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مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در گزارشی اعالم کرد:

چالش های تولید 
ایران در بخش نفت و 

گاز و پتروشیمی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق 
تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز پرداخت.

دفتر مطالعات انــرژی، صنعت و معدن این مرکز 
طی گزارشــی با عنوان »چالش ها و راهکارهای 
رونق تولید در ســال ۱۳۹۸ )بخش نفت و گاز(« 
آورده است؛ نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان »رونق 
تولید« از ســوی مقام معظم رهبری نشان دهنده 
اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است. به 
طور کلی در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید 
مشروح در صفحه4 در کشور قوانین و...  
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صداي ایران شنیده شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

احیای دوباره اوپک 
با تالش های هوشمندانه ایران

احمد مددی
ایران و تالش های  منطق سیاســی 
مهندس زنگنه در اوپک تضعیف شــده به 
اجماع اعضاء رســید تا ایران همچنان به 
عنــوان عضوی مؤثر در ایــن نهاد نفتی، 

نقش آفرینی کند.
مهنــدس زنگنه به درســتی رویکرد 
ایران در این نشســت که همانا حفاظت و 
صیانت از موجودیت اوپــک بود را تبیین 

کرد و این مهم را در این ســازمان جــا انداخت که تصمیم های 
اوپک باید با اجماع گرفته شــود و نباید تصمیم ها از خارج اوپک 
به این ســازمان ابالغ شــود. به گفته زنگنه، اگر هم قرار است 
پخت وپــزی )تصمیم گیری( صورت گیــرد، باید در بین اعضای 
اوپک انجام شود. بدین ترتیب شــواهد نشان می دهد که ایران 
تضمین هایی را که می خواســت به دســت آورده اســت. درباره 
اساسنامه و منشور همکاری اوپک و غیر اوپک هم اینگونه اعالم 
شــده که این اساسنامه غیرالزام آور اســت و دوم و بسیار مهم، 
اینکه در قطعنامه پایانی نشســت اوپک، امضا و توافق شده که 
این اساسنامه هیچ تأثیری بر اوپک و موجودیت آن ندارد. چرا که 
به گفته زنگنه، ســنت این است که نخست اوپک توافق می کند 
که باید با اجماع باشــد، ســپس آن را به غیر اوپک ارائه می کند 
تا تأیید کند. زنگنه می گوید: ما درباره این مســئله و ســازوکار 
تصمیم گیری توافق کردیم و اوپک به عنوان اوپک پابرجاست و 

این مقررات جدید، هیچ تأثیر منفی بر این موضوع ندارد.
اما از نشســت صد و هفتاد و ششــم اوپک که بگذریم، در 
می یابیم که بازار نفت شرایط خاصی را سپری می کند و این بازار 
از مؤلفه ها و شــاخص های دیگری به غیر از آنچه در ســالهای 
اخیر شــاهد بودیم، پیروی می کند. معنی این جمله آن است که 
بازیگران بازار نفت تغییر ســاختاری کرده اند. اگر تا چندی پیش 
هر اقدام ســعودی ها و روس ها در کاهش یا افزایش تولید نفت 
موجی بزرگ از افزایش یا کاهش قیمت نفت به راه می انداخت، 
اینک اینگونه نیســت و حتمًا در این پروســه افزایش یا کاهش 
قیمت، بایستی بازیگران دیگری نقش آفرینی کنند. در این میان، 
مهم ترین بازیگر نوسان گیر بازار نفت، ایاالت متحده آمریکاست 
که در هشت سال گذشته تولید نفت این کشور معادل کل تولید 
نفت ایران پیش از آغاز تحریم ها، یعنی بیش از سه و نیم میلیون 
بشــکه نفت در روز، افزایش یافته است. این مهم آسیب پذیری 
آمریکا در برابر گســیختگی های عرضــه نفت از خاورمیانه را به 
طرز شــگفت آوری کاهش داده اســت. در همین حال، به جز 
آمریکا دیگر کشورهای غیر اوپک از مکزیک تا کانادا نیز بر تولید 
نفت خود افزوده اند. در دیگر ســو از کانادا خبر می رســد که این 
کشور با اســتفاده از فناوری های جدید به زودی به قطب بالقوه 

ذخایر نفت و گاز جهان تبدیل خواهد شد.
بر این اســاس، مشخص می شود که چرا تحریم های نفتی 
آمریکا بــر علیه ایــران و لغو معافیت های فــروش نفت ایران 
تکانه ای شدید به بازار نفت نداد و تقریبًا آب از آب تکان نخورد. 
این در حالی است که در دور پیشین تحریم های ایران در هشت 
سال پیش و زمانی که صادرات نفت لیبی نیز به دلیل سرنگونی 
قذافــی و بی ثباتی در این کشــور با وقفه رو به رو شــد، بهای 
نفــت به میزان قابل توجهی افزایش یافــت و از مرز ۱۰۰ دالر 
برای هر بشــکه فراتــر رفت. این بدان معنا بــود که بازار نفت 
تاب تحمل خروج نفت دو کشــور عضو اوپک را به طور همزمان 
نداشت اما به دالیلی که برشمردیم، در دور کنونی تحریم ها بازار 
به میزان زیادی انعطاف پذیر شده است و واکنشی در قیمت ها که 
بیانگر بحران در بازار نفت باشــد مشاهده نمی شود. در این بازار 
آشــفته، عالوه بر نفت ایران، نفت ونزوئال نیز تحریم می شــود، 
صــادرات نفت لیبی نیز یک بار دیگر دچار بی ثباتی می شــود، 
یکی از خطوط لوله نفت روسیه دچار آلودگی می شود، تنش های 
ژئوپولیتیک همچون حادثــه انفجار در چند نفتکش رخ می دهد 
و حوثی ها به تلمبه خانه نفت عربســتان حمله می کنند، اما آب از 

آب تکان نمی خورد.
در همین حال، نقش اوپــک در بازار جهانی نفت نیز دچار 
تغییرات شــگرفی شده است و تقریبًا این نقش مهم و اساسی به 
حاشیه رانده شــده است. بر این مبنا، سهم ایران در تولید اوپک 
و نیز ســهم اوپک در کل عرضه نفت جهانی کاهش یافته است. 
در ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تولید نفت اوپک حدود ۳۱ 
میلیون بشــکه نفت در روز بود یعنی مقداری بیش از ۵۰ درصد 
تولید نفت جهان. اما آماری که در ماه جاری توسط اوپک انتشار 
یافت نشان می دهد که تولید اعضای این سازمان در ماه میالدی 
گذشــته )مه( کمتر از ۳۰ میلیون بشــکه در روز بوده است. در 
همیــن حال، مصرف نفت جهان در 4۰ ســال پیش ۶۰ میلیون 
بشکه در روز بود اما براساس گزارش ماه جاری آژانس بین المللی 
انرژی، این عدد به نود و نه میلیون و هشــتصد هزار بشــکه در 
روز رسیده است که به معنای کاهش بسیار قابل مالحظه سهم 

اوپک در عرضه نفت جهانی است.
کالم پایانــی اینکــه؛ اقدام ایران در ســرپا نگاه داشــتن 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک(، اقدامی شایسته 
اســت چه اینکه با کنار رفتن دیر یــا زود تنش های ژئوپولیتیک 
و قدرتنمایی هــای منطقه ای اعراب، پرهیز از سیاســی کاری 
و ســر عقل آمدن برخی کشــورهای عرب حاشیه خلیج فارس، 
 نقش این ســازمان نفتی و با ریشــه، دوباره در بازار نفت احیاء 

خواهد شد.

وزیر نفت در گفت وگو با بلومبرگ:

شب و روز برای دور زدن تحریم ها و صادرات نفت تالش می کنیم
مهندس زنگنه: بدون فروش نفت به اروپا، اینستکس نمی تواند کارایی داشته باشد

وزیــر نفــت در گفت وگو 
با بلومبــرگ، تأثیر منفــی تحریم ها بر 
اقتصاد ایران را رد نکــرد و گفت: البته 
به معنای آن نیست که  تاثیرگذاری  این 
ما مقاومت نمی کنیم؛ ما شب و روز تالش 
می کنیم تا راه هایی بیابیم که تحریم ها را 

دور بزنیم و نفت خود را صادر کنیم.
مهنــدس بیــژن زنگنــه در این 
گفت وگو که روز سه شــنبه، ۱۱ تیرماه 
کشورهای  نشســت  برگزاری  از  پیش 
اوپک و غیراوپک انجام شد، در پاسخ به 
این پرسش که »آیا تحریم ها به اقتصاد 
ایران آسیب زده اند؟«، گفت: بی تردید، 
تحریم هــا تأثیری منفی بــر اقتصاد ما 
داشته اســت، اما این به آن معنا نیست 
که ما در برابر این تحریم های ناعادالنه 
و غیرقانونی که آمریکا به ایران تحمیل 
کــرده اســت، مقاومــت نمی کنیم. ما 
مقاومت می کنیم و شــب و روز تالش 
می کنیم تا راه هایی بیابیم که تحریم ها 
را دور بزنیم و نفت خود را صادر کنیم.

نمی توانم مشخص کنم چطور با 
تحریم ها کنار می آییم

زنگنه در پاسخ به پرسش بلومبرگ 
دربــاره میزان کاهــش تولید و صادرات 
نفت ایران پس از تحریم ها عنوان کرد: 
همانطور کــه بارها گفتــه ام، نمی توانم 

مشخص کنم که چطور با تحریم ها کنار 
می آییم، زیرا ایــن کار به آمریکا کمک 
می کند فشار بیشتری بر ایران وارد سازد. 
وی در پاسخ به بلومبرگ که مطرح کرد 
ایران  بازار حق دارند بدانند  »طرف های 
چقدر نفت صادر می کند«، یادآور شــد: 
بله. این حق مشــتریان و تولیدکنندگان 
اســت که ارقام را بدانند، اما این بازار از 
سوی آمریکا مورد دستکاری قرار گرفته. 
این مشکل ما نیست؛ این مشکلی است 

که از ســوی آمریکا به ما تحمیل شده 
و این موضوع مــن را وادار می کند چیز 
زیادی نگویم تا منافع ملی کشــور خود 
را حفظ کنم. زنگنه در پاســخ به اینکه 
»آیا ایران همچنان می خواهد نفت خود 
را بفروشــد؟«، گفت: بله، بله این بسیار 
روشن است. بلومبرگ در بخش دیگری 
از این گفت وگو پرســید »شــما گفته اید 
بدون فروش نفت به اروپا، اینســتکس 
نمی تواند کارایی داشــته باشد، اما طبق 

تحریم های آمریــکا، واردات نفت ایران 
برای کشورهای اروپایی دشوار است. آیا 
فکر می کنید این مسئله، اینستکس را از 
مسیر خارج می کند؟« که زنگنه در پاسخ 
گفت: بسیار روشن است که بدون انتقال 
به خوبی عمل  اینســتکس  نفــت،  پول 

نخواهد کرد.
اعمال اصالحات مدنظر ایران در منشور 

همکاری اوپک و غیراوپک
زنگنه در بخــش دیگری از این 

گفت وگــو، به تبیین اصالحات مدنظر 
ایران که در منشور همکاری اوپک و 
غیراوپک اعمال شد پرداخت و گفت: 
پس از یک بحــث طوالنی، همه ما 
توافق کردیم عبارتی در این اساسنامه 
بگنجانیم که به روشــنی نشان دهد 
و اعالم کند که ایــن چارچوب هیچ 
تأثیری بــر اوپک نــدارد و اوپک بر 
اساس اساســنامه و ســازوکاری که 
بــرای تصمیم گیــری دارد، به حیات 
خود ادامــه می دهــد. وی ادامه داد: 
مسئله دیگر، کشورهایی بودند که باور 
داشتند باید از حکومت های شان اجازه 
دریافت کنند و ما آن را در اساســنامه 
ذکر کردیم. سوم اینکه توافق کردیم 
ریاست و نیابت ریاست این نهاد باید 
به طور ســاالنه میان کشورهای عضو 
در گردش باشــد. این هــا مهم ترین 
تغییرات اساســنامه بود. وزیر نفت در 
پاسخ به این سؤال که با توجه به فشار 
زیادی که از جانب تندروها در ایران به 
شما وارد می شود، آیا از حمایت دولت 
از این اساســنامه اطمینان دارید؟ نیز 
گفت: مشکلی نیســت، زیرا این یک 
اساسنامه غیرالزام آور است و همکاری 
میان همه کشورهای عضو داوطلبانه 

است.

معاون اقتصادی و برنامه ريزی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

روند رشد و توسعه ايرانول قابل تقدير است
معاون امــور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح روز سه شنبه ۱۱ تیرماه 
از پاالیشگاه روغن ســازی ایرانول بازدید و روند رشد و 
توسعه این شــرکت را قابل تقدیر دانست و بر ادامه این 
روند و پیگیری اقدامات توسعه ای و پروژه های سرمایه ای 

تاکید کرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی 
و تبلیغات شــرکت نفــت ایرانول، در ایــن بازدید که 
دکتر شــیخ، مدیرکل اقتصادی وزارتخانه و کارشناسان 
این حوزه دکتر ســرزعیم را همراهی می کردند، ضمن 
ابــراز رضایــت از روند اقدامــات انجام شــده در این 
پاالیشــگاه ازعملکرد شــرکت نفت ایرانــول تقدیر و 
تشــکر کردند. دکتر ســرزعیم با بیان اینکه با توجه به 
اقدامات و اطالعات ذکر شده شرکت نفت ایرانول جزء 
شــرکت های برتر ما اســت، افزود: یکی از دالیل این 
موضوع قطعًا ثبات مدیریتی دراین مجموعه اســت که 
باعث رشــد و توسعه در این شــرکت شده است. دکتر 
ســرزعیم در ادامه با اشــاره به وضعیــت تحریم ها در 
کشور، گفت: با توجه به این موضوع وضعیت شرکت ها 

و هلدینگ هــا را در جریان تیم رصد تحریم قرار دادیم 
و باید با برنامه ریزی در خصــوص تأمین مواد اولیه و 
یا فروش محصوالت درشــرایط تحریم از این برهه نیز 
بــا درایت به خوبی گذر کنیــم. معاون امور اقتصادی و 
برنامه ریــزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت 
تولید، فروش و منابع انسانی در ایرانول را خوب ارزیابی 
کرد و گفت: شرکت های زیرمجموعه هلدینگ موظفند 
در دســتور عمل مدیریتی، پیوســت مدیریتی ریسک 
را داشــته باشــند. دکتر ســرزعیم در ادامه از توجه به 
معیشت و رفاه کارگران و راه اندازی تعاونی کارکنان در 
ایرانول تقدیرو تشــکر و در سال رونق تولید بر استفاده 
از ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان تاکید کرد. در 
این جلسه مهندس اســحاقی، مدیرعامل شرکت نفت 
ایرانــول نیز ضمن خیرمقــدم توضیحاتی در خصوص 
جایگاه شــرکت نفت ایرانول در صنعــت روانکاران و 
مجموعه فعالیت های این شــرکت که منجر به روند رو 
به رشد و رکوردشکنی ایرانول در فروش، افزایش سهم 
بازار، ســودآوری، تولید، صادرات روغن موتور و کاهش 
خام فروشی طی شش سال اخیر شده است بیان و گفت: 

کارها در ایرانول بر اساس استرتژی تدوین شده هشت 
ساله )۱4۰4( پیش می رود. در ادامه دکتر افضلی، عضو 
هیات مدیره و قائــم مقام و معاون تولید و بهره برداری 
شــرکت نفت ایرانول نیز طی سخنانی ضمن اشاره به 
روند فعالیت شــرکت نفت ایرانول، تداوم روند فعلی را 
حاصل ثبــات مدیریت در داخل شــرکت، اعالم کرد. 

وی ضمن تبیین پارامترهــای تاثیرگذار بر بنگاهداری 
شــرکت های فعال در عرصه تولید، ســهم بازار و سود 
واقعی عملیاتی شــرکت نفت ایرانول را سرمایه واقعی 
شــرکت ذکر و خواســتار حمایت های عملی وزارتخانه 
برای تداوم و گســترش روند رو به رشــد فعلی و ارائه 

محصوالت جدید در شرایط حساس کنونی شد.

تحلیل
گفتمان

یادداشت اول

برای نخستين  بار توسط متخصصان داخلی و با صرفه جويی اقتصادی  انجام گرفت

SGT400 بومی سازی تعمير کنترل کننده هوای ورودی توربين زيمنس
برای اولین بار در ســطح کشور ، تعمیر تجهیز سیستم الکترونیک 
کنترل پره های هدایت کننده هوای ورودی به کمپرسور توربین زیمنس 
VGV Controller( SGT400( با ســود و صرفه جویی 2۸ هزار یورویی 
توسط شرکت       بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و با استفاده از 

متخصصان داخلی ، بومی سازی شد. 
مهندس حمید ایزدی مدیر عامل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی با اعالم این خبر اظهار داشــت : برای اولین بار در کشــور 
با تالش متخصصان این شــرکت و صرف هزینــه دو هزار یورویی ، تعمیر 
تخصصی سیســتم الکترونیک کنترل پره های هدایــت کننده ورودی به 
کمپرســور  )VGVC( توربین زیمنس SGT4۰۰ ایستگاه تقویت فشار گاز 
نار ، بومی سازی شد. وی با  اشاره به هزینه خرید  ۳۰ هزار یورویی  قطعه 
جدید  ، درباره عملکرد آن  اظهار داشــت : ایــن تجهیز میزان دبی هوای 
ورودی به کمپرســور هوای توربین را کنترل و تنظیم می کند و اختالل در 
آن باعث بروز پدیده مخرب نوســان شــدید هوای درون کمپرسور توربین 
)ســرج( شده و صدمات جبران ناپذیری به توربین وارد می کند. مدیر عامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  درباره فرایند این کار تصریح 
کرد : این توربین مهر ماه ســال گذشته به دلیل ایراد در )VGVC( از مدار 
تولید خارج شــد و فاز مطالعاتی تعمیر آن توسط متخصصان این شرکت در 
منطقه عملیاتی نار و کنگان آغاز شد  و متخصصان اداره مهندسی تعمیرات 
زاگرس جنوبی با همراهی یکی از شــرکتهای توانمند داخلی از اســفند ماه 
ســال گذشته تالش خود را برای دستیابی به دانش تعمیر این تجهیز به کار 
گرفتند. سیســتم الکترونیک کنترل پره های هدایت کننده هوای ورودی به 
کمپرسور توربین پس از ســاعتها کار مطالعاتی و با اجرای بالغ بر ۵۰ برگ 

نقشــه انجام شد و در خرداد ماه ســال جاری توربین SGT4۰۰ به صورت 
آزمایشــی به چرخه تولید بازگشــت و با اطمینان از صحت عملکرد تجهیز 

تعمیر شده همچنان در مدار تولید قرار دارد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ، مهندس ایزدی با تاکید 
بر حمایت از متخصصان داخلی در ســال » رونــق تولید » ، تصریح کرد : 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی چهار دستگاه توربین زیمنس 
SGT4۰۰  در اختیار دارد که به منظور تقویت و اســتفاده از توان سازندگان 
داخلــی ، بومی ســازی دانش و تکنولوژی تجهیــزات صنعت نفت و گاز و 
کاهش وابســتگی به خارج ، به جای خرید و جایگزین کردن این تجهیز از 
شرکت ســازنده ، تعمیر این تجهیز با استفاده از توان متخصصان داخلی را 
در دســتور کار قرار داد و به ازای خرید هــر قطعه )VGVC( از خروج  28 
هزار یورو از کشــور جلوگیری کرد. همچنین با توجه به استفاده از این مدل 
توربین در کشــور ، دســتیابی به دانش فنی  ، تعمیر و ساخت قطعات آن از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
این گزارش می افزاید ، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
یکی از ســه شرکت بهره بردار در ساختار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
اســت که بخش قابل توجهی از گاز مصرفی کشور را تامین میکند. در حال 
حاضر این شرکت پنج منطقه عملیاتی نار و کنگان ، آغار و داالن ، پارسیان 
، سرخون ،  گشوی جنوبی و سروستان و سعادت آباد را در استانهای فارس ، 
بوشهر و هرمزگان راهبری می کند و درآینده با بهره برداری از میدان های 
اکتشــافی جدید ، استانهای کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری 

نیز به حوزه عملیاتی این شرکت اضافه می شود. 

اهتمام شرکت نفت و گاز شرق
 به ايفای مسئوليت اجتماعی

شــرکت  مدیرعامــل 
بهره برداری نفت و گاز شرق با اشاره به 
نقش و جایــگاه صنعت نفت در عمل به 
مسئولیت اجتماعی گفت: این شرکت به 
تعهدات خود در قبال مسئولیت اجتماعی 

عمل کرده است.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
سیدابوالحســن محمــدی در دیدار با 
فرماندار و دادستان شهرستان سرخس 
به منظور تســریع در اجرای پروژه ها و 
رفع مشــکالت کاری، بــر همکاری و 
تعامل بیشــتر صنعت نفت با مسئوالن 
شهرستان ســرخس تاکید کرد. وی با 
اشــاره به نقش و جایگاه صنعت نفت 
در قبال مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: 
اشــتغال در منطقه، معیشت کارکنان، 
ساخت و بهسازی مدارس، ورزشگاه ها و 
جاده ها، توجه خاص به مسائل فرهنگی، 
آموزشی و ... از جمله اقدام های مهم در 
زمینه مســئولیت اجتماعی است که به 
این تعهد خود عمــل کرده ایم. وی در 

رابطه با توســعه میدان گازی توس و 
اهمیتی که در اشتغال و رونق اقتصادی 
منطقــه ایجاد می کند، افزود: توســعه 
هر میدان گازی جدید ســبب اشــتغال 
منطقه ای و رونق اقتصادی می شود. در 
رابطه با توســعه میدان گازی توس در 
صورت امکان و نیــاز به جذب نیروی 
انســانی، اولویت شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق با جوانان و نیروهای 
بومی شهرستان ســرخس خواهد بود. 
بر اســاس ایــن گــزارش، محمدرضا 
رجبی مقدم، فرماندار شهرستان سرخس 
نیز ضمن قدردانی از فعالیت ها و زحمات 
مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز 
شــرق از حیث تأمین گاز اســتان های 
شرق و شمال کشــور، به وجود برخی 
مسائل و مشکالت منطقه از جمله نرخ 
بیکاری شهرســتان اشاره کرد و توسعه 
اشــتغال در این منطقــه را موضوعی 
 مهم دانست و خواستار جذب نیروهای

 بومی شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

تالش ایران، همراهی اوپک
رضا زندی
 روزنامه نگار و تحلیلگر نفتی

منشور )اساسنامه( همکاری اوپک و کشورهای غیر اوپک چیست؟ چه 
ابعاد پیچیده ای داشــت که جلسه دوشنبه شب گذشته وزرای اوپک را به یکی 
از طوالنی ترین جلســات سازمان کشورهای صادرکننده نفت تبدیل کرد؟ چرا 
ایران تا قبل از اعمال نظراتش حاضر نبود با این منشور موافقت کند؟ ایران چه 

تغییراتی در اساسنامه همکاری اوپک و غیر اوپک داد؟
۱-منشور )اساسنامه( همکاری اوپک و کشورهای غیر اوپک، چارچوبی 
برای همکاری بلندمدت کشــورهای اوپک و غیر اوپک اســت. همکاری ای 
که از ســه سال پیش برای باال کشــیدن قیمت نفت از محدوده ۳۰ دالر در 
الجزایر شکل گرفت. ۱4 عضو اوپک در حاشیه اجالس IEF در الجزایر، جلسه 
فوق العاده گرفتند و تصویب کردند تا مجموعاً ۷۰۰ هزار بشکه از تولیدشان کم 
کنند و به ازای آن تعدادی از کشــورهای عضو اوپک حاضر در مجمع جهانی 
انرژی، به رهبری روسیه، موافقت کردند ۳۰۰ هزار بشکه از تولیدشان بکاهند. 
همکاری اوپک و غیر اوپکی ها با کاهش یک میلیون بشکه ای شروع شد و با 
تدوین »بیانیه همکاری« برای کاهش تولید نفت ادامه یافت. در ســال 2۰۱8 
هم اوپکی ها و غیر اوپکی هــا توافق کردند مجموعاً یک میلیون و 2۰۰ هزار 
بشکه از بازار خارج کنند. 8۰۰ هزار بشکه در روز از تولید ۱4 کشور عضو اوپک 
و 4۰۰ هزار بشــکه در روز از تولید ۱۰ کشور غیر اوپکی. عربستان یک سال 
اســت که منشور همکاری بلندمدت میان اوپکی ها و غیر اوپکی ها را پیشنهاد 
کرده اســت تا بر اساس آن نهادی برای این همکاری شکل گیرد. ایران حدود 
یک ســال با توجیه کار کارشناسی بیشتر، بررسی این منشور )اساسنامه( را به 

تعویق انداخته بود.
2- عربســتان با تشکیل مستمر جلسات کمیته وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیر اوپک )JMMC( که وزرای نفت و انرژی ســعودی و روسیه آن را 
اداره می کردند، سعی کرد این ایده را تقویت کند که ریاض و مسکو در کنار هم 
به ثبات بازار نفت کمک می کنند. از ســوی دیگر عربستان می خواست در هر 
کاهش تولید نفتی، سهم روسیه را هم در نظر بگیرد تا روسیه به عنوان رقیب 
نفتی اش، از او سبقت نگیرد. اما مگر تنها روسیه رقیب عربستان بود. جالب است 
بدانید که امریکا با تولید بیش از ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در سال 2۰۱8، 

بزرگ ترین تولیدکننده نفت دنیاست.
۳- با کاهش تولید نفت ایران، زیر فشــار تحریم ها، طبیعتاً قدرت ایران 
ماه به ماه برای تاثیرگذاری در مذاکرات اوپک کم می شــد. چرا؟ چون میزان 
تولید نفت هر کشور، اصلی ترین مؤلفه قدرت آن کشور در تعامالت اوپک است، 
هر چند تنها عامل نیســت. ایران در دو اجالس گذشته بحث بر سر اساسنامه 
همکاری اوپک و غیر اوپک را به خاطر بررســی بیشتر به تعویق انداخته بود. 
برای ایران اوپک مهم بود. نمی خواست این سازمان کم اهمیت شود. در حقیقت 
منشــور همکاری اوپک و غیر اوپک، ســبب ایجاد نهادی می شد، پس ایران 
پیشنهاد اصالحاتی داد و تا تحققش ایستاد، بعد آن را امضا کرد. اصالحاتی که 

به پیشنهاد ایران در منشور همکاری ایجاد شده بود چه بود؟
4- با اصرار ایران، بندی در اساســنامه همکاری بلندمدت اوپک و غیر 
اوپک قید شــد که به موجب آن، تصمیم های نهاد جدید )که به موجب منشور 
همکاری ایجاد می شد( نمی توانست تصمیم های اوپک را نقض کند، هر چند 
این بیانیه منتشــر نشده است اما من توانستم مطمئن شوم که جمالت آن به 
گونه ای نوشــته شده اســت که تصمیم های اوپک به قوت خود باقی می ماند 
و کشــور عضو اوپک نمی تواند نظر متضادی با آنچه در جلســات اوپک طرح 
و تصویب شده است در جلســات با غیر اوپکی ها طرح کند. از سوی دیگر به 
پیشنهاد ایران، قرار شــد ریاست و نایب رییسی جلسات منشور دوره ای و یک 
ساله باشد. االن عربستان و روسیه اداره جلسات اوپک و غیر اوپک را بر عهده 
دارند. ضمن آنکه قرار شــد نهاد جدید بابت خدمات تحقیقاتی که از دبیرخانه 
اوپک دریافــت می کند به آن پول بدهد. همین طور عضویت و شــرکت در 
جلساتی که به موجب این منشور تشکیل می شود داوطلبانه خواهد بود و ضمنًا 
مفاد این منشور برای عضویت کشــورها باید به تأیید مراجع قانونی کشورها 
برسد. این تغییرات پیشنهادی ایران، همه برای این بود که ساختار اوپک حفظ 
شــود و نهادی جایگزین آن نشــود. هر چند حاال در دل اوپک نهادی شکل 
گرفته اســت. ایده آل ایران شاید این بود که روسیه و کشورهایی که مایلند با 
اوپک همراهی کنند عضو اوپک شوند آن هم با شرایط برابر، اما طبیعتاً روسیه 
به آن راضی نبود. ایران با اعمال اصالحات مدنظرش این منشور را امضا کرد. 
آیا می توانســت امضا نکند و بر خواسته خود مبنی بر تشکیل نشدن هیچ نهاد 

جدیدی پافشاری کند؟
۵- باید ســناریوهای جایگزین را در نظر بگیریم. 2۳ کشور اوپک و غیر 
اوپک با منشوری که توسط عربســتان و طبیعتاً روسیه آماده شده بود موافق 
بودند. اواًل ایران به جهت کاهش چشمگیر تولید نفتش، طبیعی است که مانند 
قبل در اوپک نفوذ نداشته باشد. در اوپک بشکه های تولیدی نفت پشتوانه قدرت 
اســت. دوم اینکه اگر ایران برای عدم قبول منشــور اصرار می کرد، عربستان 
نمی توانســت همین نهاد را مثاًل در ریاض با حضور روسیه و کشورهای دیگر 
تولیدکننده اوپک و غیر اوپک تشکیل دهد؟ مانند IEF که محلش در عربستان 
اســت. آن وقت دیگر محل تصمیم ســازی درباره بازار نفت از وین به ریاض 
می رفت، چون دومین و سومین تولیدکنندگان نفت جهان عضو آن بودند. ایران 
با این کار، خود را از گردونه تصمیم ســازی ها خارج می کرد. ســوم اینکه خط 
قرمز ایران حفظ اعتبار و هویت اوپک بود. وقتی سایر اعضای اوپک با منشور 
موافق بودند در شــرایطی که تولید نفت ایران به شدت پایین آمده است، ایران 
نمی توانست بیش از حد بر عدم قبول منشور اصرار کند. چه، جوابش یک جمله 
بود. »فعاًل که شما معاف از سهمیه ها هستید. بروید و فردا بیایید.« البته با بیان 
دیپلماتیــک. دیگر اینکه آن طرف ماجرا هم روســیه بود که طبیعتاً به لحاظ 
سیاسی وزیر نفت ایران نمی توانست جلوی مشارکت دهی آن ها در تنظیم بازار 
نفت، به همراه سایر کشورها و در یک روند اصولی، بایستد. پس بهترین سناریو 
این بود که با پیشــنهاد تغییراتی در منشور از اصالت و هویت اوپک دفاع کرده 
و همزمان خود را از روند تصمیم سازی ها دور نکند. اوپکی ها و حتی عربستان 
هم که می خواستند به هر حال اجماع اوپک را داشته باشند ترجیح دادند نظرات 
متعادل شده ایران را در نظر گرفته و در منشور بگنجانند. نکات دیگری درباره 

