هند را 
قطع کرده اســت. آن ها ادعا کردند که 
زنگنــه اهتمامی به مبــارزه با تحریم ها 
ندارد. این دسته از نمایندگان از انتصابات 
زنگنه نیز گالیه دارند. گفته شده بود که 
نامه مزبــور را ۷2 نماینده امضا کرده اند. 
زنگنه در اسفند ماه در نشست خبری به 
اتهامات و ادعاها پاسخ داد و آن ها را رد 
کرد. اما فعالیت های طیف منتقدان وزیر 
نفت در مجلس متوقف نشــد و حمالت 
تند به او در سال جدید ادامه یافت. حاال 
به گذشت دو ماه از ســال 98 منتقدان 
وارد فاز تازه حمالت به زنگنه شــده اند. 
تعدادی از نماینــدگان منتقد وزیر نفت، 
تندتر و جدی تر هستند. حداقل ۴ نماینده 
پیشــگام مقابله با زنگنه اند. در گام دوم 
تقابــل با زنگنه چندی پیش این گروه از 
کشف کارتخوان در دفتر زنگنه خبر دادند. 
آن ها مدعی تراکنش هــای میلیاردی از 
طریق این کارتخوان ها شــدند. ماجرای 
کارتخوان در راســتای اتهام فســاد به 
زنگنه و نزدیکانش بود. وزارت اطالعات 
کشــف یک کارتخوان در دفتر زنگنه را 
تائید کــرد و اعالم کرد کــه این اقدام 
توســط یک کارمند صورت گرفته که با 
او برخورد شده اســت. وزارت اطالعات 
ادعاهای دیگر حــول این موضوع را رد 
کرد. این وزارتخانه همچنین بر پاکدستی 
زنگنــه تاکیــد کــرد. ماجرای کشــف 
کارتخوان تبدیل به اهرمی برای فشار به 
وزیر نفت شد نمایندگان منتقد با برجسته 
کردن آن خواســتار استعفا و یا برکناری 

زنگنه شــدند. همزمان با ماجرای کشف 
کارتخــوان از درون مجلس زمزمه هایی 
درباره استعفای وزیر نفت به گوش رسید. 
این اخبار از ســوی همــان نمایندگانی 
مطرح شــد که با بزرگنمایــی ماجرای 
»کارتخوان« خواســتنار استعفای زنگنه 
شده بودند. این گام سوم برای فضاسازی 
علیه زنگنه بود. این نمایندگان مدعی اند 
که زنگنه تاکنون بارها استعفا داده است. 
در گام چهارم همین طیف از نمایندگان 
تالش هایی برای اســتیضاح زنگنه آغاز 
کردند. براســاس گزارش هــا حدود 15 
نماینده طرح استیضاح وزیر نفت را امضا 
کرده انــد و جمــع آوری امضا همچنان 
در جریان اســت. آن ها امیدوارند بتوانند 
اســتیضاح زنگنه را به جریان بیاندازند. 
گام پنجم این اســت که مخالفان زنگنه 
در مجلــس از زنگنــه به قــوه قضائیه 
شکایت کرده اند. نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس با تاکید بــر اینکه وزیر نفت 
بعد از کشــف کارتخوان در دفترش فرار 
به جلو کرده اســت، از شــکایت جمعی 
از نماینــدگان از وی به قــوه قضائیه به 
دلیل عدم انجام وظایفــش خبر داد. به 
گفته ابوالفضــل ابوترابی »همچنین 10 
نفــر از نمایندگان در نامــه ای به هیأت 
رئیسه درخواســت بررسی موضوع عدم 
نفت  وزیر  توســط  مســئولیت ها  انجام 
طبق ماده 232 آیین نامه داخلی مجلس 
را دارنــد.«در کنار فشــارهای این گروه 
از  شــواهدی نشــان می دهد در خارج 
مجلس نیز تالش هایــی علیه زنگنه در 

جریان است. چند پیش انتشار خبری 
دربــاره افزایش قیمت بنزین از ســوی 
خبرگزاری تســنیم کشور را در وضعیت 
بحرانی قرار داد و صف های طویل بنزین 
ایجاد کرد. منبع خبــر از مدیران وزارت 
نفــت و خبرنگاران پیشــین خبرگزاری 
فارس بــود، در آن ماجرا وزیر نفت خبر 
افزایــش قیمت بنزیــن را تکذیب کرد، 
مدیر مذکور نیز بازداشت شد. در این بین 
عده ای مدعی اند ارتباطی میان مخالفان 
وزیر با بابک زنجانی وجود دارد. این عده 
می گویند منتقدان در شــرایط تحریم به 
بابک  ایجاد  بــرای  دنبال موقعیت هایی 
زنجانی هــای تازه اند. در همین راســتا 
چنــدی پیش اصغــر هنــدی، نماینده 
حقوقــی وزارت نفــت گفت کــه بابک 
زنجانی مدعی شده اســت که به زودی 
جای آن دو عوض و بیژن زنگنه زندانی 
و او آزاد می شــود. اما رســول کوهپایه 

زاده، وکیــل بابک زنجانی با اشــاره به 
اظهارات منتســب بــه موکلش مبنی بر 
تهدید وزیر نفت از سوی زنجانی، گفت: 
»این موضوع کذب است و بیشتر جهت 
تحت تأثیــر قرار دادن اســتیضاح وزیر 
نفت مطرح شده است.«او افزود »پرونده 
زنجانــی یک پرونده قضایی اســت، اما 
بــه عنوان کارت سیاســی در بازی های 
سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه 
در چند روز آینده بحث اســتیضاح وزیر 
نفت مطرح اســت و نقــل قولی خالف 
واقع از سوی بابک زنجانی برای بررسی 
تحت تأثیر دادن فضای استیضاح مطرح 
می شود، قابل تأمل است.«در واکنش به 
این موضوع محمد جواد ابطحی نماینده 
اطرافیان  »متاســفانه  گفت:  هم  خمین 
آقای زنگنه اخیــراً عنوان کرده اند بابک 
زنجانی هدایت و مدیریت استیضاح آقای 
زنگنه را برعهــده دارد در حالی که این 
حرف خنده دار بوده و پذیرفتنی نیســت 
ضمــن اینکه وقتی کســی بگوید بابک 
زنجانی که هم اکنون در زندان است به 
نمایندگان مجلس خط دهی کرده و آن ها 
را مجاب به استیضاح آقای زنگنه می کند 

اتهام بزرگی به مجلس است.«
مخالفان زنگنه در مجلس چه کسانی 

اند؟
مخالفان جــدی زنگنه در مجلس 
پایداری و برخی  نمایندگان طیف جبهه 
اصولگرایان  هستند.  اصولگرا  نمایندگان 
میانه ویا همان فراکســیون مستقل که 
نزدیک به الریجانی هستند در این گروه 

جایــی ندارند. در واقــع مخالفان امروز 
زنگنه همــان نمایندگانی اند که در چند 
سال اخیر فشــارهای فراوانی به محمد 
جــواد ظریف وزیر خارجــه وارد کردند. 
فشــارهایی کــه البته پــس از ماجرای 
اســتعفای ظریف و بازگشت او به وزارت 
خارجه فروکش کرده اســت. حاال آن ها 
فشــارهای خود را به سمت ژنرال دیگر 
دولت یعنی زنگنه سوق داده اند. حمالت 
به زنگنه از ســوی چند نماینده رهبری 
می شود نفر اول آن ها هدایت اهلل خادمی 
نماینده ایذه اســت که ماه هاست تقابل 
علنی بــا وزارت نفت و زنگنــه دارد. او 
ســال ها از مدیران وزارت نفت بود، اما 
در ابتــدای دولت روحانــی پس از روی 
کارآمدن زنگنــه بر واردات دکل از چین 
بــا زنگنه به اختالف خــورد و از وزارت 
خانه جدا شــد و نامزد انتخابات مجلس 
شد. او با وجود اینکه در لیست امید قرار 
داشــت، اما پس از پیروزی در انتخابات 
رسمًا از فراکســیون امید فاصله گرفت 
و به جمــع تندروتریــن مخالفان دولت 
در مجلس پیوســت. پس از او ابوالفضل 
ابوترابــی نماینده نجف آباد اســت که 
ماجرای »کارتخوان« را مطرح کرد. نفر 
بعدی را می توان اکبر رنجبرزاده نماینده 
اصولگرای اســدآباد همدان و از اعضای 
هیات رئیســه مجلس دانســت. نماینده 
دیگــری که از هر تالشــی علیه زنگنه 
فروگذار نکرده اســت، سید محمد جواد 
ابطحی نماینده خمینی شــهر اســت. او 
از نمایندگان طیف پایداری اســت که با 
هر اقدامی علیه دولت روحانی همراهی 

می کند.
زنگنه چه می کند؟

در ایــن شــرایط و درحالــی که 
فشــارهای به وزیر نفــت افزایش یافته 
اما زنگنه سیاســت ســکوت را در پیش 
گرفته اســت. وزیر نفت سعی می کند به 
ادعاها علیه خود پاســخی ندهد. با این 
حال روابط عمومــی وزارتخانه هر چند 
وقت یک بار به ســخنان مطرح شده از 
نمایندگان واکنش نشان می دهد.  سوی 
زنگنه روز یکشنبه گذشته زیر سایه اخبار 
اســتیضاح و شایعه اســتعفا اولویت های 
امســال ۴ شــرکت اصلی وزارت نفت 
و معاونت امور مهندســی را ابالغ کرد. 
این اولویت ها همســو بــا برنامه اقتصاد 

مقاومتی است.

ادعاهای عجيب ميلياردر نفتی و يک پرسش بی پاسخ؛

چرا حکم بابک زنجانی اجرا نمی شود؟
امین قلعه ای

»بــه زودی جــای مــن و زنگنــه عوض 
می شود«، باورش سخت اســت، اما این جمله متعلق به 
بابک زنجانی اســت. مردی که در همــان ابتدای دولت 
یازدهم اخبار مربوط بــه اقدام هایش در حوزه »دور زدن 
تحریم ها« فضای رسانه ای کشور را به خود مشغول کرده 
بود. در نخســتین هفته های دولت حسن روحانی، بیژن 
زنگنــه، وزیر نفت گفته بود کــه او ۲ میلیارد دالر از پول 
فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است. در همان ابتدا 
البته جریان سیاسی مدافع احمدی نژاد و مدعی دستیابی 
به »تکنیک های دور زدن تحریم ها« ضمن تکذیب ارتباط 
سیاســی بابک زنجانی با خود مدعی شده بودند که بابک 

زنجانی دست پرورده »حزب کارگزاران« است!
دم خروس چگونه بیرون زد؟

کشمکش ها بر ســر بابک زنجانی البته هیچگاه 
به نتیجه قطعی نرســید. در این سال ها جریان مخالف 
برجــام و مدافع روش هــای دور زدن تحریم هم هر 
از چندگاهی با تمســک به مســائلی همچون پرونده 
کرســنت، اســتات اویل و مخالفت بــا الگوی جدید 
قراردادهای نفتی و ... تالش کرد خود را از زیر فشــار 
افکار عمومی خارج کند؛ تالشی که البته با محکومیت 
بابــک زنجانی در دادگاه تا حدود زیــادی ناکام ماند. 
خــروج ترامپ از برجام و بازگشــت تحریم های نفتی 
اما فرصت مناسبی برای پاتک جریان سیاسی مشتاق 
تحریم کشــور به وزارت نفت را فراهم کرد. فشــارها 
به شــخص وزیر نفت در ماه های اخیر کار را به جایی 
رساند که زنگنه در روزهای پایانی پارسال از اقدام های 
آشــکار مافیای بابک زنجانی علیه وزیر نفت خبر داد. 

زنگنه در این نشســت گفت بابــک زنجانی از داخل 
زنــدان او را تهدید می کند. فشــارها بــر وزارت نفت 
امــا در روزهای اخیر به شــدت افزایش یافت، آنچنان 
که مشــتاقان اســتیضاح وزیر نفت در مجلس شورای 
اســالمی با تمسک به شایعه و اخبار جعلی به تخریب 
چهره زنگنه در نزد افکار عمومی پرداختند. شایعه وجود 
یک دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت که در مرحله 
نخست توســط یکی از مخالفان نشــان دار زنگنه در 

مجلس شورای اسالمی از پارسال کلید خورده بود، این 
بار از طریق صفحه ویژه یک بنگاه رســانه ای مخالف 
دولت و زبان یکی دیگر از نمایندگان با چند خبر دروغ 
دیگر بازتاب یافت؛ صفحه ای که بر اساس اعالم این 
رسانه مخالف دولت به طور رسمی برای تخریب زنگنه 
تأسیس شــده بود. هم زمان با انتشار این خبر، شبکه 
تولید محتوای مخالف دولــت در توئیتر بدون پروا به 
انتشــار این شــایعات پرداختند و جالب آنکه یکی از 

چهره های اصلی این جریان در این شــبکه اجتماعی 
به طور رســمی از »لــزوم آزادی بابــک زنجانی« و 
استفاده از او به جای وزیر نفت خبر داد! هرچند وزارت 
اطالعات در بیانیه ای تقریبًا همه ادعاهای طرح شــده 
در خبرگزاری فارس را تکذیب کرد، اما اینگونه به نظر 
می رسد که طرح نام بابک زنجانی به عنوان کاندیدای 
اصلی جریان مشــتاق تحریم نفتی کشور بی ارتباط با 
این تحرکات نیست. تازه ترین تحوالت در این باره اما 
به اظهــارات نماینده حقوقی وزارت نفت درباره تهدید 
زنگنه توســط بابک زنجانی بــاز می گردد. خبرگزاری 
جمهوری اســالمی )ایرنا( از قول اصغر هندی در این 
باره نوشــته است: »در ادامه نشست هایی که با حضور 
نمایندگان دستگاه های ذی ربط برای تبادل نظر درباره 
مســائل مرتبط با پرونده در زنــدان و با حضور بابک 
زنجانی برگزار می شــود، چهارشنبه یکم خردادماه 98 
نیز نشســتی تشــکیل شــد که در آنجا آقای زنجانی 
ادعا کرد که اســتیضاح آقای زنگنه در مجلس شورای 
اسالمی رأی خواهد آورد! نماینده حقوقی وزارت نفت 
همچنین گفت زنجانی در این نشســت مدعی شــد 
کــه به زودی جای ما با هم عوض خواهد شــد و من 
آزاد و شــما زندانی می شــوید«. به هر رو این گونه به 
نظر می رســد که رخ نمایی بابک زنجانی در دعواهای 
سیاسی کشور در هفته ها و روزهای اخیر پرده ای دیگر 
از رســوخ تمایالت مافیایی در اقتصاد سیاســی کشور 
است. پدیده ای که حاال و با آشکار شدن فشارهای پیدا 
و پنهان به نخســتین سنگر مقاومت در برابر تحریم ها 
نمی توان به ســادگی از کنار آن گذشت. پرسش اصلی 

این است که چرا حکم بابک زنجانی اجرا نمی شود؟

مخالفانجدیزنگنهدر

مجلسنمایندگانطیف

جبههپایداریوبرخی

نمایندگاناصولگراهستند.