این منشور هست که در مطلب بعدی درباره اش خواهم نوشت.
۶- چرا امریکا بزرگ ترین تهدید کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو اوپک 
و برخی غیر اوپکی هاست. رابطه سیاست های بین المللی جمهوریخواهان و فشار 
بر برخی کشــورها با »نفت« چیست؟ چه کشــورهایی ممکن است در آینده 
قربانی سیاست های نفتی امریکا شوند؟ متحدان امریکا در بازار نفت، چگونه به 

این کشور کمک می کنند؟

اشاره سخنگوی دولت به اطالع رسانی غیرمسئوالنه اخیر در حوزه نفت؛

مرزهای شفافیت و روشنگری با پرده دری جابه جا شده است
سخنگوی دولت عنوان کرد: 
پرده دری  با  و روشنگری  مرزهای شفافیت 
و آبروبری جابه جا شده و رقابت سیاسی یا 
غیراخالقی  رفتار  نوع  هر  اقتصادی،  مقاصد 
را مجاز کرده است. این آفت نه فقط متوجه 
دولت یا رقبای دولت، که تهدیدکننده کلیه 
ارکان و ارگان های اجتماعی اســت و باید 

برای آن چاره جویی کرد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
ایســنا، علی ربیعی، وزیــر تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی و ســخنگوی دولت در 
مهم ترین  از  »یکی  نوشــت:  یادداشتی 
مباحثی که هفته گذشته در دولت مطرح 
شــد، اصالح ساختار بودجه بود. پیش از 
این در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی هم 
رابطه پایداری بودجه با اقتصاد مقاومتی 
به بحث گذاشــته شــد. اصالح ساختار 
بودجه، فرمان رهبر معظم انقالب است 
و قرار اســت بعد از این، در جلسه ستاد 
اقتصادی ســران ســه قوه مطرح شود. 
یکــی از فرصت هایی کــه تحریم های 
ترامپ برای ایران به وجود آورد، اصالح 
بیماری اقتصادی ۶۰ ســاله ایران است. 
مهم تریــن بخش اصالح ســاختار، جدا 
کردن نفت از بودجه اســت. در حقیقت 
سرگذشت نفت در سرزمین ما با توسعه 
نابرابری  فقر،  دموکراسی،  عقب ماندگی، 
و عدالت درهم آمیختگی چند الیه پیدا 
کرده اســت. رابطه دولت و نفت هم به 
نحوی آمیخته شــده که با فراز و نشیب 
بهای نفت، دولت ها نیز فراز و نشــیب 
بر اساس منابع  می یابند. کشــوری که 
حاصل از کســب وکار و مالیات حاصل 
از آن اداره شــود و هزینه های بهداشت 
و آمــوزش و امنیــت را از ایــن طریق 
تأمین کند، وارد فرآیندی ســالم خواهد 
شــد که رابطه دولت - ملت نیز بر آن 
اســاس تنظیم خواهد شد. وقتی عاملی 
در بودجه دخیل می شــود که محصول 
کســب وکار نیســت و به جای درآمد با 
فروش دارایی کشــور اداره شود، کشور 
متکی به آن درآمد شده و حال و روزش 
با آن خوش یا ناخوش می شــود. درآمد 
هنگفتــی که محصول جامعه نیســت، 
بنابراین به جامعه نیز پاســخی در مورد 
آن داده نمی شــود. دولــت مســتقل از 
کســب و کار مــردم، نمی تواند با مردم 
و خواســته ها و نیازهایشان رابطه دقیق 
پیدا کند؛ به عنوان مثال مســأله اشتغال 
که در درجه نخست پدیده ای اقتصادی 
اســت، برای مقابله با نارضایتی؛ تبدیل 
به پدیده اجتماعی - امنیتی می شــود. 
در تألیف کتاب »معمای دولت مدنی«، 

چگونگی فربه شــدن دولت ها را یافتم. 
اندازه ادارات نه بر اســاس پاسخ به یک 
نیاز یا کارکرد مشخص سامان یافته اند، 
بلکه به دلیل نیاز اشتغال کشور و ایجاد 
رضایت از این طریق شکل گرفته اند. در 
دولت های بعد از انقالب هم استخدام ها، 
کارکنان  مختلف  وضعیت هــای  تبدیل 
دولت با همین نگاه صورت گرفته است. 
بودجــه متکــی به نفــت، در ذات خود 
مسابقه برای کســب رانت، سهم بیشتر 
و نفی ســهم دیگــری را در جامعه به 
وجود می آورد. احســاس غبن و مسابقه 
برای مواهب بیشــتر، رانت های دیده و 
ندیده شده را دامن می زند. به یاد داریم 
در اوایل انقــالب، در بیانات امام راحل 
و زنده یاد شــهید بهشتی و رجایی، واژه 
دولت خدمتگزار به کرات بیان می شود. 
معتقــدم دولتمــردان در هــر دوره ای 
خواســت خدمتگزاری را داشــته اند، اما 
مســئله این اســت که چون دولت به 
مردم نیاز ندارد و درآمد دولت ها حاصل 
فعالیت اقتصادی جامعه نیســت و درآمد 
مســتقل از مردم دارند، ناخودآگاه جای 
خــادم و مخدوم برخــالف میل باطنی 
عوض می شود. اصالح ساختاری که در 
دســتور کار دولت قرار دارد، با محوریت 
اصالح بودجه بر اساس نفت است. نفت 
به عنوان یــک دارایی باید از برنامه های 
روزمره خارج شــود و درخدمت افزایش 
دارایی جدید باشــد. افــزون بر جدایی 
نفت از بودجه جاری، با اصالح ســاختار 
بودجه انتظار می رود این اهداف محقق 
شــود: عدالت اجتماعی بــه نحوی که 
حداقل معیشــت برای همه تأمین شود، 
درآمدسازی پایدار، هزینه کار کارا، ایجاد 
ثبات اقتصادی و اصالح ترتیبات نهادی 

بودجه به نحوی که رابطه سازمان برنامه 
و بودجــه با خزانه، دولــت با مجلس و 
بودجه در اجرا مشخص شود. با اصالح 
ساختاری بودجه، بهره وری، فسادستیزی، 
شفافیت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
ایجاد می شــود. دولت از سازمان برنامه 
و بودجه خواســته است طرح خود را در 
سایت سازمان در معرض افکار عمومی 
و صاحبنظران قرار دهــد. این فراخوان 
عمومی خطاب به همه مردم اســت که 
درباره ســاختار بودجه نظرات خود را به 

گوش دولتمردان برسانند.
پیکرها دفن می شوند تا ارزش ها دفن 

نشوند
پنجشــنبه گذشــته بــه همراهی 
دوســت خوبم آقای »حــاج میرزایی« 
دبیر هیئــت دولت و برخی از هموطنان، 
در آیین گرامیداشت و تشییع تعدادی از 

شهدای جنگ تحمیلی شرکت کردم.
برداشت اول:

به خاطر داشته باشــیم ماندگاری 
و  فــداکاری  مرهــون  این ســرزمین، 
از خودگذشــتگی کسانی اســت که از 
شــیرین ترین داشــته خــود، داوطلبانه 
گذشتند. امروز، پیکرهای صاحبان افکار 
بلند جــان دادن داوطلبانه برای آرمان ها 
و امنیت دیگران تشــییع شــدند. با خود 
می اندیشم در هیاهوهای سیاسی دو دهه 
اخیر این ارزش ها گاه به وسیله برخی ها 
مصادره و ابزاری برای استفاده شد. حتی 
کسانی را می شناسم که نه مشارکتی در 
این میدان داشــتند و نه بــاوری به آن، 
اما آنچنان داعیه مداری پیشــه کردند و 
الســابقون* را به مسابقون تبدیل کردند 
و در مقابــل، عده ای به هر بهانه ای این 
ارزش ها را به سخره گرفتند، بی اعتنایی 

کردنــد و نوعی نگاه موزه ای شــده به 
آن داشــتند. امروز »تن« های صاحبان 
این ارزش ها تشــییع شدند و این رسالت 
سخت روشــنفکری امروز ما هم هست 
که این ارزش ها به خاک ســپرده نشود. 
بیش از هر دوره ای نیاز به از خود گذشتن 
داریم. در جامعه ای که هرکســی به هل 
دادن دیگران مشــغول است تا مواهب 
بیشــتری به دست آورد و از دیگران پلی 
برای ثروت و قدرت بسازند، ما به آرمان 
»تن« های پل شده برای عبور دیگران 
نیــاز داریــم. خیلی ها امروز احســاس 
رهاشــدگی و تنهایــی می کننــد. باید 
گفتمانی را فریاد کنیم که ما در کنار هم 
هستیم. ما باید از خود بگذریم تا عبوری 

آسوده از شرایط سخت را تجربه کنیم.
برداشت دوم:

شــرایط ایــران به گونــه ای رقم 
خورده که ما همیشــه نیاز به پیوستگی 
ارزش هــای تاریخی ایســتادگی داریم. 
هرچند ما هم اکنون در جنگ نیســتیم و 
احتمال بروز جنگ هم بسیار ناچیز است، 
اما وجود روحیه مقاومت در یک جامعه، 
از عوامــل بازدارندگــی اســت. تقویت 
ایــن روحیه، اجازه نمی دهــد بدخواهان 
تصمیمی برای فروپاشــی این سرزمین 
بگیرند. ادوات نظامی بازدارندگی اساسی 
ندارد. وجــود روحیــه ای همانند دوران 
جنگ تحمیلی در یک جامعه اســت که 
تصمیــم بدخواهان بــرای رفتار با یک 

جامعه و یک ملت را تعیین می کند.
شفافیت یا پرده دری؟

اصل رســانه برای اطالع رســانی 
ناب اســت که با هدف آگاهی بخشی به 
جامعه و فراهم آوردن زندگی بهتر به کار 
گرفته می شود. از رســانه در راه درست 

آن برای روشنگری، شفاف سازی و نظیر 
اینها استفاده می شــود. اهالی رسانه در 
طول تاریخ ایران زندگی سخت و آرمانی 
داشــته اند و کســی از این راه به نان و 
نوایی نرسیده اســت. اما دو نوع استفاده 
از رســانه که در سال های اخیر در ایران 
رو به رشد است، حرمت رسانه را خدشه 
دار کرده اســت. عده ای که از رســانه با 
مقاصد سیاســی سوءاستفاده می کنند، یا 
در داخل و خارج دکان رســانه زده اند و 
شغلشان بردن آبروی دیگران و تجاوز به 
حریم خصوصی افراد است. چندی پیش 
یک اطالع رسانی غیرمسئوالنه از رابطه 
یک زن با برخی مســئوالن حوزه نفت 
شــنیدیم. در چند روز گذشــته نام یکی 
از زنان کشــورمان که بــا آب و تاب به 
ده ها نفر متصل کرده بودند منتشــر شد. 
اواًل مطلعم که فرد دســتگیر شــده این 
فردی که رسانه ها می گویند نیست. دوما 
اصاًل معلوم نیســت که آن دستگیر شده 
جاسوس باشــد. به کجا رسیده ایم؟ چه 
راحت آبروی آدم ها ریخته می شود؟ مگر 

خدا را نمی بینیم؟
خطر آنجاســت که عــده ای برای 
دســتیابی به مقاصد کوتاه مدت سیاسی 
خود چنین چوب حــراج به نجابت یک 
زن مســلمان می زنند و مدیران کشور را 
در شرایط جنگ اقتصادی فعلی متهم به 
ارتباطات غیراخالقــی می کنند؛ آن هم 
وقتی نه اتهامی اثبات شده و نه تحقیقاتی 
اعالم شده است. مسئله نگران کننده آن 
اســت که این رویکــرد خطرناک حتی 
به برخی رســانه های متعلق به جریانات 
مدعی اخالق هم سرایت کرده و با وجود 
مغایرت چنین رفتاری با باورهای دینی و 
اعتقادی ما و حتی تضاد با چارچوب های 
حرفه ای رسانه ای، مطامع برخی جریانات 
سیاســی به خلق چنین ناهنجاری هایی 
دامن می زند. در خارج از مرزها نیز برخی 
ترفندهای  با  سیاسی  مشکوک  جریانات 
دروغ ســازی رسانه ای ســعی در سلب 
اعتماد مردم به نظام و ناامیدی به آینده 
دارند. مرزهای شــفافیت و روشنگری با 
پرده دری و آبروبری جابه جا شده و رقابت 
سیاسی یا مقاصد اقتصادی، گاه هر نوع 
رفتار غیراخالقی را مجاز کرده است. این 
آفت نه فقط متوجه دولت یا رقبای دولت 
که تهدیدکننده کلیه ارکان و ارگان های 
اجتماعی است و باید برای آن چاره جویی 

کرد«.
٭پی نوشــت: الســابقون کنایه به 
اولئک  السابقون  آیه شریفه »الســابقون 

المقربون« است.

نماينده دائم ايران نزد سازمان های بين المللی در وين:

ايران خواهان اوپکی مستقل، حرفه ای و فنی است
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های 
بین المللی در وین گفت: ایران طرفدار یک اوپک مستقل، 
حرفه ای و فنی است، نه اوپکی که تحت تأثیر کشوری مثل 
آمریکا باشد، یا اوپکی که برخی از اعضا، تصمیم هایش را 

در خارج از این مجموعه سازمان دهی کنند.
کاظم غریب آبــادی روز دوشــنبه، ۱۰ تیرماه در 
برگزاری یکصدوهفتادوششمین نشست سازمان  حاشیه 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپــک(، در گفت وگو با 
خبرنگار شــانا، اعمال نفوذ قدرت های خارج از اوپک بر 
این ســازمان را از جمله موضوعات مهمی خواند که در 
مدت اخیر، فعالیت های اوپــک را تحت تأثیر قرار داده 
اســت و گفت: آمریکا با حمایت یکی دو کشور معدود از 
اعضای اوپک همواره تالش کرده است بر تصمیم های 
کلیدی این ســازمان اثرگذار باشــد و اقدام های قهری 
یکجانبه خود را که بیشــتر در حــوزه تحریم ها به ویژه 
علیه برخی اعضای اوپک مانند جمهوری اسالمی ایران 
و ونزوئال اســت اجرایی کرده و منویات خود را از طریق 
این کشــورها در اوپک دنبال کند. وی با با بیان اینکه 
آمریکا خواهان استقالل یک سازمان حرفه ای و فنی به 
نام اوپک نیست، اظهار کرد: این خواسته آمریکا غیرقابل 
انکار است. آمریکا یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
در عرصه جهانی است، بنابراین هرچه نقش کشورهایی 
مانند ایران و ونزوئال را با اعمال تحریم ها در بازار انرژی 

و در عرصه جهانی کم کند، در واقع نقشی برای خودش 
دست و پا می کند و امکان بیشتری برای حضور خود در 
عرصه بازار انرژی جهانی باز خواهد کرد. این موضوعی 
است که در تحلیل هایمان نسبت به سازمان اوپک نباید 
به راحتی از کنار آن عبور کنیم. غریب آبادی تالش های 
عربســتان و امارات برای کمرنگ کردن نقش ایران در 
اوپــک را نکته دوم و مهمی خواند و ادامه داد: از زمانی 
که جمهوری اسالمی ایران مورد تحریم های یک جانبه 
دولت ترامپ و آمریکا قرار گرفته است، متاسفانه برخی 
اعضای اوپک مانند عربســتان و امــارات همه تالش 
خود را به کار گرفتند تا بتوانند ســهم و نقش جمهوری 
اســالمی ایران را بــه نفع خود مصــادره کنند. نماینده 
دائم ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین، وحدت 
ســازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( را به سبب 
تالش های قدرت های بیرونی و برخی اقدام های سیاسی 
کشورهای درون عضو اوپک، در معرض مخاطره عنوان 
کرد و افزود: این دو تهدید همواره از سوی آقای زنگنه، 
وزیر نفت کشــورمان در مواضع رســمی و غیررسمی و 
همچنین در مصاحبه ها در عرصه دیپلماسی عمومی به 
خوبی برجســته شده است. وی جمهوری اسالمی ایران 
را طرفدار یک اوپک مســتقل، حرفه ای و فنی دانست 
و یادآور شــد: ایــران خواهان اوپکی نیســت که تحت 
تأثیر کشــوری مثل آمریکا باشــد که دست به اقدامات 

قهری و تحریم های یکجانبه می زند. جمهوری اسالمی 
ایران با چنین ســازمانی که برخی اعضای آن بخواهند 
تصمیم هایشــان را خارج از اوپک ســازمان دهی کنند، 
ســپس درون اوپــک بیاورند و به تصویــب همه اعضا 
برسانند، مخالف اســت. غریب آبادی با اشاره به حضور 
خود در ســه اجالس گذشــته اوپک در کنار وزیر نفت، 
گفت: تأییــد می کنم تاکنون هیــچ تصمیمی در اوپک 
نتوانسته اســت بدون جذب حمایت جمهوری اسالمی 
ایران عملی شــود. در اجالس گذشته در دسامبر، همین 
کشــورهای معدود در تــالش بودنــد تصمیم کاهش 
ســهمیه های نفت شــامل کشــورهایی مثل جمهوری 
اسالمی ایران نیز بشــود، اما ایستادگی و تالش بسیار 
جدی وزیر نفت به عنوان رئیــس هیئت ایرانی موجب 
شــد افزون بر اینکه ســهمیه های اعضای اوپک و غیر 
اوپک به میزان یک میلیون و 2۰۰ هزار بشــکه کاهش 
یابد، به دلیل وضع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی، این 
کاهش سهیمه ها شامل جمهوری اسالمی ایران نشود. 
این تصمیم بســیار بزرگی بود که محقق شــد و من به 
خاطر دارم که حداکثر یک ســاعت پس از این تصمیم 
قیمت نفت چنــد دالر افزایش یافت. نماینده دائم ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین، درباره نشست امروز 
اوپک توضیح داد: در جلسه امروز اوپک نیز دوباره شاهد 
اثرگذاری برخی تالش ها در روند تصمیم هایی هســتیم 

که در راســتای منافع همان قدرت های بیرونی و برخی 
از کشــورهای عضو اوپک که خواهان حفظ وحدت این 
سازمان نیستند اتخاذ می شود. وی ادامه داد: آقای زنگنه 
به عنوان رئیس هیئت ایرانی از ابتدا و پیش از شــروع 
کنفرانس، به صراحت موضع جمهوری اســالمی ایران 
را مبنی بــر اینکه نباید تصمیمی خارج از اوپک پخته و 
برای تصویب به کنفرانس وزرای اوپک ارائه شــود بیان 
کردند و در رایزنی هایی کــه امروز با هیئت های متعدد 
قبل از شروع کنفرانس وزرا داشتند این موضوع را مورد 
تاکید قرار دادند که این موضع جمهوری اسالمی ایران 
از حمایت اعضای اوپک نیز برخوردار است. غریب آبادی 
تاکید کــرد: هیئت هایی که با آنها مالقات شــد نیز بر 
این اعتقاد هســتند که اوپک باید به استقالل خود ادامه 
دهد و یک ســازمان حرفه ای باشــد و هر تصمیمی که 
گرفته می شــود حتی اگر درباره همکاری کشــورهای 
عضو اوپک و غیر اوپک باشــد نیز ابتــدا باید در درون 
کشورهای اوپک و با وحدت و اجماع آنها مواجه شود و 
ســپس مورد مذاکره با کشورهای غیر عضو اوپک قرار 
بگیرد. وی افزود: برداشــت من این اســت که با توجه 
به مواضع جمهوری اســالمی ایران، نتایج این نشست 
به طور قطع در راســتای منافع کشورمان خواهد بود و 
انحرافی که برخی در مســیر تصمیم گیری اوپک ایجاد 

می کنند، اصالح خواهد شد.

تحلیل
گفتمان
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اخبار

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی:

سردار جنگ اقتصادی فعلی وزیر نفت است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هر شخصی 
نسبت به وزیری نقد دارد راه حل ارائه دهد، گفت: در شرایط کنونی وزیر نفت را 

سردار جنگ اقتصادی می دانم.
علی ســاری، نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار شانا، با بیان اینکه در شرایط کنونی همه باید در 
یک جهت و مسیر حرکت کنیم و یک صدایی در کشور شنیده شود، گفت: اگر 
برخی افراد امروز این تفکر را ندارند و بر خالف تصمیم های کالن نظام حرکت 
می کنند، باید هرچه ســریع تر مسیر اصلی خود را مشخص کنند. وی افزود: ما 
امروز با تحریم های مختلفی مواجه هستیم که یکی از آنها تحریم های صنعت 
نفت اســت. باید درک کنیم که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم 
و وقتی اقتصاد ما بر پایه نفت اســت، بدون تردید صنعت نفت نیز نوک پیکان 

حمالت دشمن قرار دارد.
سردار جنگ اقتصادی ما وزیر نفت است

ســاری با بیان اینکه ســردار جنگ اقتصادی ما وزیر نفت است و نباید 
از پشت به ســردار خود خنجر بزنیم، تصریح کرد: بنده دو بار در صحن علنی 
مجلس شــورای اسالمی از وزیر نفت سؤال کردم و قانع شدم، هدفم از نقدها 
نه تخریب، بلکه حساســیت بیشتر به موضوع های مختلف بود، هم اکنون نیز 
معتقدم باید از بعد ملی به مســائل نگاه کرد. این نماینده مجلس عنوان کرد: 
وزیــر نفت تمام تالش خود را برای پیروزی در این جنگ تمام عیار اقتصادی 
به کار گرفته است، از این رو باید با در نظر گرفتن تمامی مولفه ها نسبت به این 

وزارتخانه قضاوت کنیم.
افرادی که راجع به قرارداد گازی ایران و پاکستان اظهار نظر می کنند 

راه حل ارائه دهند
وی گفــت: برخی راجع بــه قرارداد گازی ایران و پاکســتان اظهارنظر 
کرده اند. سؤال من از این افراد این است که وقتی کشور طرف قرارداد، عمدی 
یا غیرعمدی نمی خواهد پایبند این قرارداد باشد ایران باید چه کاری انجام دهد؟ 
آیا ما باید برویم دست بوسی آن کشور را انجام دهیم؟ ما می خواهیم گاز صادر 
کنیم، آیا این صادرات واقعاً مقرون به صرفه است؟ ساری با اشاره به اینکه وقتی 
ابزار دیپلماسی را فعال کردیم، اما به نتیجه مورد نظر نمی رسیم چه کار دیگری 
باید انجام دهیم، افزود: کســانی که نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند 
راه حــل ارائه دهند. نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: کسانی که نقد می کنند باید راه حل آن را نیز ارائه دهند، 

تخریب راه به جایی نخواهد برد.
نماینده مجلس: در شرایط جنگی پشت فرمانده 

جنگ را خالی نمی کنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که در پاک دستی و صداقت وزیر 
نفت جای هیچ شکی نیست، گفت: اکنون جنگ نفت و جنگ اقتصادی است و هیچ 

کس در شرایط جنگی پشت فرمانده جنگ را خالی نمی کند.
حسین امیری خامکانی درباره فضاســازی ها و مواضعی که به تازگی از 
ســوی برخی نمایندگان و جریان های مخالــف دولت علیه وزیر نفت صورت 
می گیرد، گفت: اگر موردی وجود دارد بدون شــک باید به قوه قضائیه منتقل 
شود، نه اینکه با فضاســازی و جریان سازی های خالف قاعده، افکار عمومی 
کشور را نسبت به دولتمردان بی اعتماد کنیم. وی با بیان اینکه اکنون شورای 
عالی هماهنگی سران سه قوه در کشور برای بسیاری از مسائل کشور وجود دارد 
و باید در این راستا از این شورا کمک گرفت؛ ادامه داد: اکنون با جنگ نفت و 
جنگ اقتصادی روبه رو هستیم و فشار آمریکا و هم پیمانان آنها بر اقتصاد کشور 
است و زندگی مردم از گذرگاه نفت است، امروز واقعاً همه باید کمک کنیم که 
نفت را بفروشیم و پول آن را صرف امور کشور و عبور از شرایط کنونی کنیم. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد بی انگیزگی نکنیم، اظهار 
کرد: هر چه ما فشــار را بیشتر کنیم و بر اختالف ها دامن بزنیم، انگیزه دشمن 
برای تحت فشار قرار دادن کشور به ویژه به لحاظ اقتصادی بیشتر خواهد شد. 
وی تصریح کرد: کشور قانون دارد و در صورت وجود هر مسئله ای باید به مراجع 
قانونی مراجعه کرد، نه اینکه با جوسازی تخریب شخصیت ها و مقام ها، فضای 
کشور را خواسته یا ناخواسته در جهت اهداف دشمن متشنج کنیم. نماینده زرند 
و کوهبنان با بیان اینکه زنگنه 4۰ ســال است در وزارتخانه های مختلف وزیر 
بوده و فردی نیست که تازه به دوران رسیده باشد، گفت: وزیر نفت در جایگاه 
و مســئولیت کنونی نیز در دولت دوازدهم و دولت های پیشین دارای سوابق و 

تجربه های موفق است و در پاک دستی و صداقتش شکی وجود ندارد. 
با تشریح نشست اوپک؛

بختیار: ایران توانست حرف خود را در اوپک به 
کرسی بنشاند

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: علی رغم همه چالش هایی 
کــه در فضای دیپلماتیک حاکم بود و رایزنی های گســترده ای که انجام شــد، 
جمهوری اسالمی توانســت در اوپک منافعی را که می خواهد بدست آورد و این 

اجالس برای ما یک اجالس رضایتمند بود.
علی بختیار که از طرف مجلس در نشست اوپک حضور داشته است، در 
گفت وگو با ایسنا درباره جزئیات برگزاری این نشست بیان کرد: علی رغم اینکه 
شرایط بسیار ســختی در اوپک و نانو اوپک حاکم بود اما ایران به اهدافی که 
داشت در این نشســت دست پیدا کرد. شرایط به گونه ای بود که نه تنها اکثر 
اعضای اوپک با ایران همــکاری نمی کردند بلکه بحث یکجانبه گرایی را به 
جد جلو برده بودند. وی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از اعضا هم در این زمینه 
ســکوت می کردند. حتی در جلســات دوجانبه ای که قبل از برگزاری اجالس 
داشــتیم خیلی از اعضای اوپک موضع جمهوری اسالمی را تأیید کردند اما در 
نشســت سکوت کردند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اما با 
همه این اقدامات جمهوری اســالمی ایران توانست حرف خود را در اجالس 
اوپک به کرسی بنشاند. بحث های مرتبط با تدوین اساسنامه و حق عضویت و 
سایر خواسته های ایران در این نشست محقق شد. بختیار در ادامه تاکید کرد: 
ســقف تولید طبق ضوابط قبلی مجدداً ۹ ماه دیگر تمدید شــد. در عین حال 
علــی رغم همه چالش هایی که در فضای دیپلماتیک حاکم بود و رایزنی های 
گســترده ای که صورت گرفت، جمهوری اسالمی توانست در اوپک منافعی را 

که می خواهد بدست آورد و این اجالس برای ما یک اجالس رضایتمند بود. 

تحلیل
گفتمان

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی اعالم کرد:

چالش های تولید ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی
مجلس  پژوهش های  مرکز 
بررسی  به  در گزارشی  اســالمی  شورای 
چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 

۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز پرداخت.
دفتــر مطالعات انــرژی، صنعت و 
معدن این مرکز طی گزارشــی با عنوان 
»چالش هــا و راهکارهای رونق تولید در 
ســال ۱۳۹8 )بخش نفت و گاز(« آورده 
اســت؛ نامگذاری ســال ۱۳۹8 با عنوان 
»رونــق تولید« از ســوی مقــام معظم 
رهبری نشــان دهنده اهمیت و حساسیت 
مســئله در مقطع فعلی اســت. به طور 
کلی در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت 
تولید در کشور قوانین و دستورالعمل های 
متعــددی تصویــب و صــادر شــد، اما 
عملکــرد این گونــه قوانین متناســب با 
انتظارات و ظرفیت های کشــور نبود. بر 
اســاس این گزارش، مســائلی همچون 
نداشــتن هــدف واحد و مشــترک بین 
دستگاه ها، نبود اســتراتژی برای توسعه 
صنعتــی، ناهماهنگی بین دســتگاهی، 
بوروکراســی های اداری، عملیاتی نبودن 
و زمانبــر بودن قراردادها و ضمانتنامه ها، 
برخــی مصوبه هــا و دســتورالعمل های 
دست وپاگیر، مشــکالت بانکی و شرایط 
سیاســی بین المللی و منطقــه ای حاکم 
و نوســانات نرخ ارز عمــده چالش های 
پیش روی رونق تولیــد در صنعت نفت 
و گاز کشــور است. بر اســاس مطالعات 
مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
اسالمی از جمله سیاست ها و راهکارهای 
پیشنهادی که برای رفع چالش های این 
صنعــت در زمینه رونــق تولید می توان 
بیان کرد می توان بــه همراهی دولت با 

بخش خصــوص برای بهبــود وضعیت 
قطب های  همراهــی  )با  تکنولوژیکــی 
علمــی و فناوری(، تجمیــع تقاضاها به 
منظــور ایجاد مزیت رقابتی، پشــتیبانی 
مالی طرح ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی در 
تأمین نیازهای کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای 
این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون های 
اشــاره کرد. همچنین  تخصصی مرتبط 
تقویــت دانش فنــی، آمــوزش نیروی 
انســانی ماهــر و کارآمد، بــه روز کردن 
تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه 
شــرکت های  میان  کارگروهی  فرهنگ 
داخلی، جداســازی مدیریــت از مالکیت 
پیاده ســازی  و  بومی کردن  شــرکت ها، 
الگوی هــای موفق، ایجــاد مهارت های 

اشتغال زایی  بین المللی،  رقابت در عرصه 
برای توســعه ملی، تسهیل در انجام امور 
گمرکی، تســهیل و گشایش در اعتبارات 
اســنادی، کاهش هزینــه مبادله، متقبل 
شدن ریســک تصمیمات سیاسی توسط 
حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی 
تحمیل می شود و پرداخت هزینه مبادله 
ناشــی از این گونــه تصمیمات توســط 
دولت به فعــاالن اقتصادی و کارآفرینان 
و کاهــش زمینه های رانت جویی از دیگر 
سیاســت ها و راهکارهای پیشنهادی که 
برای رفــع چالش های ایــن صنعت در 
زمینه رونق تولید اســت. دفتر مطالعات 
انــرژی، صنعــت و معــدن ایــن مرکز 
هم چنین در گزارشی با عنوان »چالش ها 
و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹8 
)صنایع پایین دســتی پتروشیمی(« آورده 

اســت؛ هدف گــزارش حاضر بررســی 
چالش های صنایع پایین دستی پتروشیمی 
و ارائه راهکارهایی برای حل آنها در سال 
رونق تولید بوده و راهکارهای ارائه شــده 
عمدتــاً متمرکز بر جلوگیــری از تعمیق 
رکــود و اســتفاده از ظرفیت های موجود 
است. بر اســاس این گزارش با توجه به 
این که یکــی از الزامات توســعه صنایع 
پایین دستی پتروشــیمی تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز این صنایع اســت، ابتدا ســهم 
تولیدات صنایع باالدســتی پتروشیمی در 
تأمین نیاز بازار داخل بررســی شــد و در 
سال ۱۳۹۷ از ۳/۵۳ میلیون ُتن محصول 
پتروشیمی تولید شده در صنایع باالدستی 
پتروشــیمی نزدیک بــه ۳8 میلیون ُتن 
آن قابــل فــروش بوده که حــدود ۵/8 
میلیون ُتن آن به طــور خالص در داخل 

به فــروش رفــت. بر اســاس مطالعات 
مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
اسالمی، واقعیت این است که روند تولید 
محصوالت صنایع باالدســتی پتروشیمی 
کشــور طی ســال های اخیر هم راستا با 
نیاز صنایع پایین دســتی پتروشیمی نبوده 
اســت. به طوری که در مــورد برخی از 
محصوالت انحصار در فروش وجود دارد 
و زمانــی که واردات ایــن محصوالت با 
چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در 
بورس کاال، افزایش سقف رقابت و به تبع 
آن افزایش قیمــت مواد اولیه تولیدکننده 
داخلی می شود. این گزارش می افزاید: در 
مورد برخــی از محصوالت نیز که کمبود 
تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل 
نوســان در عرضه و کنترل قیمت توسط 
تولیدکنندگان، سقف رقابت در بورس کاال 
افزایش می یابد و تفاوت نرخ ارز نیمایی و 
نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دالیل ورود 
تقاضای سوداگری در بورس کاال و البته 
ضعف سامانه بهین یاب در غربالگری این 
تقاضاهاست و نیز انتظارات تورمی، مجوز 
خرید محصوالت خــارج از بورس برای 
کاالهای استراتژیک، از دیگر دالیل ایجاد 
التهاب های مقطعی در بورس کاالست. بر 
این اســاس هدفمند نبودن سیاست های 
حمایتی به تناسب ارزش افزوده، مشکالت 
مربوط به واردات مــواد افزودنی صنایع 
پایین دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش 
پایه های صادراتی، تعدد دستورالعمل های 
صادر شده، نوســانات نرخ ارز و بی ثباتی 
قیمت مواد اولیــه و افزایش هزینه های 
مبادلــه از دیگــر مشــکالت صنایــع 

پایین دستی پتروشیمی است.

حمايت مرکز پژوهش ها از طرح توسعه پتروپااليشگاه ها؛

بی اثر کردن تحريم ها با توسعه ظرفيت پااليشی
بــه گــزارش دانــش نفت، 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
»اظهارنظر  عنوان  با  گزارشــی  انتشــار  با 
کارشناســی درباره طــرح افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه های میعانات گازی و نفت خام با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی« با حمایت 
از تصویــب این طرح اعالم کــرد: افزایش 
ظرفیت فرآورش نفــت و میعانات گازی به 
اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولیدی در 
کشور، استراتژی هوشــمندانه برای بی اثر 
کردن تحریم ها و ایجاد اشــتغال در کشور 

است.
بازوی  در بخش »مقدمه« گــزارش 
کارشــناس مجلس آمده است: »از مجموع 
۳.۹ میلیون بشــکه نفت خام تولید شــده 
از میادین نفت کشــور، ۱.۷ میلیون بشکه 
)معادل 42 درصد( در داخل کشور به عنوان 
خوراک واحدهای پاالیشگاهی استفاده شده 
و توان صادرات 2.2 میلیون بشکه باقیمانده 
به صورت خام به خارج از کشور وجود دارد.
توسعه ظرفیت پاالیشی راهبرد هوشمندانه 

بی اثر کردن تحریم ها
یکــی از مهمتریــن ابزارهای ایاالت 
متحــده آمریــکا بــرای تحریــم ایران، 
ایران اســت.  از  نفــت  ممنوعیــت خرید 
استراتژی هوشــمندانه در حوزه انرژی که 
غیــر از بی اثر کــردن تحریم هــا می تواند 
ثمرات قابل توجهی در اشــتغال نیز داشته 
باشــد افزایــش ظرفیت فــرآورش نفت و 
میعانات گازی به اندازه تمام نفت و میعانات 
گازی تولیدی در کشــور است به صورتیکه 
تکمیــل زنجیــره ارزش پتروشــیمی نیز 
برای سهم مناســبی از آن متناسب با بازار 
منطقه ای مهیا شــود. اما توســعه ظرفیت 
پاالیشــگاهی و پتروپاالیشگاهی کشور با 
برخی مشــکالت مواجه اســت که موجب 
طوالنی شدن دوره ساخت معدود طرح های 
مورد برنامه شــده اســت. از بیــن تمامی 
مشکالت، مشکل »تأمین مالی« و »به ثمر 
را می توان  فاینانس های خارجی«  نرسیدن 
مهمترین مانع توســعه طرحهای پاالیشی 

در پتروپاالیشی دانست. به همین منظور و 
این طرح به ارائه روشــی برای تأمین مالی 
داخلی پروژه های مذکــور به کمک منابع 
مردمی از طریق »اعطای تنفس خوراک« 

پرداخته شده است«.
احداث پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها با 

فناوری روز تکلیف قانونی دولت است
در ادامــه ایــن گزارش، ایــن مرکز 
پژوهشی به اظهارنظر درباره ضرورت طرح 
افزایــش ظرفیت پاالیشــگاه های میعانات 
گازی و نفت خام با اســتفاده از ســرمایه 
گذاری مردمی پرداخته و اعالم کرده است: 
»احداث پاالیشگاهها و پتروپاالیشگاههای 
با فناوری روز که درصد نفت کوره در سبد 
فرآورده های آن ها کمتر از ۱۰ درصد باشد، 
تکلیف دولت است. ماده )44( برنامه ششم 
توسعه، ایجاد ظرفیت پاالیش 2.۷ میلیون 
بشکه نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه 
مذکور تأکید کرده اســت و طبق این ماده 
دولت موظف است تســهیالت الزم برای 
ایجاد ظرفیت مذکــور با ضریب پیچیدگی 
باال توســط بخش غیردولتــی را به نحوی 
برنامه ریــزی و اجرا کند تــا ترکیب تولید 
فرآورده آنها اساسًا به محصوالت سبکتر و 
میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره 
در الگوی پاالیش از ده درصد )%۱۰( بیشتر 
نشود. با توجه به اینکه پس از اجرای قانون 

چهل وچهارم  اصل  کلی  سیاستهای  اجرای 
قانون اساســی، وزارت نفت نمی تواند بیش 
از 2۰ درصد سهام هر شرکت پاالیشگاهی 
یا پتروشیمی را داشته باشد، عماًل سیاست 
توســعه صنایع پایین دستی نفت در تقسیم 
کار قانون مذکور به عهده بخش خصوصی 

گذاشته شده است.
تأمین مالی مهمترین مشکل در مسیر 

احداث پتروپاالیشگاه ها
اما مهمترین مشکلی که طی سالهای 
اخیر در مسیر احداث پتروپاالیشگاهها وجود 
داشته، بحث تأمین مالی بوده است. طی 2۰ 
سال گذشــته تنها دو طرح پاالیشی توسعه 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند و دیگری 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
در ایران به ثمر نشسته است. طرح توسعه و 
تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه آبادان نیز تا ۵۰ 
درصد پیشرفت داشــته است و در ادامه به 
دلیل مشکل »تأمین مالی« در برهه هایی از 
زمان با توقف و یا با کندی طی چند ســال 

اخیر مواجه شده است«.
استفاده از نقدینگی سرگردان برای تکمیل 

پتروپاالیشگاه ها
در بخش بعدی این گزارش مرکز 
پژوهش های مجلــس با عنوان »تأمین 
مالی داخلــی و مردمی« آمده اســت: 
»وابستگی صنعت خصوصًا صنعت نفت 
کشــور به فاینانس خارجی برای تأمین 

مالی پروژه هــای توســعه ای، به دلیل 
ضعف روش هــای تأمین مالی داخلی و 
مردمی اســت. با توجه به شرایط فعلی 
کشور و لزوم هدایت نقدینگی به سمت 
فعالیتهای مولد، جذب سرمایه مورد نیاز 
برای توســعه این پتروپاالیشــگاهها از 
منابع خرد و نیمه خــرد مردمی، موجب 
می شود که بخشی از نقدینگی سرگردان 
موجود در کشــور که صرف سوداگری 
در بــازار مســکن، خــودرو، ارز و طال 
اینگونه فعالیت های  می شود در راستای 
مفیــد تولیدی قرار گیــرد. در این طرح 
موظفند  مجری  شــرکت  ســهامداران 
حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، 
نســبت به واگذاری حداقــل ۳۰ درصد 
سهم شــرکت مجری از طریق »عرضه 
صندوق  واحدهای  »صدور  یا  ســهام« 
ســرمایهگذاری پروژه« و یا »انتشــار 
اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام« اقدام 

نمایند«.
افزایش 5 درصدی IRR طرح احداث 
پاالیشگاه ها با اعطای تنفس خوراک

 بازوی کارشناســی مجلــس درباره 
حمایت از طریق اعطای »تنفس خوراک« 
اعالم کــرده اســت: »منظــور از تنفس 
خوراک، اعطای خوراک در تمام یا بخشی 
از ســالهای اول و دوم پس از بهره برداری 
واحد اســت به صورتی کــه هزینه خوراک 

در این مدت به عنوان وام صندوق توســعه 
ملی به مجموعه ســهامداران پاالیشگاه یا 
پتروپاالیشگاه به حساب آید و طی ۱2 سال 
با نرخ سود 4 درصد ارزی بازپرداخت شود. 
ایــن اقدام نرخ بازده داخلــی )IRR( طرح 
را تا ۵ درصــد افزایش می دهد و مهمتر از 
آن بــه جذابیت طرح برای اســتقبال مردم 
و ســرمایه گذاران داخلی در راستای تأمین 
ســرمایه ســریع پروژه منجر می شود. این 
اقدام را می تــوان نوعی از حمایت در قالب 
تأمین مالی جایگزین که در تسهیل تأمین 
مالی طرحهای زیرساختی و توسعهای مورد 

استفاده قرار می گیرد دانست«.
سرمایه الزم برای افزایش ظرفیت 
پاالیشی کشور قابل جمع آوری است

این مرکز  پایانی گــزارش  در بخش 
پژوهشی با عنوان »جمع بندی و پیشنهاد« 
آمده اســت: »توســعه ظرفیت پاالیشــی 
کشــور به اندازه تمام نفت و میعانات گازی 
تولید شده در کشــور، بیش از آنکه نیازمند 
حمایتهای دولت از ابعاد فنی و مهندســی 
باشــد، نیازمند تســهیلگری و تنظیمگری 
دولت در بُعد تأمین مالی اســت. افزایش 2 
میلیون بشــکه در روز به ظرفیت پاالیش 
نفت کشــور، نیازمند حدود 4۰ میلیارد دالر 
اســت که با نرخ تســعیر ده هــزار تومان، 
معــادل 4۰۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه 
اســت که با توجه به نقدینگــی موجود و 
همچنیــن تدریجی بودن انجــام طرح در 
جامعه قابل جمع آوری اســت. کافی است 
مردم و بخش خصوصی نســبت به دریافت 
سود قطعی مشارکت در پروژههای مذکور 
می تواند  پیشــنهادی  باشند. طرح  مطمئن 
ایــن اطمینان را به ســرمایه گذاران دهد و 
منابــع مورد نیاز بــرای تبدیل نفت خام به 
فرآورده در داخل کشــور را فراهم ســازد. 
همچنیــن با توجه به اینکــه انجام طرح و 
نیــاز ارزی آن به صورت تدریجی اســت، 
بنابراین فشــار ارزی آن در شرایط کنونی 
قابل تحمل و انجام است. بنابراین تصویب 

طرح پیشنهادی توصیه می شود«.

مرکز پژوهش های مجلس 
ضمن حمایت از تصویب طرح 
افزایش ظرفیت پاالیشگاه های 

میعانات گازی و نفت خام 
با استفاده از سرمایه گذاری 

مردمی اعالم کرد طرح 
پیشنهادی بر مبنای اعطای 

تنفس خوراک می تواند منابع 
مورد نیاز برای تبدیل نفت خام 
به فرآورده در داخل کشور را 

فراهم سازد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

گام های پژوهشگاه نفت در مسیر 
ارزش آفرینی برای ذی نفعان

حسین یادگاری
 رئیس گروه ارتباطات صنعتی و خدمات مشتریان 
پژوهشگاه صنعت نفت

ارزش آفرینــی بــرای ذی نفعان و شــرکای راهبردی 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت از طریق بازنگــری مدل های 
کسب وکار ســازمان در دستور کار این مجموعه قرار گرفته 
اســت. ارزش آفرینی برای ذی نفعان یکــی از راهبردهای 
کلیدی پژوهشــگاه اســت و یکی از فعالیت های اساســی 
در ایــن مجموعه، بهبود نظام مدیریت ارتباط با مشــتریان 
اســت و فرآیندهایی نظیر بازخوردگیــری از کارفرمایان در 
قالب پروژه هــا و خدمات فناورانه به صــورت منظم انجام 
شــده و با تحلیل این نظرات در قالب گزارش های دوره ای، 
بســیاری از اقدام های اصالحی در پژوهشگاه کلید خورده 
و برای پژوهشــگاه بســیار مفید واقع شــده است. حاصل 
این گونه گزارش ها در ســال گذشته، مبین افزایش رضایت 
مشتریان در زمینه برخی شاخص های عملکردی پژوهشگاه 
بوده و در برخی شــاخص ها نیــز نیازمنــد برنامه ریزی و 
تالش بیشــتر برای جلب حداکثری نظر مشتریان هستیم. 
در همین حال، شــفافیت، مقررات زدایــی به معنای حذف 
روندهای کاری اضافی و تداخلی، تسهیل سازی آیین نامه ها، 
تفویض اختیارات و اســتفاده از فناوری ها از عوامل اساسی 
برای چابک سازی سیستم محســوب می شوند که در حال 
اســتقرار آنها در روندهای جاری ســازمان هستیم. بر این 
اســاس، به منظور ایجاد شــناخت در وظایف سازمانی و با 
توجه به الزام هایی که از ســوی واحد ایزو مورد توجه قرار 
گرفتــه، در گام اول به عنوان یکی از نخســتین واحدهای 
ســازمانی، نســبت به تهیه شناســنامه فرآیندی با تعیین 
شــاخص های عملکردی اقدام و فعالیت هــای خود را آغاز 
کردیــم. در گام هــای بعدی با توجه به نظــرات مدیران و 
صاحب نظران داخلی، برخی فرآیندها، مقررات و آیین نامه ها 
از روندهای کاری حذف و با واگذاری مســئولیت ها همسو 
با تسهیل ســازی آن ها گام های موثری برداشته شده و در 
موارد دیگری نیز برخی از آیین نامه ها بازبینی شده است. در 
همین حال، برنامه استفاده از فناوری های مورد نیاز با توجه 
به بلوغ ســازمانی در برخی حوزه های کاری در دستور کار 
قرار گرفته است که می توان به برنامه ریزی اجرای سیستم 
مدیریــت با مشــتریان )CRM( به منظــور مکانیزه کردن 
فعالیت های خدمات فناورانه پژوهشــگاه اشاره کرد. یکی از 
ماموریت های جدید پژوهشگاه بازنگری در مدل کسب وکار 
این ســازمان اســت و در این زمینه برخــی از برنامه های 
عملیاتی در دســتور کار قرار گرفته کــه می توان به برنامه 
بازاریابی خدمات علمی و فناورانه توسط شرکت های ثالث، 
توجه به بازار منطقه ای با توجه به ظرفیت کنونی پژوهشگاه، 
افزایش ظرفیــت کاری با ایجاد مشــارکت های راهبردی 
 به عنوان ابزار توســعه کســب وکار این مجموعه اشــاره 

کرد.
استمرار گسترش شبکه همکاری های فناورانه در 

نمایشگاه بیست وچهارم نفت و گاز
با توجه به زمان محدود در ایام نمایشگاه، توافق هایی 
در قالب جلســات رســمی و غیررســمی، تفاهم نامه ها و 
قراردادهای همکاری مشــترک انجام شــد که پس از ایام 
نمایشــگاه این موضوعات بــا برنامه ریزی های موضوعی 
در قالــب تدوین پروژه های داخلی، برگزاری نشســت های 
تخصصی و ... درحال پیگیری اســت. خوشــبختانه بیش 
از 8۰ درصــد اهداف پیش بینی شــده در خصوص امضای 
قراردادها در نمایشــگاه محقق شد که در حدود 4۰ میلیارد 
تومان برای پژوهشــگاه ارزش اقتصادی به همراه داشته و 
با مقایســه ســه ماهه اول ســال ۹8 با مدت مشابه در سه 
سال گذشــته، این رقم بســیار قابل توجه است و با توجه 
به توســعه ارتباط پژوهشــگاه با شــرکت های خصوصی و 
E&P و خصوصی، این رقم تا پایان ســال افزایش خواهد 
یافــت. با توجه به شــرایط کنونی کشــور و نیــاز صنعت، 
برنامه همکاری و اســتفاده ازظرفیت هــای داخلی در قالب 
همکاری با شرکت های E&P یا شبکه سازی با شرکت های 
خصوصی و دانش بنیان در راستای رفع نیازهای صنعتی در 
برنامه کاری این سازمان قرار گرفته است تا عالوه بر تقویت 
زنجیره ارزش صنعت نفــت بتوان نیازهای صنعتی با توجه 
به به کارگیری ظرفیت های موجود در داخل کشــور برطرف 
شود. با توجه به اولویت های وزارت نفت در حوزه باالدست 
و نگهداشت تولید، بیشــترین حجم کاری بر نیاز صنعت در 
حوزه باالدستی تمرکز یافته است و از لحاظ قراردادی بیش 
از ۵۰ درصد پروژه های پژوهشگاه در پردیس باالدستی این 
مجموعه انجام می شود. از سوی دیگر با توجه به خصوصی 
شدن پاالیشــگاه ها و همچنین برنامه های پژوهشگاه برای 
همکاری با شــرکت های خصوصــی و E&P قراردادهای 
حوزه پایین دســتی این مجموعه نیز از رشد چشم گیری در 
سال های اخیر برخوردار بوده است. با توجه به حساسیت های 
مسائل زیست محیطی، یکی از اولویت های کاری در سطح 
وزارت نفت موضوع توســعه پایدار است، بنابراین به منظور 
رفع معضالت صنعتی در این حوزه از ســوی بخش دولتی 
و خصوصی پروژه های متعددی به پژوهشــگاه صنعت نفت 

ارجاع داده می شود.

تحلیل
گفتمان

از سوی وزیر نفت؛

دستورعمل تغییر روش ساخت و نصب واحدهای بهره برداری و 
نمک زدایی ابالغ شد

وزیــر نفت، دســتورعمل 
»الزام بــه تغییر روش ســاخت و نصب 
واحدهــای )Skid Mounted( بهره برداری 
و نمک زدایی را با هدف تسریع در اجرای 
کار، به شــرکت ملی نفت ایران و معاونت 
نفت  وزارت  فناوری  و  پژوهش  مهندسی، 

ابالغ کرد.
به گزارش خبرنگار دانش نفت، متن 
ابالغیه بیژن زنگنه به شرح زیر است:»با 
توجه به پیشــرفت هایی که در سال های 
اخیر در کشــور، برای ســاخت/ تأمین و 
نصب ســریع واحدهــای بهره برداری و 
نمک زدایــی نفت به وقوع پیوســته و از 
ســوی دیگر با توجه بــه طوالنی بودن 
غیرقابل قبول احداث واحدهای متعارف 

و مشابه، به منظور:
رفع تنگناهــای موجود در عملیات 

بهره برداری؛
تسریع در اجرای طرح های مصوب 

و تحقق به موقع اهداف تعیین شده؛
حمایت از انتقال فناوری، ســاخت 
داخل و توسعه فناوری ملی در این زمینه؛
کاهــش تصدی شــرکت ملی نفت 
اقتصادی  شــاخص های  بهبــود  ایــران، 
و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت بخش 

خصوصی؛

بدینوسیله به استناد جزء ۱ بند الف 
مــاده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت مصــوب ۱۳۹۱ مجلس شــورای 

اسالمی، موارد زیر ابالغ می شود:
است  مکلف  مهندسی  معاونت   -۱
با همکاری تنگاتنگ شــرکت ملی نفت 
ایــران )با تاکید بر همــکاران عملیات(، 
نسبت به انجام موارد زیر حداکثر تا تاریخ 

۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹8 اقدام کند:

استاندارد  ظرفیت های  تعیین   ۱-۱
)Skid Mounted( واحدهای پیش ساخته
۱-2 تهیــه اســناد نمونــه برای 
برگزاری مناقصه ساخت/ تأمین، نصب و 
بهره برداری از واحدهای مورد اشــاره در 
اســناد مناقصه الزامات فنی و IISE که 
باید توسط ســرمایه گذار/ طرف قرارداد 

مراعات شود، به صراحت بیان شود.
۱-۳ مطالعــه، ارزیابــی و معرفی 

شــرکت های داخلــی صاحب صالحیت 
برای ســاخت و بهره برداری از واحدهای 
یادشــده )به تنهایی یا در مجموعه ای از 
شرکت ها که مکمل یکدیگر باشند و نیز 
در صورت لزوم با مشارکت شرکت های 

صاحب صالحیت خارجی(
2- در این روش، اســاس کار باید 
بر سرمایه گذاری تاسیسات توسط طرف 
قــرارداد و بهره بــرداری از آنها در دوره 

زمانــی مــورد توافــق در ازای پرداخت 
دســتمزد به وی، برای هر بشــکه نفت 
تحویلی به شــرکت ملی نفــت ایران و 
واحدهای تابعه آن تنظیم شــود. در هر 
حال انتقــال مالکیــت و بهره برداری از 
تاسیســات احداثی به شرکت نفت مجاز 
نیست؛ مگر در موارد استثنایی با تصویب 

هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران.
۳- از این تاریخ، اقدام به برگزاری 
مناقصه یــا عقد قرارداد بــه هر ترتیب 
بــرای اجرای واحدهــای بهره برداری یا 
نمک زدایــی نفت در خشــکی نباید به 
روش متعارف گذشته صورت گیرد. موارد 
استثنایی با تصویب هیئت مدیره شرکت 

ملی نفت ایران قابل انجام است.
تبصــره ۱- در طرح هایــی کــه 
بیع   ،IPC آنها بــه روش قراردادهــای 
متقابل یا سایر روش های سرمایه گذاری 
منعقد شده یا می شــود، لزومی به تغییر 
 Skid روش نیست و بهره گیری از واحد
Mounted بســته به نظــر طرف دوم 

قرارداد بوده و اجباری نیست.
EPC/ تبصــره 2- در طرح هــای

EPD که قراردادهای آنها منعقد شده یا 
قراردادهای آنها تا پایان مرداد ۹8 منعقد 

می شود، لزومی به تغییر روش نیست«.

دو سناريو درباره آينده اينستکس
فشــار  تحت  اروپا  اتحادیه 
مهلت دو ماهه هسته ای ایران، سازوکاری را 
برای تسهیل تجارت با ایران عملیاتی کرده 
اســت، اما کارکرد این سازوکار هنوز مبهم 
است و شامل همه مطالبات ایران نمی شود.

به گــزارش فرارو، با نزدیک شــدن 
پایان ضرب االجل هســته ای ایران، اروپا 
بــرای نجات برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( به تکاپو افتاده اســت. روز جمعه 
جلسه کمیسیون مشــترک برجام در وین 
برگزار شــد. کشــورهای اروپایی در این 
ارائه دهند،  اینکه جزئیاتی  جلســه، بدون 
عملیاتی شدن ســازوکار »ابزار حمایت از 
اعالم  را  )اینســتکس(  خارجی«  تبادالت 
بیانیه سرویس سیاست خارجی  کردند. در 
اروپا که پس از جلسه کمیسیون مشترک 
برجام منتشــر شد، آمده اســت: »فرانسه، 
آلمــان و بریتانیا به شــرکت کنندگان )در 
جلسه( اطالع دادند که اینستکس عملیاتی 
شــده و برای همه اعضــای اتحادیه اروپا 
فراهم شده است و لذا نخسیتن تراکنش ها 
در حال انجام اســت. همــکاری تکمیلی 
پیوســته با نهاد متناظر ایرانــی، که قباًل 
تأسیس شده بود، ســرعت خواهد گرفت. 
آن ها )اروپایی ها( تأییــد کردند که برخی 
اعضای اتحادیه اروپا به عنوان ســهامدار، 
در حال پیوســتن به اینســتکس هستند. 
هدف این سازوکار تسهیل تجارت مشروع 
با ایران است. آن ها همچنین برای گشودن 
اینســتکس بــه روی فعــاالن اقتصادی 
کشورهای ثالث کار می کنند.« راه اندازی 
اینســتکس در حالی صورت گرفت که تا 
پایان مهلــت دو ماهه ایــران به اعضای 
باقیمانده در توافق هســته ای، حدود یک 
هفته باقی مانده اســت. اواسط اردیبهشت 
ماه، ایران پس از یک ســال صبر، ضمن 
تعلیــق اجــرای برخــی محدودیت های 
اعضای  چنانچــه  کرد  اعالم  هســته ای، 
برجام بــرای جبران خســارت های ایران 
اقدامــی نکنند، این کشــور اجرای برخی 
محدودیت های کلیــدی برجام را متوقف 
خواهد کــرد. این ضرب االجــل، اروپا را 
نگران کرده و موجب شده است که آن ها 
در راه انــدازی اینســتکس عجلــه کنند. 
مقامات ایران، اگر چه اینستکس را ناکافی 
دانستند، اما آن را رد نکردند. دیپلمات های 
ایران بر لزوم تسهیل فروش نفت ایران از 

طریق اینســتکس تاکید می کنند. پیش از 
نشست روز جمعه وین، یک مقام ایرانی به 
رســانه های غربی گفته است، فروش نفت 
مطالبه اصلی ایران است. در همین رابطه، 
ســید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، 
گفــت: »بــرای اینکه اینســتکس برای 
ایران مفید واقع شــود، اروپایی ها بایستی 
نفت بخرند یا برای این ســازوکار خطوط 
اعتباری در نظر گیرند. در غیر این صورت، 
اینستکس شــبیه )چیزی( نیست که ما یا 
آن ها انتظار داشتیم.« مجید تخت روانچی، 
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل، نیز 
از ســازوکار اروپایی انتقاد کــرده و آن را 
به خودروی زیبایی تشــبیه کرده است که 
بنزین ندارد. هنوز معلوم نیســت که ایران 
در ازای اینستکس چه اقدامی انجام خواهد 
داد. دیپلمات های بلندپایه ایران بر ناکافی 
بودن این ســازوکار تاکید می کنند، اما آن 
را صریحًا رد نمی کنند. از آنجا که تا پایان 
ضرب االجل ایــران روزهای زیادی باقی 
نمانده است، بزودی ایران باید تصمیماتی 
در زمینــه کاهش تعهدات بگیــرد. اینکه 
اینســتکس چقدر بر این تصمیمات تأثیر 
خواهد گذاشت، هنوز معلوم نیست. با این 
حال، دو ســناریو در این زمینه قابل تصور 

است:
۱- ســناریوی نخست این است که 
ایران با بیان اینکه سازوکار اروپایی کافی 
نیســت، آن را رد کنــد و گام دوم کاهش 
تعهدات هسته ای را بردارد. اظهارات برخی 
مقامات مقامات ایران نشــان می دهد که 
این سناریو کاماًل محتمل است. کشورهای 
اروپایی هنوز نگفته اند که در اینســتکس 

دقیقًا چه کاالهایی دادوستد خواهد شد. اما 
ظاهراً این کاالها در مرحله فعلی به اقالم 
غیرتحریمی محدود اســت. این در حالی 
اســت که مطالبه اساســی ایران از اروپا، 
تضمیــن فروش نفــت و تزریق پول های 
نفتی به اینستکس است. امری که تاکنون 

اروپا از عهده آن برنیامده است.
روانچــی در گفتگو با فریــد زکریا، 
مجری شبکه سی ان ان، گفت: »اروپایی ها 
در راه اندازی این ســازوکار مالی بســیار 
آهسته عمل می کنند و ایجاد این سازوکار 
مالی بیش از یک سال زمان گرفته است. 
ایجاد این ســازوکار چیز خوبی اســت، اما 
کافی نیســت. آن ها باید عجله کنند و باید 
در این سازوکار مالی پول قرار دهند در غیر 
این صورت این سازوکار مالی هیچ کمکی 
در رفع مشکالتی که با آن مواجه هستیم، 

نخواهد کرد.«
2- سناریوی دوم این است که ایران 

به امید اینکه اینســتکس در آینده شامل 
فروش نفت شــود، ضــرب االجل خود را 
تمدید کند یا اینکــه موقتًا از تعلیق برخی 
تعهدات منصرف شود. برخی مقامات ایران 
می گویند باید به اینســتکس فرصت داد. 
حشمت اهلل فالحت پیشــه، رئیس سابق 
کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اســالمی، در صفحه توئیتر خود نوشــت: 
»باید به اینستکس فرصت داد. سازوکاری 
کــه اثر سیاســی آن بــرای گــذر از دام 
افراطیون مهمتر از گشایش های اقتصادی 

آن است.«
 مذاکرات ایــران و اروپا در روزهای 
آینده ادامه خواهد داشــت. اســتمرار این 
مذاکرات به این معناســت احتمال رسیدن 
بــه یک راه حل وجــود دارد و اجرای گام 
دوم کاهش تعهدات هم قطعی نیست. به 
باقیمانده،  عبارت دیگر، اگر در روزهــای 
اروپــا مطالبات ایران را برآورده کند، ایران 
از کاهش تعهدات منصرف خواهد شد. در 
ایــن رابطه، روانچی تصریح کرد: »در گام 
نخست ما دو مورد از کاهش تعهدات خود 
را اعالم کردیم و طــی ۱۰ روز آینده اگر 
چیزی اتفــاق نیفتد ما به گام دوم خواهیم 
رفــت. ما پیش تــر مــوارد گام دوم را نیز 
مشخص کرده ایم؛ بنابراین شرکای اروپایی 
ما که در حال مذاکره با آن ها هستیم باید 
عجله کنند، چون زمان در حال اتمام است. 
به همین دلیل است که طی ۱۰ روز آینده 
مذاکرات و گفتگوهای مهمی با شــرکای 
اروپایی خود خواهیم داشت تا ببینیم که آیا 
می توانند آن چیزی را که با خروج آمریکا 

از توافق از دست داده ایم جبران کنند.«

هم اروپــا و هم ایــران، تمایلی به 
فروپاشــی برجام ندارند. هر دو می خواهند 
به یک راه حل بینابینی برسند. این تمایل 
مشــترک، و نیز شــرایط داخلی آمریکا، 
رســیدن به یــک راه حــل را محتمل تر 
می کند. در روزهای اخیر، تماس های اروپا 
با آمریکا درباره ایران بیشــتر شده و نکته 
قابل توجه این اســت که اینستکس پس 
از این تماس ها عملیاتی شده است. از این 
رو، بعید نیســت کــه در روزها یا ماه های 
آینده اروپا و آمریــکا درباره فروش مقدار 
محدودی از نفت ایران از طریق اینستکس 
به تفاهم برسند. مثاًل اروپا می تواند برنامه 
نفت در برابر کاالهــای غیرتحریمی را از 
طریق اینســتکس اجرا کند و با این کار، 
هم ایران را به ماندن در توافق هســته ای 
متقاعد کند و هم از افزایش تنش ها میان 
تهران و واشــنگتن در آســتانه انتخابات 
آمریکا جلوگیــری کند. آمریکا امیدوار بود 
که قطع صادرات نفت ایران، این کشــور 
را به پذیرش درخواســت های آمریکا وادار 
کند. اما این امر اتفاق نیفتاد و ایران صریحًا 
با هرگونه مذاکرات با کاخ ســفید مخالفت 
می کند. مخالفتی که می تواند برای دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده 
دردساز شــود. چرا که هیچ تضمینی وجود 
ندارد که در صورت اســتمرار تحریم نفتی 
ایران، تنش ها در مسیرهای صادرات نفت 
خلیج فارس تشدید نشــود. اروپا و آمریکا 
می داننــد که پس از قطع صــادرات نفت 
ایران، این کشــور ناگزیر است که واکنش 
نشــان دهد؛ لذا اگر معلوم شود که ایران 
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
وارد مذاکره نمی شــود، آمریکایی ها برای 
مدیریت تنش ها، احتمــااًل به طور موقت 
با اجــرای برنامه نفــت در برابر کاالهای 
غیرتحریمی از طریق اینســتکس موافقت 
کنند و بعد از ســپری شدن دوره حساس 
انتخابات، مجدداً فشارها را بر ایران تشدید 
کننــد. تا بدین طریق، هم از فعال شــدن 
دوباره برنامه هســته ای ایــران جلوگیری 
کننــد و هــم در دوره انتخابات، آرامش و 
ثبات بازارهای نفتی را حفظ کنند. مهم تر 
از اینها، با اجرای برنامه یادشــده، احتمال 
درگیری نظامی با ایران، که برای تبیلغات 
انتخاباتی ترامپ فاجعه بار خواهد بود، کمتر 

خواهد شد.