اصولگرایانمیانهویا

همانفراکسیونمستقلکه

نزدیکبهالریجانیهستند

دراینگروهجاییندارند

يادداشت تحليلی
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NewsMaster Plan for Downstream 
Petchem Development Underway

The CEO of the National Pet-
rochemical Company (NPC) 
said the master development 
plan for downstream petro-
chemical industries is being 
prepared.Behzad Mohammadi, 
speaking on Thursday, said one 
of the most important projects 
of the Ministry of Petroleum 
is the development of petro-
chemical industries.Addressing 
a ceremony to start construc-
tion of Songhor Petrochemical 
Projects, the official expressed 
optimism that the Persian 
Gulf Petrochemical Industries 
Company (PGPIC), the mother 
company of the project, would 
exert efforts to bring it online 
within 12 to 14 months.»The 
industry is growing, and has 

diversified projects, and we 
can move more rapidly with 
the use of new technologies 
in the industry,» he said.The 
official further said that the 

annual growth of crude oil in 
the world is one percent, while 
this figure is up to 9 percent 
in the petrochemical industry, 
adding: “The volume of the 

petrochemical industry›s trade 
in the world is worth $3,800 
billion annually, Iran can move 
more rapidly in the industry 
given its massive oil and gas 
reserves.”Mohammadi em-
phasized: «The four elements 
of feedstock, knowledge and 
technology, capital and the 
market are one of the most 
important factors for building a 
project.”He said 55 petrochem-
ical plants were operating in 
Mahshahr, Assaluyeh and other 
areas of the country with a 
capacity of 65 million tons per 
year, of which 31 million tons 
of products are sold, and about 
22 million tons are exported 
to different destinations in the 
world.

Buying Petrol Possible Only 
by Providing Smart Fuel 

Card by Aug. 11: NIOPDC
The National Iranian Oil Products Distri-
bution Compnay (NIOPDC) announced 
in a statement that purchasing petrol by 
Iranian motorists would only be pos-
sible by providing a smart fuel card as of 
August 11, 2019.
According to NIOPDC, the company 
said: «In implementing the policies of the 
government and the Islamic Consultative 
Assembly, the supply of petrol at fill-
ing stations throughout the country from 
August 11 this year is only possible by 
providing smart fuel cards.”The statement 
also called on motorists who have lost 
their cards to register for issuance of new 
cards for them at NIOPEC online portal 
or by referring to Police 10+1 bureaus.
NIOC to Offer 2 mb of Gas 

Condensate at IRENEX
The National Iranian Oil Company 
(NIOC) has planned to sell 2 million bar-
rels of gas condensate on the Iran Energy 
Exchange (IRENEX) on June 3.

According to NIOC, the base price for 
this offer is $67.14 per barrel, and the 
minimum purchase volume is 1,000 
barrels or 110 tons of gas condensate.
Buyers can receive their cargo(es) up to 
three months after the transaction, and the 
delivery of the cargo(es) in other areas 
is subject to approval by the National 
Iranian Oil Company.

SZOGPC Launches 2 Oil 
Wells

South Zagros Oil and Gas Production 
Company (SZOGPC) has started produc-
tion from two development oil wells in 
Sarvestan and Sa’adat Abad operational 
districts.
According to SZOGPC, Hamid Izadi, 
CEO, said the wells came on stream 
in order to enhance productivity of the 
company.He said the two wells were 
officially operational in May and they 
are under study for ensuring their sustain-
able productivity.SZOGPC operatates 
Sarvestan and Sa’adat Abad operaitonla 
districts and supplies feedstock for Shiraz 
Refinery.Sarvestan Oilfield is located 110 
km off southeast Shiraz in southern Iran 
and Sa’adat Abad is 20 kilometers away 
from Sarvestan.

Iran, Pakistan in Talks to 
Implement Gas Pipeline 

Project
The spokesman of the Iranian Ministry 
of Foreign Affairs said Tehran was taking 
steps to protect the interests of the two 
countries (Iran and Pakistan), adding, “we 
are also in the process of solving prob-
lems regarding this issue.”
The Foreign Ministry spokeswoman, 
Sayed Abbas Moosavi, today (Tuesday, 
May 28, 2019) told reporters that the 
diplomatic apparatus of Iran had begun 
new moves, adding the Foreign Minister 
had started tours and activities which 
are mostly in Asia and the region in 
such countries as Syria, Turkmenistan, 
India, China, and Japan.He added that 
these trips were in line with the national 
interests of Iran and would soon begin 
with diplomatic moves with northern 
neighbors.

Foreign Investors Wooed for West Karoun Development
CEO of Iran’s Petro-
leum Engineering and 
Development Company 
(PEDEC) Touraj Dehqani 
has announced enhanced 
recovery from the South 
Azadegan oil field, say-
ing foreign investment is 
welcome.
“As far as the West 
Karoun area is concerned, 
we welcome the presence 
of foreign companies in 
the development of fields, 
but we also place trust in 
the capabilities of Ira-
nian contractors,” he said.
Dehqani referred to the 
strategy pursued by the 
Iranian Petroleum Minis-
try and National Iranian 
Oil Company (NIOC) for 
developing jointly owned 
oil and gas fields, saying: 
“The 11th and the 12th 
administrations have over 
recent years focused upon 
recovery from joint fields, 
leading to enhanced recov-
ery from the jointly owned 
fields.”
“Therefore, we welcome 
any new method that 
would help raise produc-
tion on the Iranian side 
of the joint fields,” he 
said.Dehqani said NIOC 
planned to bring produc-
tion from West Karoun 
fields to 1 mb/d.“In this 
regard, we have consid-
ered gradual production 
increase from the fields. 
The implementation of 
these policies in recent 
years has brought produc-
tion from the oil fields 
of West Karoun to an ac-
ceptable level. Therefore, 
gradual increase of oil 

production will continue,” 
he added.  Dehqani said 
gradual oil recovery from 
oil field was a technical 
and economic matter that 
would boost output during 
the process of develop-
ment. “That would also 
help us make decisions 
for further development 
and the capital would not 
remain dormant,” he said.
Mobile Processing Unit
Dehqani said a mobile 
processing unit would be 
launched in the South Aza-
degan oil field soon.“The 
startup of this unit will 
bring oil production 
from South Azadegan by 
50,000 b/d in the shortest 
possible time,” he said, 
adding: “If we consider 
each barrel of oil at $60 
a 50,000b/d increase in 
oil output from the South 
Azadegan oil field would 
generate $1 billion in 
annual revenue.”Dehqani 
said: “Normally, creating 
capacity for 50,000 b/d 
of oil production from 
a field would require $1 

billion in investment,” he 
said. “Since Iran has big 
oil fields in West Karoun 
that can produce several 
hundred thousand barrels 
of oil a day we are mainly 
seeking to reach maximum 
output with minimum 
investment. We also intend 
to shorten the period a 
capital remains dormant.”
National Interests Priori-
tized
Dehqani said PEDEC 
was not entitled to sign 
agreements with foreign 
companies, noting: “How-
ever, in the development 
of the Yadavaran oil field, 
Iran’s interests top our 
priorities.”“We welcome 
the contribution of foreign 
companies to development 
of fields, but in case we 
feel that negotiations are 
lingering on we will not 
wait for them and we will 
move to develop the fields 
by relying on domestic 
capabilities,” he added.
Quick Development of 
South Azadegan
Asked if work had been 

slowed in West Karoun 
following the US’s with-
drawal from Iran’s 2015 
nuclear deal with six world 
powers, Dehqani said: 
“No! That has not occurred 
in West Karoun.”“In some 
sectors of South Aza-
degan, where domestic 
contractors are engaged in 
development, the work has 
by no means been slowed, 
on the contrary everything 
has accelerated,” he added.
Dehqani said talks were 
in the final stage with 
Persia Oil & Gas Industry 
Development Co. for the 
development of the Yaran 
field.Regarding the second 
development phase of the 
Azar field, he said: “We 
are in talks with OIEC (Oil 
Industries Engineering and 
Construction Company) 
which had developed 
phase 1 of the field.”
Confidence in Iranian 
Contractors
Dehqani said phase 1 devel-
opment of West Karoun was 
nearly over, adding that the 
second phase of develop-

ment was on the agenda.
He said Petroleum Ministry 
would make arrangements 
for the participation of 
qualified foreign compa-
nies involved in enhanced 
oil recovery (EOR), while 
trying to empower Iranian 
companies operating EOR 
projects.Development of 
field is not tough per se, he 
said. “We definitely need 
new technologies in EOR. 
In light of the enhanced 
production we would 
achieve, it is worth making 
efforts to acquire state-of-
the-art knowhow.”“Given 
our achievements in com-
modity supply, drilling, 
tubing, casing, etc., we 
can hire Iranian contrac-
tors in some sectors. In 
fact we can accelerate the 
development of fields by 
using domestic capacity,” 
said Dehqani.“I am assured 
that the Petroleum Ministry 
pays due attention to hiring 
Iranian contractors to de-
velop fields. Although talks 
are under way with foreign 
companies, the ministry is 
not ignorant of the capabili-
ties of Iranian contractors,” 
he added.The oil fields 
located in West Karoun are 
North Azadegan, South 
Azadegan, North Yaran, 
South Yaran, and Yada-
varan. The area is estimated 
to contain over 67 billion 
barrels of oil in place.Until 
2013, Iran was recovering a 
total of 50,000 b/d from all 
these fields which it shares 
with Iraq. Now the figure 
has exceeded 300,000 b/d.
Courtesy of Iran Petro-
leum
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار

ابالغیهمعاونوزیرصنعت،معدنوتجارتبهسازمانمدیریتصنعتی:

تهیهوتدوینسازوکارزنجیرهارتباطی
صنعتودانشگاه

محمدباقر عالی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات 
عامل سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران طی ابالغیه ای تهیه و 
تدوین سازوکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه را به سازمان مدیریت 

صنعتی محول کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتی، در این ابالغیه با اســتناد به فرمایشات مقام معظم رهبری و 
ابراز خرســندی معظم له در خصوص اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مبنی بر اعالم فهرســت مشــکالت و نیازهای این بخش و 
تصریح و تاکید ایشــان برای حل مسائل مذکور از سوی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و دانشــگاه های کشــور، مأموریت تهیه و تدوین 
ســازوکار و فراینــد اجرایی مربوط به نحوه انعــکاس نیازهای بخش 
صنعت، معدن و تجارت به دانشــگاه های کشــور و دریافت بازخورد و 
اشــاعه یافته های علمی دانشگاهیان در بخش های صنعتی به سازمان 
مدیریت صنعتی محول شــده اســت. در این ابالغیه ضمن تاکید بر 
همکاری دفتر ارتباط صنعت با دانشــگاه ســازمان مدیریت صنعتی و 
شبکه نمایندگی های سازمان در اســتان ها درخصوص تهیه و اجرای 
فرایند یاد شــده، برضرورت توجه به تاکید اســناد باالدستی تحول در 
ارتباط مؤثر بین دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی بــا صنعت به منظور 
دســتیابی به فناوری های پیشــرفته مورد نیــاز و نیز تالش در جهت 
تقویت زنجیره ارتباطی صنعت، دانشــگاه و دولت بعنوان ســه عامل 
تسهیل کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، تصریح شده 

است.
نخستیندورهآنالینآشناییباالگویتعالی

سازمانیبرگزارمیشود

مدیر مرکز تعالی سازمانی ســازمان مدیریت صنعتی از برگزاری 
نخستین دوره آموزشی آشنایی با الگوی تعالی سازمانی بصورت مجازی 

و آنالین با هدف کمک به رونق تولید بنگاه های ایرانی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتی، ســید علیرضا شــجاعی گفت: ســازمان مدیریت صنعتی با 
پشتوانه بیش از پنجاه سال حضور مؤثر در فضای اقتصادی و اجتماعی 
کشــور مأموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و 
به سازی ســازمان ها و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشــور قرار داده است. وی با اشــاره به نامگذاری امسال به نام رونق 
تولید، افزود: گام نخست رونق تولید قرار داشتن بنگاه ها در مسیر تعالی 
اســت. از همین رو مرکز تعالی ســازمانی در برنامه های امسال خود، 
کمک به بهبود سیســتم ها و روش های مدیریت سازمان های دولتی 
و خصوصی را در دســتور کار خود قرار داده و هدفگذاری کرده است. 
شجاعی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور ضروری است مدیران 
ســازمان ها دانش نظری و مهارت های خود را توسعه دهند، گفت: این 
دوره آموزشی با هدف کسب نگرشــی نوین در استفاده از مدل تعالی 
برای برنامه ریزی در جهت ارتقای ســازمان برای افراد و سازمان هایی 
که با مدل تعالی ســازمانی آشــنایی کافی ندارند طراحی شده است و 
تالش می کند تا به این پرســش پاسخ دهد که چگونه با الگوی تعالی 
ســازمانی، بنگاه می تواند مسیر رشد خود را ترسیم کند. وی ادامه داد: 
مرکز تعالی ســازمانی این فرصت را ایجاد کرده تا افراد و سازمان های 
مختلف در نقاط مختلف کشور بتوانند بدون حضور فیزیکی و در محلی 
که هستند از این آموزش استفاده کرده و با مباحث تعالی سازمانی آشنا 
شوند. این مدرس دانشگاه ابراز امیدواری کرد تداوم اینگونه فعالیت ها 
و بهره مندی مؤثر و گسترده سازمان ها و بنگاه های سراسر کشور بتواند 
در رونق تولید نقشــی به ســزا ایفا کند. گفتنی است در این دوره که 
بــه صورت مجــازی و آنالین طی 19 و 20 خردادمــاه جاری برگزار 
می شــود به مباحثی از جمله اینکه مدل تعالی سازمانی چیست و چرا 
به آن نیاز داریم؛ چگونه بر اســاس مدل تعالی سازمانی، سازمان خود 
را در مســیر تعالی قرار دهیم؛ چگونه حوزه های رشد و ارتقای سازمان 
خود را با منطق ارزیابی رادار شناسایی کنیم و فرآیند جایزه ملی تعالی 
ســازمانی چگونه به رشد فردی، ســازمانی و ملّی ما کمک می کند، 
می پردازد. عالقمندان با مراجعه به سامانه آموزش های مجازی و از راه 
دور ســازمان مدیریت صنعتی به نشانی https://lms.imi.ir می توانند 

در این دوره شرکت کنند.