نگاه تحليلی

اروپا و آمریکا می دانند که پس از 
قطع صادرات نفت ایران، این کشور 
ناگزیر است که واکنش نشان دهد؛ 

لذا اگر معلوم شود که ایران تا قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد 
مذاکره نمی شود، آمریکایی ها برای 

مدیریت تنش ها، احتمااًل به طور موقت 
با اجرای برنامه نفت در برابر کاالهای 

غیرتحریمی از طریق اینستکس 
موافقت کنند و بعد از سپری شدن 

دوره حساس انتخابات، مجددًا فشارها 
را بر ایران تشدید کنند
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اخبار گاز

همزمان با سال رونق تولید انجام شد؛

برگزاری اولین نمایشگاه ساخت سرخس

همزمان با سال رونق تولید و با همکاری شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد و در راســتای حمایت از تولید کنندگان داخلی، نمایشگاه 

ساخت داخل سرخس افتتاح شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشمی نژاد؛ مدیر عامل پاالیشگاه در این خصوص گفت: این 
نمایشگاه با هدف حمایت از تولید کنندگان و شناسایی توانمندی های 
موجود اعم از خرد و توســعه یافته و توانمند سازی آنها برپا شده است. 
مهندس سید مجید منبتی افزود: در این نمایشگاه ۷۰ کارآفرین و افراد 
خالق با حضور خود به معرفی محصوالت، توانمندی ها و دستاوردهایی 
که موجب کارآفرینی می شود در سطح شهرستان پرداختند. وی ادامه 
داد: در مدت زمان برگزاری این نمایشــگاه هر روز دو دوره آموزشــی 
به صورت رایگان با عنوان نحوه کارآفرین شدن، توسعه کسب و کار، 
تجاری سازی، برند سازی، نحوه صادرات و غیره توسط اساتید برجسته 
کشوری در محل نمایشگاه برگزار می شود. منبتی خاطر نشان ساخت: 
تیم ها و کارآفرینان برجســته و نوآور این نمایشــگاه تحت پوشش و 
حمایت مرکز رشــد نوآوری پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد قرار خواهند 
گرفت که خدمات گســترده بسیاری را بصورت رایگان در یک بازه دو 
ســاله دریافت می کنند. گفتنی است: این نمایشگاه تا تاریخ ۱4 تیرماه 
و از ســاعت ۱8 تا 22 در محل نمایشگاه های دائمی مجتمع مسکونی 

شهید مهاجر شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد دایر می باشد.
فراخوان شرکت در شانزدهمین کنفرانس 

علمی پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز 
)IGRC٢٠٢٠(

شــانزدهمین کنفرانس علمی - پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز 
)IGRC 2۰2۰(، امسال در کشور عمان برگزار می شود.

به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، 
شــانزدهمین کنفرانس علمی - پژوهشــی اتحادیــه بین المللی گاز 
)IGRC 2۰2۰( که مهم ترین کنفرانس علمی و پژوهشــی صنعت گاز 
در ســطح جهان به شــمار می رود، روزهــای 2۶ - 24 فوریه 2۰2۰ 
)۷ - ۵ اســفندماه ۹8( در کشور عمان برگزار خواهد شد. به این وسیله 
از همکاران عالقه مند و پژوهشگر در سراسر کشور و نیز پژوهشگران 
دانشــگاهی و ســایر عالقه مندان دعوت می شــود برای ثبت نام به 
ســایت com.www.igrc2۰2۰ مراجعه کنند. بر اساس این گزارش، 
هفدهمین دوره این کنفرانس قرار اســت ســال 2۰2۳ در ایران و به 

میزبانی شرکت ملی گاز ایران برگزار شود.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز پارسیان:

تولید گاز طبیعی در پاالیشگاه پارسیان بی وقفه 
ادامه دارد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز پارســیان از اطفای آتش سوزی در این 
پاالیشــگاه خبر داد و اعالم کرد: تولید گاز طبیعی در پاالیشگاه پارسیان 

بی وقفه ادامه دارد.
فرشید ابدالی دهدزی درباره وقوع آتش سوزی اخیر در پاالیشگاه 
گاز پارســیان به خبرنگار شانا گفت: ســاعت 8 و 4۵ دقیقه صبح روز 
 oily( جمعه هفتــم تیرماه، حوضچه های تبخیــر آب و مایعات گازی
water separator( پاالیشــگاه پارســیان دچار حریق شــدند که 
بالفاصله با اعزام تیم آتش نشــانی و ایمنی و با همکاری تیم واکنش 
 )Emergency Respansible Time - ERT( در شرایط اضطراری
پس از حدود ۱۵ دقیقه، حریق به صورت کامل مهار و اطفا شــد. وی 
درباره خســارات این آتش ســوزی توضیح داد: از آنجا که سطح وقوع 
حادثه، گســترده نبــود و اقدام های الزم در کمترین زمان از ســوی 
نیروهای امداد و آتش نشانی انجام شــد، بنابراین هیچ خسارت جانی 
به همراه نداشت و روند فرآورش گاز بدون کاهش یا توقف به صورت 
پایدار و مستمر در جریان است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز پارسیان 
ادامه داد: این حادثه مربوط به پیمانکار بوده و جلسه بررسی علل حادثه 
)Root Casuse Analysis - RCA( به زودی تشکیل خواهد شد تا 
هرگونه شرایط ناایمن احتمالی از محیط پاالیشگاه پارسیان که در حال 

اجرای چند پروژه مهم است، دور شود.

گاز

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد:

تمامی فعالیت های شرکت ملی گاز در راستای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی است

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز 
ایران در جریان ســفر به شهرستان مرزی سرخس 
از فعالیت های علمی، پژوهشــی، فرهنگی و اجتماعی 
و مرکز رشــد و فناوری شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد بازدید و با دستاوردهای این شرکت آشنا 

شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد، مهندس 
سعید پاک سرشت در حاشــیه این بازدید با تقدیر از 
تالش مدیران پاالیشــگاه خانگیران در پیاده سازی 
فعالیت ها و برنامه های علمی، پژوهشــی و اجتماعی 
گفت: خوشبختانه تمامی فعالیت هایی که در شهرک 
گاز شــهید مهاجر ســرخس به ثمر نشسته و اجرایی 
شده است نشــان از توجه به خانواده های کارکنان و 
است.  پاالیشگاه  اجتماعی  همچنین مســئولیت های 
وی با اشــاره به راه اندازی مرکز رشــد و فناوری از 
سوی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد اضافه 
کرد: خوشــبختانه راه اندازی این مجموعه ایده بسیار 
نو و تفکر بســیار بلندی بود، ما درون سازمان دارای 

تجربیاتی هســتیم اما باید به ایده ها و خالقیت های 
بیرون ســازمان هم توجه کرد. این مقام مسئول راه 
اندازی مرکز رشــد و فناوری در شــهرک گاز شهید 
مهاجــر ســرخس را نشــان از توجه بــه بحث های 

پژوهشــی عنوان کرد و ادامه داد: این مکان محیطی 
برای جذب نوآوری هــا و خالقیت های مجموعه های 
کوچک که بیرون ســازمان فعالیت دارند می باشــد و 
مدیران این مجموعه باید استعدادهای بیرون سازمان 

را شناســایی و آنها را بکارگیری کنند. مهندس پاک 
سرشــت با بیان اینکه شهرســتان ســرخس دارای 
پتانســیل و ظرفیت های متعدد بی شــماری اســت 
تصریح کرد: مسئولین مربوطه باید تمامی ظرفیت ها 
و پتانســیل ها را شناسایی نموده و در راستای حمایت 
از توان شــرکت های دانش بنیان که باعث اشــتغال 
زایی در منطقه می گردد گام بردارند. مدیر پژوهش و 
فناوری شرکت ملی گاز ایران همچنین به فعالیت های 
اثرگذار در حوزه های پژوهشی اشاره کرد و گفت: طی 
چند ســال اخیر پروژه های پژوهشی و تجاری سازی 
محصوالت، دستاوردها و موضوعات فن بازار با حضور 
شــرکت های دانش بنیان در قالب پارک های علم و 
فناوری اجرایی شده اســت. وی با بیان اینکه تمامی 
فعالیت های شــرکت ملی گاز ایران در راستای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان کــه رکن اصلی اقتصاد مقاومتی 
است صورت پذیرفته است خاطر نشان کرد: ما در مسیر 
توانمند ســازی ســازندگان داخلی و عرضه کنندگان 
 محصوالت فناورانه هســتیم و در این مسیر حرکت

 می کنیم.

همکاری مخابراتی نفت و گاز با اجاره تار تاريک

مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق: 

سهم زنان در حوزه های تخصصی صنعت نفت قابل افزايش است

شــرکت انتقال گاز ایران هــم اکنون دارای 
بیش از ۳00 کیلومتر شــبکه فیبر نوری فعال و در حال بهره 
برداری در مسیرهای خطوط سراسری چهارم، پنجم و سوم 
آذربایجان است و با بهره برداری از شبکه فیبر نوری خطوط 
هفتم و هشتم سراســری، این مقدار در سال جاری )۳ ماه 

آینده( به پنج هزار کیلومتر خواهد رسید.
به گزارش ایســنا، آئین امضای تفاهم نامه تبادل تار 
فیبر نوری با حضور مدیران ارشــد شرکت های انتقال گاز 
ایــران و خطوط لولــه و مخابرات نفت ایران در راســتای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری، برگزار شد. مدیرعامل 
شرکت انتقال گاز ایران، در آئین امضای »تفاهم نامه تبادل 
تار نوری« میان شــرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط 
لوله و مخابــرات نفت ایران گفت: بر اســاس برنامه های 
تعریف شــده، با بهره برداری کامل از دیگــر پروژه ها در 
سال های آینده، طول شبکه فیبر نوری به ۱4 هزار کیلومتر 
افزایــش خواهد یافت. توکلی با اشــاره به فواید انجام این 
همکاری گفت: حســن این همکاری این است که جنس 
کار مــا و خطوط لوله مخابرات نفت بســیار به هم نزدیک 
است و این تعامل کمک می کند که در عرصه های مختلف 
از تجربه هــای متعدد به ویژه در خطوط لوله نفت اســت 
استفاده کنیم. به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، 
خوشبختانه این سابقه همکاری به گذشته نیز بازمی گردد و 
پیــش از این در بحث IPCMMS، خوردگی، حریم و حریم 
بان و… تعامالتی داشــته ایم. توکلــی با بیان این که این 
تعامل کمک می کند با هم یک اتفاق نظر داشــته باشــیم 

و در بخش هــای مختلف کار را پیش ببریم، تاکید کرد: در 
بازدیدی که از منطقه ۶ عملیات انتقال گاز داشــتم متوجه 
شدم مخابرات نفت امکانات بسیار خوبی در رفسنجان ایجاد 
کرده اســت. وی ادامه داد: بر این اســاس، همکاران ما در 
صــدد بودند بخش های مختلف این امکانات را ایجاد کنند 
در صورتی که بسیاری از این موارد به صورت مشترک قابل 
استفاده است و در سوی دیگر، اقدامات خوبی هم ما انجام 

داده ایم که می توانیم با هم تعامل داشته باشیم.
افزایش قابلیت اطمینان شبکه

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایــران تصریح کرد: 
مطمئنم تعامل طرفین متناســب با این تفاهم نامه روز به 
روز بیشتر می شود و در صورت تحقق این برنامه شاهد ثبت 
چند اتفاق خوب خواهیم بود که افزایش قابلیت اطمینان از 
جمله این اتفاقات اســت. توکلی یادآور شد: در بحران سیل 
اخیر، همکاران و امکانات ما به شرکت های زیرساختی مثل 
مخابرات، راه و شهرسازی و نیرو و… بسیار کمک کردند. 
وی افزود: با توجه به این که شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران و شــرکت انتقال گاز ایران بحث مخابرات را از 
ابتدا در کنار یکدیگر داشــتند هنوز هم می توانیم ادعا کنیم 
قوی ترین شبکه مخابراتی را این دو شرکت در اختیار دارند. 
به گفته مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران، این ارتباطات 
از سوی شــرکت انتقال گاز ایران و شــرکت خطوط لوله 
و مخابــرات نفت ایران ایجاد شــده و ایــن تعامل کمک 
می کند اگر در آینده طرح هایــی برای اجرای فیبر نوری و 
ایستگاه های رادیویی در نظر گرفته شد بتوان از این امکانات 
مشترک بهره برداری خوبی کرد. وی تاکید کرد: از دیدگاه 

دیگر، بحث پدافند عامل و انتقال تکنولوژی هم در قالب این 
تعامل انجام خواهد شد.

شرکت های عملیاتی دغدغه بیشتری برای کار دارند
توکلی با بیان این که همه انتظار دارند این شــبکه، 
شبکه ای پایدار باشــد، گفت: شرکت های عملیاتی همانند 
شــرکت های لوکس و ویترینی نیســتند که فرصت بیان 
خدمات را داشته باشند و همیشه بیشتر کار می کنند و بیشتر 
دغدغه کار دارند. مدیر عامل شــرکت انتقال گاز ایران در 
پایــان با بیان این که امضای این تفاهم نامه را مبارک می 
دانم، گفت: باید با همکاری هم کمک کنیم که به بهره وری 
برســیم و با کاهش موازی کاری ها و سرمایه گذاری های 

موازی، به افزایش قابلیت اطمینان و پایداری کمک کنیم.
همکاری مخابراتی نفت و گاز با اجاره تار تاریک

در ادامه این جلســه، مدیر مخابــرات و تله متری 
شــرکت انتقــال گاز ایران گفت: شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران هم اکنون دارای نزدیک به یک هزار و 
4۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری فعال در مسیرهای تهران-
اهواز و اصفهان – رفســنجان است و در نخستین اقدام، 
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اقدام به اجاره 
2 تار تاریک در مسیر ری–شیراز به طول ۱۰۳۱ کیلومتر 
از شرکت انتقال گاز ایران کرده و شرکت انتقال گاز ایران 
نیز اقدام به اجاره 2 تار تاریک در مسیرهای تهران – ری، 
نائین – رفسنجان و اهواز – جمعاً به طول ۶۷۵ کیلومتر از 
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت می کند و در آینده با 
بررسی دیگر مسیرها، این همکاری گسترش خواهد یافت. 
سید محمد سراجی افزود: بر اساس برنامه های تعریف شده 

و با هدف استفاده مشترک از امکانات مخابراتی یکدیگر، 
جلوگیری از سرمایه گذاری موازی در مسیرهای مشترک 
و رعایت صرفه و صالح کشور، تصمیم بر این گرفته شده 
تا نسبت به استفاده از امکانات مخابراتی شبکه های فیبر 
نوری یکدیگر، برقراری ارتباط مراکز عملیاتی و برقراری 
مسیرهای پشتیبان نوری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 
رسیدن به ضریب دسترسی ۹۹.۹۹ درصد اقداماتی انجام 
شــود. به گفته وی، این همکاری در قالب قرارداد »اجاره 
تار تاریک« و اســتفاده از امکانات ایستگاه های مخابراتی 

یکدیگر انجام خواهد شد.
ظرفیت امضای تفاهم نامه مشترک جدید وجود دارد

در ادامه، مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران گفت: با توجه به این که جنس کار خطوط لوله 
نفت و گاز مانند یکدیگر است، امضای این تفاهم نامه و این 
جلســه را به فال نیک می گیریم. قاسم عرب یار محمدی 
افزود: انتظاری که از ما در شرایط اقتصادی فعلی وجود دارد 
این اســت که بتوانیم از امکانات همدیگر استفاده کنیم و 
هزینه ها را کاهش دهیم. وی با بیان این که ظرفیت بسیار 
خوبی برای شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران وجود دارد، تاکید کرد: این ظرفیت جای 
توســعه دارد و پیش از این در بحث GIS و دیسپچینگ از 
امکانات گاز استفاده کرده ایم. مدیرعامل شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران اعالم کرد: در بحث مسیر خطوط هم 
می توانیم به هم کمک کنیم و با امضای تفاهم نامه مشابه، 
در مسیرهای مشترکی که با هم داریم هزینه های دو شرکت 

را کاهش دهیم.

نشست هم اندیشی مشاوران امور زنان شرکت 
نفــت مناطق مرکزی سه شــنبه ۱۱ تیرماه با حضور مشــاور 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در امــور زنان و خانواده و 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق، مشاور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در امور 
زنان و نیز مشاوران امور زنان شرکت های بهره برداری نفت و 

گاز غرب، شرق و زاگرس جنوبی برگزار شد.
در این نشســت که به میزبانی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شــرق در شهر مشهد مقدس برگزار شد، مدیرعامل این 
شرکت ضمن تبریک والدت حضرت معصومه )س( و خیرمقدم 
به میهمانان، گفت: شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تنها 
تولیدکننده نفت و گاز در شرق و شمال کشور است که با تولید 
روزانــه ۶۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعــی و میعانات گازی از 
میدان مشترک گنبدلی با ترکمنستان و تأمین گاز بزرگ ترین 
مخزن ذخیره ســازی زیرزمینی گاز در منطقه شــرق کشور، 
وظایف منحصر به فردی دارد.دکتر محمدی افزود: پرســنل 
شرکت به خصوص در فصل زمستان، تمام تالش خود را به کار 
می گیرند تا اختاللی در روند تأمین گاز کشــور ایجاد نشــود و 
همانطور که زمستان گذشته شاهد بودیم با وجود قطع واردات 
گاز ترکمنســتان، هیچ وقفه ای در روند گاز به هم وطنان ایجاد 
نشد.سید ابوالحسن محمدی ادامه داد: بعد از انتصاب به عنوان 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق، پیگیری فعالیت های امور 

زنــان را در اولویت قرار دادم و با مبنا قرار دادن مدل مدیریتی 
تغییر، خانم مهندس کشوری را علی رغم مخالفت هایی که وجود 
داشت به عنوان مدیر منابع انسانی انتخاب کردم و اکنون بعد از 
مدتی که از فعالیت ایشان گذشته، می بینم خانواده های کارکنان 
از وجود ایشــان رضایت زیادی دارند.محمدی ضمن اشاره به 
ویژگی هــای زنان و مــردان در حوزه های مختلف عملکردی 
گفت: به نظر من، مهم آن اســت که بتوانیم عدالت سازمانی 
را برقرار و زمینه برای رشــد پرســنل صرف نظر از مالحظات 
جنسیتی را فراهم کنیم.وی همچنین تأکید کرد: تغییر نگرش 
در محیط های عملیاتی و کوچک، کار آسانی نیست، اما تالش 
کرده ایم با انتصاب زنان شایســته این مهم را محقق سازیم؛ 
همان گونه که انتصاب خانم کشــوری بــه عنوان مدیر منابع 
انســانی و خانم ذبیحی به عنوان مشاور امور زنان، منشأ اثرات 
مهم و قابل توجهی بوده است.ســپس مهندس خیبری مدیر 
عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق گفت: تعداد زیادی 
از همکاران ما، شــرایط کاری اقماری یا نوبت کاری دارند که 
شرایط بسیار سختی است و در این وضعیت، بار اصلی مسئولیت 
زندگی بر دوش همســران کارکنان است و یکی از مهم ترین 
دالیل درخواســت انتقال پرســنل نیز همین مسئله می باشد.
فرشــید خیبری تأکید کرد: برای حفظ و ارتقاء شرایط روحی 
پرســنل باید توجه ویژه ای به همسران کارکنان داشته باشیم؛ 
به عنوان مثال تعیین مشوق هایی برای همسران این کارکنان 

می تواند در این خصوص مؤثر باشــد.وی ادامه داد: ما باید به 
دغدغه همکاران در خصوص خانواده هایشان اهمیت دهیم، در 
این راستا به همت دکتر محمدی، پس از 4۰ سال برای اولین 
بار خانواده های کارکنان را به منطقه خانگیران بردیم و آنها از 
نزدیک با محل کار همســران خود آشنا شدند که این اتفاق، 
علی رغم دشــواری های انجام آن، تأثیر بسیار زیادی روی آنها 
گذاشت و ما تأثیر مثبت این کار را روی میزان درخواست های 
انتقال کارکنان دیدیم.خیبری ادامه داد: امیدواریم همان گونه که 
تابوی حضور همسران در منطقه عملیاتی شکسته شد، تابوی 
حضور کارکنان زن در ســایر عرصه های فعالیت شــرکت نیز 
شکسته شــود. مطمئناً اگر از ظرفیت زنان در تمامی عرصه ها 
و جبهه های کاری شرکت استفاده شود، شاهد ارتقاء روزافزون 
بهره وری و اثربخشی در سطح شرکت خواهیم بود. البته در این 
خصوص باید به زیرساخت های مناطق هم توجه شود.در ادامه 
جلسه، مهندس ســلطانی مدیر امور فنی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شرق با اشاره به اهمیت حفظ نیروی انسانی به این 
نکته اشــاره کرد که با انتقال مشکالت خانواده های کارکنان 
مســتقر در سرخس به مدیریت شــرکت و همچنین حضور و 
همکاری مشاور امور زنان و خانواده، امیدواریم بتوانیم گام های 
مؤثری جهت نگهداشــت پرسنل در مناطق عملیاتی برداریم.
ســپس بریدطالیی مدیر امور مالی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق گفت: با توجه به ظرفیت های ارزشمند همکاران خانم، 

ضروری اســت در مورد ارتقاء خودباوری ایشان برنامه ریزی و 
اقدامــات مؤثر صورت گیــرد.وی ابراز امیــدواری کرد که با 
فضای حاکم بر شرکت، شاهد افزایش تعداد همکاران خانم در 
سمت های مدیریتی باشیم.مدیر امور مالی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق همچنین گفت: توجه به مســائل خانواده ها 
برای ما بســیار مهم اســت و بایســتی در زمینه تسهیالت 
موردنیاز خانواده ها جهت اسکان در منطقه مساعدت بیشتری 
معمول شــود. امیدواریم بتوانیم از بخــش CSR نیز منابعی 
برای ارائه خدمات دریافت کنیم.محمدجواد بریدطالیی تأکید 
کــرد: هزینه های مالی در قبال تأثیری که برنامه های مختلف 
روی روحیه خانواده ها و کارکنان دارند، قابل توجه نیســت.در 
ادامه این نشســت، زهرا کشــوری مدیر منابع انسانی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق با اشاره به اینکه در شرکت شرق 
حدود 2۰ نفر از همکاران خانم در حال همکاری هستند، گفت: 
پس از طرح پیشنهاد تشــکیل کمیته ارتقای کیفیت زندگی، 
بازدیدهای مؤثری از شــهرک های مســکونی انجام شــد. با 
حضور دکتر محمدی در منطقه و دیدگاه مثبت ایشان در زمینه 
فرهنگ ســازی و تغییر نگرش تحوالت خوبی را شاهد بودیم؛ 
ارتقاء زنان در سمت های مدیریتی یکی از نشانه های این تأثیر 
است. همچنین با فعالیت های مهندس خیبری، تمایل به حضور 
در منطقه بین خانواده ها افزایش چشــمگیری داشته است. در 

حوزه های ورزشی نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار پرتوشیمی

تأمین کامل نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی 
از طریق تنظیم بازار

سرپرســت دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: در 
صورتی که تولید شرکت های پتروشیمی کفاف نیاز داخل را ندهد، این 
شرکت ها می توانند نسبت به واردات مواد مورد نیاز از محل صادرات با 

هدف تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی اقدام کنند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
مرضیه طهماســبی اظهار کــرد: وزارت نفت با هدف تأمین خوراک 
صنایع پایین دستی پتروشــیمی و افزایش تولید آنها در سال »رونق 
تولید« شرکت های پتروشــیمی را مکلف کرد اگر در بخشی، تولید 
شرکت های پتروشــیمی کفاف تأمین نیاز داخل را نمی کند، نسبت 
بــه واردات آن مواد اقدام کنند. ارز مــورد نیاز برای واردات از محل 
صادرات شــرکت های پتروشــیمی تأمین خواهد شــد. وی افزود: 
مجوزهای الزم با بررســی دقیق درخواست ها از طریق دفتر توسعه 
صنایع پایین دســتی پتروشیمی صادر خواهد شد و حمایت های الزم 
از صنایع پایین دســتی پتروشــیمی و تأمین خوراک مورد نیاز آنها از 
سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی همسو با کاهش 
خام فروشــی و تولید محصوالت نهایی انجام خواهد شد. طهماسبی 
با اشاره به اینکه حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی 
محصوالت پتروشــیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه دفتر 
صنایع پایین دســتی قرار دارد، گفت: همانطور که بارها اعالم شــده 
است، اعالم دقیق نیاز واقعی بازار از سوی اتحادیه های تأمین نیاز و 
انجمن های تخصصی مصرف کننده محصوالت پتروشیمی می تواند 

بازار را با آرامش بیشتری همراه سازد.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد:

ظرفیت باالی سازندگان داخلی برای تأمین 
نیازهای صنعت پتروشیمی

انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، ظرفیت زیادی 
برای تأمین نیازهای صنعت پتروشیمی دارد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
رضا پدیدار، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، به 
فعالیت این انجمن در دو دهه اخیر در بومی سازی تجهیزات صنعت 
نفت، گاز و پتروشــیمی اشاره کرد و گفت: در این مدت این انجمن 
توفیق های بسیاری کسب کرده که به شکوفایی صنعت داخل منجر 
شده است و خوشبختانه شرکت های ایرانی مشارکت باالیی در روند 
توســعه صنعت پتروشیمی و ســاخت و تکمیل طرح های توسعه ای 
در این صنعت پیشــرو داشــته اند. وی با بیان اینکه هم اکنون بیش 
از ۷۵ درصــد تجهیــزات مورد نیاز در بخش هــای مختلف صنعت 
نفت کشــور در داخل تولید می شــوند، افزود: امروز در حوزه ساخت 
تجهیزات صنعت پتروشــیمی دارای ظرفیت باالیی هستیم که باید 
از آن به نحو احســن اســتفاده کنیم و با توجه به شــرایط موجود، 
آماده هرگونه همکاری و تعامل برای ســاخت تجهیزات، قطعه ها و 
نیازهای گوناگون شــرکت های فعال در صنعت پتروشیمی هستیم. 
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با تاکید بر اینکه 
باید از ســرمایه ها و نخبگان داخلی در بخش انرژی بیشتر استفاده 
شــود، تصریح کرد: معتقدم نخبگان بخش انرژی به نوعی جزئی از 
فرآیند صنعت و تولید کشــور هســتند که باید از ظرفیت های آنان 
اســتفاده شــود و بخش خصوصی در این زمینه از همه توانایی های 
خود در مســیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور استفاده خواهد کرد. 
پدیدار عنوان کرد: در تولید تجهیزات نفت و پتروشــیمی می توانیم 
با ۱۵ کشــور از منطقه خاورمیانه و ۱2 کشور از منطقه آسیای میانه 
تعامالت فنی و گردش اقتصــادی برقرار کنیم. وی ادامه داد: ما در 
شرایط فعلی نه تنها می توانیم نیازمندی های صنعت پتروشیمی کشور 
را برآورده کنیم، بلکه در یک فرآیند ۱۰ ســاله قادر خواهیم بود این 
تجهیزات را به خارج از کشــور صادر کنیــم که تحقق این موضوع 

میلیاردها دالر درآمد ارزی نصیب کشور خواهد کرد.
تولید 53.3 میلیون تن انواع محصول 

پتروشیمی در سال 97
براساس اعالم مرکز پژوهشــهای مجلس، مقدار فروش داخلی 
محصوالت پتروشــیمی در داخل کشور از ســال ۱۳۹0 تا پایان سال 
۱۳۹7 به طور متوســط سالیانه 6.۳ درصد رشــد داشته و از ۱۱.۸6 
میلیون ُتن در سال ۱۳۹0 به ۱7.7 میلیون ُتن در سال ۱۳۹7 افزایش 
یافته اســت. همچنین میزان صادرات نیز با متوسط رشد سالیانه 2.7 
درصد از ۱۸.2 میلیون ُتن در سال ۱۳۹0 به 20.۳ میلیون ُتن در سال 

۱۳۹7 افزایش یافته است.
در نمودار زیر سهم محصوالت پتروشیمی تولید شده در کشور 
به تفکیک توزیع آنها در داخل و خارج از کشــور در سال ۱۳۹۷ ارائه 

شده است.

براساس این جدول در ســال ۹۷ به میزان ۵۳ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تن انواع محصول پتروشــیمی تولید شد که از این میزان ۱۷.۷ 
میلیون تن در داخل کشــور مصــرف و 2۰.۳ میلیون تن نیز صادر 

شده است.

پرتوشیمی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستان در بازدید از پتروشیمی مرجان:

پتروشیمی مرجان می تواند پیشگام و نقش آفرین عرصه تولید باشد
شــرکت  مدیرعامــل 
ســرمایه گذاری شســتان در بازدیــد از 
پتروشــیمی مرجان گفت: این پتروشیمی 
با توجه بــه منابع غنی و ظرفیت های باالی 
مدیریتی آن می تواند پیشگام و نقش آفرین 

عرصه تولید در صنعت کشور باشد.
توالیــی،  محمدحســن  دکتــر 
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری 
شســتان روز دوشــنبه دهم تیرماه در 
نشست با مســئولین پتروشیمی مرجان 
تاکیــد کرد: حرکت در مســیر افزایش 
تولید بــا بهره گیری مناســب از منابع 
برای  برنامه ریزی  مبنــای  باید  موجود 
تحقق هدف های پیش بینی شده باشد. 
بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومی شــرکت پتروشــیمی مرجان، 
دکتر محمدحســن توالیی مدیر عامل 
شرکت ســرمایه گذاری شستان همراه 
با جمعــی از مدیران و مســئولین آن 
مجموعه روز دوشنبه دهم تیرماه جاری 
پس از حضور در پتروشــیمی مرجان و 
بازدید از بخش های این مجتمع عظیم 
با مدیرعامل و مسئولین واحدهای این 
مجتمع پتروشــیمی تشکیل جلسه داده 
و با قدردانــی از زحمات و تالش های 
مدیرعامل و کارکنان پتروشیمی مرجان 
تاکید کرد حرکت در مسیر تولید بیشتر 
با بهره گیری مناســب از منابع موجود 
بایــد مبنای برنامه ریــزی برای تحقق 
هدف های پیش بینی شــده باشد. دکتر 
توالیــی با بیان ایــن مطلب که الزمه 
کنونی  در شــرایط  اقتصادی  پیشرفت 
بهره وری بیشتر و بهتر از منابع در اختیار 
است تصریح کرد: جهت دادن منابع به 
سمت و ســوی افزایش تولید محصول 

اســتاندارد و باکیفیت می تواند منجر به 
ایجاد تحول اساسی در این حوزه گردد 
و باید با توجه بیشتر و حساسیت خاصی 
به این مقوله نگریسته شود. مدیرعامل 
با  شــرکت ســرمایه گذاری شســتان 
قدردانــی از تالش خســتگی ناپذیر و 
ارزشــمند تمامی کارکنان پتروشــیمی 
مرجــان وجود مهندس مســعودی در 
رأس این شرکت به عنوان مدیرعامل را 
غنیمت دانست و تاکید کرد ایشان جزو 
مدیران شایسته ما هستند که وجودشان 
برای مرجان غنیمت است و این شرکت 
با توجه به منابع غنــی و ظرفیت های 
پیشــگام  می تواند  آن  مدیریتی  باالی 
و نقش آفرین عرصــه تولید در صنعت 
کشور باشــد. وی در پایان با قدردانی 
از تالش مجموعه های ذی ربط در رفع 
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پتروشــیمی مرجــان گفــت: افزایش 
ضریب ایمنی به عنوان یک اصل مهم 
باید مــورد توجه قرار گیرد و تاکید کرد 
این موضوع به شرکت های  الزم است 
طرف قرارداد ابــالغ و تصمیمات الزم 
در ارتباط با این موضــوع اتخاذ گردد. 
گفتنــی اســت پیش از ســخنان وی، 
مهندس قاســم مســعودی مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی مرجان ضمن عرض 
در  گزارشــی  میهمانان  بــه  خیرمقدم 
خصوص عملکرد پتروشیمی مرجان را 
ارائه نموده و گفت: در شــرایط کنونی 
اهتمام و پشــتکار همــکاران بر تولید 
بیشــتر متمرکز گردیده است. مهندس 
مســعودی در ادامه ســخنان خود به 
مسائل و چالش های پیش روی شرکت 
اشاره کرد و گفت: توان و ظرفیت موجود 
در پتروشیمی مرجان زمینه ساز تحولی 

مؤثر برای تولید بیشتر و فراتر از انتظار 
را نوید می دهد و این مهم دست یافتنی 
اســت. وی با قدردانــی ازحضور تأثیر 
گذار دکتر توالیی مدیرعامل شــرکت 
پتروشیمی  در  سرمایه گذاری شســتان 
با  امیدواری کــرد که  مرجان اظهــار 
همت و پشــتکار همکاران و حمایت و 
پشتیبانی ایشان در مرحله جدید فعالیت 
این شــرکت بتوانیم فعال تر از قبل در 
راســتای تولید کمی و کیفی محصول 
گام های اساسی برداریم. قابل ذکر است 
در ادامه این نشست تخصصی مسئولین 
پتروشــیمی  مختلف  معاونت هــای  و 
مرجان بــه طرح مســائل حوزه تحت 
مســئولیت خود در حضــور مدیرعامل 
شســتان پرداخته و انتظارات خود را در 
راستای تعالی بیشتر شرکت به تفصیل 

بیان نمودند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مرجان:
صنعت پتروشیمی باید توانمندی خود را 
در شرایط کنونی با اتکا به منابع داخلی 

تقویت نماید
مرجان  پتروشــیمی   مدیرعامــل 
روز سه شنبه یازدهم تیرماه از قسمت های 

مختلف این شرکت بازدید کرد.
مهندس قاسم مسعودی در حاشیه 
ایــن بازدید با بیان شــرایط مطلوب این 
مجتمع در موقعیــت کنونی گفت: توجه 
به تولید بیشــتر محصوالت و نیز تکمیل 
زنجیره ارزش، شــرایط تحولی مطلوبی 
را در این مجتمــع ایجاد نموده که تأثیر 
آن در افزایــش تولیــد و تحصیل منابع 
اقتصــادی کامــاًل مشــهود و ملموس 
اســت. وی گفت: تقویت ظرفیت تولید، 
رقابت پذیری  و  کار  نیروی  توانمندسازی 
با اتکا به منابع داخلی مســیر پیشــرفت 
را برای تــداوم عملکــرد و فعالیت های 
مطلوب در صنعت پتروشیمی فراروی آن 
هموار خواهد کرد. مهندس مسعودی در 
ادامه سخنان خود تاکید کرد: وجود منابع 
تولیدی درآمدزا، نیروی انسانی متخصص 
در ســطوح مختلــف، افزایــش تولید و 
صــادرات محصوالت از جملــه عواملی 
اســت که می توانند زمینه ساز استحصال 
ســرمایه و خلق ارزش افــزوده در این 
صنعت پیشرو باشــند. وی با قدردانی از 
تالش مؤثر مجموعه کارکنان پتروشیمی 
مرجــان در تحقق اهداف پیش روی این 
شرکت گفت: دستیابی به توفیقات، منوط 
به تالش، توانمنــدی و اهتمام هدفمند 
نیروی انســانی متخصص اســت که در 
این راســتا پتروشیمی مرجان از پتانسیل 

و قابلیت باالیی برخوردار است.

ثبت رکورد جديد توليد PET در 100 روز نخست امسال

جهش توليد محصوالت زنجيره پلی اتيلن ترفتاالت در پتروشيمی تندگويان

تندگویان  شهید  پتروشیمی  مجتمع  مدیر 
با اشاره به جهش ۱0 درصدی تولید محصوالت زنجیره 
پلی اتیلن ترفتاالت در ۱00 روز نخســت امسال، اعالم 
کرد: مشــکل خــوراک نداریم و آمــاده تأمین تقاضای 

تابستانی PET باتل هستیم.
به گزارش دانش نفت بــه نقل از روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی شــهید تندگویان، مهندس »محمد 
عیســی انوشا« با اشــاره به انجام تعمیرات دوره ای در 
خــط دوم تولیــد PET باتل به منظــور تولید پایدار و 
مطمئن این محصــول پلیمری و تأمین افزایش تقاضا 
بــرای محصول PET باتل در فصل تابســتان، گفت: 
بر این اســاس، عملیات تعویض روغــن داغ این خط 
تولیــد در مدت زمان کمتــر از ۱۰ روز و بدون حادثه 
توســط متخصصان این مجتمع پتروشیمی انجام شد. 
مدیر مجتمع پتروشــیمی شــهید تندگویــان با اعالم 
اینکــه عملیات تعویض روغن داغ خطــوط تولید این 
پتروشــیمی هر 4 تا ۵ ســال انجام می شــود، تصریح 
کرد: با انجام این عملیات تعویض و شارژ روغن داغ و 

یکسری تعمیرات دوره ای، در شرایط فعلی امکان تولید 
محصول PET باتل با ظرفیت اسمی فراهم شده است. 
این مقام مســئول با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری 
تاکنون با کاهش توقف تولیدهای برنامه ریزی نشده در 
پتروشــیمی تندگویان، اظهار داشت: با استمرار فعالیت 
واحدهای فرآیندی و رفع گلوگاه های تولید عماًل رکورد 
جدیدی در تاریخ ساخت و راه اندازی پتروشیمی شهید 
تندگویان به عنــوان تنها مجتمــع تولیدکننده زنجیره 
محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت در کشــور اتفاق افتاده 
اســت. وی تولید واقعی پتروشیمی شهید تندگویان در 
طول ۱۰۰ روز نخست امســال را حدود ۱2۰۰ تن در 
روز و متناســب با نیاز بازار عنوان کرد و افزود: در این 
مدت، تولید در مقایســه با مدت مشابه پارسال بیش از 
۱۰ درصد افزایش یافته است. انوشا با تاکید بر اینکه در 
کنار افزایش ظرفیــت و رفع گلوگاه های تولید، کیفیت 
تولید محصوالت هم امسال افزایش یافته است، تاکید 
کرد: هم اکنون خوراک پارازایلین مورد نیاز پتروشیمی 
شــهید تندگویان به صورت مســتمر و منظم از سوی 

پتروشیمی نوری تأمین می شود و مشکلی برای تأمین 
خوراک نداریم. مدیر مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان 
در پایان خاطرنشــان کرد: در صورت اســتمرار شرایط 
فعلی تولید، پیش بینی می شــود امسال رکورد جدیدی 
در تولید محصــوالت زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت و به 
ویژه PET باتل به ثبت برســد. گفتنی اســت، شرکت 
پتروشیمی شــهید تندگویان پس از ثبت رکورد جدید 
تولید در سال گذشــته حاال آماده افزایش تولید و ثبت 
رکوردهای جدید تولید در ســال ۹8 می شــود. یکی از 
مهمتریــن پیش شــرط های ثبت رکوردهــای جدید 
تولید در پتروشــیمی شــهید تندگویان تأمین کامل و 
پایدار خوراک پارازایلین این مجتمع پتروشــیمی بوده 
که پارســال با اجــرای طرح ارتقــای برج های جذب 
واحــد تولید پارازایلین در پتروشــیمی نوری و افزایش 
ظرفیت تولید محصول استراتژیک پارازایلین تا محدوده 
2۰۰۰ هزار تن در روز و حدود ۷۵۰ هزار تن در ســال 
عمــاًل زمینه تأمین پایــدار و مطمئن خــوراک غول 
تولید PET ایران در ماهشــهر فراهم شد. پتروشیمی 

شــهید تندگویان به عنوان بزرگترین و تنها تولیدکننده 
محصول PET در صنعت پتروشیمی کشور از ظرفیت 
تولید محصوالت متنوعــی از جمله گریدهای مختلف 
PET برخوردار بوده که ســاالنه بــه حدود 4۷۰ هزار 
تن خوراک پارازایلیــن نیاز دارد که با توجه به افزایش 
تولید پتروشــیمی نوری عماًل مشــکل خوراک غول 
تولید PET ایران در ســال ۹8 منتفی است. پتروشیمی 
تندگویان با ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون و 
۵8۷ هــزار تن تنها تولیدکننده PET و PTA در ایران 
است. اسید ترفتالیک خالص )PTA( یکی از مهمترین 
مواد اولیه برای تولید رزین هــای پلی اتیلن ترفتاالت 
)PET( است که روند رشد تولید و مصرف آن در جهان 
بسیار چشمگیر بوده اســت. پلی اتیلن ترفتاالت نیز از 
مهمترین پلی اســترهای قابل استفاده در تولید الیاف و 
پنبه مصنوعی برای صنایع نســاجی، تولید انواع بطری 
نوشــابه، قوطی و ظروف مورد اســتفاده در بسته بندی 
مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و همچنین صنایع تولید 

فیلم های پالستیکی است.

مدیر مجتمع پتروشــیمی شهید تندگویان 
از جهش ۱0 درصدی تولید محصوالت زنجیره پلی اتیلن 
ترفتاالت در این مجتمع، در ۱00 روز نخســت امســال 

نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی 
شهید تندگویان، محمدعیســی انوشا با اشاره به انجام 
تعمیــرات دوره ای در خط دوم تولیــد PET بطری به 
منظور تولید پایــدار و مطمئن این محصول پلیمری و 
تأمین افزایش تقاضا بــرای محصول PET بطری در 
فصل تابســتان گفت: عملیات تعویض روغن داغ این 
خط تولید در مدت زمان کمتر از ۱۰ روز و بدون حادثه 
توســط متخصصان این مجتمع پتروشیمی انجام شد. 
مدیر مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان با اعالم اینکه 
عملیات تعویض روغن داغ خطوط تولید این پتروشیمی 
هر چهار تا پنج ســال انجام می شــود، تصریح کرد: با 
انجام تعویض و شــارژ روغن داغ و یکسری تعمیرات 
 PET دوره ای، در شــرایط فعلی امکان تولید محصول
بطری با ظرفیت اسمی فراهم شده است. وی با اشاره به 
کاهش توقف تولیدهای برنامه ریزی نشده در پتروشیمی 

تندگویان در سال جاری اظهار داشت: با استمرار فعالیت 
واحدهای فرآیندی و رفــع گلوگاه های تولید، در عمل 
رکورد جدیدی در تاریخ ساخت و راه اندازی پتروشیمی 
شــهید تندگویان به عنــوان تنها مجتمــع تولیدکننده 
زنجیره محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت در کشــور ثبت 
شده است. وی تولید واقعی پتروشیمی شهید تندگویان 

را در طول ۱۰۰ روز نخست امسال حدود ۱2۰۰ تن در 
روز و متناســب با نیاز بازار عنوان کرد و افزود: در این 
مدت، تولید در مقایســه با مدت مشابه پارسال بیش از 
۱۰ درصد افزایش یافته است. انوشا با تاکید بر اینکه در 
کنار افزایش ظرفیــت و رفع گلوگاه های تولید، کیفیت 
تولید محصوالت هم امسال افزایش یافته است، تاکید 

کرد: هم اکنون خوراک پارازایلین مورد نیاز پتروشیمی 
شــهید تندگویان به صورت مســتمر و منظم از سوی 
پتروشــیمی نوری تأمین می شــود و مشــکلی برای 
تأمین خوراک نداریم. مدیر مجتمع پتروشــیمی شهید 
تندگویان گفت: در صورت استمرار شرایط فعلی تولید، 
پیش بینی می شــود امســال رکورد جدیدی در تولید 
محصــوالت زنجیره پلــی اتیلن ترفتــاالت و به ویژه 
PET بطری به ثبت برســد. گفتنی اســت، پتروشیمی 
تندگویان با ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون و 
۵8۷ هــزار تن تنها تولیدکننده PET و PTA در ایران 
است. اسید ترفتالیک خالص )PTA( یکی از مهم ترین 
مواد اولیه برای تولید رزین هــای پلی اتیلن ترفتاالت 
)PET( است که روند رشد تولید و مصرف آن در جهان 
بسیار چشمگیر بوده اســت. پلی اتیلن ترفتاالت نیز از 
مهم ترین پلی استرهای قابل استفاده در تولید الیاف و 
پنبه مصنوعی برای صنایع نســاجی، تولید انواع بطری 
نوشــابه، قوطی و ظروف مورد اســتفاده در بسته بندی 
مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و همچنین صنایع تولید 

فیلم های پالستیکی است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار

از سوی مهندس زنگنه در حاشیه هیئت دولت تشریح شد؛

مواضع ایران در نشست اوپک؛ حفاظت و صیانت 
از موجودیت اوپک

وزیر نفت، پافشــاری ایــران بر ضرورت پرهیــز از یکجانبه گرایی و 
تصمیم گیری جمعی در اوپک و همچنین تبیین فشــارهای آمریکا و تاکید بر 
مقاومت ایران در برابر این فشارها را در اجالس اخیر، مهم ترین موضوعاتی 

خواند که از سوی ایران در نشست اوپک دنبال شده است.
بیژن زنگنه روز چهارشنبه )۱2 تیرماه( در حاشیه جلسه هیئت دولت، 
در جمــع خبرنگاران عنــوان کرد: رویکرد ما در این نشســت، حفاظت و 
صیانــت از موجودیت اوپک و تاکید بر این بود که تصمیم های اوپک باید 
با اجماع گرفته شود و نباید تصمیم ها از خارج اوپک به این سازمان ابالغ 
شود. اگر هم قرار اســت پخت وپزی )تصمیم گیری( صورت گیرد، باید در 
بین اعضای اوپک انجام شــود. زنگنه با بیان اینکه این فرآیندها در تاریخ 
۶۰ ســاله اوپک حاکم بوده و چیز جدیدی نیســت، ادامه داد: اخیراً روالی 
خارج از این چارچوب، موجب نگرانی اعضای اوپک شــده بود که اگرچه 
برخی اعضا به دالیلی نگرانی هایشــان را علنی نمی کنند، اما من صراحتًا 
هــم در جریان مذاکرات با وزرا و هم در اجــالس وزیران این نگرانی را 
مطرح کردم و در نهایت هم 
می کنم  فکر  بــود.  تاثیرگذار 
دیگــر شــاهد تصمیم گیری 
خارج از اوپک نباشــیم. وی 
در ادامه به تالش ایران برای 
اعمــال تغییراتی مهم از نظر 
همکاری  منشور  در  مفهومی 
اشاره کرد  غیراوپک  و  اوپک 
و گفت: تمــام اعضای اوپک 
و  هستند  مساوی  دارای حق 
اجمــاع تصمیم گیری  با  باید 
شود. این مهم ترین موضوعی 
بود که در این نشست دنبال 
کردیم. زنگنه گفت: همچنین 
در این نشســت، درباره آنچه 
آمریکایی ها می گویند و فشارهایی که به ایران وارد می کنند با رسانه های 
آمریکایی گفت وگو و اعالم کردم که ایران تحت فشــار مذاکره نمی کند و 

برای تغییر در شرایط، حتمًا باید تحریم ها برداشته شود.
در واکنش به اقدام صداوسیما: تکثیر اشکال، رفع اشکال نمی کند

به گزارش ایرنا، وزیر نفت در پاســخ به پرسشــی در مورد منتشــر 
کردن اطالعاتــی در خصوص راه هــای دور زدن تحریم و فروش نفت، 
گفت: اگر این چیزها را درســت بگویند، عماًل پنبه کردن آن چیزی است 
که ما رشــته ایم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما تذکری به صدا و 
سیما نداده اید؟ گفت: بله صحبت کردم. گفتند کسانی دیگر قبل از ما این 
کار کرده اند؛ گفتیم تکثیر اشــکال رفع اشکال نمی کند. زنگنه اضافه کرد: 
هیچ کس نباید کار خالف کند؛ بعضی رسانه های خارجی دشمن ما هستند 
و ایــن کار را می کنند، حتی بازنشــر آن کار خوبی نیســت و کار خالفی 
است. رسانه های داخلی گول دروغ ها را نباید بخورند، باید حواسشان جمع 
باشــد. وزیر نفت اضافه کرد: در مورد صادرات نفت خواهش من این است 

رسانه ها آنچه را منتشر کنند که مورد تائید وزارت نفت است.
وزارت نفت هیچ گزارشی مبنی بر جاسوسی یک خانم از هیچ مرجع 

رسمی دریافت نکرده است
وی در پاسخ به اینکه هدف از حمله های اخیر به وزارت نفت تخریب 
شــخص وزیر اســت، گفت: ما کوچک تر از این صحبت هاییم. وزیر نفت 
درباره سرنوشــت نفتکش ایرانی در بندر جده نیز گفت: مقامات ایرانی از 
طریق شــرکت ملی نفتکش دنبال این موضوع و بازگرداندن کشــتی به 
ایران هســتند، زیرا عالوه بر هزینه های مالی، حضور نیروهای ما در آنجا 
و احتمال فاجعه زیســت محیطی نیز مطرح اســت. وی با بیان اینکه هیچ 
گزارش رسمی و تماس رسمی در مورد جاسوسی یک خانم در وزارت نفت 
و ارتباط وی با ۱۶ مدیر نفتی از هیچ مرجع رســمی دریافت نشده، تاکید 
کرد: همه مواردی که مطرح می شود شفاهی و غیررسمی است. البته یکی 
دو ســال پیش از یکی از همــکاران در وزارت نفت اطالعاتی به صورت 
غیررسمی توسط دستگاهی گرفته شده بود، اما رسمًا چیزی به وزارت نفت 
اعالم نشده است. زنگنه ادامه داد: اگر مراجع قضایی در مناسبات رسمی از 
وزارت نفت بخواهند که اطالعات را در اختیارشان قرار دهد، حتمًا این کار 
انجام خواهد شــد. وزیر نفت با اشاره به دیدار خود با وزیر انرژی عربستان 
در حاشــیه نشســت اوپک، افزود: با وزیر انرژی عربستان صحبت کردیم 
و نتیجه مذاکرات نیز همان شــد که از جلسه اوپک به دست آمد. البته با 

یکدیگر احوال پرسی هم داریم که جزو وظایف ذاتی ماست.
ظریف:فروش نفت ایران و بازگشت پول آن 

جز ۱۱ تعهد اروپایی هاست
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در حاشیه نشست هیات دولت 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد که اروپایی ها متعهد به فروش نفت ایران 

و بازگشت پول آن به ایران شده اند.
ظریف در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: پس از خروج ترامپ 
از برجام ما جلســه ای با وزرای خارجه ســه کشــور اروپایی داشتیم و 
بعد هم دو جلســه وزرای طرف های باقی مانده در برجام برگزار شــد. 
در این جســات اروپایی ها ۱۱ تعهد را اعالم کردند که شــامل فروش 
نفت ایران، بازگشــت پول نفت ایران، سرمایه گذاری در ایران، حمل و 
نقل، هوانوردی، کشتیرانی و... است. وزیر امور خارجه تاکید کرد: این 
تعهدات به صورت رسمی اعالم شده و اروپایی ها متعهد به انجام آنها 
شده اند. در هیچ کدام از این تعهدات اینستکس وجود ندارد. آنچه وجود 
دارد همان ۱۱ تعهد است. اینستکس اگر عملیاتی هم بشود تازه مقدمه 
اجرای آن ۱۱ تعهد اســت. اروپایی ها باید ایــن تعهدات خود را انجام 
دهنــد. تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشــد ما هم متعهد خواهیم 
 بود اما همــان طور که اروپا به تعهداتش عمــل می کند ما هم عمل

 می کنیم.