ایدرو

جایزهملیمدیریتانرژی؛
تقدیرازآنانیکهدستیاریدادهاند

سهیل میزانی
 دبیر اجرایی جایزه ملی 
مدیریت انرژی

ع  ضــو مو
چالــش بر انگیــز قیمت 
و  انــرژی  حامل هــای 

تخصیــص یارانه به این بخش از اقتصاد، 
در ایران قدمتی به طول تاریخ اکتشــاف 
نفت و حتی کشف و استفاده سنتی از نفت 
دارد. شــاید اگر بخواهیم به گذشته این 
موضوع بازگردیم بایــد به زمانی مراجعه 
کنیم که از چشــمه های نفتی سطحی به 
عنوان منبع ســوخت برای اهالی مناطق 

نفت خیز ایران استفاده می شده است.
دور،  چنــدان  نــه  گذشــته ای  در 
بســیاری از اهالی شهرهایی مانند مسجد 
ســلیمان، ســوخت خود را از چشمه های 
نفتی ســطحی که نفــت در آن جریان 
دارد تأمین کــرده و حتی در حال حاضر 
نیز این موضوع کمابیــش ادامه دارد. به 
نظر می رسد در یک بررسی تاریخی خیلی 
ســطحی بتوان دریافت که وفور و وجود 
این نوع منابع انرژی که به صورت بدیهی 
مالکی نداشته و برداشت از آن می توانسته 
بدون پرداختی صــورت گرفته و مصرف 
آن بدون پرداخت هیچ هزینه ای، حداقل 
برای اهالی منطقه امکان پذیر بوده است، 

باعــث گردیده که این ابهام در بین مردم 
کل کشــور بوجود آید که چرا بایســتی 
مصرف کننــدگان در ایــران که صاحب 
منابع نفتی اســت، به طور کلی پولی بابت 
این منابع در دسترس خدادادی بپردازند. 
شــاید بســیاری از متخصصــان با بیان 
صریــح این موضوع موافق نباشــند ولی 
اینکه نفت منبعی  در واقعیت، احســاس 
رایگان برای ایرانیان اســت، همیشه در 
پس ذهن بســیاری از مردم قرار داشته و 
رفتارهای مصرفی آنها را شــکل می دهد. 
این موضــوع به نوعی، حتــی بصورتی 
ناخداگاه، در تصمیم گیری های سیاســت 
گذاران نیز به نوعی دیده می شــود. شاید 
طرح موضوع بــه صراحت به این مطلب 
اشاره نداشته باشــد ولی رگه هایی از این 
باور در آن قابل مشــاهده است. این باور 
ذهنی باعث شده است که همیشه قیمت 
منابع سوختی و به ویژه منابعی از سوخت 
که دارای استفاده عام است با توجیه اینکه 
رفــاه اجتماعی با ایجاد دسترســی بدون 
محدودیــت و با حداقل قیمــت به منابع 
سوختی امکان پذیر است، یارانه های بسیار 
زیــادی به این موضــوع اختصاص یابد. 
موضــوع یارانه انــرژی و اتصال موضوع 
رفــاه اجتماعی به ایــن مطلب، علی رغم 
اینکه مبنای اقتصادی درســتی نداشــته 

و امــروزه گران قیمت ترین ســوخت در 
ثروتمندترین  و  پیشرفته ترین  مرفه ترین، 
کشــورها عرضه می شــود، کمــاکان از 
سوی بسیاری از سیاســت مداران دنبال 
می شــود. البته برای توجــه این موضوع 
گاهی به این امر اشــاره می شود که اگر 
پیشرفته ترین کشــورها دارای گران ترین 
ســوخت ها هســتند آیا با گــران کردن 
سوخت می توان به پیشرفته ترین کشورها 
تبدیل شــد؟ طرح این ســؤال که ماهیتًا 
اشــتباه است، باعث می شــود که توجیه 
باشــد.  انرژی  پایین  دیگری بر قیمــت 
اتصال مســتقیم موضوع تورم به قیمت 
ســوخت نیز از مواردی است که سیاست 
مداران به عنوان علتی بر اختصاص یارانه 
به سوخت می دانند. اگرچه تغییر در قیمت 
ســوخت بصورت بدهی بر قیمت تمامی 
کاالها مؤثر خواهد بود ولی این به معنای 
تأثیر مستقیم قیمت حامل انرژی بر تورم 
نبوده و بصــورت بدیهی عــدم افزایش 
قیمت سوخت نیز به معنای عدم افزایش 
تورم نیست. تحلیل های اجتماعی نیز در 
این موضوع هم جایگاه خود را داشــته و 
بسیاری از صاحب نظران با اشاره به مورد 
اخیر ناآرامی ها در کشــور فرانسه و شروع 
آن از افزایش قیمت ســوخت، تخصیص 
یارانــه به انرژی را نوعــی ایجاد آرامش 

در ســطح جامعه تلقی می نمایند. در کنار 
استاندارد  این موضوعات، ســازمان ملی 
ایران، در ســال های گذشــته نسبت به 
تدوین و انتشــار مجموعه استانداردهایی 
که با عنوان معیار مصرف انرژی شناخته 
استانداردها  این  اســت.  نموده  می شوند، 
بنابر نوع صنعــت و یا تجهیز انرژی بر و 
را  محدوده هایی  ســاختمان ها،  همچنین 
برای میزان مصــرف معرفی نموده و در 
مواردی که استانداردها به صورت اجباری 
می باشند، اقداماتی را نیز برای بازرسی در 
مورد میزان مصرف انجام داده و مجازات 
متخلف از مصرف بیشتر از معیار را نیز به 
نوعی در دســتور کار خود قرارداده اند. اما 
به نظر می رسد این نوع برخورد با موضوع 
تا کنون نتوانســته است موضوع مصرف 
انرژی را بصورتی قابل توجه تحت کنترل 
قرار داده و کاهش مصرف آن را نهادینه 
نماید. اگرچــه در برخــی از صنایع این 
موضوع موفق بوده ولی در کل نمی توان 
نمره قابــل قبولی در این مــورد در نظر 
گرفت. اما در این بین، صنایعی هســتند 
که بنابر مســئولیت اجتماعــی که برای 
خود احســاس می کنند که عماًل قانونی 
نیز بر آن حاکم نیســت، اقدام به اجرای 
طرح های مدیریت مصــرف و کاهش و 
محدودیت در مصرف انرژی نموده اند. این 

صنایع عالوه بر اینکه نســبت به انطباق 
عملکــرد خود در خصوص مصرف انرژی 
با اســتانداردهای مربوطه اقدام کرده اند، 
فعالیت های خود را به نوعی ســازماندهی 
نمــوده و در موارد ســرمایه گذاری ها به 
نحوی عمل نموده اند که ســطح مصرف 
را بــه زیر حــد معیارهای تعیین شــده، 
رســانیده اند. متأســفانه در شرایط حاضر 
از این صنایع که با ســرمایه گذاری های 
کالن که با توجه بــه پایین بودن قیمت 
سوخت در ایران و سهم پایین این قیمت 
در هزینه ها و قیمت تمام شده کاال، عماًل 
بازگشت ســرمایه بصورت اقتصادی قابل 
ارجاع نمی باشــد، حمایت مناسبی انجام 
نشــده و قوانین حمایتی و تسهیالتی که 
به این امر اختصاص یافته است، در واقع 
توجیهی برای اجــرای این نوع فعالیت ها 
نمی باشــد. یکی از کاراهایی که بصورت 
حداقلــی می توان برای این مراکز در نظر 
داشت، معرفی دستاوردهای آنها در سطح 
جامعه و تقدیر از فعالیت های آنها می باشد. 
اقــدام نمی تواند  این  بدیهــی  به صورت 
باشد  بســیار درخشانی  نتایج  پاسخگوی 
که این صنایع منتخب در راستای کاهش 
مصرف سوخت انجام داده اند، ولی حداقل 
با این کار می توان امکانی برای ایجاد یک 
کانون تمرکزی برای این نوع فعالیت ها، 
ایجاد نمود. »جایزه ملی مدیریت انرژی« 
که هم اکنون اجرای پنجمین دوره ساالنه 
خود را با ثبت نام از متقاضیان آغاز نموده 
است، توانسته تا حدود زیادی این کمبود 
را پوشش داده و با فرایندی که در نهایت 
به انتخاب بهترین ها در حوزه انرژی منجر 
شده اســت، محمل بســیار خوبی برای 
معرفــی فعالیت های انجام شــده در این 
حوزه و صنایع مرتبط با آنها را فراهم نموده 
است. در این جایزه که تنها جایزه معتبر با 
حوزه تخصصی انرژی در ایران می باشد، 
بــر اســاس تفاهم نامه ای کــه فی مابین 
»ســازمان مدیریت صنعتی« و »سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
مصرف  بهینه ســازی  »شــرکت  برق«، 
ســوخت«، »ستاد توســعه فناوری حوزه 
انرژی معاونت علمی و فن آوری ریاســت 
جمهوری« و »ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران« که اصلی ترین مراکز قانون گذاری، 
نظارت و مدیریت بر موضوعات مرتبط با 
مقوله انرژی در کشور محسوب می گردند، 
منعقد گردیده، اجرا می شــود. خوشبختانه 
نتایج اجرای این فرایند نشــانگر استقبال 
درخور توجــه صنایع و متخصصان انرژی 
در ایــن مورد بوده و و در طی ســال های 
گذشته، بسیاری از شرکت های مطرح وارد 
فرایند ارزیابی جایزه ملی مدیریت انرژی 
شــده و بر همین اساس سازمان مدیریت 
صنعتی که به عنوان متولی امر جایزه ملی 
مدیریت انرژی در کشور می باشد، اقدام به 
ارزیابی و نهایتاً معرفــی برترین ها نموده 
است. در سال جاری نیز این فرایند از نیمه 
اردیبهشــت ماه آغاز گردیده و طبق روال 
سال های گذشــته متقاضیان پس از طی 
مراحل مختلف و ارزیابی های تعریف شده 
مطابق الگوی مورد نظر، در دی ماه ســال 
جاری معرفی خواهند گردید. بدون شــک 
این فرایند می تواند باعث نهادینه شــدن 
موضوع توجه به مصرف انرژی، مدیریت 
آن و نهایتاً کاهش مصرف سوخت گردیده 
و شاید اجرای داوطلبانه بتواند تأثیر الزم را 
بر فرهنگ مصرف انرژی در ایران داشته 
و در شرایط بسیار سخت اقتصادی کنونی، 
کمکی باشــد بر پیشــبرد اهداف دولت و 
حفظ منابعی که اگرچــه به لطف خداوند 
در این نقطه از زمین در اختیار ملت ایران 
قرار دارد، اما رایگان نبوده و استفاده از آن 
بایستی با مدیریت آگاهانه و نه با بخشش 
نابخردانه، به رفــاه پایدار اجتماعی منجر 

گردد.