گزارش

گزارش دانش نفت از اوپک ۱76 و تبیین منطق سیاسی ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت؛

تمدید توافق کاهش تولید نفت تا پایان ٢٠٢٠
صداي ایران شنیده شد

ششــمین  و د هفتا و یکصد
صادرکننده  کشــورهای  سازمان  نشست 
نفت )اوپک( روز دوشنبه ۱0 تیرماه در مقر 

دائمی این سازمان در وین برگزار شد.
وزیر نفت، صبح روز دوشــنبه، ۱۰ 
تیرماه وارد وین شد و در محل اقامتش در 
هتل کوبورگ در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکــه آیا ایران با تمدیــد توافق کاهش 
تولید برای ۹ ماه دیگر موافق است، گفت: 
من مشکلی با کاهش تولید ندارم، مشکل 
و گرفتاری اصلــی اوپک در حال حاضر، 
یکجانبه گرایی است. این در حالی بود که 
۱4 عضو اوپک در یکصدوهفتادوپنجمین 
نشست خود، تولیدشان را 8۰۰ هزار بشکه 
در روز کاهــش دادند. ایــران، ونزوئال و 
لیبی از این توافق معاف شــدند. متحدان 
غیراوپکی هم همسو با این توافق، تولید 
خــود را 4۰۰ هزار بشــکه درروز کاهش 
از نشست ۱۷۶ اوپک  دادند. پیش بینی ها 
حاکی از آن بــود که توافق کاهش تولید 
یک میلیون و 2۰۰ هزار بشــکه ای نفت 
اوپک و متحدانش در این نشســت تمدید 

خواهد شد.
در نشست اوپک چه گذشت؟

اما در نشســت صدو هفتاد و شش 
اوپک چه گذشــت؟ البتــه همان طور که 
پیش بینی می شــد، اوپک با تمدید توافق 
کاهــش عرضــه نفت تا مــارس 2۰2۰ 
موافقت کرد. تا پیش از برگزاری نشست 
جی 2۰ در روزهای گذشته، احتمال تمدید 
توافق تا پایان سال 2۰۱۹ مطرح بود، اما 
مذاکرات ســران روســیه و عربستان در 
حاشــیه اجالس گروه 2۰ گمانه زنی ها از 
تمدید توافق را تا پایان سه ماه اول 2۰2۰ 
گســترش داد چراکه تغییر تحوالت اخیر 
بازار نفت اعضای اوپک را نگران بازگشت 
مازاد عرضه به بازار و افت قیمت ها کرده 

بود.
هشدار زنگنه در مورد تضعیف اوپک

رونــد تصمیم گیــری اوپک موجب 
نارضایتی زنگنه شد و وزیر نفت کشورمان 
برای چندمین بار نسبت به تضعیف اوپک 
هشــدار داد و قبل از شروع نشست اوپک 
در جمــع خبرنگاران اعــالم کرد که من 
مشــکلی با کاهش تولید ندارم؛ مشــکل 
و گرفتاری اصلــی اوپک در حال حاضر، 
یکجانبه گرایی اســت. اوپک به صحبت، 
مشــورت و تصمیم گیــری جمعی برای 
مســائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده 
اســت که یکــی دو نفر خــارج از اوپک 
توافق کننــد و بر توافق خــود در اوپک 
مهر تأیید بزننــد. این بزرگ ترین خطری 
اســت که اوپک با آن روبه روست. وی با 
بیان این که اوپــک ۱4 عضو دارد و همه 
مســائل باید در جمع اوپکی ها بررسی و 
تصمیم گیری شــود، اظهار کرد که اوپک 
باید به عنوان اوپک وجود داشــته باشد، 
اما االن به شــدت تضعیف شده است، ما 
اینجا نیســتیم تا تصمیم هایــی را که در 
بیرون گرفته می شود، اجرا کنیم. معتقدم 
باید  اگر اوپــک می خواهد زنــده بماند، 
تصمیماتــش را در داخــل اوپک بگیرد، 
نه این که دســتورالعمل را از خارج اوپک 
دریافت کنــد. به گفته وزیر نفت، در حال 
حاضر، فقط یکجانبه گرایی ترامپ نیست 
که دنیــا را تهدید می کنــد، بلکه برخی 
دارد.  وجود  هم  دیگر  یکجانبه گرایی های 
تصمیم گیری های  بــرای  جایــی  اوپک 

جمعی است و فکر می کنم اعضای اوپک 
هم در مقابل رویه ای غیر از این مقاومت 

می کنند.
دیدار زنگنه با رئیس دوره ای اوپک و 

وزیر نفت ونزوئال
ســپس وزیر نفت کشــورمان قبل 
از آغاز نشســت ۱۷۶ ام اوپک، با مانوئل 
کودو، رئیــس دوره ای اوپک و وزیر نفت 
ونزوئــال در هتل کوبــورگ وین دیدار و 
درباره اهمیت و جایــگاه اوپک گفت وگو 
کرد؛ در این دیدار زنگنــه با بیان این که 
تصمیم گیــری خــارج از اوپک و تحمیل 
آن به اوپک، بقای این ســازمان را تهدید 
می کنــد، اظهــار کرد: نمی شــود برخی 
کشــورها خارج از اوپــک تصمیم گیری 
و آن را بــه اوپک تحمیــل کنند؛ چنین 
رفتاری برای بقای اوپک خطرناک است. 
وی با اشــاره به اینکه اوپک یک سازمان 
سیاسی نیست، تصریح کرد: برخی اعضا 
متأسفانه می خواهند هماهنگ با آمریکا از 
اوپک به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده 
کننــد. همچنیــن مانوئل کــودو، رئیس 
دوره ای اوپک نیز پس از این دیدار گفت: 
در نشســت پیش رو درباره همه مسائل 
مذاکره می کنیم و جمع بندی نظرات اعضا 

در بیانیه پایانی گنجانده می شود.
حفظ موجودیت اوپک مهم ترین مسئله 

است
وزیــر نفت کشــورمان چندین بار 
در جمــع خبرنگاران حاضر شــد و در 
آخرین صحبت های خود قبل از شــروع 
نشســت در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
این که در این نشســت، چــه هدفی را 
دنبال می کنید، بر حفظ موجودیت اوپک 
تاکید کرد و گفت: در این نشست، شاید 
هیچ چیز. زیرا قیمت برای ما بد نیســت 
که )بخواهیم( باالتر برود. این مســئله 

اصلی ما نیست. مسئله اصلی ما افزایش 
صادرات نفت اســت. ضمن اینکه برای 
من مهم است موجودیت اوپک را حفظ 
کنم. موجودیت اوپک برای ما مهم ترین 
مسئله اســت و فکر می کنم دستاوردی 
برای بهبــود فرآیند تصمیم گیری درون 

اوپک داشتیم.
صدای ایران شنیده شد

وی به نخســتین پرســش مبنی بر 
موضع ایران در قبال تمدید توافق کاهش 
تولید اینگونه پاســخ داد: هنوز تصمیمی 
گرفته نشده است، اما ما مشکلی با تمدید 
تصمیم قبلی یا حتــی افزایش میزان آن 
نداریم. آنچه از نظر ما اشــکال داشــت، 
روش طرح و پخت وپــز این تصمیم بود 
که فکر می کنم حرف ما به خوبی شــنیده 

شــد. زنگنه در پاسخ به خبرنگاری که به 
نقل از وی گفت اوپک به ابزار سیاســی 
تبدیل شده اســت، عنوان کرد: اوپک به 
ابزار سیاســی تبدیل نشــده، اما با ادامه 
رویه فعلی، به ابزار سیاسی تبدیل می شود 
و این خطر بزرگی اســت کــه اوپک را 
تهدید می کنــد. وزیر نفت در پاســخ به 
اینکــه با توجه به نگرانی شــما از برخی 
یکجانبه گرایی هــا، اعضای اوپک چگونه 
می توانند همبستگی خود را با ایران نشان 
دهند، گفت: نگرانی من از این اســت که 
اوپک یکجانبه تصمیم بگیرد و یک یا دو 
نفر از جانب اوپــک صحبت کنند؛ اوپک 
یعنــی ۱4 عضو با حق مســاوی. وی در 
پاسخ به اینکه آیا شــما فکر می کنید در 
ارتباط با اتفاق هــای مربوط به تحریم ها 
صدایتان شــنیده شده است، تصریح کرد: 
بیشتر اعضای اوپک تحریم های تحمیلی 
آمریــکا ضد ایران را محکوم می کنند، اما 
برخی دیگر باور دارند که اوپک مأموریت 
ندارد آمریکا را محکوم می کند. زنگنه در 
پاسخ به این پرســش که آیا شما از این 
کشــورها می خواهید که پیــش از پایان 
نشست، آمریکا را محکوم کنند، گفت: من 
درخواســتی نکردم، زیرا برخی از اعضای 
اوپــک معذوریت هایی دارنــد که به آنها 

اجازه نمی دهد آمریکا را محکوم کنند.
با هیچ کس دشمن نیستیم؛ هیچ کس را 

تهدید نمی کنیم
وی در پاســخ به پرسش خبرنگاری 
مبنی بر اینکه آیا شــما از اوپک خواهید 
خواســت که از ایران در برابر تحریم های 
آمریــکا حمایت کند، اظهار داشــت: من 
قباًل این را خواســته ام و عده زیادی از ما 
عماًل حمایت کردند و عده ای هم به دلیل 
مالحظاتــی که دارنــد، حاضر به حمایت 
نشــدند. ما فعاًل می خواهیم آنها دســت 
از دشــمنی با ما بردارنــد. ما با هیچ کس 
دشمن نیســتیم و هیچ کس را هم تهدید 
نمی کنیم و درخواســتمان این اســت که 
دست ما را بفشارند، نه اینکه پشت دست 
ما بزنند. وزیر نفت در پاســخ به اینکه آیا 
توافق روســیه و عربستان، اتحاد اوپک را 
تهدید می کند، گفــت: چیزی درباره یک 
کشــور خاص و نــام کشــورها نگفتم و 
نمی خواهم هیچ نامی را تأیید کنم. درباره 
توافق عربستان و روسیه در اجالس سران 
G2۰ در ژاپن و این که چنانچه در نشست 
امروز چنین توافقی به تصویب اعضا برسد 
به این معناســت که آنچــه مدنظر ایران 
در این نشســت بوده عملی نشده است، 
وزیر نفــت گفت: من روی عــدد و رقم 
و زمان صحبتی نداشــتم، بلکه در مورد 
فرایند صحبــت کردم و فکر می کنم پیام 
ما به خوبی شــنیده شد. زنگنه در پاسخ به 
اینکه آیا تهدیدی برای اتحاد اوپک وجود 
دارد، عنوان کرد: بله. من باور دارم نوعی 
یکجانبه گرایی اوپک را تهدید می کند. از 
آن جهت گفتم که اوپک را به مسیر خود 

بازگردانم.
هر چقدر بتوانیم نفت صادر می کنیم

اما ایران در این نشســت به دنبال 
چه چیزی بود؟ زنگنه اینگونه پاســخ داد 
که در این نشست، شــاید هیچ چیز. زیرا 
قیمت برای ما بد نیســت که )بخواهیم( 
باالتر برود. این مســئله اصلی ما نیست. 
مســئله اصلی ما افزایــش صادرات نفت 
اســت. ضمن اینکه برای من مهم است 

موجودیت اوپک را حفظ کنم. موجودیت 
اوپک برای ما مهم ترین مســئله است و 
فکر می کنم دستاوردی برای بهبود فرآیند 
تصمیم گیری درون اوپک داشــتیم. پاسخ 
به پرسشــی درباره تحریم هــای آمریکا 
علیه ایران و صادرات نفت کشورمان هم 
اینگونــه بود که کاری نمانده اســت که 
آمریکا علیه ایران نکرده باشد. اروپا نیز در 
زمینــه خرید نفت هیچ گونه همراهی با ما 
نداشــته، بنابراین کار ما مشکل است. اما 
درباره پیش بینــی تحقق درآمدهای نفتی 
در بودجه با توجه به تحریم نفت ایران، ما 
هر چقدر که بتوانیم، نفت صادر می کنیم. 
اما پتانســیل عرضه نفت ایــران در بازار 
خاکســتری جوابی بود که زنگنه چیزی 
نمی توانســت در این باره بگوید و تاکید 
کرد که حتی یک کلمه درباره تحریم ها و 
قراردادهای مان در دوران تحریم صحبت 
نمی کند و به ســوالی مبنی بــر اینکه آیا 
تحریم ها بر ظرفیت تولید نفت ایران تأثیر 

گذاشته اند، پاسخ مثبت داد.
تمدید توافق کاهش تولید محتمل است

زنگنه در پاســخ به این پرسش که 
واکنش شــما به تحریم های آمریکا ضد 
صادرات نفت ایران چیســت و اینکه آیا 
خوشبین هستید توافقی که بر اساس آن 
ایــران بتواند نفت خــود را در همه جای 
دنیا بفروشــد، حاصل شــود، عنوان کرد: 
من قباًل هم گفته ام که تحت فشــار و با 
افزایش فشــار، ایران آماده نیست مذاکره 
با آمریکا را آغاز کند. اما اگر دولت آمریکا 
می خواهد شــرایط میان دو کشور را تغییر 
دهد، باید نخســت همه تحریم های ضد 
نفت و دیگر زمینه های ایران را رفع کند؛ 
آنگاه تغییر چشمگیری را در شرایط شاهد 

خواهیم بود.

دریافت درآمدهای نفتی؛ شرط کارآمدی 
اینستکس

پرسش دیگر این بود که آیا همچنان 
امیدی به اینستکس دارید یا اعتماد به آن 
را از دســت داده اید؟ که زنگنه پاسخ داد 
انسان با امید زنده است. اگر اروپایی ها به 
تعهد خود عمل کنند، اینستکس می تواند 
به ما کمک کند. امــا باید تأکید کنم که 
بدون پذیرش دریافــت درآمدهای نفتی، 

اینستکس نمی تواند راهگشا باشد.
حمایت اکثر وزیران اوپک پالس از 

تمدید ۹ ماهه توافق نفتی
کانــات بوزومبایــف - وزیر انرژی 
قزاقســتان - نیز پیش از شــروع نشست 
اعالم کرد: اکثر وزیران نماینده کشورهای 
اوپــک و غیراوپــک در مذاکــرات وین، 
موافق تمدید ۹ ماهه توافق کاهش تولید 
رئیس  پوتیــن،  نفت هســتند. والدیمیر 
جمهور روسیه، روز شنبه اعالم کرده بود 
با عربستان ســعودی برای تمدید کاهش 
تولید ۱.2 میلیون بشــکه در روز یا معادل 
۱.2 درصد تقاضای جهانی به مدت شش 
تا ۹ ماه تا دســامبر سال 2۰۱۹ یا مارس 

سال 2۰2۰ به توافق رسیده است.
اوپک به دنبال کنترل ذخایر نفت است

وزیــر نفت عــراق هــم قبل از 
نشســت اوپک گفت دولت وی و سایر 
اعضــای اوپک درصدد کنتــرل ذخایر 
جهانی نفت و احیــای تعادل بازار نفت 
هســتند. همچنیــن وزارت نفت عراق 
در بیانیــه ای اعالم کرد ثامر غضبان در 
حاشیه نشست اوپک در وین با همتایان 
سعودی و روســی خود دیدار کرد. این 
وزیران درباره تحوالت بازار نفت گفت 
و گو کرده و به تبادل نظر درباره کاهش 

عرضه نفت پرداختند.

مهندس زنگنه: رویکرد ما در 
این نشست، حفاظت و صیانت 
از موجودیت اوپک و تاکید بر 
این بود که تصمیم های اوپک 
باید با اجماع گرفته شود و 

نباید تصمیم ها از خارج اوپک 
به این سازمان ابالغ شود. 

اگر هم قرار است پخت وپزی 
)تصمیم گیری( صورت گیرد، 

باید در بین اعضای اوپک 
انجام شود

پس از مذاکره طوالنی ۱۴ 

کشور عضو سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( پس 

از پایان نشست پشت درهای 

بسته، وزیران این سازمان بر 

سر تمدید توافق کاهش ۸٠٠ 

هزار بشکه ای تولید نفت این 

سازمان برای یک دوره 9 ماهه 

و تا پایان سال ٢٠٢٠ توافق 

کردند
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یادداشت

گفتمان

منطق سیاسی ایران در اوپک
مهدی مطهرنیا
کارشناس بین الملل

ایران تالش دارد اوپک را به عنوان یک 
ســازمان پیشــرو از طالق عاطفی خارج و به 
وحدت نظر بیشــتر بر مبنای منافع سیاســی 
اوپک هدایت کند. آنچه زنگنه می گوید، یک 
منطق سیاســی قدرتمند برای اعضای اوپک 
در برابر خریداران نفتی اســت که بیش از هر 
چیز به دنبال آن هســتند اوپک را در وضعیت 

ضعیف شــده نگه دارند. نوعی طــالق عاطفی میان اعضای اوپک در 
مقام تمثیل کاماًل نمود دارد.

بنابراین اگر بافت متن اوپک را مشــاهده کنیم، اگرچه روس ها 
گاه و بیــگاه در کنــار تهران قرار می گیرند و به نقــد رفتارهای دیگر 
اعضــای اوپک می پردازند، اما باید اذعان داشــت هر کدام از اعضای 
اوپــک نه بر مبنای منافع جمعیت و یــا جماعتی به نام صادرکنندگان 
نفــت اوپک با هم همکاری کننــد، بلکه بر مبنای منافع خاص خود و 
امتیازاتــی که در بازار نفت برای خود در نظر دارند، دنبال آن هســتند 
که زمینه ســاز و زمینه پرور ایجاد فضای مناســب برای همکاری های 
بین المللی خود باشــند و از نفت به عنوان یک حربه سیاسی و نه حربه 
اقتصادی برای توســعه ملی استفاده کنند. عربســتان همواره با تولید 
نفت خود و همچنین کاهش و افزایش آن ســعی می کند زمینه ســاز 
اســتفاده از نفت به عنوان ابزار سیاسی همسو با منافع خود و متحدان 
فرامنطقه ای اش یعنی آمریکا باشد. در این میان، روس ها هم اگرچه در 
دادن شعار از عربستان به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
در جهان، خود را پیشروتر نشان می دهند و از استقالل نسبی بیشتری 
برخوردارنــد، اما آنها هم منافع و اهداف خــود را دنبال می کنند و در 
بزنگاه های تاریخ، با آنکه ایران را شــریک استراتژیک خود می خوانند، 
از نفت به عنوان حربه سیاسی استفاده کرده و به عکس، برای گرفتن 
امتیاز سیاســی از ایــاالت متحده از برگ ایران و نفــت بهره برده و 
همانگونه که دیدیم در مقوله نفت و تولید نفت هیچگاه حاضر نشــدند 
تولیدات خود را به واسطه فشارهایی که بر ایران می آید، کاهش دهند 
تا بازار نفت دچار نوعی شــوک معنادار در جهت فشــارها و تحریم ها 
به ایران شــود. از طرف دیگر، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک 
چالش گر نظام بین الملل بر آن بوده تا همواره به نقد رفتارهای دیگران 
اقدام کند، اما در ارتباط با رفتار خود مواضع اش را به هیچ وجه از منظر 
سیاســی مورد لغزش قرار ندهد. اگر این معنا را بپذیریم که قرار بوده 
اوپک یک ســازمان اقتصادی برای صدور نفت، توسعه ملی کشورها و 
حفظ ارزش و قیمت نفت در بازار عرضه و تقاضای جهانی باشد، اکنون 
از اهداف خود دور شــده و تالش دارد از نفت در هر کدام از برهه های 
تاریخ، به عنوان اهرم فشــار بین المللی سود بجوید. در این میان باید 
بدانیــم که نفت خاورمیانه، دیگر به عنوان کاالی اســتراتژیک مطرح 
نیســت. آمریکایی ها خود به بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل 
شده اند و همه اینها نشان می دهد که مواضع جمهوری اسالمی ایران 
از منظر منطق و ســپهر فکری حاکم بر اوپک که اکثریت سیاسی را 
در درون خود پنهان داشــته است، یک موضع منتقدانه و در عین حال 
نزدیــک به واقعیتی بوده که همواره تــالش کرده از نفت برای ایجاد 
فضای مناسب تعادل میان کشورهای فرادستی و فرودستی بهره ببرد و 
تنها نقطه قوت ایران در بهره برداری سیاسی از نفت در پس از پیروزی 
انقالب اســالمی آن بوده که ایران تالش کرده از این امتیاز ملی خود 
به نفع منطقه و کشورهایی استفاده کند که خواه و ناخواه تحت سیطره 

قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته بودند.

صادق زیباکالم:

باید به تالش های زنگنه 
در اوپک نمره مثبت داد

صادق زیباکالم از زنگنه به عنوان یکی از 
موفق تریــن وزرا در دو دولت روحانی یاد کرد و 
گفت: باید به آقای زنگنه و تالش های ایشان در 

اوپک، فروش نفت و در داخل نمره مثبت داد.
زیباکالم با بیان اینکه عرضه و تقاضای 
نفــت در جهان امروز در مقایســه با ۱۰-2۰ 
سال گذشــته تغییر زیادی داشته است، افزود: 
در مقاطعی منشأ ۷۰ تا 8۰ درصد نفتی که در 

جهان خرید و فروش می شــد، اوپک بود، اما اکنون سهم آن در بازار 
جهانی نفت به یک ســوم هم نمی رسد و دیگر کشــورها سهم اکثر 
بازار جهانی اوپک را در اختیار گرفته اند. این مســئله بر نقش و جایگاه 
اوپک نیز تأثیر گذاشــته و سبب شده این سازمان و اعضای آن جایگاه 
گذشــته را در اختیار نداشته باشــند. این تحلیلگر در ادامه اظهار کرد: 
با این حال تصمیمات و اتحاد و انســجام در اوپک مهم اســت و من 
فکر می کنم اگر دشــمنی میان ایران و عربستان تداوم داشته باشد، به 
گونه اجتناب ناپذیر ســایه این موضوع بر اوپک تاثیرگذار خواهد بود و 
اوپک در کنار این دو عامل لطمه بیشتری خواهد دید. وی در ادامه به 
نقش دیپلماســی زنگنه در ادوار مختلف اوپک اشاره کرد و یادآور شد: 
در این میان نمی توان دیپلماســی زنگنه در دوره های مختلف اوپک را 
نادیده گرفت که نقش مناسبی داشته و بسیار خوب ظاهر شده اند و اگر 
قدرت بیشــتری در هدایت سیاست خارجی جمهوری اسالمی داشتند 
هم بسیار برایمان مفید بود. زیبا کالم تصریح کرد: به تالش های آقای 
زنگنه در اوپک، در فروش نفت و در داخل، نمره مثبت می دهم و او را 

یکی از موفق ترین ها در دو دولت آقای روحانی می دانم.

گزارش

گزارش دانش نفت از اوپک ۱76 و تبیین منطق سیاسی ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت؛

تمدید توافق کاهش تولید نفت تا پایان ٢٠٢٠
صداي ایران شنیده شد

نشست اوپک آغاز شد
ســرانجام یکصد و هفتاد و ششمین 
صادرکننده  کشــورهای  سازمان  نشست 
نفت )اوپک( در مقر دائمی این ســازمان 
در ویــن آغاز بــه کار کــرد. در آن زمان 
پیش بینی ها حاکــی از این بود که توافق 
کاهــش تولید نفت اوپک و متحدانش در 
این نشست تمدید می شود که همین طور 

هم شد.
بازار نفت نباید ابزاری برای حمله 

اقتصادی باشد
مانوئل کودو - وزیــر نفت ونزوئال، 
در ســخنرانی افتتاحیه نشست ۱۷۶ اوپک 
گفــت: از ونزوئال، ما صــدای خود را بلند 
می کنیم تا از استفاده از بازار نفت به عنوان 
ابزاری برای حمله به اقتصاد کشــورهای 
دارای حاکمیــت که به طور مســتقیم بر 
رفاه و توســعه مردم تأثیر می گذارد، پرهیز 
شــود. وی با بیان این که ایــن بی گمان 
ناعادالنه، غیرقانونی و غیراخالقی اســت، 
به ویژه اگر کسی که آن را اعمال می کند، 
ایــن کار را در تالش بــرای برتری جویی 
انجام دهد، اظهار کــرد: در حدود ۳۰ ماه 
گذشته ما موفقیت چشمگیری در کاهش 
سطح ذخیره ســازی ها داشته ایم و و توازن 
نسبی را به بازار بازگردانده ایم و به تکامل 
ثباتی پایدارتر کمک کرده ایم، همســو با 
مصرف کنندگان  تولیدکننــدگان،  منافــع 
و اقتصــاد جهانی. کودو گفــت: با توجه 
به شــدت رکــودی که صنعــت نفت در 
ســال های 2۰۱4 تا 2۰۱۶ با آن رو به رو 
شد، نمی توان در اهمیت این مسئله اغراق 
کرد. میانگین پنج ساله سطح ذخیره سازی 
نفت در کشــورهای عضو سازمان توسعه 
و همکاری هــای اقتصــادی در ماه ژوئیه 
سال 2۰۱۶ میالدی به رقم بی سابقه مازاد 

4۰۰ میلیون بشــکه رســید. او با تاکید به 
این مساله که در سطحی باالتر، همچنان 
مهم است که هر کشــور عضو مسئولیتی 
کامل برای محدودیت تولید خود را بپذیرد. 
این بهترین راه بــرای همه ما برای ادامه 
دستیابی به موفقیت است، گفت: همچنین 
مهم اســت که به اختالل های ناخواســته 
تولید در چند کشور عضو اوپک اشاره شود 
که بر تحوالت عرضه نســبت به کاهش 
تولید داوطلبانــه در توافق جهانی کاهش 
تولید نفت، تأثیر بیشــتری داشــته است. 
رئیس دوره ای اوپک گفت: این مســئله، 
مجموعــه ای از عوامل در مجموعه عرضه 
جهانــی نفت را به نمایش می گذارد که در 
حفظ توازن کلی بــازار جهانی نفت، تأثیر 
داشــته اند. کودو با بیان اینکه در نشست 
امروز، ما تحوالت ۶ ماه گذشته و دورنمای 
بازار در باقی مانده سال 2۰۱۹ و فراتر از آن 
را مرور می کنیــم و چگونگی ادامه کار در 
آینده را در نظر می گیریم، تأکید کرد اگرچه 
شرایط بازار نسبت به نشست پیشین اوپک 
یافته اند، پیش بینی ها نشان می دهد  بهبود 
بــرآورد تقاضــای نفت کاهــش و برآورد 
عرضه نفت غیر اوپک افزایش یافته است. 
بر این اســاس، الزم است اعضای اوپک 

هوشیاری و تالش خود را حفظ کنند.
زنگنه، مخالف اصلی طرح نهادینه سازی 

همکاری اوپک و غیراوپک
بنــا بر اعالم وزارت نفت، بررســی 
چگونگــی نهادینــه کــردن همــکاری 
اوپــک،  غیــر  و  اوپــک  کشــورهای 
اوپک  نشســت  یکصدوهفتادوششــمین 
را زمان بــر کرد؛ طرحی کــه با مخالفت 
جدی وزیر نفت کشــورمان روبه روست. 
این موضوع که در ماه های گذشته تحت 
بررسی کارشناسی قرار گرفته، هنوز دارای 

ابهاماتی است که ســبب شده وزیر نفت 
ایــران مخالف جدی و اصلــی این طرح 

باشد.
منشور همکاری تضادی با کلیات 

اساسنامه اوپک ندارد
۱۳ کشــور عضو اوپک در نشست 
۱۷۶ این سازمان با هدف جلب نظر ایران 
که مخالف شــدید منشور همکاری اوپک 
و غیر اوپک بود، بندی را به این منشــور 
اضافه و تاکید کردنــد: هر آنچه در متن 
منشــور همکاری اوپک و غیراوپک آمده 
اســت کاماًل داوطلبانه اســت و با کلیات 
ایران  نــدارد.  تضادی  اوپک  اساســنامه 
تنها کشــوری بود که بــا وجود تأیید 2۳ 
کشــور عضو اوپک و غیر اوپک، با متن 
کشورهای  همکاری  منشــور  پیشنهادی 

عضو غیرعضو اوپک مخالفت کرد.
تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک 

تا 2020
پس از مذاکره طوالنی ۱4 کشــور 
صادرکننده  کشــورهای  ســازمان  عضو 
نفت )اوپک( پس از پایان نشســت پشت 
درهای بســته، وزیران این سازمان بر سر 
تمدید توافق کاهش 8۰۰ هزار بشــکه ای 
تولید نفت این سازمان برای یک دوره ۹ 
ماهه و تا پایان سال 2۰2۰ توافق کردند. 
تمدیــد توافق کاهش 4۰۰ هزار بشــکه 
متحدان غیراوپکی نیز در نشست مشترک 
اوپک  کشــورهای عضــو و غیرعضــو 
بررسی می شود و به احتمال زیاد اعضای 
غیراوپــک نیز اوپــک را در این تصمیم 
همراهی خواهند کرد. بر اساس تازه ترین 
نظارت  وزارتی  کمیته  نشست  گزارش ها، 
بــر توافق اوپک و غیر اوپک موســوم به 
JMMC کــه برگزار شــد، مجموع تعهد 
اعضای اوپک تا پایان ماه مه ۱44 درصد 
و برای غیراوپک 2۰4 درصد بوده اســت، 

همچنین مجموع پایبندی به توافق اوپک 
و غیراوپک تا پایــان ماه مه، ۱۶۳ درصد 

عنوان شده است.
منشور همکاری اوپک و غیراوپک 

الزام آور نیست
در نهایت وزیر نفت کشورمان پس از 
پایان نشست وزرای اوپک که بیش از پنج 
ساعت به درازا کشید، در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد و در پاسخ به این پرسش که 
اصالحات مــورد نظر ایران در منشــور 
همــکاری اوپک و غیر اوپــک چه بوده 
اســت، گفت: خوشبختانه همه اصالحات 
انجام شــد، مســئله اصلی این است که 
الزام آور نیست  این مجموعه  تصمیم های 
و هیچ تعهدی برای کشورها ندارد، ضمن 
این کــه به کشــورها اجازه داده شــد در 

صورت لزوم، مجوزهای الزم را از دولت ها 
و مراجع باالترشــان بگیرند. وی با بیان 
اینکه عالوه بر ایــن، مهم ترین موضوع 
این اســت که این منشور هیچ تأثیری بر 
مکانیزم های عملیاتی و تصمیم های اوپک 
ندارد، ابراز کرد: در نشست اوپک، مقداری 
هم درباره نحوه تأمین مسائل مالی مرتبط 
با این فرآیند بحث شد که باید برای منابع 
مالی آن به صورت جداگانه تصمیم گیری 
شــود، یعنی این کار بار جدیدی بر اوپک 
تحمیل نمی کند. بنا بر اعالم وزارت نفت، 
زنگنه بــا بیان اینکه رئیس و نایب رئیس 
مرتبط با این منشــور همکاری ســاالنه 
تغییر می کنند، در پاســخ به این پرسش 
که آیا دولت ایران نیز این منشور را تأیید 
خواهد کرد، افزود: از آنجا که اجرای این 
منشــور الزام آور نیست، مشکلی ندارد. در 
واقع این منشــور یک همکاری داوطلبانه 
بین اعضاست. اما تصویب این منشور چه 
تأثیری بر عملکرد آینــده اعضای اوپک 
خواهد گذاشت؟ به گفته زنگنه، هدف این 
تولیدکننده های  برای  آغوشــی  است که 
غیراوپک باز شــود تا بتواننــد بیایند. در 
واقع سازوکاری اســت برای کشورهایی 
کــه نمی خواهند عضو اوپک شــوند، اما 
می خواهند با اوپک همکاری داشته باشند. 
ظاهراً فعاًل محل جلسات نیز در دبیرخانه 
اوپک خواهد بود و قرار شده است رئیس 
و نایــب رئیس این نهــاد به طور متناوب 
از میان اعضای اوپک و کشــورهای غیر 
عضو انتخاب شــود. ایران تأکید کرده که 
اوپک همچنان پابرجاســت و این منشور 
و اصــول و متن آن هیچ تأثیری بر اوپک 
ندارد و همچون گذشــته، از کاهش تولید 

نفت معاف شده است.
به چیزی که دنبال آن بودیم، رسیدیم

بود  ایــران  نتیجه جلســه مطلوب 
و آیا اوپک سیاســی شــده است؟ به نظر 
وزیر نفت ایران، جلســه خوبــی بوده و 
ایران به چیزی که دنبالش بوده، رســیده 
اســت. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم از 
آنجا که نفت تا حدودی سیاســی است، 
نمی توانیم این موضــوع را که نفت یک 
ماهیت سیاســی قوی دارد، رد کنیم، اما 
عــده ای از نفت به عنوان ابــزاری علیه 
تولیدکننده هایــی مانند ایــران و ونزوئال 

استفاده می کنند.
ایران به تضمین های مورد نظر خود در 

اوپک دست یافت
شــواهد نشــان می دهد که ایران 
تضمین هایی را که می خواست به دست 
آورده اســت. درباره اساسنامه همکاری 
اوپــک و غیر اوپک هــم اینگونه اعالم 

شده که این اساسنامه غیرالزام آور است 
و دوم و بســیار مهم، اینکه در قطعنامه 
پایانی نشست اوپک، امضا و توافق شده 
که این اساســنامه هیچ تأثیری بر اوپک 
و موجودیت آن نــدارد. چرا که به گفته 
زنگنه سنت این است که نخست اوپک 
توافــق می کند که باید با اجماع باشــد، 
ســپس آن را به غیر اوپک ارائه می کند 
تــا تأیید کنــد. ما درباره این مســئله و 
ســازوکار تصمیم گیری توافق کردیم و 
اوپک به عنوان اوپک پابرجاســت و این 
مقررات جدید، هیــچ تأثیر منفی بر این 
موضوع ندارد. وزیر نفت ایران همچنین 
اعالم کرد درباره قدرت زیاد عربستان و 
روسیه و احتمال بی اهمیت شدن اوپک، 
نگران نیست و گفت: من باور دارم حتی 
اگر آمریکا به ما ملحق شــود، من از آن 
استقبال می کنم و اگر تولیدکنندگان نفت 
با هم همــکاری کنند، من هیچ نگرانی 
دربــاره آن ندارم. روســیه برای ما مهم 
اســت که به ما ملحق شود و همکاری 
داشته باشد، به ویژه در شرایط دشوار، ما 
به روسیه نیاز داریم. در دوران وزارت من، 
در گذشته بارها به روسیه سفر کرده ام تا 
آنهــا را قانع کنم با اوپک همکاری کنند 
و اکنون کــه آنها پذیرفته انــد، به آنها 
خوشــامد می گوئیــم و این یک فرصت 
خوب برای بازار اســت تا تثبیت شود و 
تنش ها کاهش یابد. طبق اعالم وزارت 
نفت، وی که پس از نشست دیروز اوپک 
در گفت وگو با شــبکه سی ان ان سخن 
می گفت همچنین با اشــاره به تشــدید 
فشــار آمریــکا ضد ایران گفــت: آن ها 
نمی تواننــد رژیم را تغییــر دهند و 4۰ 
سال است تالش می کنند رژیم را تغییر 
دهند و در این شرایط هم نمی توانند. من 
مطمئن هســتم و به آنها توصیه می کنم 
این مســیر حرکت نکنند. تحریم ها  در 
به ایران فشــار می آورند، اما این به این 
معنا نیســت که ما فشار را می پذیریم و 
تحت فشــار با آمریکا مذاکره می کنیم. 
اگــر آمریکا می خواهد شــرایط را تغییر 
دهد، بــاور دارم که آنها باید تحریم ها را 
رفع کنند و آنــگاه، همان طور که امروز 
بارها گفتم، آن ها شاهد تغییرات بسیار در 

شرایط خواهند بود.
بیانیه پایانی نشست ۱76 اوپک

در نهایت اوپک بــا در نظر گرفتن 
عوامل بنیادین بازار کنونی و دیدگاه مورد 
اجماع درباره دورنمای ماه های باقی مانده 
ســال 2۰۱۹ میــالدی، تصمیــم گرفت 
کاهــش تولید داوطلبانه مــورد توافق در 
نشســت ۱۷۵ اوپک را برای ۹ ماه دیگر 
)از اول ژوئیه ســال 2۰۱۹ میالدی تا ۳۱ 
مارس ســال 2۰2۰ میالدی( تمدید کند. 
این نشســت همچنین متــن پیش نویس 
اساسنامه همکاری )اوپک و غیراوپک( را 
تصویب و از کشورهای عضو خواست این 
متــن را در فرآیندهای ملی مربوط به هر 
کشــور، به جریان بیندازند. اعضای اوپک 
همچنیــن دوره دبیر کلی محمد بارکیندو 
را برای یک دوره ســه ساله دیگر، همسو 
با ماده 28A اساسنامه اوپک تمدید کردند 
که از اول ماه اوت ســال 2۰۱۹ میالدی 
اجرایی می شــود. همچنین تصمیم گرفته 
شــد نشســت آینده اوپک در روز پنجم 
دســامبر )۱4 آذر ماه( امســال در وین، 

پایتخت اتریش برگزار شود.