يادداشت تحليلی
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نگاه

ستارهچهارمخلیجفارس
چهزمانیروشنمیشود؟

اواخر بهمن ماه ســال گذشــته، با تکمیل پرونده ســه فاز 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، ایران در تولید بنزین خودکفا و 
شرایط برای درخشش فاز چهارم پاالیشگاه محقق شد؛ موضوعی 
که طبــق وعده مردان نفتی بعد از تعیین تکلیف منابع مالی این فاز 

نیز طی مدت ۲4 تا 3۶ ماه تکمیل می شود.
شهریورماه سال گذشته اعالم شــد با سپری شدن مراحل 
اجرای فاز ســوم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، فاز چهارم این 
پاالیشــگاه با هدف فرآورش روزانه 120 هزار بشــکه میعانات 
گازی احداث و راه اندازی می شــود. فازی که با اجرای آن، روزانه 
120 هزار بشــکه میعانات گازی بــرای تولید بنزین و نفت گاز با 
اســتاندارد یورو 5 به حجم خوراک و تولید این پاالیشگاه افزوده 
خواهد شد. فاز چهارم پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس، مشابه فاز 
سوم این پاالیشگاه اســت؛ یعنی راه اندازی آن، 120 هزار بشکه 
به ظرفیت پاالیشــگاه اضافه خواهد کرد، علیرضا صادق آبادی 
- مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی - 
درباره زمان تکمیل این فاز گفت: زمانی می توان با قطعیت درباره 
پروژه ای صحبت کرد که منابع مالی تثبیت شــده ای برای پروژه 
وجود داشته باشد. امکان این که بخش قابل توجهی از تجهیزات 
فاز چهارم پاالیشــگاه ستاره در داخل تأمین شود، وجود دارد. فاز 
چهارم بعد از تعیین تکلیف منابع مالی به 2۴ تا 36 ماه زمان برای 

تکمیل نیاز دارد.
اتمام مراحل اجرایی در کمتر از دو سال

همچنین احمد شــریعتمداری - مدیر برنامه ریزی و کنترل 
پروژه شــرکت نفت ســتاره خلیج فــارس - چندی پیش ضمن 
تشــریح چشــم انداز صادراتی این پاالیشــگاه بیان کرد: مراحل 
اجرایی فاز چهارم ســتاره خلیج فارس در کمتر از دو سال آینده 
به اتمام خواهد رســید. وی با تاکید به این که بی تردید پاالیشگاه 
اســتراتژیک میعانات گازی ســتاره خلیج فارس که بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی جهان محسوب می شود، با حجم عظیم 
تولیدات فرآورده های نفتی توانســته است اراده و عزم ملی ملت 
ایران را در توســعه صادرات و نقش آفرینی در بازارهای جهانی 
به نمایش بگذارد، اظهار کرد: پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره 
خلیج فــارس عالوه بر خودکفایی در تولیــد فرآورده های نفتی، 
ایــران را برای اولین بار از وارد کننده به صادرکننده بنزین تبدیل 
کرده اســت. مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس اضافه کرد: با توجه به روند افزایشــی تولید میعانات 
گازی ناشی از به بهره برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی و به 
منظور مقابله با تحریم های احتمالی، عملیات ســاخت فاز چهارم 
نیز که در مطالعات اولیه پیش بینی شــده بود، آغاز شــده است و 
طی برنامه زمانبندی دو ســاله مراحل اجرایی آن به اتمام خواهد 
رسید. شــریعتمداری ستاره خلیج فارس با گشایش زنجیره تولید 
فرآورده های نفتی منطبق بر استانداردهای روزآمد جهانی عالوه 
بر تأمین نیازهای داخلی، ایران را در جمع باشگاه صادرکنندگان 
این محصوالت به رقیبی پایدار تبدیل کرده اســت که امیدواریم 
بــا بهره برداری کامل از فازهای در دســت احداث افتخارات هر 

روز افزون شود.
سرمایه مورد نیاز چطور تأمین می شود؟

اما مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نیز درباره ســرمایه مورد نیاز برای ساخت فاز چهارم ستاره خلیج 
فــارس توضیح داد: این فاز به حــدود 350 تا ۴00 میلیون یورو 
سرمایه نیاز دارد. صادق آبادی در مورد نحوه تأمین سرمایه مورد 
نیاز گفته که سرمایه مورد نیاز از منابع داخلی و باقی مانده منابعی 
که مصرف نشــده است تأمین خواهد شد، اما این یک بروکراسی 
اداری دارد. از وام 260 میلیون یورویی که برای فاز سوم اخذ شده 
بود حدود 200 میلیون یورو باقی مانده اســت و باید بتوانیم آن را 

به فاز چهارم منتقل کنیم.
افزایش ظرفیت خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به ۵4۰ 

هزار بشکه در روز
درباره آخرین وضعیت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس باید 
گفت که تا پایان ســال ظرفیت خوراک این پاالیشــگاه به 5۴0 
هزار بشکه در روز خواهد رســید که این میزان ظرفیت خوراک 
یک رکورد محسوب می شود. هم اکنون روزانه ۴00 هزار بشکه 
میعانات گازی از میدان پارس جنوبی در پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس پاالیش می شــود و تا پایان شهریور این ظرفیت به ۴50 
هزار بشــکه خواهد رســید و با راه اندازی فاز چهارم این میزان 
به 5۴0 هزار بشــکه افزایش خواهد یافت. در این رابطه دادور - 
مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس - با بیان این که دریافت 
این میزان خوراک یک رکورد برای بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان محســوب می شود، گفت: در فاز چهارم پاالیشگاه با 
بهینه ســازی ظرفیت و رفع گلوگاه های تولید ظرفیت پاالیشگاه 
به 5۴0 هزار بشــکه می رسد که این افزایش ظرفیت با هزینه ای 
کمتر از 10 درصد یک فاز پاالیشــگاه محقق خواهد شــد. وی 
بــا بیان این که هم اکنون در این پاالیشــگاه روزانه بیش از ۴3 
میلیون لیتر بنزین تولید می شود، تصریح کرد: با افزایش ظرفیت 
پاالیش میزان تولید روزانه این پاالیشــگاه بــه 53 میلیون لیتر 
بنزین خواهد رســید. مدیرعامل پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
دربــاره میزان تولید دیگر فرآورده های این پاالیشــگاه نیز گفته 
که تا پایان امســال ظرفیت تولید این پاالیشــگاه در نفت گاز و 
نفت ســفید به 1۷ میلیون لیتــر و در گاز مایع به دو هزار و 500 
تن افزایش می یابد. گفتنی اســت، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
بندرعباس، بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی و تولید بنزین 

باکیفیت یورو 5 در جهان است.

مهندسصادقآبادیدرمراسمتکریمموسویخواهومعارفهوکیلزاده،مدیرعاملجدیدشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایرانتاکیدکرد:

تغییراتسبببالندگیدرمدیریتهامیشود
مدیرعامــل شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: 
عملکرد شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران در دو ســال گذشته مطلوب و 
ایجاد  اما  بوده است،  این شرکت سربلند 
تغییرات می تواند به رشد و تعالی آن کمک 

کند.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
صادق آبادی  علیرضا  نفتی،  فرآورده های 
پیش از ظهر روز دوشــنبه، 13 خردادماه 
در مراســم تکریــم ســید محمدرضــا 
موســوی خواه، مدیرعامــل پیشــین و 
معارفه امیــر وکیل زاده، مدیرعامل جدید 
نفتی  شــرکت ملی پخش فرآورده های 
ایــران اظهار کرد: تغییرات و نو شــدن 
سبب رشد فرد و ســازمان می شود. وی 
با بیان اینکه قرار است نقاط قوت موجود 
حفظ و به ســمت تعالی نیز گام برداشته 
شــود، تصریح کرد: تصمیم بر این شــد 
که یک نفر از بدنه شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی به عنوان مدیرعامل 
انتخاب شــود. معاون وزیر نفت در امور 
پاالیش و پخش با تاکید بر اینکه شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی پنجره 
صنعت نفت رو به تمام آحاد جامعه است، 
افــزود: جامعه ای کــه در آن از صاحبان 
خودروهای شــخصی تا صنایع مختلف 
گیرنــده خدمــات هســتند و این حجم 
همکاری در کمتر شــرکتی وجود دارد. 
صادق آبادی به اتفاق های 2 سال گذشته 
از ســوخت رســانی در بالیای طبیعی 
تا کمبــود نقدینگی و دیگر مشــکالت 
اشــاره کرد و گفت: خدا را شاکریم که با 
وجود همه این شــرایط، سربلند بوده ایم. 
وی بــا بیان اینکه آقای موســوی خواه 
نیز در ســمت جدید می تواند با فکر باز 
برای ادامــه فعالیت ها برنامه ریزی کند، 
تاکید کرد: وی بدون شــک می تواند در 
جلوگیــری از قاچاق ســوخت و عرضه 

خارج از شبکه مؤثر عمل کند.
همیشه سرباز شرکت ملی پاالیش و 

پخش باقی می مانم
موســوی خواه نیــز در ادامه گفت: 
بنده تاکنون حافظ منافع شرکت بوده ام و 
بعد از این نیز سرباز نظام و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی باقی 
خواهم ماند. وی با اشاره به اینکه همه ما 

اعضای یک خانواده هســتیم، تصریح 
کرد: کارکنان شرکت باید مشکالت را با 
همکاری یکدیگر و درون سازمان حل و 
فصل کنند تا دســتاویزی برای دشمنان 
ایجاد نشــود. مدیرعامل پیشین شرکت 
ملی پخش فرآوره های نفتی ایران با بیان 
اینکــه بزرگترین عبادت نزد خدا خدمت 
به خلق خداست، ادامه داد: شرکت ملی 
ایران می تواند  نفتی  فرآورده های  پخش 
ادعــا کند که به همه آحــاد جامعه فارغ 
از هرگونه تبعیضی خدمات رسانی کرده 

است.
اجرای برنامه های شرکت ملی پخش به 

جد پیگیری می شود
در همین حال، وکیــل زاده نیز با 
قدردانی از مدیرعامل پیشــین گفت: از 
ســال 68 و بدو استخدام در شرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی ایران فعالیت 

داشــته ام و از اینکه در مدت 30 ســال 
نقش هرچند کوچکی در خدمات رســانی 
به هموطنانم داشته ام، خوشحال و خدا را 
شاکرم. وی با تاکید بر اینکه برنامه های 
شرکت باید با قوت دنبال و اجرایی شود، 
تصریح کرد: تغییــر در نظام همکاری با 
جایگاه های عرضه سوخت که هم اکنون 
نیــز بخشــی از آن اجرا شــده، کاهش 
تصدی گری شــرکت، تجمیع سامانه ها، 
همکاری بیشتر با بورس انرژی، تکمیل 
برنامه واکاوی که هم اکنون بخشــی از 
آن )کشــف تخلفات( انجام شده، ادامه 
بازدیدهــای هیئــت مدیــره از مناطق 
شرکت، سیستمی شدن استفاده از کارت 
ســوخت ها و غیره، بخشی از برنامه های 

در حال اجرا شرکت است.
مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منصوب شد
معاون  گــزارش،  این  اســاس  بر 
وزیر نفــت در امور پاالیــش و پخش، 
طــی حکمــی امیــر وکیــل زاده را به 
عنــوان مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران منصوب کرد. به 
گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
در حکم علیرضا صادق آبادی خطاب به 
وکیل زاده آمده است: »نظر به تخصص، 
تعهد و تجــارب جنابعالی به موجب این 
حکم به ســمت مدیرعامل شرکت ملی 
ایران منصوب  نفتی  فرآورده های  پخش 
می شوید. امید اســت با اتکال به نیروی 

الیزال الهــی و بهره گیــری از تجارب 
کارکنان و کارشناسان متعهد آن شرکت 
و تعامل مناســب با مدیران پرتالش آن 
مجموعه در انجام وظایف محوله موفق 
و موید باشــید. فرصت را مغتنم شمرده 
و از خدمات جناب آقای ســیدمحمدرضا 
موســوی خواه، کمال تشــکر را داشته و 
توفیق روزافــزون ایشــان را از خداوند 
متعال خواســتارم.« مدیرعامل شــرکت 
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده های 
نفتــی همچنین در حکم دیگری ســید 
محمدرضا موســوی خــواه را به عنوان 

مشــاور و نماینده ویژه خود در کارگروه 
پیشــگیری و مقابله بــا قاچاق و عرضه 
خارج از شبکه فرآورده های نفتی منصوب 
کــرد. وکیل زاده پیــش از این به عنوان 

معاون مدیرعامل و نایب رییس هیئت 
مدیره شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران مشــغول فعالیت بوده است. 
وی همچنین معاونــت مدیر صادرات و 
واردات، مدیر طرح گاز طبیعی فشــرده 
بهره برداری،  و  اجرا  معاون  )سی ان جی(، 
رییس  برآوردها،  و  برنامه ریــزی  رییس 
خدمات برق، رییس بازرسی ابزار دقیق، 
مهندس ارشد تعمیرات برق را در کارنامه 
کاری خود دارد. وکیل زاده متولد آبان ماه 
13۴3، متأهل و دارای دو فرزند است و 
فارغ التحصیل مهندسی برق و کارشناسی 
ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه 
صنعتی شــریف است. آقای موسوی خواه 
در مدت تصدی مدیرعاملی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، زحمات فراوانی 
برای انجام وظایف و مسئولیت ها کشیده 
که شایســته قدردانی اســت. در همین 
حال، به نظر می رسد شرکت ملی پخش 
نیازمند تزریق خونی تازه است تا بتواند در 
شرایط سخت تحریم، موضوعات مهمی 
چون پیاده ســازی دوباره کارت هوشمند 
سوخت را با قدرت و جسارت بیشتری به 
جلو ببرد. قطعًا در این راه حمایت مجلس 
و دولت کارگشا خواهد بود ولی بی شک 
همه ارکان اجرایی کشــور باید برای به 
سرانجام رســیدن این پروژه بزرگ ملی 
در شرایط ســخت اقتصادی و تروریسم 
اقتصادی تحمیل شــده توســط آمریکا 
بــه ایران با هم همــکاری نمایند. برای 
آقای وکیــل زاده که برآمــده از خانواده 
بزرگ شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی است، در مســئولیت جدید و آقای 
موسوی خواه در سمت مشاور مدیرعامل 

آرزوی موفقیت داریم.