۱3 کشور عضو اوپک در نشست 

۱76 این سازمان با هدف 

جلب نظر ایران که مخالف 

شدید منشور همکاری اوپک 

و غیر اوپک بود، بندی را 

به این منشور اضافه و تاکید 

کردند: هر آنچه در متن منشور 

همکاری اوپک و غیراوپک 

آمده است کاماًل داوطلبانه 

است و با کلیات اساسنامه اوپک 

تضادی ندارد

شواهد نشان می دهد که ایران 

تضمین هایی را که می خواست 

به دست آورده است. درباره 

اساسنامه همکاری اوپک و غیر 

اوپک هم اینگونه اعالم شده 

که این اساسنامه غیرالزام آور 

است و دوم و بسیار مهم، اینکه 

در قطعنامه پایانی نشست 

اوپک، امضا و توافق شده که 

این اساسنامه هیچ تأثیری بر 

اوپک و موجودیت آن ندارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

نشريه سوئيسی:  ايران بازی تعيين شده برای اوپک را بر هم زد

به بهانه نشست اخیر اوپک؛

ورق بازار نفت به نفع ایران برگشت

گفتمان

ایستادگی وزیر نفت کشورمان در اجالس 
اوپک موجب شــد تا یکی از نشریات سوئیسی، گزارش 
خود درباره اجالس ۱76 اوپک را با محوریت نقش ایران 
در برهم زدن بازی تعیین شــده برای این سازمان منتشر 

کند.
به گزارش دانش نفت به نقل از نشریه سوئیسی »نویه 
زوریخرسایتونگ«، نشست اوپک در حالی به کار خود پایان 
داد که اعضا در مورد کاهش میزان تولید با هدف حفظ بهای 

جهانی نفت توافق کردند. در این نشست، ایران در مخالفت 
اعضا با روند تولید نفت شــیل آمریکا و کاهش قیمت نفت 
نقش مؤثری ایفا کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( روز دوشــنبه، یکم ژوئن، ۱۰ تیرماه بار دیگر نشان 
داد که هنوز تصمیم هایش در بازار جهانی نفت تعیین کننده 
است. مطابق گزارش این نشریه، پیش از برگزاری نشست 
اوپک در وین، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هشدار داده بود 
کــه اوپک در صورت بی تفاوتی به تحوالت جهانی، ممکن 

است کارایی خود را از دســت بدهد. وی در این خصوص 
به همکاری اعضایی مانند عربستان با کشورهای غیر عضو 
اشــاره و تاکید کرده بود چنین اقدام هایی می تواند عملکرد 
اوپک را تحت الشعاع قرار دهد. »نویه زوریخرسایتونگ« در 
گزارش خود آورده است: اعضای اوپک روز گذشته با ادامه 
کاهش تولید نفت تا ســه ماه نخست سال 2۰2۰ موافقت 
کردنــد. در واقع آنها انتخاب زیادی نداشــتند، در حالی که 
تحریم های نفتــی ونزوئال و ایران به عنوان دو تولیدکننده 

بزرگ این سازمان، نگرانی هایی را به وجود آورده، اما بهای 
نفت روندی افزایشی داشــته است. در این میان آتش بس 
تجاری بیــن آمریکا و چین در روزهای اخیر نیز به ســیر 
صعودی بهای نفت کمک کرده اســت. با این حال سطح 
قیمت کنونی برای بسیاری از کشورهایی که بخش اعظم 
بودجه خود را از فروش نفت تأمین می کنند کافی نیست، از 
این رو آنها ترجیح می دهند با کاهش تولید خود دســت کم 

قیمت ها را باال نگاه دارند.

طــی یــک مــاه اخیــر 
گمانه زنی های متعــددی مبنی بر تصمیم 
نهایی اوپک بر ســر کاهش تولید مطرح 
شده بود که درنهایت توافق های دوجانبه 
و چندجانبــه کشــورهای عضــو و حتی 
رسمی  اظهارات  و  غیرعضو  کشــورهای 
این  آن ها،  نفتی  مقام های  غیررســمی  و 
موضوع را پیش از اجالس ۱76 مســجل 
کرد که توافق بر ســر تداوم کاهش تولید 
نفت قطعی است؛ موضوعی که طبق گفته 
مقام ارشد نفت ایران و کارشناسان داخلی 

می تواند منافعی را نصیب ایران کند.
گروه اوپک محدودیت عرضه خود 
را در ژانویه ســال 2۰۱۷ به منظور پایان 
دادن به اشــباع عرضــه جهانی نفت و 
تقویت قیمت ها آغاز کرد؛ این سیاســت 
موفق شد ســطح ذخایر را کاهش داده 
و قیمت ها را باال ببــرد. با این حال این 
گروه در ماه ژوئن تحت فشار ترامپ در 
واشنگتن  تحریم های  بازگشــت  آستانه 
علیه ایران موافقت کرد که میزان تولید 
خود را مجموعًا یک میلیون بشــکه در 
روز افزایش دهد. اوپک و متحدانش که 
اوایل پاییز برای جبران تأثیر تحریم های 
آمریــکا علیه ایران بر بازار، از تســهیل 
تولید صحبــت می کردند،  محدودیــت 
اواخــر فصل از ضــرورت کاهش تولید 
برای جلوگیری از باال رفتن سطح ذخایر 
جهانــی نفت حرف زدنــد و تحت تأثیر 
نگرانی ها نســبت به نزول قیمت نفت و 
عرضه فزاینده، موافقت کردند تولیدشان 
را محدود کنند. تحــت این پیمان مقرر 
شــد تولید آن ها از اول ژانویه برابر با ۱۱ 
دی ســال ۱۳۹۷ به مدت شش ماه ۱.2 
میلیون بشــکه در روز محدود شــود که 
ســهم اوپک از این کاهــش تولید 8۰۰ 
هزار بشــکه در روز است. کاهش تولید، 
یک چرخش ۱8۰ درجه ای در سیاســت 
تولید اوپک پالس بود که اوایل تابستان 

سال گذشــته )ژوئن 2۰۱8( تحت فشار 
رئیــس جمهــور آمریــکا موافقت کرد 
تولیدش را افزایش دهد و کمبود احتمالی 
عرضه ناشــی از بازگشت تحریم ها علیه 
صــادرات نفت ایران را جبــران کند اما 
صدور معافیــت از تحریم های آمریکا به 
شــماری از مشــتریان نفتی ایران، این 
گــروه را غافلگیر کرد و اعضای بزرگش 
شــامل عربستان ســعودی که احساس 
می کردند فریب آمریکایی ها را خورده اند، 
برای اجتناب از تکرار بحران نفتی سال 
2۰۱4، در سیاست تولید خود تجدیدنظر 
کرده و مجدداً به محدودیت عرضه روی 
این حال تولیدکنندگان اوپک  با  آوردند. 
در آخرین روزهای ســال ۱۳۹۷ نشست 
آوریــل را لغو کردند و بــر ادامه کاهش 
تولید تا ژوئن تاکید کردند. حتی عربستان 
سعودی به احتمال ادامه کاهش تولید تا 

پایان سال 2۰۱۹ اشاره کرده است.
به چیزی که دنبال آن بودیم، رسیدیم

اما این که در صد و هفتاد و ششمین 
نشســت اوپک چه گذشــت، موضوعی 

اســت که بیژن زنگنه، وزیر نفت آن را 
اینگونه توصیف می کند: »جلســه خوبی 
بوده و ایران به چیزی که دنبالش بوده، 
رسید. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم از 
آنجا که نفت تا حدودی سیاســی است، 
نمی توانیم ایــن موضوع را که نفت یک 
ماهیت سیاســی قوی دارد، رد کنیم، اما 
عــده ای از نفت به عنــوان ابزاری علیه 
تولیدکننده هایی ماننــد ایران و ونزوئال 
استفاده می کنند.«وی با بیان اینکه درباره 
قدرت زیاد عربستان و روسیه و احتمال 
بی اهمیت شــدن اوپک، نگران نیســت 
گفت: »من باور دارم حتی اگر آمریکا به 
ما ملحق شود، من از آن استقبال می کنم 
و اگر تولیدکنندگان نفت با هم همکاری 
کنند، مــن هیچ نگرانی درباره آن ندارم. 
روسیه برای ما مهم است که به ما ملحق 
شــود و همکاری داشته باشد، به ویژه در 
شرایط دشــوار، ما به روسیه نیاز داریم. 
در دوران وزارت من، در گذشته بارها به 
روسیه سفر کرده ام تا آنها را قانع کنم با 
اوپک همکاری کننــد و اکنون که آنها 

پذیرفته اند، به آنها خوشــامد می گوئیم و 
این یک فرصت خوب برای بازار اســت 

تا تثبیت شود و تنش ها کاهش یابد.«
ایران به تضمین های مورد نظر خود در 

اوپک دست یافت
شــواهد نشــان می دهد که ایران 
تضمین هایی را که می خواست به دست 
آورده اســت. درباره اساسنامه همکاری 
اوپــک و غیر اوپک هــم اینگونه اعالم 
شده که این اساسنامه غیرالزام آور است 
و دوم و بســیار مهم، اینکه در قطعنامه 
پایانی نشست اوپک، امضا و توافق شده 
که این اساســنامه هیچ تأثیری بر اوپک 
و موجودیت آن نــدارد. چرا که به گفته 
زنگنه سنت این است که نخست اوپک 
توافــق می کند که باید با اجماع باشــد، 
سپس آن را به غیر اوپک ارائه می کند تا 
تأیید کند. ما درباره این مسئله و سازوکار 
تصمیم گیری توافــق کردیم و اوپک به 
عنوان اوپک پابرجاســت و این مقررات 
جدید، هیچ تأثیــر منفی بر این موضوع 

ندارد.

توافق کاهش تولید اوپک به تثبیت بازار 
جهانی نفت کمک خواهد کرد

در این رابطه، سید مهدی حسینی، 
کارشــناس ارشــد حوزه انــرژی گفت: 
»توافــق کاهش تولیــد اوپک به تثبیت 
بازار جهانی نفت کمــک خواهد کرد و 
گرچه این تصمیم دســتخوش اتفاقاتی 
بود اما اکنون می توان نســبت به اتحاد 
اوپک امیــدوار بود، چرا که اوپک مجدد 
توانســت به اجماع برسد که این مساله 
در شــرایط فعلی امری مهم است.«وی 
با اشــاره توافق عربســتان و روسیه در 
اجالس ســران G2۰ در ژاپــن، اظهار 
کرد: »همانطور که وزیر نفت کشورمان 
اعالم کرد این کار بسیار غلط بود چرا که 
تصمیمات اوپــک باید به صورت جمعی 
باشد و نباید گروهی خارج از اوپک وارد 
ادامه  این تصمیم گیری شود.«حســینی 
داد: »این مســاله می توانســت شــروع 
تضعیف اوپــک در بازار نفت باشــد اما 
اکنون شاهدیم که اوپک دوباره توانست 
به توافق برســد آن هم در مورد کاهش 
تولید که امری بســیار خوب و پسندیده 
اســت. اما باید این مســاله را از دو بعد 
مورد بررســی قرار داد؛ نکته اول منفعت 
این موضوع برای کشــورمان و مســألٔه 
دوم ایجــاد امنیــت تولید برای کشــور 
آمریکاســت.«این کارشناس اظهار کرد: 
»اتفاقاتی کــه می افتد به این که قیمت 
نفت افزایش پیدا کند منجر خواهد شــد 
و با توجه بــه این که ایــران با کاهش 
صادرات مواجــه بوده، قطعًا این افزایش 
قیمت می تواند به نفع ما باشــد. درباره 
کشــور آمریکا نیز باید گفت که شرایط 
فعلــی موجب ایجاد امنیــت تولید برای 
آمریکا شده اســت.«به گفته وی »انتظار 
نمی رود که قیمت نفــت افزایش خیلی 
زیادی داشته باشد، اما قیمت بین ۶8 تا 

۷۰ دالر برای ما قابل قبول است.«

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

تصمیم اوپک به نفع ما تمام می شود
رئیــس کمیســیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت 
تصمیــم تمدید توافــق کاهش 
تولیــد که در اوپک اتخاذ شــد، 
به نفع ما تمام می شــود، هرچند 
ممکن اســت در بخش هایی هم 

آسیب هایی بر جای بگذارد.
رئیس  شمس اردکانی،  علی 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
با اشــاره به اجالس اخیر  ایران 
اوپک گفته اســت: منافع ملی ما 

فعاًل حفظ اوپک را می طلبد. وی با بیان اینکه در این ســال ها عده ای 
که در رأس آن سران رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند، همواره به 
دنبال راهی برای تضعیف اوپک بوده اند، عنوان کرده اســت: عربستان 
ســعودی به دنبال آن اســت که قیمت و تعداد بشکه های فروش نفت 
خود را به حداکثر برســاند و اوپک هم اردکی بود که برای سعودی ها 
تخم طال گذاشــت. آمریکا نیز از یک طرف به کشورهای دنیا تحمیل 
می کنــد که نفت را بــه دالر بخرند و از طرف دیگر به کشــورهایی 
نظیر عربســتان و کویت فشــار می آورد که نفت را به ارزی جز دالر 
نفروشند. نتیجه این می شــود که هر کشوری که در مبادالت تجاری 
خود پول اضافی به دســت مــی آورد باید آن را به آمریکا بفرســتد و 
جــای آن کاغذی بی ارزش که به آن اوراق خزانــه می گویند، بگیرد. 
شمس اردکانی در پاســخ به این پرسش که »آیا حفظ سهم ایران در 
اوپک در شرایط تحریم میسر اســت؟«، به برخی تصمیم گیری ها در 
اجالس پیشین اوپک اشاره کرده است: در زمان آقای احمدی نژاد، یک 
آقایی که »هر« را از »بر« تشــخیص نمی داد و اعتبار خود را فقط از 
اجدادی می گرفت که برای انگلیســی ها در صنعت نفت کار می کردند، 
در اجالس اوپک با کاهش سهمیه آن موافقت کرد. حقًا که باید چنین 
افرادی را اوالد دارســی نام نهاد. زیرا ما 4۰ ســال برای حفظ سهمیه 
جنگیــده بودیم و یــک فرد آن را نقش بر آب کــرد. این بزرگ ترین 
خســارتی است که به ما خورد. کاهش سهمیه ایران در اوپک در واقع 
خیانتی ملی به حساب می آید که حتی در دوره قدرت گیری صدام هم 

اتفاق نیفتاد، اما به اصطالح نماینده ایران چنین خطایی انجام داد.
 خرج پول نفت در امور جاری توجیه اقتصادی ندارد

شمس اردکانی یادآور شده است: مشکلی که کاهش قیمت نفت 
برای ایران ایجاد می کند کسری درآمدهاست. زیرا درآمد دولت ایران 
در واقع عبارت است از تعداد بشــکه های فروش رفته ضرب در قیمت 
آنها. متاســفانه ۷۰ سال است که ما یک اشــتباه را تکرار می کنیم و 
آن خرج درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری اســت. وی با انتقاد 
به عملکرد فعلی سازمان برنامه و بودجه در نحوه استفاده از پول نفت 
در امور جاری کشور، ادامه 
داد: البته همچنان بدترین 
زمان  بــه  مربــوط  دوره 
فعالیت محمود احمدی نژاد 
سازمان  اصاًل  که  اســت 
برنامه ای وجود نداشــت و 
دولــت 8۰۰ میلیارد دالر 
از درآمــد خالص را ضایع 
را  نفت  درآمدهــای  کرد. 
باید به بنگاه های تولیدی، 
صنعــت، حمل ونقل، دفاع 
و … تزریــق کرد. خرج 
حاصل  ارزهای  این چنینی 
از فروش نفت شــرعًا هم 
اشــکال دارد که البته من 
مسئول این موضوع نیستم؛ ضمن اینکه از لحاظ اقتصادی هم توجیه 
ندارد. به گفته رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران، اکنون ما معادل ۵ 
میلیون بشکه، نفت و گاز مصرف می کنیم. در حالی که امروز در ترکیه 
که اقتصادی شــبیه به ایران دارد، بابت مصرف هر یک لیتر سوخت، 

افراد باید معادل ۳. ۵۰۰ تومان مالیات بپردازند.
اقتصاد انرژی را از عوام فریبی نجات دهیم

وی در ایــن گفت وگو تاکید کرده اســت: مــا در وهله اول باید 
اقتصاد نفت، گاز و انرژی مان را از عوام فریبی نجات دهیم. متاســفانه 
برخــی نظارت ها مــا را از اهداف اولیه خود دور کــرده و یک بدعت 
صورت گرفته اســت. شمس اردکانی در پاســخ به این پرسش که به 
نظر شما قیمت سوخت و انرژی باید افزایش یابد؟ با بیان اینکه اصول 
اقتصاد تعیین می کند که قیمت ســوخت و انرژی باید متناسب با نرخ 
تورم اصالح شــود، گفته است: در ۱.۵ سال گذشته بیش از صددرصد 
تورم در بازارهای مختلف ثبت شــده که در همه کاالها خود را نشان 
می دهد. در این بین سیستم های اجرایی هم اشتباه هستند. زیرا دولت 
باید هزینه ســوخت از پاالیشگاه به جایگاه سوخت را بپردازد؟ در این 
صورت فردی که پورشــه دارد و در شــمیران زندگی می کند یارانه ای 
دریافت می کند که اقشــار فرودست جامعه از آن محروم هستند و در 
واقع آن را می پردازند. ثروتمندان حتی هزینه محل ســوخت گیری را 
هم نمی پردازند. آیا جایگاهی که در شــمیران ســاخته شده هزینه ای 
برابر با جایگاه های جــاده ای دارد؟ به عنوان مثال اکنون تفاوت قیمت 
پیاز در بازار تجریش و شــهرری به بیش از هزار تومان می رســد، چرا 
چنین نسبتی در بنزین رعایت نمی شود؟ وی اظهار کرده است: درحال 
حاضر یارانه بنزین به ناعادالنه ترین شــکل از خزانه پرداخت می شود، 
اما دولت در پاســخ به اینکه چرا مدرسه ای بخاری ندارد از نبود بودجه 
سخن به میان می آورد. پول نفت چه به ریال و چه به دالر و یورو باید 

صرف سرمایه گذاری شود.

مشکلی که کاهش قیمت نفت 

برای ایران ایجاد می کند 

کسری درآمدهاست. زیرا 

درآمد دولت ایران در واقع 

عبارت است از تعداد بشکه های 

فروش رفته ضرب در قیمت 

آنها. متاسفانه 7٠ سال است که 

ما یک اشتباه را تکرار می کنیم 

و آن خرج درآمدهای نفتی 

برای هزینه های جاری است
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تحلیل

الزام حیاتی اقتصاد مقاومتی و راههای جلب مشارکت عموم مردم

مهندس مهدی فرج پوروند
رییس هیأت مدیره شرکت پمپ های 
صنعتی ایران

اقتصاد مقاومتی که به راســتی 
یکــی از بنیادی ترین و زیباترین اشــعار تاریخ 
مملکت بعد از شــعار ملی شــدن صنعت نفت 
است و تاکید نامگذاری ســالهای ۹4 و ۹۵ و 
مجدداً ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید وایجاد 
اشــتغال اقدامی بســیار داهیانه از سوی رهبر 
معظــم انقالب بود و با صدهــا دلیل و برهان 
می توان با قاطعیت اعالم کــرد که تنها کلید 
حل تمامی مشکالت اقتصادی و امنیتی کشور 
اجرای دقیق و کامل اقتصاد مقاومتی است. در 
اینجا ابتدا به چند مورد از دســتاوردهای مهم 
آن اشاره کرده و سعی می کنم راههای واقعی 
اجرایی آن و نیز جلب مشــارکت یکایک آحاد 

مردم را به اختصار توضیح دهم.
دستیابی به اقتصاد بدون نفت که رویای 
همیشگی همه ی مسئوالن و مردم کشورمان 
اســت فقط یکی از اهداف اقتصــاد مقاومتی 
است. نفت یک کاالی جایگزین ناپذیر و فوق 
العاده با ارزش است که یکی از عنایات خداوند 
متعال بوده که در زیر پای ملت ایران گذاشته 

شده است.
قیمت واقعی ایــن کاال بر مبنای معادل 
ارزش انــرژی آن بیــش از ۱۰۰۰ دالر در هر 
بشکه است، ولی بدلیل وابستگی شدید اقتصاد 
کشــورمان به درآمدهای نفتــی، غربی ها هر 
قیمتی را برای نفت سیاســتگذاری می کنند و 
ما ناگزیریم برای فــروش نفت با آن قیمت با 

همسایگان خود به رقابت بپردازیم.
بگذریم از اینکه اگر این کاال بجای اینکه 
در کشــورهای جهان سوم باشد فقط در اختیار 
کشــورهای غربی بود، اکنون آنرا با لیتر اندازه 
گیری می کردند و برای فروش هر لیتر آن هم 
صدها شرط سیاســی و بایدها و نبایدها قائل 
می شدند، ولی اکنون ما بدون هیچ شرطی و با 
التماس بــه یک دهم قیمت آنرا به آنها تقدیم 
می کنیم. طبیعی اســت اگــر اقتصاد مقاومتی 
عملی شود و اقتصاد ما از درآمدهای نفتی رها 
شــود، دیگر مجبور نیستیم نفت ۱۰۰۰ دالری 
را با التماس به ۵۰ دالر بفروشــیم. البته برای 
فروش نفت به قیمت واقعی باید به کشورهای 
تولید کننده ی نفت منطقه هم کمک شــود تا 
آنها هم بتوانند با اقتصاد مقاومتی از وابستگی 
به قیمت نفت رها شــوند، در اینصورت قیمت 
نفــت بــه قیمت واقعــی خود نزدیک شــده 
وکشورهای منطقه ازنفت به عنوان یک اهرم 
اقتصادی فوق العاده برای پیشبرد اهداف خود 
اســتفاده می کنند. جای تعجب و تأسف است 
که وابستگی ما به درآمدهای نفتی بقدری حاد 
و کمرشکن است که غربی ها حتی برای بردن 
نفت با قیمت بشــکه ی ۵۰ دالر ناز می کند و 
ما را تحریم نفتــی می کنند. من فکر نمی کنم 

بیشتر از این بشود یک ملت را تحقیر کرد.
اینجاســت که در می یابیم چرا ۳ ســال 
متوالی رهبر کشــورمان عنوان ســال را، سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تولید و اشتغال 

اعالم می کنند.
دستاورد دوم فوق العاده با اهمیت اقتصاد 

مقاومتی ایجاد اشتغال است.
ما در یک ســیکل بسته گرفتار شده ایم، 
چــون کار نداریم و بخشــی از جوانان بیکار 
اقــدام به قاچاق کاال می کننــد. با این حرکت 
جلوی تولید ملی را می گیرند و از ایجاد اشتغال 
جلوگیری می شــود و به بیکاری خود بیشــتر 

کمک می کنند. بخش دیگــر از خیل بیکاران 
بدلیل بیکاری به کارهای خالف ســوق داده 
می شــوند کــه هزینه های زیادی بــه اقتصاد 
کشــور تحمیل می کننــد. در حالیکه هر یک 
می توانســتند عنصری فعال و درآمد زا باشد. 

تعداد عظیمی در خیابانها پرسه 
می زنند و قســمتی از ترافیک فاجعه بار 
کشور از اینها ناشی می شود و بررسی هزینه ی 
بنزین و وقت تلف شــده در این راســتا بسیار 
قابل مالحظه اســت. تعدادی به سمت توزیع 
و مصرف مواد مخدر ســوق داده می شوند که 
عوارض اجتماعی جبران ناپذیری دارد، گروهی 
هم به سمت سفارتخانه های خارجی می روند و 
خود را آواره های کشــورهای خارجی می کنند. 
عده ی معدودی هم امنیــت جامعه را به طور 
علنی بــه خطر می اندازنــد. دزدی، زورگیری 
و مزاحمت به نوامیس مــردم از عوارض این 

مسائل است.
یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی این است 
که این خیــل عظیم بیکاران که امنیت جامعه 
را بــه خطر  می ا ندازد و هزینه و مخارج فوق 
العــاده ای را به دولت تحمیــل می کند را به 
ارتش مولد ثروت تبدیل کند و این هدف بسیار 

زیبا کاماًل دست یافتنی است.

تقویت بنیه های نظامی و دفاعی کشــور 
از دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی اســت. وقتی 
صنایع داخلی پا  می گیرند. سیســتم تولید در 
کشــور جان می گیــرد، تولیــد صنایع نظامی 
هم تقویت می شــود. با تقویت صنایع نظامی 
از  هزینه های وحشــتناک خرید خارجی ادوات 
جنگی کاسته می شــود و این هزینه ها صرفه 
جویی شده، خود باز هم صرف تقویت صنعت 
و تولید هرچه بیشتر ادوات نظامی روزمی شوند 
و به این ترتیب در چرخه ی پیشرفت روزافزون 
قرارمی گیریم. تقویــت بنیه های نظامی برای 
کشــور هم امنیت می آورد و هم ثروت. بدون 
شک اگر ما دارای موشکهای قاره پیمای تولید 
داخل باشــیم، آمریکا و هیچ کشــوری جرات 
نمی کند در روز روشــن دارایی هــای ایران را 

مصادره کند.
دستاوردهای اقتصاد مقاومتی فوق العاده 
وسیع است و تقریبًا مزایای آن بر کسی پوشیده 
نیست ولی ســؤال کلیدی و تعیین کننده این 
اســت که چگونه به این قلــه ی رفیع افتخار 
و پیروزی برســیم. برای رســیدن به اقتصاد 
مقاومتی، ده ها عامل باید دست به دست بدهند 
تا تولید داخل و خود کفایی در مرحله ی اول و 
صادرات کاال به خارج و کسب درآمدهای ارزی 
در مرحله دوم و طبعًا قدرت اقتصادی و نظامی 
در مرحله بعدی حاصل شود، موفقیت این طرح 
بزرگ ملی با برنامه ریزی گسترده فرهنگی و 
رســانه ای و وضع قوانین جدید ا قتصادی و با 
آگاهی کامل تمام آحاد جامعه و همکاری صد 

درصد یکایک آنها قابل اجرا است.
اصالح فرهنگ جامعه و نقش رسانه ها:

یکــی از نیازهای اساســی تولیــد، بازار 
مصرف اســت که خوشــبختانه ما در ایران به 
وفور داریم که در اختیار خارجیها گذاشــته ایم. 
فرهنگ ســازی در سطح جامعه برای مصرف 
کاالی تولید داخل و مصــرف نکردن کاالی 
خارجــی یکی از این پیــش نیازهای ضروری 

تولید است.
در حال حاضر متاســفانه مصرف کاالی 
خارجی نوعی افتخار و تشــخص اســت. این 
فرهنــگ غلط یکی از آفتهــای اصلی اقتصاد 
مقاومتی و تولید داخل اســت. فرهنگ سازی 
باید از مدارس و محیط های آموزشی از دبستان 
تــا تحصیالت عالیه بعنــوان افتخار ملی و در 
مســاجد بعنوان حرام شــرعی و قانونی شروع 
شود و ضرورت مصرف کاالی تولید داخل در 
خانه و مدارس و مساجد اینقدر تکرار شود که 
ملکه ذهن گردد و عالقه به کاالی تولید داخل 

در درون انسانها، نهادینه شود و هیچ تبلیغاتی 
برای مصرف کاالهای خارجی کار ساز نباشد.