وابستگی بازار پاکستان به واردات محصوالت پترو پااليشگاهی و فرصت های بی نظير ايران
جمعیتی  با  پاکســتان  کشور 
بالغ بر ۲۰۰ میلیــون نفر و با تولید ناخالص 
داخلی 3۰۵ میلیارد دالر در همسایگی جنوب 
شرقی ایران واقع است. کشوری که با نگاه 
به آمار بانک جهانی از ســال ۲۰۱۰ رشــد 
قابل توجهی در افزایش میزان تولید ناخالص 
داخلی )GDP( داشــته و با دو برابر شــدن 
تولید ناخالص داخلی نیاز این کشور به منابع 
انرژی به طور چشمگیری افزایش یافته است. 
و همین عامل باعث شــده میــزان واردات 
از سال ۲۰۱۰  پترو پاالیشگاهی  محصوالت 

رشد قابل مالحظه ای داشته باشد.
فعالیت های  پیوســته  افزایــش  بــا 
اقتصادی در پاکســتان به خصوص پس از 
ســال 2010 این کشــور همواره با کمبود 
انرژی مواجه بوده اســت. این کشور روزانه 
بین 90 تا 95 هزار بشــکه نفت خام تولید 
می کنــد که با توجــه به نیــاز ۴30 هزار 
بشکه ای، روزانه 3۴0 هزار بشکه نفت خام 

وارد می کند.
پاکستان آینده نگر در پاالیشگاه سازی

کشــور  می دهد  نشــان  مطالعــات 
در  سازی  پاالیشــگاه  درزمینه  پاکســتان 
جهت خودکفایی پیــش می رود. هم اکنون 
با  آتوک  نظیــر  متعددی  پاالیشــگاه های 
ظرفیت روزانه 5۴ هزار بشــکه، پاالیشگاه 
با ظرفیت روزانــه 120 هزار  بلوچســتان 
بشــکه، پاالیشــگاه پاکســتان با ظرفیت 

پاالیشی 55 هزار بشکه در روز و پاالیشگاه 
ملــی با ظرفیت پاالیشــی روزانه ۷0 هزار 
بشکه و پاالیشگاه پارکو با ظرفیت پاالیشی 
روزانه 100 هزار بشــکه از پاالیشگاه های 
فعال فعلی پاکســتان به شــمار می روند. 
این کشــور روزانه 12.3 میلیون لیتر بنزین 
و 22.2۷ میلیــون لیتر نفــت کوره و 9.83 
میلیــون لیتــر گازوئیــل وارد می کند. با 
طرح هایی نظیر پاالیشگاه خلیفه با ظرفیت 
پاالیشی روزانه 250 هزار بشکه که در آینده 
نه چندان دور به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه 
پاکســتان فعالیت خواهد کرد و پاالیشگاه 
ســند با ظرفیت روزانه 93 هزار بشــکه تا 
حدودی از میزان وابســتگی به واردات این 
محصوالت کم خواهد شــد اما بازار کشور 

پاکســتان درزمینه فرآورده های پاالیشی با 
توجه به نیــاز روزافزون به این محصوالت 
ظرفیت بالقوه بســیار مناسبی برای فروش 
به خصوص  ایــران  پاالیشــی  محصوالت 
گازوئیل و نفت کوره اســت. هرچند که از 
 ،IMO ســال 2020 و با اعمال اســتاندارد
ایران  بانکرینگ در  تقاضای گازوئیل برای 
افزایش و تقاضای نفت کوره کاهش خواهد 
یافت و از همیــن رو، تبدیل نفت کوره به 
سایر فرآورده ها، اولویت بیشتری نسبت به 
بازاریابی در جهــت صادرات آن دارد. نکته 
قابل توجه در خصوص پاالیشگاه های کشور 
پاکســتان حضور فعال کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس علی الخصوص امارات متحده 
عربی و عربســتان است. این موارد همه در 

حالی است که ارتباط قوی میان فرهنگ و 
تمدن ایران و پاکستان تاکنون برقرار بوده 
است تا جایی که نخســت وزیر این کشور، 
بنیان گــذار جمهوری اســالمی را الگویی 
بــرای مــردم کشــورش و بالطبع خودش 
برمی شمارد که نشان از تأثر شدید فرهنگ 
و سیاســت های دو ملــت در حــال حاضر 
دارد اما متأســفانه کشــورهای عربستان و 
امارات در صنعت پاالیشی و سیاست گذاری 
پاکستان گوی ســبقت را از ایران ربوده اند 

و تا قلب صنعت این کشور پیش رفته اند.
محصوالت پترو شیمیایی نقطه عطف 

صادرات به پاکستان
به رغم وجود طرح های پاالیشــگاهی 
متعدد در پاکستان، مطالعات نشان می دهد 

این کشور درزمینه محصوالت پتروشیمیایی 
به شــدت وابســته به واردات است. اگرچه 
واحدهای کوچــک و مختصری نظیر واحد 
با ظرفیت  بلوچستان  پاالیشگاه  پتروشیمی 
2۷ هزار بشکه ای یا واحد BTX پاالیشگاه 
ملی پاکســتان در حــال فعالیت اند اما نیاز 
پاکســتان به فرآورده های پترو شــیمیایی 
بســیار بیشــتر از ظرفیت فوق است. توجه 
به عنوان  پاکســتان  کشور  ظرفیت های  به 
کشوری که از جنبه های فرهنگی و سیاسی 
آمیختگی قابل توجهی بافرهنگ و سیاست 
ایــران دارد و همچنیــن در نظــر گرفتن 
نکته های ریــز و قابل تأمــل در خصوص 
پترو پاالیشــگاهی  صــادرات محصوالت 
ایران به پاکســتان تحت قالب هایی نظیر 
» توزیــع مویرگی محصــوالت« از طریق 
خط لوله و یا تانکرهای حامل ســوخت که 
پیگیری و ردیابی آن ها بسیار پیچیده بوده 
و از این حیث می تواند کمکی به شــرایط 
اقتصاد کنونی کشــور در شرایط تحریمی 
باشد. مواردی که به نظر با توجه به شرایط 
تحریمی هنوز مورد غفلت مسئولین کشور 
و به ویژه سیاســت های کالن وزارت نفت 
واقع شده و امید است که در شرایط کنونی 
با نگاهی بــه ظرفیت صادرات محصوالت 
پترو پاالیشــگاهی نگاهی جدید و تحولی 
عظیم در صنعت پترو پاالیشــگاهی کشور 
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عرضهمازادسببافتقیمتنفت
تا۲۰۲۰میشود

دنیل فاین
از مدیران مرکز فناوری نیومکزیکو برای سیاست گذاری انرژی

یک کارشــناس سیاســت گذاری انرژی اعالم کــرد که عرضه 
مازاد نفت ســبب افت قیمت نفت تا سال 2020 میالدی خواهد شد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا، خواهان افت قیمت بنزین در 
آمریکاست و رقیبانش در حزب دموکرات این کشور، در پی کمبود نفت 
هســتند تا قیمت ها باالتر برود. این چالش انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 2020 میالدی آمریکاســت که در آن مشخص می شود ترامپ 
دوباره انتخاب می شود یا خیر. آیا سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش آماده هســتند محدودیت تولید برای حفظ قیمت 
نفــت در حدود ۷0 دالر را ادامه دهنــد و درآمد حداکثری را به بهای 
کاهش سهم از بازار نفت حفظ کنند؟ جالب است که در نشست آینده 
اوپک، مســئله خرید شرکت آنادارکو از ســوی شرکت اکسیندتال در 
آمریکا، یکی از مســائل مورد بحث خواهد بود، زیرا شرکت اکسیدنتال 
برای جبران بخشی از بدهی های خود باید صادرات نفت را به حداکثر 
برســاند و از اشتباه محاسباتی جدی به دلیل پرداخت پول بیش از حد 
برای خرید آنادارکو، پیشــگیری کند. نفت خام شیل تولیدی در منطقه 
پرمین در آمریکا، با توجه به افتتاح خطوط لوله با ظرفیت باال در آینده 
نزدیک، باید بازارهای در حال توسعه برای صادرات روزانه یک میلیون 
و 500 هزار بشــکه نفت بیابد که نزدیک به حجم کاهش تولید نفت 
اوپک و متحدانش از ســال 2016 میالدی تا کنون است. نفت بسیار 
زیادی در بازارها وجود دارد که فراتر از تقاضای جهانی برای آن است. 
شــرکت نفت اکســون موبیل که در منطقه پرمین آمریکا نیز فعالیت 
می کند، برای قیمت نفت ۴0 دالر برای هر بشــکه آماده است. هزینه 
تولید نفت شــرکت آرامکو عربســتان، همچنان کمتر از نفت شیل در 
آمریکاست. از ســوی دیگر، با توجه به دشواری رقابت تولیدکنندگان 
گاز در آمریــکا در بازارهای جهانی، برخــی تولیدکنندگان انرژی در 
این کشــور آشکارا درباره هدایت ســرمایه گذاری از گاز به نفت بحث 
می کنند. بر این اساس، پیش بینی می شود میانگین قیمت شاخص نفت 
خام دبلیوتی آی آمریکا در سال 2019 میالدی 50 دالر برای هر بشکه 
باشــد، اما انتظار می رود در نیمه دوم ســال 2020 میالدی میانگین 

قیمت دبلیوتی آی به 38 دالر به ازای هر بشکه برسد.
*روزنامه دیلی تایمز

آیاترامپهمبهذخایرنفتیآمریکا
متوسلمیشود؟

سال گذشته پیش از بازگشــت تحریم های واشنگتن علیه ایران، 
گمانه زنی هایی درباره احتمال استفاده آمریکا از ذخایر نفت استراتژیک 
خود برای تعدیل تأثیر تحریم ها روی بازارهای بین المللی و مهم تر از همه 

قیمت های بنزین وجود داشت.
اکنون به نظر می رســد با نوسان فوق العاده قیمت ها، صحبت های 
مشــابهی دوباره مطرح شده است. گمانه زنی های سال گذشته از سوی 
ریک پری، وزیر انرژی آمریکا رد شــده بــود و وی اظهار کرده بود که 
اگر به ذخایر نفت اســتراتژیک نگاه کنید و بخواهید از آنها برای عرضه 
به بازار اســتفاده کنید، تأثیر جزئی و کوتاه مدتی خواهد داشــت. این بار 
نیز واکنش واشــنگتن به قیمت های باالتر نفت برای مصرف کنندگان 
آمریکایی همزمان با آغاز فصل رانندگی تابســتانی در این کشــور بعید 
است شامل فروش از ذخایر نفت اســتراتژیک باشد. چندین دلیل برای 
چنین تصمیمی وجود دارد که نخستین آن احتمال تأثیر معکوس استفاده 
از ذخایر نفت استراتژیک بر ثبات قیمت های نفت و دومی عدم نیاز برای 
چنین اقدامی اســت. ذخایر نفت استراتژیک با امنیت ملی مترادف است 
و هر گونه خبری مبنی بر تصمیم واشــنگتن برای استفاده از این ذخایر 
برای ثابت نگه داشتن قیمت های نفت، تأثیر مثبت اما کوتاه مدتی خواهد 
داشت. اندرو کریچلو، تحلیلگر »اس اند پی گلوبال پالتس« در این باره 
اظهار کرد: مقررات سخت گیرانه برای استفاده از ذخایر نفت استراتژیک 
وجود دارد و تنها معدودی از دفعات بوده که رؤسای جمهور آمریکا اجازه 
یافته اند برای مقابله با رشــد قیمت نفت، از این ذخایر استفاده کنند که 
مسلمًا شرایط مذکور بسیار وخیم تر از وضعیت فعلی بازار نفت بوده است. 
اکنــون هیچ جنگی وجود ندارد، در حالی کــه جورج دبلیو بوش، رئیس 
جمهور وقت آمریکا در ســال 1991 در زمان آغاز عملیات طوفان صحرا 
علیه عراق، از ذخایر نفت اســتراتژیک اســتفاده کرده بود. همچنین در 
سال 2005 که طوفان کاترینا خسارات سنگینی به صنعت پاالیش نفت 
منطقه گلف کاست وارد کرد، از این ذخایر برداشت شد. همچنین قیمت 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت در مقایســه با 120 دالر در سال 2011 
کــه قیمت نفت در پی جنگ داخلی لیبی صعود کرده بود و باراک اوباما، 
رئیس جمهور وقت آمریکا به ذخایر نفت اســتراتژیک متوسل شده بود، 
بســیار پایین تر است. با وجود اینکه شرایط حادی وجود ندارد اما ریسک 
ژئوپلیتیکــی برای عرضه کافی نفت کاماًل باال دیده می شــود. اما طبق 
گزارشی که به تازگی از ســوی روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شده 
اســت، ســطح ذخایر نفت خارج از ذخایر نفت استراتژیک با سریع ترین 
نرخ از ســال 2016 رشــد می کند و این مسئله نگرانی هایی را نسبت به 
مازاد عرضه به جای کمبود عرضه برانگیخته اســت. این نگرانی به نوبه 
خود قیمت های نفت را تحت فشــارهای کاهشــی قرار داده است و به 
نظر می رســد تأثیر بیشتری نســبت به هر گونه برنامه برای برداشت از 
ذخایر نفت اســتراتژیک برای کنترل قیمت نفت داشته است. بر اساس 
گــزارش اویل پرایس، به طور مختصر کاخ ســفید هیچ نیازی و تمایلی 
برای استفاده از ذخایر نفت اســتراتژیک برای تحت کنترل نگه داشتن 

قیمت های نفت ندارد.

بین امللل

مخالفتایرانباتغییرزماننشستاوپک
ایران مخالفــت خود با به 
تأخیر انداختن زمان نشست رسمی اوپک 

را به این گروه اعالم کرد.
بیــژن زنگنه، وزیر نفــت ایران در 
نامه ای که از ســوی رویترز مشاهده شده 
اســت نوشت: وی با پیشنهاد اوپک برای 
تغییر زمان برگزاری نشســت رسمی این 
گــروه از تاریــخ 25 و 26 ژوئن به اوایل 
ژوئیه مخالف اســت. طبق برنامه اوپک، 
کشــورهای عضو این گروه روز 25 ژوئن 
در وین دیدار خواهند کرد و سپس روز بعد 
با روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک 
که در توافق کاهش تولید مشارکت دارند، 
دیدار می کنند. با این حال روســیه تعویق 
زمان برگزاری دیدار تولیدکنندگان اوپک 
و غیراوپک به ســوم و چهــارم ژوئیه را 
پیشنهاد کرده و گویا عربستان سعودی از 
این پیشنهاد حمایت کرده است اما ایران 
و سایر کشــورها با چنین اقدامی مخالف 
هســتند. زنگنه در این نامه نوشــت: من 
با پیشــنهاد تغییر تاریخ نشســت مخالف 
هســتم زیرا هیــچ دلیلی بــرای چنین 
پیشــنهادی وجود نداشــته است. اوپک 
اعالم کــرد الجزایر و قزاقســتان نیز در 
نامه های جداگانــه دیگری با تغییر تاریخ 
این نشست مخالفت کردند. منابع آگاه در 
اوپک به رویتــرز گفته اند ونزوئال و لیبی 
نیز مخالف تغییر برنامه نشســت رسمی 
هستند. بر اســاس گزارش رویترز، منابع 
متعدد در اوپک اظهار کرده اند تغییر زمان 
نشست مستلزم موافقت همه اعضا است. 
یک گزینه این اســت که نشست رسمی 
اوپک در تاریخ مقرر خود برگزار شود اما 
زمان دیدار اوپــک با متحدانش به اوایل 

ماه میالدی آینده موکول شود.
خط و نشان روس نفت درباره توافق 

نفتی روسیه با اوپک
مدیرعامــل  حــال،  همیــن  در 
روس نفت اعالم کرد: این شــرکت که 
بزرگترین تولیدکننده نفت روســیه است 
ســرگرم مذاکره با دولت بــرای جبران 
ضرری اســت که از توافق کاهش تولید 
میان روســیه و اوپک در صورت تمدید 
آن تا پایان ســال متحمل خواهد شــد. 
روسیه و ســایر تولیدکنندگان غیراوپک 

کــه به اوپک پالس معروف هســتند با 
هدف کاهش سطح ذخایر نفت و تقویت 
قیمت هــا، توافــق کرده اند تولیدشــان 
را بــه مدت شــش ماه به میــزان 1.2 
میلیون بشــکه در روز محدود کنند. این 
تولیدکنندگان قرار اســت روزهای 25 و 
26 ژوئن برای بازنگری سیاســت تولید 
خود دیدار کنند. ایگور سچین، مدیرعامل 
روس نفت در دیدار ســاالنه سهامداران 
این شــرکت اعالم کرد روس نفت قصد 
ندارد راه اندازی پروژه هــای جدید را به 
تعویق بیاندازد و همزمان سرگرم مذاکره 
با دولت اســت تا در صورت تمدید شدن 
توافق کاهش تولید با اوپک تا پایان سال 

2019، خسارت دریافت کند.
امیدواری ریاض به اجماع اوپک و 
متحدان برای تمدید توافق کاهش 

تولید نفت
در همیــن حــال، وزیــر انــرژی 
عربســتان اعــالم کــرد کــه اجمــاع 
تولیدکننــدگان عضــو و غیرعضو اوپک 
برای تمدید توافق کاهش تولید نفت در 
نیمه دوم ســال جاری میالدی، در حال 
تحقق است. به گزارش خبرگزاری رویترز 
از دوبی، خالد الفالح اعالم کرد که اجماع 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( برای 
بازارهای  تثبیت  به منظور  ادامه همکاری 

جهانــی نفت خام در نیمه دوم ســال 
2019 میــالدی در حال تحقق اســت. 
برخی منابع صنعتی در عربســتان اعالم 
کردند که این کشور در ماه مه امسال 9 
میلیون و 650 هزار بشــکه نفت در روز 
تولید کرد که کمتر از ســهمیه تولید این 
کشور در چهارچوب توافق جهانی کاهش 
تولید نفت اســت. الفالح گفت: ما کاری 
را که برای حفظ ثبــات بازار پس از ماه 
ژوئن الزم اســت، انجام می دهیم؛ برای 
من، این به معنای کاهش ذخیره ســازی 

نفت از سطح باالی کنونی است.
دیدار عربستان و روسیه برای حل 

اختالف های نفتی
امــا یک ســال پیش عربســتان 

ســعودی و روسیه به توافقی رسیدند که 
مســیر جدیدی را برای بازار نفت تعیین 
کرد و این دو کشــور کــه معمار توافق 
اوپک پالس هستند هفته جاری دوباره 
دیــدار می کنند تا اختالف نظرهای خود 
درباره این پیمــان را حل و فصل کنند. 
تولید  کاهــش  می خواهند  ســعودی ها 
گروه اوپک پــالس پس از پایان مهلت 
آن در ژوئن، تا پایان ســال تمدید شود 
اما روســیه تمایلی بــرای ادامه کاهش 
تولید ندارد. این دو کشور در حال حاضر 
حتی نمی توانند سایر گروه را برای تغییر 
زمان نشست نیم ســاالنه خود در وین 
متقاعد کنند. منافــع متفاوت و افزایش 
نوســان بــازار، تصمیم گیــری آنها را 
دشــوارتر کرده است. نفت از جنگ های 
تجــاری که آمریــکا بــه راه انداخته و 
تأثیر تحریم های این کشــور روی روند 
عرضه، ضربه خورده است. در حالی که 
عربستان ســعودی به قیمت های باالتر 
نیاز دارد و مشــتاقانه تولیدش را کاهش 
داده است، منافع روسیه چندان مشخص 
نیســت و در کاهش تولید تعلل ورزیده 
است. جیووانی استانوو، تحلیلگر نفتی در 
گروه یو بی اس در این باره گفت: انتظار 
دارم پیام قوی تری از سوی خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربستان سعودی داده شود 
اما الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه 

تمامی گزینه ها را باز نگه خواهد داشت. 
نواک و الفالح به سن پترزبورگ خواهند 
رفت تا در کنفرانــس مجمع اقتصادی 
بین المللــی به میزبانی پوتین شــرکت 
کنند. این نخســتین دیــدار رو در روی 
دو وزیر از زمان نشســت جده در ماه مه 
خواهد بود که شکاف میان منافع این دو 
کشور آشکارتر شد. والدیمیر پوتین که 
اوپک حرف  با  درباره سیاست همکاری 
نهایی را می زند قرار اســت در کنفرانس 
مجمــع اقتصــادی بین المللــی ســن 
رئیس  موضع  کند.  پترزبورگ سخنرانی 
جمهور روســیه در آوریــل در خصوص 
حمایت کشورش از تمدید توافق کاهش 
تولیــد مبهم بود و اظهار کــرد این امر 
به وضعیت بازار بســتگی خواهد داشت. 
دستیار رئیس جمهور روسیه گفته است 
پوتین فعاًل برنامه ای برای دیدار با هیأت 
ســعودی ندارد با این حال وی تماس با 
الفالح در حاشیه این کنفرانس را منتفی 
نداشــت. در هر صــورت الفالح ممکن 
اســت این فرصت را پیــدا کند که در 
دیدار پوتین با ســرمایه گذاران خارجی، 
با وی صحبت کند.. وی گفت: شــرکت 
روس نفت سرگرم مذاکره با دولت برای 
جبران ضرری است که از توافق کاهش 
تولید میان روســیه و اوپک در صورت 
تمدید آن تا پایان ســال متحمل خواهد 
شد. سچین منطق روسیه برای پایبندی 
به توافق کاهش تولید را زیر ســؤال برد 
و گفت: در صــورت تمدید توافق اوپک 
پــالس، آمریکا ســهم بازار روســیه را 
تصاحب خواهد کرد. بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی 
روســیه نیز ماه گذشته گفته بود روسیه 
باید تمامی جوانب منفــی و مثبت این 
پیمان را بررسی کند. آمار رسمی نشان 
می دهد که این توافق به اقتصاد روسیه 
در ســه ماهه نخست سال 2019 لطمه 
زده اســت. با این حــال الفالح اخیراً در 
مصاحبه با خبرگزاری دولتی عربســتان 
اظهــار کرد که وی شــاهد اســت که 
توافقی در میان کشــورهای گروه اوپک 
پالس درباره ادامه همکاری در نیمه دوم 

امسال شکل می گیرد.

رويای محال ترامپ
بازارهای  از  ایران  نفت  حذف 
جهانی، نخســتین و مهم ترین هدف آمریکا 
بعد از خروج از برجــام بود. هدفی که برای 
آن ابزارهــای متفاوتی را بــه کار گرفت اما 
اکنون به رویای محــال دونالد ترامپ تبدیل 

شده است.
به گزارش ایســنا، ماه گذشته آمریکا 
در بیانیــه ای اعــالم کرد کــه معافیت از 
تحریم های نفتی را برای هشــت کشــور 
واردکننده نفت ایــران تمدید نخواهد کرد؛ 
این تصمیم برای به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران اتخاذ شــد تا ایــران این منبع 
درآمدی مهم را از دســت بدهد. در مقابل 
ایاالت متحده آمریکا به همراه عربســتان 
سعودی و امارات متحده عربی، متعهد شدند 

که بازار جهانی نفت را تأمین کنند.
حذف نفت ایران غیر ممکن است

این در شرایطی است که در دوازدهم 
اردیبهشت ماه، محمد سانوسی بارکیندو - 
دبیرکل اوپــک - گفت: همانطور که بارها 
تکرار شــده، امــکان حذف ایــران از بازار 
جهانی نفــت وجود ندارد و علیرغم این که 
دو عضو اوپک ادعای جایگزینی نفت ایران 
را کرده اند، باید گفت که اوپک تصمیم های 
گروهــی می گیــرد و در ایــن زمینه هیچ 
تک روی ندارد. او با بیان این که سیاســت 
اوپک این است که با مشورت با کارشناسان 
دبیرخانه، همه اعضا در کنار هم و بر اساس 
خرد جمعی تصمیم بگیرند، اظهار کرد: ابتدا 
باید همه داده ها و آمارهای منابع ثانویه در 

ماه ژوئن بررسی شــود اما باید تاکید کرد 
که در اوپک فقط نفع کشور خاصی در نظر 
گرفته نمی شود و منافع کل گروه را در نظر 
می گیریم تا افزون بر تأمین منافع تک تک 
اعضای عضو، عرضه نفت نیز تأمین شــود. 
وی با تاکیــد به این که هر کدام از اعضای 
اوپک می تواند برنامه ها و تصمیم های خود 
را داشته باشد اظهار کرده بود زمانی که در 
گردهمایی هستیم، کشورها به عنوان یک 
فرد نیســتد و هر کدام عضوی از یک گروه 
هســتند و به همین دلیل ما منافع گروه و 
مصرف کننــدگان را در نظر می گیریم. البته 
باید به عواقب تصمیم های خود توجه داشته 
باشــیم. همچنین در اوپــک باید به تأمین 
عملیات عرضه فکــر کنیم، زیرا نفت منبع 
انرژی اســت و تصمیم ها نیز باید براساس 
همین شــرایط باشــد. همچنیــن درباره 
تهدیدهایــی که برای عرضــه نفت ایران 
مطرح می شود هم به گفته دبیرکل اوپک، 
گفت وگوهای متعددی در این باره در سطح 
وزارت و دبیرخانه اوپک صورت می گیرد تا 
راهکارهای ممکن بررسی شود. البته این در 
شرایطی است که ایران در سال های گذشته 
نیز با چالش های این چنینی رو به رو بوده و 
این اطمینان وجود دارد که این بار نیز ایران 
می تواند این مشکالت را پشت سر بگذارد.

آمریکا به آرزوی خود نمی رسد
همچنیــن بیژن زنگنــه - وزیر نفت 
کشــورمان - صراحتاً اعــالم کرد که صفر 
کردن صــادرات نفت ایــران گرچه آرزوی 

آمریکایی هاســت اما واهی بوده و به نتیجه 
نخواهد رسید. ایران در منطقه با هیچ کشوری 
دشــمنی ندارد اما دو کشور منطقه به دنبال 
آن هستند که با صدور بیانیه و صحبت های 
مختلف اعالم کننــد که خروج ایران از بازار 
نفــت تأثیری بر بازار نــدارد و ظرفیت های 
اعالمی آن ها می تواند جایگزین نفت ایران 
شــود؛ اما این صحبت ها حقیقــت ندارد و 
در صورت اعالم، برداشــت و ذخیره ســازی 
این کشــورها به تأیید رسمی هیچ سازمان 
و ارگانی نرسیده اســت. وی با بیان این که 
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه از نفت به 
عنوان ابزار سیاسی استفاده نکرده و هر کسی 
که از نفت به عنوان ابزار سیاســی استفاده 
کند، باید تاوان جبران خســارت های آن را 
بپردازد، بیان کرده بود: برخی کشــورها به 
دنبال آن هستند تا سه عضو پایه گذار اوپک 
را تضعیــف کنند که این موضوع منجر به از 
بین رفتن اوپک خواهد شد. وزیر نفت با تاکید 
به این مساله که پیکان تهدید آمریکا بر علیه 
مردم ایران به ســمت نفت هدف گیری شده 
اســت، گفته بود باید با همراهی و همکاری 

همگان از این شرایط خطیر عبور کرد.
نفت ایران قابل جایگزینی نیست

در این باره ســید مهدی حســینی - 
تحلیل گــر حوزه نفت - به ایســنا گفت: از 
نظــر تکنولوژی در دنیا امــکان هر کاری 
وجود دارد؛ درباره این موضوع اما محاسبات 
اقتصــادی مــورد توجه اســت چراکه در 
از نفت هر منطقه ای  پاالیشگاه ها می توان 

اســتفاده کرد اما پاالیشــگاه ها باید هزینه 
زیــادی را برای تغییر طــرح خود پرداخت 
کنند کــه همین مســاله نیز مشــکالت 
متعــددی را به وجود مــی آورد. وی ادامه 
داد: این در شــرایطی اســت که در برخی 
پاالیشــگاه ها مشــخصات نفت جایگزین 
شده، شباهت بیشــتری با نفت ایران دارد 
که در این راســتا، کار پاالیشــگاه راحت تر 
است ولی در برخی نقاط باید تغییراتی را در 
ساختار پاالیشگاه انجام دهند که این مساله 
نیز هزینه هــای زیادی را به دنبال دارد، اما 
به طور کلی باید گفت که جایگزین کردن 
نفت ایران به لحاظ محاســبات اقتصادی به 
گونه ای خواهد بود که بسیاری از شرکت ها 
و پاالیشــگاه ها را دچار چالش خواهد کرد. 
حسینی با اشــاره به ادعای برخی کشورها 
بــرای جایگزینی نفت ایــران، تاکید کرد: 
یکی از مســائلی که با آن مواجهیم، پشت 
اتفاق می افتد. برخی  پرده هایی اســت که 
از کشــورها هر کاری که منفعتشــان را به 
دنبال داشــته باشــد، انجام می دهند و اگر 
برای آن ها هزینه داشته باشد، از آن فاصله 

می گیرند و اگر مسئله ای برای آنها منفعت 
داشــته باشــد، قطعًا به دنبال آن خواهند 
رفت. این تحلیل گر حوزه نفت تصریح کرد: 
اتفاقات اخیر نوعی بازی است که عربستان 
و آمریــکا علیه کشــورهای مختلف به راه 
انداخته اند و الزم است در این شرایط تدابیر 
کافی در نظر گرفته شود، چراکه کمک های 
مالی عربستان به کشورهایی همچون هند 
و پاکستان که نیاز مالی دارند هم باید مورد 
توجه قــرار گیرد. وی با تاکیــد به این که 
دولت ها موضوع تحریم نیستند، گفت: یک 
راهکار این اســت که دولت ها خریدار نفت 
ایران شــوند چراکه دولت ها و شرکت های 
دولتی که درگیری کمتری با آمریکا دارند، 
می توانند نفت ما را خریداری کنند و در این 
شــرایط، می توانند مسؤولیت کار را برعهده 
بگیرند و با توجــه به این که تحریم آمریکا 
شامل شرکت هایی می شود که در آن کشور 
سرمایه سهام و به طور کلی منافعی خاصی 
دارند، الزم اســت با دولت هــا وارد مذاکره 
شــویم که معامالت نفتی به صورت دولتی 

صورت گیرد.

بیژنزنگنه،وزیرنفت
ایراندرنامهایکهاز

سویرویترزمشاهدهشده
استنوشت:ویباپیشنهاد
اوپکبرایتغییرزمان

برگزارینشسترسمیاین
گروهازتاریخ۲5و۲6
ژوئنبهاوایلژوئیه

مخالفاست



یادداشت

بهرهوری،شروعحرکتبهسمتتوسعهیافتگی
هاله بختیار

بهتریــن  از  در شــرایط کنونــی، یکــی 
مسیرهای حرکت به ســمت توسعه و خودکفایی 
اقتصادی، افزایش بهره وری در حوزه های مختلف 
اســت. حوزه بهره وری انرژی بــا ظرفیت بالقوه 
قابــل توجهی کــه دارد، برای ایــران از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت، زیــرا منبع درآمد 
اصلی در کشــور ما درآمدهــای حاصل از فروش 
حامل های انــرژی بوده و بدون شــک مدیریت 

مصرف انرژی تاثیری مســتقیم و بســزا بر قدرت مدیریت اقتصاد کشور 
دارد. بر اساس گزارش آماری ساالنه بررس انرژی جهان شرکت بریتیش 
پترولیوم )بی پی( در سال 2018، ایران با بهره مندی از 15۷ میلیارد بشکه 
ذخایر نفت خام و تخصیص 9.2 درصد از سهم ذخایر جهان در رتبه چهارم 
دارنــدگان ذخایر نفت قرار دار؛ همچنین بــا مجموع ذخایر 33.5 تریلیون 
مترمکعب گاز طبیعی پس از روســیه رتبه دوم دارندگان گاز جهانی را به 
خود اختصاص داده اســت. از نظر تولید، ایران با تولید ساالنه 22۴ میلیارد 
مترمکعب گاز، ســومین تولیدکننده گاز در جهان پس از آمریکا و روسیه 
اســت و رتبه چهارم را در بین مصرف کنندگان گاز طبیعی جهان به خود 
اختصاص می دهد. این در حالی است که در تجارت گاز طبیعی با خط لوله، 
ایران در میان 21 کشــور صادرکننــده گاز با خط لوله در جایگاه دوازدهم 
قرار دارد و هیچ ســهمی از تجارت گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( ندارد. 
با استناد به داده های ترازنامه هیدروکربوری سال 95، معادل 99 درصد از 
سهم حامل های انرژی در تولید انرژی اولیه کشور به نفت خام و گاز غنی 
اختصاص دارد. واردات فرآورده های نفتی تنها شــامل بنزین موتور بوده و 
با رشــد 21 درصد روبه رو بوده اســت. این در حالی است که خوشبختانه 
واردات گاز طبیعی با کاهش 35 درصدی نســبت به سال پیش از آن، تراز 
تجارت گاز طبیعی را در کشــور مثبت کرده اســت. بررسی روند تغییرات 
انتشــار گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف مصرف در کشور نشان 
می دهد که بخش نیروگاهی با ســهم 30 درصد در انتشار در رتبه نخست 
قرار دارد و پس از آن به ترتیب بخش های خانگی و تجاری با ســهم 25 
درصد، حمل ونقل با سهم 22 درصد و صنعت با سهم 18 درصد در انتشار 
گازهای گلخانه ای رتبه بندی می شــوند. در گزارش آماری یادشده، نکته 
مشهودی به ذخایر قابل توجه فســیلی و ظرفیت تولید حامل های انرژی 
نفت وگاز اشاره دارد که به دلیل نبود مدیریت صحیح و بهینه مصرف، ما را 
در تجارت جهانی با کمبود منابع روبه رو کرده است و قدرت چانه زنی ما را 
در مدیریت بازارهای مربوطه کاهش می دهد. با توجه به شکست فعالیت ها 
در زیربخش های ســه گانه، مصرف کننده انرژی، خانگی و تجاری، صنعت 
و حمل ونقل و با اســتفاده از روش خبره ســنجی و بــرآورد ظرفیت فنی، 
اقتصادی و با توجه به آمار مصارف هرکدام از زیربخش ها مطابق ترازنامه 
هیدروکربوری سال 95، ظرفیت صرفه جویی انرژی امکان پذیر کل کشور 
به میزان 500 میلیون بشــکه معادل نفت خام در سال برآورد شده است. 
این میزان شــامل 12۴ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش خانگی 
و تجاری، 263 میلیون بشــکه معادل نفت خام برای بخش صنعت و 113 
میلیون بشــکه معادل نفت خام برای بخش حمل ونقل است. بنابراین در 
صورتی که سند سیاســتگذاری انرژی در کشور بر محور بهره وری انرژی 
تکیه کند و در مرحله نخســت به ســناریوهای بــدون هزینه و کم هزینه 
بپردازد، افزایش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را شــاهد خواهیم بود که 

هم اکنون بدون ارزش افزوده از اقتصاد کشور حذف می شوند.

پژوهشگاهصنعتنفتوشرکتمپصاتفاهمنامه
همکاریامضاکردند

پژوهشگاه صنعت نفت و شــرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال 
)مپصا( تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از پژوهشــگاه صنعــت نفت، 
آزمایش های مطالعات الگوسازی ژئومکانیک، مطالعه آسیب  سازندی در 
مغزه، فناوری های ازدیاد برداشــت نفت  و گاز از مهم ترین مســائل این 
تفاهم نامه است. بر اساس این گزارش، توسعه فناوری های صنعت نفت، 
تجاری سازی، فروش خدمات و کاالها و فناوری های پژوهشگاه در داخل 
و خارج از کشور از دیگر مسائلی به شمار می آید که قرار است با امضای 
این تفاهم نامه پیگیری شــود. جعفر توفیقی، رئیس پژوهشــگاه صنعت 
نفت در حاشــیه امضای این تفاهم نامه گفت: در پژوهشــگاه عالقه به 
توسعه شبکه های همکاری وجود دارد و هیچ گاه تنها به امکانات داخلی 
سازمان بســنده نخواهیم کرد، زیرا صنعت نفت از یک سو با چالش های 
بسیار روبه روست و از سوی دیگر از زیرساخت ها و نیروی انسانی باتجربه 
بهره  می گیرد، از این رو سیاســت اصلی این ســازمان توسعه شبکه ها و 
شناســایی ظرفیت ها در مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی است. وی ادامه 
داد: امکانات و زیرســاخت های بسیار مناسبی در شرکت های خصوصی 
و پژوهشــگاه وجود دارد که این اشتراکات می تواند به انجام پروژه های 
مشترک بزرگی در سطح کشور منجر شود و بسیاری از معضالت صنعت 
را نیز برطرف ســازد. در ادامه عبدالحسین شــریفی، مدیرعامل شرکت 
مپصا با تاکید بر اینکه این شــرکت به دنبال هم افزایی در داخل کشــور 
اســت، تصریح کرد: بیشتر فعالیت های این مجموعه در زمینه باالدستی 
اســت و چنانچه حمایت های بیشــتری از این شــرکت انجام شود، در 
زمینه طراحی نرم افزارهای مرتبط و فعالیت های آزمایشــگاهی می تواند 
توانمندی های خود را توسعه بخشد. وی اظهار کرد: شرکت های خارجی 
به دنبال فعالیت های علمی و پژوهشــی با کیفیــت باال و هزینه پایین  
هســتند، از ایــن رو مجموعه ما می تواند با ایجاد هم افزایی مناســب و 
استفاده از امکانات پژوهشــگاه صنعت نفت به اهداف تعیین شده دست 
یابد. مدیرعامل شــرکت مپصا به همکاری صنعت و دانشگاه نیز اشاره 
کرد و گفت: شــرکت مپصا با بیشــتر دانشگاه های کشــور تفاهم نامه 
همکاری امضا کرده اســت و این موضوع از یک سو می تواند دانشگاه ها 
را با فرآیندهای اجرایی و مجموعه ما را با دانش روزآمد دنیا آشــنا کند 

و از سوی دیگر می تواند زمینه ساز اقدام هایی مؤثر برای کشور باشد.
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وزارتنفتفرماندهمقابلهباتحریمها
گفتگو: مرجان طباطبایی

سیاسی  ادبیات  در  »نفت« 
ما ایرانیان، دوران تلخ و شیرین زیادی را 
پشت سر گذاشته و تورق تاریخ سیاسی 
ایران، بیانگر آن اســت که همواره طالی 
و  ابزاری کشورها  استفاده  سیاه در مسیر 
اهرم فشــار علیه ایران قرار گرفته است. 
با این همه اگرچــه تحریم از دیرباز و در 
مقاطع مختلف، پیشــوند نفت کشور بوده، 
اما آنچه در دوره کنونی به چشــم می آید، 
در تمام دوران تاریخ کشــور بی سابقه و 
منحصر است؛ روندی که هدف نهایی آن 

صفر کردن صادرات نفت ایران است.
رئیس جمهوری  ترامــپ،  دونالــد 
ایاالت متحــده آمریکا که در ســال ۹7 
باوجــود تالش هــای گســترده و اعزام 
نمایندگان ویژه به پایتخت مشتریان نفتی 
ایران، در تحریم نفتــی ایران ناکام ماند 
را به طور  نتوانست صادرات نفت کشور  و 
کامل قطع کند، بــار دیگر در تالش برای 
اســت.  ایران  نفت  کردن صادرات  صفر 
کارشناســان داخلی و خارجی متفق القول 
ایــران صفر  نفت  هســتند که صادرات 
نمی شود تا آرزوی محال رئیس جمهوری 
فعالیت سیاسی  از  این دوره  برای  آمریکا 
او ثبت شــود. با این حال ناگفته پیداست 
برای خریداران  نفتی  معافیت های  لغو  که 
نفتی ایران، شــرایط متفاوت تری را برای 
کشور رقم زده که بهره گیری از ابزارهای 
مناســب می توانــد این راه را آســان تر 
کند و حساســیت مقطع کنونــی، وظیفه 
همه دســت درکاران نفتــی را ویژه کرده 
اســت. چگونگی و چرایی رفتار سیاسی 
اقتصادی مشــتریان نفتی، رقبای ایران و 
رهبران سیاسی کشــورها و سناریوهایی 
که باید در دستور کار ایران قرار گیرد، از 
محورهای گفت وگو با محمدحسین عادلی 
از سیاســتمداران حوزه انرژی و بین الملل 
است که سابقه دبیرکلی مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )جی یی ســی اف( را هم در 

کارنامه خود دارد.
وی در ایــن گفت وگــو بــر اتخاذ 
واحد  فرماندهی  بــه  انرژی  دیپلماســی 
وزارت نفت تاکیــد می کند و در این میان 
توصیه هایــی به تولیدکننــدگان عضو و 
غیرعضو ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و همچنیــن ایران به عنوان 
یکــی از اعضای این ســازمان دارد و در 
توصیف رفتــار برخی اعضا می گوید: این، 
هم خیانت در همســایگی و هم خیانت در 
اوپک است. باید بدانند ممکن است روزی 
هم نوبت آنها برســد. یکجانبه گرایی مرز 
نمی شناسد و در بلندمدت می تواند گریبان 
همه را بگیرد. عادلــی در بخش دیگری 
از گفت وگو با اشــاره به اینکه گاز طبیعی 
مایع شــده )ال ان جی(، سوخت مهم چند 
دهه آینده است، اشــاره دارد که با وجود 
آنکه اکنون هاله ای از تحریم، کشور را فرا 
گرفته، باید ســرمایه گذاری در این زمینه 
به ویژه در بخش ال ان جی هدایت شود و 
ایران اهتمام و نگاه تازه ای به گاز طبیعی 
داشته باشــد. متن کامل این گفت وگو به 

شرح زیر است:
در شــرایط موجود که همه تالش های  ��

تحریمی، نفت ایران را نشــانه رفته است، 
دیپلماســی انرژی ایران در چه مسیری باید 

قرار گیرد؟
وزارت  خوشــبختانه  می کنم  فکر 

نفت ما با درک کامل شــرایط موجود، از 
همه ابزارهای در اختیار استفاده می کند. 
من بــه عنوان یک کارشــناس، اعتماد 
زیادی به برداشــت و درک خوب وزارت 
نفت از وضــع جاری حاکم بر نفت دارم. 
البته به این معنا نیست که کارشناسان در 
این زمینه اظهارنظر نکنند. همه افرادی 
که راهکار دارند، به جای آنکه در مالعام 
صحبت کنند، باید به طور مســتقیم آن 
را با وزارت نفــت در میان بگذارند، زیرا 
متاســفانه به دلیل فضای تحریم، اجازه 
شفاف شــدن راه حل های مختلف وجود 
ندارد و باید به طور مستقیم صحبت کرد. 
با توجه به این مســئله، باید اعالم کنم 
یک نکته بسیار مهم در وضع کنونی و در 
موضوع تحریم، این است که باید نوعی 
اتحــاد و اجماع نظر بــا محوریت وزارت 
نفت به وجود بیایــد. یعنی اگر مقابله و 
چالــش با تحریم با یــک فرمانده واحد 
باشــد، در آن صورت احتمــال موفقیت 

افزایش می یابد.
 فکر می کنم این پیشــنهاد شما ناظر بر  ��

رفع موازی کاری ها با دیپلماسی انرژی واحد 
از سوی وزارت نفت باشد؟

اگــر در موضوع تحریم، اجماع نظر 
با محور وزارت نفت ایجاد شــود و این 
وزارتخانــه، فرماندهــی ایــن کار را در 
اختیار داشته باشد، باید حمایت های همه 
ارکان در زمینــه نفت، انرژی، سیاســت 
داخلی و خارجی، چه به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم، حول فرماندهی واحد وزارت 
نفت باشــد. در شــرایط حساس موجود 
نبایــد اقدام های وزارت نفــت با برخی 
موازی کاری ها تحت شــعاع قرار گیرد یا 
اقدام های برخی اشــخاص و نهادها به 
سمتی باشد که سیاست فرماندهی نفت 
را خنثــی کند. معتقدم که وحدت رویه با 
محوریت وزارت نفت، حرکت مناســبی 

است که باید آن را محقق کنیم.
 آمریکا همیشــه نفت ایران را ســالح  ��

سیاســی دانسته و بار دیگر در اندیشه صفر 
کــردن صادرات نفت ایران اســت، در این 
شــرایط چگونــه باید عمل کــرد؟ آیا این 

هدف گذاری آمریکا محقق می شود؟
من فکــر می کنم در ایــن باره 
دو نکتــه وجود دارد: نخســت آنکه ما 
بایــد دریابیم کــه در برابر یک چالش 
سیاســی بین المللــی قــرار داریم، نه 
چالــش بازاریابی برای فــروش نفت، 
بنابراین برای مقابله با این چالش باید 
از سیاست های بین المللی و دیپلماتیک 

خــود اســتفاده کنیم که ایــن ابزاری 
بســیار مؤثر برای مواجهــه با چالش 
نفتی تحریــم و دیگر تحریم ها خواهد 
بود، زیرا ماهیت این تحریم، سیاســی 
– بین المللی اســت. نکتــه دوم آنکه، 
این یک واقعیت است که نفت کاالیی 
راهبردی برای رشد اقتصادی جهان به 
شمار می رود و به سادگی نمی تواند هر 
روز بازار آن متزلزل باشد. چه آنکه این 
مسئله افزون بر کشورها، به بازار جهانی 
هم آســیب می زند و اقتصاد جهانی را 
متزلــزل می کند. به هر رو در پاســخ 
به پرسش شــما باید بگویم که ادعای 
آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت 
ایران به ســادگی قابل تحقق نیســت. 
آمریکا از یکســو ونزوئال را تحت فشار 
قــرار داده و از دیگــر ســو در لیبی و 
الجزایر ماجراجویی می کند و با فشار بر 
روسیه و دیگر کشورها می خواهد نفت 
شیل خود را بفروشــد. با توجه به باال 
بودن هزینه نفت شــیل در عین حال 
عالقه مند اســت هم مقدار تولید را باال 
ببرد و هم با قیمت مناسب بفروشد. با 
در نظر گرفتــن همه این موارد، حذف 
نفت ایــران از بــازار جهانــی از نظر 
عملیاتی هم امکان پذیر نیســت. نکته 
دیگر که باید در نظر داشته باشیم، این 
است که با فرض آنکه برخی کشورها 
حتی کشورهای بزرگ، از ترس آمریکا 
خرید نفت از ایران را کاهش دهند، در 
بازار نفت و گاز جهانی همیشه یکسری 
معامله گر نفتی وجود دارند که در حال 
انجــام معامــالت مختلف هســتند و 
ممکن است از این طریق استفاده شود، 
بنابراین فکر می کنم این ادعای آمریکا 
بسیار سنگین است و احتمال تحقق آن 
به نظر من بســیار مشکل و نزدیک به 

صفر است و اتفاق نمی افتد.

یعنــی در این زمینه مشــکلی نخواهیم  ��
داشت؟

خیر؛ البته به این معنا هم نیست که 
ما با چالش فروش نفت روبه رو نیستیم، 
بلکــه حتی باید ســازکارهای تازه ای را 
تعریف کنیم. مانند گذشــته شاید نتوانیم 
قراردادهای بلند ساده داشته باشیم. باید 
شــیوه های جدید بازاریابی، بازار هدف و 
مشتریان هدف جدید، سیاست فروش و 
حتی قراردادهای فروش، از نو و مطابق 

با شرایط حاضر تعریف شوند.
با توجه به بروز پدیده بابک زنجانی ها در  ��

تحریم های گذشته، آقای زنگنه نیز از ظهور 
دوبــاره آن ابراز نگرانی و اعالم کرد هم کار 
خودمان را برای فروش نفت انجام می دهیم 
و هم جلو ظهور بابک زنجانی ها را می گیریم. 

نظر شما در این باره چیست؟
ایــن نگرانــی وزیر نفــت مهم و 
موضوعــی کلیدی اســت، بنابراین باید 
ســازکارهای قابــل قبــول را در زمینه 
فروش نفت به کار ببندیم. آنچه پیش تر 
اتفاق افتاد، در واقع فروش نفت به برخی 
اشــخاص بــود. آن کار نــه تنها موفق 
نبود، بلکه با فســاد توام شــد. ما نهایتًا 
بــه مصرف کننده ها  را  نفت  می خواهیم 
بفروشــیم و پول آن به جیب مردم برود. 
باید مکانیزمــی را عملیاتــی کنیم که 
اطمینان دهد از این طرف، نفت فروش 
می رود و از دیگر ســو درآمــد آن عاید 

کشور می شود.
بــه نظر می رســد در شــرایط موجود،  ��

کشورهای صادرکننده نفت اوپک و غیراوپک 
نقــش ویــژه ای خواهنــد داشــت. این 

نقش آفرینی باید به چه سمتی باشد؟
 در مــورد کشــورهای عضــو و 
غیرعضــو اوپک چند نکتــه را می توان 
مدنظر قــرار داد. نخســت اینکه طرح 
کاهــش تولید در حدی کــه وجود دارد 
بایــد ادامــه یابد. قیمت نفت در ســایه 
همین طرح محدودیت تولید توانسته در 
سطح 65 تا ۷5 دالر برای هر بشکه قرار 
گیرد. عربستان و روسیه از این بابت باید 
بسیار خوشحال باشند، زیرا به ویژه درباره 
عربستان با کســری بودجه ای که دارد، 
نیازمند قیمت باالی نفت است، بنابراین 
بــه نفع اوپک و غیراوپک اســت که به 
طــرح محدودیت تولید ادامه دهند. نکته 
دوم این اســت که متاسفانه عربستان و 
امارات اعالم کرده اند که بنا به دســتور 
آمریکا آماده انــد کمبود تولید نفت ایران 
را جبــران کنند. ایــن کار هم خیانت به 

همسایگی اســت و هم خیانت در اوپک 
است. در اوپک کشورهای عضو گردهم 
آمده اند تا با تشریک مســاعی به توسعه 
کشــور خود کمک کنند. اگر قرار باشد 
کشورهای عضو اینگونه با هم همکاری 
کننــد آن وقت چه چیــزی این گروه را 
نگه می دارد. ســوم اینکه اگر قرار باشد 
کشورهایی مانند عربستان به عنوان یک 
عضــو مهم در اوپک بــا یکجانبه گرایی 
آمریکا علیه ایران که همســایه و عضو 
مهم دیگر اوپک اســت، با دســتورها و 
سیاســت های آمریکا همراهی کنند باید 
بدانند ممکن است روزی هم نوبت آنها 
نمی شناسد  مرز  یکجانبه گرایی  برســد. 
و در بلندمــدت می توانــد گریبان همه 
را بگیــرد. آخریــن نکته اینکــه به هم 
بازار نفت سرانجام سبب اخالل  ریختن 
در اقتصاد جهانی می شــود و مانع رشد 
اقتصادی جهان اســت و اقتصاد آمریکا 

هم از آن تأثیر منفی خواهد گرفت.
ایران به عنوان عضو اوپک چه نقشــی  ��

می تواند در این زمینه داشته باشد؟
ایــران طی ســال های اخیر نقش 
بســیار موثری ایفا کرده اســت. در ابتدا 
و پــس از برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( توانست با درایت و تدبیر، سهم 
خود را احیا کند و اجازه نداد سهم ایران 
را برخی کشــورها بگیرند. اکنون اوپک 
با چالش روبه روست. نخستین آن چالش 
هویتی اســت. اوپک و بزرگان آن که از 
ســال 1960 یعنی حدود 60 سال با هم 
بودند باید راه های تصمیم دسته جمعی را 
تقویت کنند و البته چالش بعدی نشــان 
دادن اراده ای در برابر دستورهای خارجی 
برای اخالل در بازار نفت اســت. اوپک 
باید راه هایی برای مقابله با آن پیدا کند. 
وضع موجود وضع پایداری نخواهد بود و 
باید چاره ای برای بلندمدت یافت. ایران 
بــه عنوان یک عضو مهــم و متین باید 
آسیب ها و خطرات موجود را گوشزد کند.

با توجه به سابقه فعالیت شما در جایگاه  ��
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، در 
شــرایط موجود به چه انــدازه می توان به 
گســترده شــدن فعالیت و نقش آفرینی در 

حوزه گاز امیدوار بود؟
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
برای ســومین سال، چشــم انداز جهانی 
گاز را منتشــر کــرده که براســاس آن 
دارد  گاز  برای  سازنده ای  پیش بینی های 
و نشــان می دهد کشــور ما بــه عنوان 
منابــع گازی چشــم انداز خوبی  دارنده 
در آینــده دارد و می توانــد در این زمینه 
مهم  سوخت  گاز،  کند.  ســرمایه گذاری 
چند دهه آینده است. باید از این فرصت 
استفاده کرد، بنابراین با وجود آنکه اکنون 
هاله ای از تحریم، کشــور را فرا گرفته، 
این زمینه به ویژه  باید سرمایه گذاری در 
در بخــش ال ان جی هدایت شــود، زیرا 
بازار جهانی گاز در حال حرکت به سمت 
ســهم بیشتر ال ان جی است و قیمت گاز 
هم قابل رقابت با زغال ســنگ شده و 
می تواند سهم بازار خوبی از زغال سنگ 
بگیرد. ال ان جی یک ســوخت اساسی و 
اولیه و به عنوان سوخت پاک برای رشد 
اقتصادی کشورها تبدیل شده که معتقدم 
ایــران هم باید اهتمام و نگاه جدیدی به 

گاز طبیعی داشته باشد.
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد:

استفاده از کارت سوخت از 20 مردادماه امسال اجباری شد
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران در 
اطالعیه ای اعالم کرد که عرضه بنزین به خودروها از ۲۰ 
مردادماه امسال فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت انجام 

می شود.
به گزارش دانــش نفت به نقل از وزارت نفت، در 
اطالعیه شماره ۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران آمده است: در اجرای سیاست های دولت و مجلس 

شورای اســالمی، عرضه بنزین در جایگاه های عرضه 
سوخت سراسر کشور از تاریخ 20 مردادماه امسال فقط 
با ارائه کارت هوشــمند سوخت، امکان پذیر خواهد بود. 
بر اســاس این اطالعیه، آن دسته از صاحبان خودروها 
که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس 
فراخوان پیشــین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، اطالعات خود را در ســامانه دولت همراه درج و 

با طی کردن فرآیند الزم، شماره حساب کارت اعتباری 
خــود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام دوباره ندارند و 
کارت هوشــمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام پیشین، 
صادر و از ســوی شــرکت ملی پســت ایران به آن ها 
تحویل داده خواهد شــد. این دسته از هموطنان هزینه 
صدور کارت ســوخت المثنی را برابــر تعرفه مصوب، 
هنگام دریافت کارت، به مأموران شــرکت ملی پســت 

ایران پرداخــت خواهند کرد. همچنیــن اگر عده ای از 
هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده اند 
و در فراخوان پیشــین از طریق ســامانه دولت همراه 
ثبت نــام نکرده اند، می توانند بــا مراجعه به دفاتر پلیس 
+10 و یا ســامانه دولت همراه )بــه ترتیبی که متعاقبًا 
اعالم می شــود(، برای صدور کارت هوشــمند سوخت 

المثنی اقدام کنند.