باید این فرهنگ در جامعه ایجاد شود که 
کسی که کاالی خارجی مصرف می کند، آگاه 
باشــد و بداند که با این کار خود حق اشــتغال 
را از بچه هــای بیکار خــود و فامیلهای خود و 
بقیه ی مردم گرفته و آنرا دو دستی به دشمنان 
خارجی تقدیم می کند و این کار نه تنها افتخار 

ندارد، بلکه مایه ی شرمندگی و خجالت است.
کســانی که دختــران و یا پســران آنها 
بدلیل گرانی و کمبود مســکن قادر به ازدواج 
نیســتند، آن هایی کــه بچه هایشــان بدلیل 
بیکاری تــرک وطن کرده و در کشــورهای 
خارجی آواره شــده اند، کسانی که بچه هایشان 
و یا پدر و مادرشــان معتاد هستند، آن هایی که 
بچه هایشــان بدلیل دزدی و خالف در زندانها 
هستند، کسانی که بچه هایشان بدلیل کارهای 
خــالف خیلی عمــده مثل زورگیــری اعدام 
شده اند، تمامی اینها باید بدانند مسئول بخش 
قابــل توجهی از گرفتاری های آن ها کســانی 
هســتند که با مصرف کاالهای خارجی سبب 
بیکاری بچه های آنها شده و در این بدبختی ها 
و جنایات نقش عمــده دارند و این گناهکاران 
باید در هر دو دنیا پاســخگو باشند و مردم به 
آنها به چشم خائن، مقصر و گناهکار نگاه کنند.
انداختن چنین  نقش رســانه ها برای جا 
فرهنگی بســیار تعیین کننده است و رسانه ها 
اواًلً  باید برنامه هایشان را آنقدر جذاب کنند که 
بیننده ها را جذب کنند و مردم ماهواره ها را که 
مهمتریــن عامل تبلیغ و ترویج مصرف کاالی 
خارجی اســت رها کرده و فقط به شبکه های 
داخلی نگاه کنند. شــبکه های خارجی در ازای 
پخش ســریالها و فیلمهای بــه ظاهر مجانی 
در میان هر ســریال و فیلم بارهــا و بارها به 
تبلیغ کاالی خارجی می پردازند و اینقدر تکرار 
می کنند کــه نام کاال و مصــرف آن ملکه ی 
ذهن بیننده شــده و باالخره مردم به خرید آن 
مبــادرت می کنند. باید تولید و پخش فیلم ها و 
ســریالهای جذاب مثل پایتخت، شاهگوش و 
شــهرزاد و فیلم های خوب و لطیف خانوادگی 
را بخشی از اهداف رســیدن به خود کفایی و 
اســتقالل اقتصادی بدانیم و به آنها بها بدهیم 
و سرمایه گذاری کنیم که این یکی از بهترین 
سرمایه گذاری هاست که برگشت بسیار خوبی 

برای جامعه دارد.
اینکه رسانه ها توانستند مخاطبان  از  بعد 
خــود را از رســانه های خارجی پــس بگیرند، 
تــالش کنند تا فرهنگ جامعه به آنجا برســد 
که استفاده از کاالی خارجی موجب شرمندگی 
و سرافکندگی و توام با دردسر باشد نه مایه ی 
فخــر و مباهات، مخصوصًا که اســتفاده از به 
اصطالح برندهای معروف لباس و غیره بجای 
افتخار و تشــخص، حماقت تلقی شود و مردم 
استفاده از این نوع کاالها که غالبًا قیمت های 
آنهــا تــا چندین برابــر قیمت داخلی اســت 
خــودداری کنند و به مصــرف کاالهای تولید 
داخل روی بیاورند تا اواًل تولید داخل پا بگیرند 

و ثانیًا از خروج ارز جلوگیری شود.
وضع قوانین مناسب:

باید بــا وضع قوانین مناســب گمرکی، 
هزینه های واردات کاالی خارجی را تا آنجا باال 
برد که تولیــدات داخلی به راحتی توان رقابت 
با آنها را داشته باشند. در حال حاضر هر روز با 
ایجاد مناطق ویژه، تعرفه های گمرکی راکاماًل 
از بیــن می برند. در مناطــق ویژه ی اقتصادی 
مثل عسلویه کاالهای خارجی بدون هزینه ی 
گمرکی وارد می شــود و این در حالی است که 
کاالهای تولید داخل بــرای مواد اولیه ی خود 
تمام هزینه های گمرکــی را می پردازند. بدین 
ترتیب دولت بــرای واردات کاالهای خارجی 

سوبسید می دهد.
برای مدیران دولتــی که کاالهای تولید 
داخل مصرف می کنند، تشویق ها و پاداشهای 
خوب و جدی داده شــود تا آنها برای مصرف 
کاالی داخلی تشــویق شــده و بیشتر رغبت 
نشان دهند. در حال حاضر مدیرانی که کاالی 
خارجی مصــرف می کنند از مزایای خریدهای 
خارجی مســافرتها و حق مأموریت ها و غیره 
سود وافر می برند، گاهی این مزایای به حدی 
اســت که تمامی بخش نامه هــای صادره در 
خصوص مصرف کاالی داخلی در مقابل آن ها 
کاماًل بی تاثیرهســتند، این مسائل باید واضح 
و شــفاف حل شــوند. صنعت بیمه می بایست 
ریســک مصرف کاالهای داخلــی را که یکی 
از بهانه هــای عمده مدیران وکارشناســان بر 
عــدم تائید کاالهای تولید داخلی می باشــد را 
پوشش دهند. در کنار وضع تعرفه های گمرکی 
بازدارنــده عــوارض و جریمه هــای بازدارنده 
نیز وضع شــوند. مثاًل شــهرداریها برای تردد 
ماشــین های خارجی در ســطح شهر عوارض 

قابل مالحظه وضع کنند.
اگر خریــد و فروش کاالی خارجی در 
بازار نوعی عمل خالف تلقی شود و مالیات 
ایــن نوع خرید و فروش چنــد برابر مالیات 
خریــد و فروش کاالی تولید داخل بشــود، 
مردم و فروشندگان کاالی خارجی را عوامل 
خارجی بدانند آیا باز هــم مثل االن که به 
بازار می روید با ســیل کاالی خارجی مواجه 
می شوید. بدلیل سود زیاد کاالهای خارجی 
متاسفانه فروشندگان نیز تبلیغ جنس خارجی 
می نمایند. با وضع قوانین درست این وضع بر 
عکس می شود. مالیات معامله های کاالهای 
خارجی باید چندیــن برابر معامله کاالهای 
داخلی باشد. همینطور مالیات فروشگاهها و 
شرکتهایی که کاالی خارجی وارد می کنند، 
باید چندین برابر شــرکتها و فروشگاههایی 
باشد که کاالی ایرانی می فروشند. اگر چنین 

شود، همه جا پر از کاالی ایرانی می شود و 
شــما برای پیدا کردن یخچال خارجی باید 
خیلی بگردی که بگویند ممکن است فالنی 
در فالن منطقه داشــته باشد ولی قیمت آن 
خیلی باالست و خرید و فروش آن گرفتاری 
دارد بهتــر اســت از خریــدش بگذرید. در 
صورت تبیین حرام شرعی و قانونی کاالی 
خارجی حتی وانت ها و نیسان ها هم از حمل 
کاالی خارجی امتناع خواهنــد نمود و آنرا 
امری کریه و مغایر اخالق خواهند داشــت. 
بــا تبلیغات مثبت در رســانه ها و تلویزیونها 
خریداران و مصرف کنندگان کاالی خارجی 
بعنــوان عامل اصلی تمامــی مصیبت ها و 
گرفتاری های جامعه معرفی شــوند و مردم 
آنها را عناصری ضد وطن و ضد امینت ملی 

بدانند.
برای نمایندگی های شــرکت های بزرگ 
خارجــی که در داخــل ایران آزادانــه فعالیت 
می کننــد و برای فروش کاالی خارجی خود و 
جلوگیری از فروش کاالهای داخلی به انواع و 
اقســام ترفندها متوسل شوند، محدودیت هایی 
قائل شــود. یکی از آفت هــای اصلی اقتصاد 
مقاومتی همین نماینده ها هســتند که آزادانه 
در داخل کشــور تردد می کنند وعمدتًا با آلوده 

نمــودن معــدودی از کارشناســان و 
مدیــران دولتی بــر علیه تولید ملــی فعالیت 

می کنند، دفتر و دستک دارند و تابلو نصب 
می کنند کــه اینجا مرکــز جلوگیری از 

فروش کاالهای داخلی است.
به اعتقــاد نگارنــده، بودجه ی کشــور 
که از ســوی دولت محترم ارائه شــده است، 
باید برگردانده شــود و مطابــق اهداف اقتصاد 
مقاومتی بازنگری و اصالح و سپس ابالغ شود.

اصالح نرخ ارز
متاســفانه دولت ها بنا به مالحظاتی که 
داشــته اند، نرخ ارز را با تزریق دالرهای نفتی 
بطور مصنوعی پایین نگه داشته اند و این یکی 
از دالیل عمده ی ارزانتر نشــان دادن کاالی 
خارجی و ســرازیری ســیل آســای کاالهای 
خارجی به داخل کشــور و ورشکستگی صنایع 
داخلی و بیکاری جوانان بوده است که عوارض 

مصیبت بار آن بر همه روشن است.
حیف و میــل ارزهای خارجــی بقدری 
وحشتناک بوده است که دولت برای طرحهای 
عمرانی اســتراتژیک خود با کمبود ارز مواجه 
شده و اخیراً برای اجرای فاز ۱۱ عسلویه اعالم 
شــده چون دالر نداریم، باید فاینانسور خارجی 
بیاوریم، یعنی اینکه اواًل کار داخلی را بفروشیم، 
ثانیًا شــرایط اســتثماری پیمانکار خارجی را 
بپذیریم و شــرکتهای بزرگ پیمانکاری داخلی 
که طی سالهای گذشته کار یاد گرفته اند بیکار 
شــده از هم بپاشــند و خارجی ها دوباره وارد 
شــوند. بسیار الزم و ضروری است که نرخ ارز 
در حد توان اقتصادی کشور باشد و دولت برای 
پایین نگه داشــتن آن از دالرهای نفتی کمک 
نگیرد، نرخ ارز به حــدی باال برود که واردات 
کاال بــه صرفه نبوده و بر عکس صادرات کاال 
صرف داشــته باشــد، این اقدام برای اقتصاد 
مقاومتی از ضرورتهای بســیار اساســی است. 
دولت های ما در طور ســالهای گذشته هرگز 
نخواســته اند برای اصالح اقتصاد بیمار کشور 
دارو تجویر کنند، زیرا دارو تلخ اســت و ممکن 
است به مذاق مردم خوش نیاید به همین دلیل 
بجای دارو، شیرینی و شکالت تجویز می کنند 

و حال این بیمار روز به روز بدتر می شود.
یکی دیگر از اقدامات اساســی در جهت 

اقتصاد مقاومتی برداشتن موانع تولید است.
متاســفانه مردم به امر تولید رغبت نشان 
نمی دهند، اصطالحی که امروزه زیاد شــینده 
می شود این اســت که کسی که تولید می کند 
یا عاشــق اســت یا دیوانه، یکی از دالیل این 
نوع طــرز فکر در جامعه این اســت که تولید 
کننده ی داخلی فاقد احترام و امنیت است. من 
شــنیده ام که در کشورهای آسیای شرقی مثل 
کره و ژاپن تولید کننــدگان را افرادی مقدس 
به شــمار می آورند و به آنان فوق العاده احترام 
می گذارنــد. آن ها معتقدند کــه تولیدکنندگان 
ایجاد کار و اشتغال می کنند، برای جامعه رفاه 
و امنیــت می آورند، بنابر ایــن محترم و حتی 

مقدس هستند.
متاســفانه در کشــورمان در حال حاضر 
موضــوع غیر از این اســت. تولیدکنندگان در 
جامعــه ما دارای جایگاه خــوب و قابل احترام 
نیســتند. نگاهــی بــه فیلم ها و ســریالهای 
ســالهای پیش نشــان می دهد کــه عوامل 
تولیــد و پیمانکاران معتبر و بــزرگ به جای 
اینکه آدمهایی ســختکوش، مســئول، متعهد 
و کارآفرین معرفی شــوند عمومًا آنها را افراد 
خالفکار و گناهکار و بی دین و بی مســئولیت 
و کسانی که دارای خانواده های از هم پاشیده 
هســتند به تصویر می کشند. با این تصویر بد، 
مردم کمتر به امر تولید رغبت نشــان می دهند 
و این موضوعی اســت که باید اصالح شود و 
از تمامی تولیدکنندگان اعاده ی حیثیت شود تا 
مردم به امر تولید رغبت نشــان دهند. اصالح 
قوانین مالیاتی و بیمه و قوانین بانکی و قوانین 
کار که خود یکی از عوامل ضد تولید در کشور 

هستند بسیار الزامی است.
کیفیت:

یکی از راههــای عملی ترغیب مردم به 
مصرف کاالی داخلــی و جلوگیری از مصرف 
کاالی خارجــی باال بــردن کیفیت کاالهای 
تولید داخل اســت، لذا الزم است در این راستا 
هم اقدامات عملی انجام گیرد. یکی از عوامل 
باالبرنده کیفیــت کاالها، وجود متخصصان و 
هنرمندان با سواد اســت.اواًل باید کاری کنیم 
کــه متخصصان و هنرمنــدان داخلی درداخل 
کشــور احساس امنیت کند و رفاه داشته باشند 
و به خارج از کشــور کوچ نکننــد. ثانیًا برای 
جــذب متخصصان که از کشــور رفته اند و در 
کشــورهای بیگانه آواره هســتند، برنامه های 
درست و منطقی بریزیم. قانون جدیدی باید در 
جهت جلوگیــری از خروج به  اصطالح مغزها 
و جذب مغزهای خارجی وضع شود. ایجاد هر 
نوع مزاحمت بیجا برای جوانان به هر شکل آن 
خالف اهداف اقتصاد مقاومتی اســت و تالش 
برای جذب متخصصان ایرانی مقیم خارج یک 
الزام اســت. با حضور متخصصــان خوب و با 
کیفیت می توان کاالی با کیفیت تولید کرد. بر 
ایــن مبنا، با وجود هنرمندان خوب و با کفایت 
می توان فیلم و سریال و برنامه های با کیفیت 

تولید کرد.

پس هر قانونی که به امر مهاجرت بطور 
کلــی جوانان کمک می کنــد، قانونی مغایر با 
اهداف اقتصاد و مقاومتی اســت و در نقطه ی 
مقابل این امر اســت. خالصــه اینکه اقتصاد 
مقاومتــی امروز نه فقط یک شــعار ملی بلکه 

یک الزام حیاتی است 
مســئله ی مرگ و زندگی اســت و اگر 
می خواهیم که مرفه و شاد، در امنیت و آسوده 
زندگی کنیم و از یک کشــور در حال توســعه 
به یک کشور توســعه یافته تبدیل شویم. اگر 
می خواهیم هر روز روزی ســه بار قلدران بین 
المللــی ما را تهدید نکنند و از گزینه های روی 
میز و زیر میز ما را نترســانند. اگر می خواهیم 
میلیاردها دالر اموال مردممان را آمریکایها در 
روز روشــن در کمال وقاحت زورگیری نکنند. 
اگر می خواهیم تمام بیکاران از ســطح شــهر 
جمع شوند و این ترافیک مصیبت بار شهرها از 
بین برود. اگر می خواهیم به آسمان آبی برسیم 
و از شر هوای آلوده و ریزگردها خالص شویم. 
اگر می خواهیم دیگر در خیابانها و شهرهایمان 
تریلرهای حامــل اراذل و اوباش را به نمایش 
نگذارنــد. اگر می خواهیم دیگر شــاهد صحنه 
اعدام جوانان زورگیر در خیابانهای شــهرمان 
نباشــیم. اگر می خواهیم از دســت این تورم 
کمرشکن خالص شویم. اگر می خواهیم سطح 
شــهر پر از جوانان دختر و پسر دم بخت که به 
دلیل بیکاری و گرانی  نمی توانند ازدواج کنند 
و مثل بشــکه ی باروت در خیابانها سرگردان 
هســتند و امنیــت جامعه را تهدیــد  می کنند 
نباشــد، باید اقتصاد مقاومتــی را نه فقط یک 
شعار معمولی بلکه یک اصل مقدس بشماریم 
و تمام هدف گیری های اقتصادی و سیاســی 
و بودجه ی کل کشــور در این راســتا تنظیم و 

اجرا شود.
کشــور ما دارای امکانــات بالقوه تبدیل 
شــدن به یک ابــر قدرت بــزرگ را دارد و با 
اقتصاد مقاومتی براحتی به آن  می رسیم، ولی 
اگر این موضوع را جــدی نگیریم و برای آن 
اقدامات بسیار جدی به عمل نیاوریم، غرب به 
دنبال آن است بالیی را که بر سر عراق، سوریه 
و لیبی آورده یعنی شــهر به شــهر، خیابان به 
خیابان، کوچه به کوچه و خانه به خانه با خاک 
یکســان کرده و تمام ملــت را آواره و بیچاره 
کرده اســت بر ســر ملت ما بیــاورد. بنابراین 

انتخاب با خود ما است.

طبیعی است اگر اقتصاد 

مقاومتی عملی شود و اقتصاد 

ما از درآمدهای نفتی رها 

شود، دیگر مجبور نیستیم نفت 

۱٠٠٠ دالری را با التماس به 

5٠ دالر بفروشیم

باید با وضع قوانین مناسب 

گمرکی، هزینه های واردات 

کاالی خارجی را تا آنجا باال 

برد که تولیدات داخلی به 

راحتی توان رقابت با آنها را 

داشته باشند

برای مدیران دولتی که 

کاالهای تولید داخل مصرف 

می کنند، تشویق ها و پاداشهای 

خوب و جدی داده شود تا آنها 

برای مصرف کاالی داخلی 

تشویق شده و بیشتر رغبت 

نشان دهند

مالیات فروشگاهها و شرکتهایی 

که کاالی خارجی وارد 

می کنند، باید چندین برابر 

شرکتها و فروشگاههایی باشد 

که کاالی ایرانی می فروشند

اصالح قوانین مالیاتی و بیمه 

و قوانین بانکی و قوانین کار 

که خود یکی از عوامل ضد 

تولید در کشور هستند، بسیار 

الزامی است
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بهداشت و 
درمان

اجرای طرح کاهش بیماری های مزمن با همکاری خانواده ها

تقدم پیشگیری بر درمان
برنامه ریزی بهداشت و درمان  براســاس 
صنعت نفت بوشــهر و خارگ، ســالمت خانواده محور در 
دستور کار است، یعنی خانواده ها درگیر درمان بیماری های 

مزمن مانند دیابت، فشار خون هستند.
مرضیه میهن دوست، رئیس پزشک خانواده بهداشت و 
درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در گفت و گو با خبرنگار 
هفته نامه مشــعل گفت: در شــهر جم دو کلینیک پزشک 
خانواده تندگویان و توحید با یکدیگر ادغام شــده اند و اکنون 
نزدیک به هفــت هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشــش دارد و 
شهرک پردیس که برای خانواده های نفت و پتروشیمی است، 

حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر را پوشش می دهد.
وی افزود: خدمات پزشــک خانواده به صورت شــبانه 
روزی در بخش اورژانس ارائه می شود، خدمات دیگری چون 
مامایی، پایش رشد و دندانپزشکی را در نوبت صبح روزهای 
غیــر تعطیل و متخصص اطفال را نیز در روزهای تعطیل در 
کلینیک پردیس داریم و در کلینیک تندگویان نیز متخصص 

اطفال، همه روزه غیر از تعطیالت حضور دارد.
به گفته وی، براســاس برنامه ریزی بهداشت و درمان 
صنعت نفت بوشهر و خارگ، سالمت خانواده محور در دستور 
کار اســت، یعنی خانواده ها درگیر درمان بیماری های مزمن 
مانند دیابت، فشــار خون و ... هستند که تعداد افراد مبتال رو 

به افزایش است.
رئیس پزشــک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت 
بوشهر و خارگ ادامه داد: با رعایت بهداشت عمومی می توان 

از بیماری های شایع، بخصوص در فصل مدارس جلوگیری 
کرد؛ اما چون خدمات بهداشت عمومی به صورت رایگان ارائه 
می شود، خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد و در طوالنی مدت به 

بیماری های مزمن تبدیل می شود.
میهن دوست به کمبود فضا اشاره و اظهار کرد: کلینیک 
پزشک خانواده پردیس در دفتر یک مدرسه تأسیس شده، از 
این رو از نظر فضای محیطی با کمبودهایی مواجه هســتیم 
طبق برنامه ریزی ها مهرماه امسال، یک درمانگاه مناسب در 
اختیارمان قرار گیرد تا از این طریق، مشکل فضای فیزیکی 
برطرف شود و  هر روز متخصص داخلی و اطفال در درمانگاه 

حضور داشته باشد.
گیســو تاج زاده سرپرســتار درمانگاه خانواده پردیس 
خدمات کلینیک را مختص ســاکنین شهرک عنوان کرد و 
گفت: خدمات اورژانســی و پزشــک خانواده در ســه دسته 
بزرگســال )والدین(، 8 تا ۱8 ســال )نوجوانان( و زیر 8 سال 
)کودکان( ارائه می شود، همچنین خدمات ابتدایی دندانپزشکی 
در این کلینیک انجام می شــود. به گفتــه تاج زاده، بیمارانی 
که نیاز به درمان بیشــتر دارند، به نزدیکترین محیط درمانی 

اعزام می شوند
سرپرستار درمانگاه خانواده پردیس به کمبود نیرو اشاره 
کرد و افزود: کلینیکشــبانه روزی است و در سه نوبت صبح، 
عصر و شــب خدمات ارائه می دهد و در هر شــیفت باید دو 
پرستار حضور داشته باشــند؛ اما اکنون در شیفت شب یک 

پزشک و پرستار حضور دارند.

مریم رحیمی، مسؤول داروخانه درمانگاه پزشک خانواده 
پردیس تعداد مراجعه کنندگان را متغییر عنوان کرد و گفت: 
با شــروع فصل گرما و تعطیلی مدارس، بیشتر خانواده ها به 
ســفر می روند، به همین دلیل از خرداد ماه تا مرداد ماه تعداد 
کم است؛ اما در فصل پاییز و زمستان روزانه ۱2۰ تا ۱۵۰ نفر 

مراجعه کننده داریم.
شناسایی بیماری خاموش

ســعید لطفی، رئیس ســالمت کار بهداشت و درمان 
صنعت نفت بوشــهر و خارگ به عملیاتی بودن منطقه اشاره 
کرد و ادامــه داد: حدود ۱۵ هزار نیرو، تحت پوشــش طب 
صنعتــی در این منطقه فعالیت می کنند که باید همه ســاله 
برای انجام معاینه دوره ای، به درمانگاه های بهداشت و درمان 
صنعت نفت بوشهر و خارگ مراجعه کنند.وی افزود: هر سال 
فهرست افراد واجد شرایط معاینه از طریق امور اداری و منابع 
انسانی شــرکت های منطقه در اختیار بهداشت و درمان قرار 
می گیرد که پس از فراخوان و با همکاری HSE، بر اســاس 

یک برنامه منظم روزانه تحت معاینه قرار می گیرند.
رئیس ســالمت کار بهداشــت و درمان صنعت نفت 
بوشهر و خارگ اظهار کرد: طب صنعتی، ماهیت پیشگیرانه 
دارد و از طریق آن بیماری های ناشی از شغل و بیماری های 
مزمن غیر واگیر مانند دیابت و فشارخون باال که عمدتاً فاقد 
عالئم واضح هستند، شناسایی و برای درمان به متخصصان 

مربوطه ارجاع می شوند.
لطفی در ادامه به بیماری های شایع در میان کارکنان 

اشاره کرد و گفت: عمده ترین بیماری های این منطقه در رده 
بیماری های مزمن غیر واگیر شامل اضافه وزن، چاقی، چربی 
خون باال، دیابت و فشار خون است، این بیماری ها غیر شغلی 
بوده و درمان آن عالوه بر آموزش، اطالع رســانی فردی و 

مشاوره تغذیه، به میزان همکاری فرد بستگی دارد.
وی بیان کرد: شیوع بسیاری از این بیماری ها در منطقه، 
از متوسط کشوری پایین تر است، در زمینه بیماری های شغلی 
نیز می توان به شایع ترین آنها یعنی کاهش شنوایی ناشی از 

تماس با سر و صدا اشاره کرد.
 رئیس ســالمت کار بهداشــت و درمان صنعت نفت 
بوشــهر و خارگ افزود: علت کاهش شنوایی شغلی، کار در 
محیط شــلوغ و با سر و صدای باالســت. عمده ترین روش 
کاهش ســر و صدا، فرایندهای مهندسی است، ضمن اینکه 
فرایند بررسی تغییر شغل کارکنانی که به بیماری شغلی مبتال 
شده اند، در کمیسیون پزشکی منطقه و در نهایت کمیسیون 
پزشکی عالی نفت انجام می شود و در صورت تأیید، شغل فرد 

به طور موقت یا دائمی تغییر می کند.
افزایش تعداد اتاق های عمل

ناصر ذهبی، مسؤول اتاق عمل بیمارستان توحید جم با 
اشاره به تعداد باالی عمل جراحی عمومی و زنان گفت: هر 
ماه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ عمل در ســه دسته بیماران سرپایی، 
الکتیو  و  اورژانسی انجام می گیرد که شامل جراحی عمومی، 
جراحی زنان، ارتوپدی و ایان تی )گوش و حلق و بینی( است.

به گفته وی، بیماران به دو دسته شرکتی و غیر شرکتی تقسیم 
می شوند که تعداد بیماران غیر شرکتی بیشتر است و بر اساس 
قراردادهایی که با شرکت های بیمه داریم، طبق تعرفه از آنها 

هزینه دریافت می شود.
ذهبی در ادامه به کمبودهای اتاق عمل اشــاره کرد و 
گفت: با توجه به اینکه جراح عمومی، زنان و ارتوپد همیشه در 
منطقه حضور دارند، تعداد اتاق های عمل کم است که برای 
رفع این مشکل در طرح توسعه، تعداد آنها بیشتر خواهد شد.

تولد ۱400 نوزاد
علی عبا، مدیر پرستاری بیمارستان توحید جم با تاکید 
کسب رتبه یک بیمارستانی گفت: طی چهار سال گذشته در 
بیمارستان، کنترل عفونت بیماران بستری را پایش می کنیم، 
به این صورتی یک هفته بعد از عمل با زیر گروه های زنان، 
ارتوپدی و جراحی تماس گرفته می شــود تا وضعیت آنها را 
پیگیری کنیــم، ضمن آنکه نظارت بر سیســتم های اعتبار 
بخشی بیمارســتانی را نیز داریم که طی چند سال گذشته، 
رتبه یک بیمارستانی را کسب کرده ایم و جزو بیمارستان های 
معتبر در اســتان بوشهر هســتیم،وی افزود: در سال ۹۶ در 
ترویج زایمان طبیعی پیشــگام بوده ایم و از آن سال تاکنون 
۱4۰۰ نوزاد به این شــیوه به دنیا آمده است.مدیر پرستاری 
بیمارستان توحید جم ادامه داد: »مسؤولیت ۱۱۵ شهرک نفتی 
نیز به عهده ماست و در این زمینه، یک پایگاه اورژانس داریم 
که به تکنیســین اورژانس و راننده آمبوالنس مجهز است و 
در صورت نیاز در انتقال بین بیمارســتانی بیماران نیز کمک 
می کند.«عبا، به کمبود نیروی انســانی در واحد پرســتاری 
اشــاره کرد و گفت: به دلیل نداشتن امکانات NICU و برخی 
جراحی های قلبی، بیماران به استان بوشهر فرستاده می شوند، 
ضمن اینکه با یکی از بیمارستان های استان فارس جهت ارائه 

خدمات به بیماران سوختگی هماهنگی شده است.

برای نخستين بار عمل جراحی ديسک کمر با ليزر در بندر ماهشهر انجام شد
 برای نخستین بار در بندر ماهشهر عمل جراحی 
دیســک کمر با لیزر توسط دکتر »امیر آذرهمایون«  متخصص و 
جراح مغز و اعصاب در بیمارستان صنایع پتروشیمی انجام شد.

ایــن متخصص و جراح دیســک و ســتون فقرات در 

گفت وگو با خبرنگار خورنا اظهار کرد: این عمل جراحی بدون 
بی هوشــی، برش پوســت و خونریزی انجام می شود و بیمار 
بالفاصله پس از عمل می تواند به فعالیت های عادی خود ادامه 
دهد.دکتر امیر آذرهمایون افزود: این عمل جراحی طی حدود 

۱۵ دقیقه و به صورت ســرپایی و از طریق ســوزنی که وارد 
فضای دیسک می شود، صورت می گیرد.وی خاطرنشان کرد: 
این نوع عمل جراحی عوارض جراحی باز را نداشــته و بیمار 
پس از عمل هیچ نیازی به اســتراحت مطلق ندارد و می تواند 

به فعالیت عادی خود بازگردد.این متخصص و جراح دیسک و 
ستون فقرات متذکر شد: کاندیداهای انجام این عمل جراحی 
پیش از این به تهران و سایر شهرها مراجعه می کردند و برای 
نخســتین بار اســت که این نوع عمل در بندر ماهشهر انجام 

می شــود.آذرهمایون در پایان اضافه کــرد: اگر این نوع عمل 
جراحی به مردم منطقه شناســانده شــود گام بسیار مهمی در 
راستای کاهش هزینه ها و بهبود خدمت رسانی به شهروندان و 

بیماران برداشته خواهد شد.

News

NIDC Drills 28 Oil Wells in Q1
The National Iranian Drilling Company (NIDC) 
successfully spudded 28 oil and gas wells over 
the first three months of the current calendar 
year, which began on March 21.
The deputy managing director of NIDC, 
Mohammad Ale Khamis, said 13 of the wells 
were development/appraisal wells and the rest 
were workovers.He also stated that 19 of the 
wells were in the fields operated by the National 
Iranian South Oil Company (NISOC), 2 were 
ordered by the Central Iranian Oil Fields Com-
pany, two by the Iranian Offshore Oil Company, 
two by the Petroleum Engineering and Develop-
ment Company (PEDEC), and 3 were spudded 
in the form of projects.During the three months, 
36,960 meters of wells were drilled, he added, 
saying that 14 NIDC rigs were currently operat-
ing in the country. 

Agreeing on OPEC
-non-OPEC Cooperation 

Prolongs Meeting
«Assessing how to institutionalize OPEC and 
non-OPEC cooperation» is the main reason for 
the prolonged meeting of the OPEC ministerial 
meeting behind closed doors. This issue which 
has been considered by experts over the past 
several months still has ambiguities that have 
caused the Iranian petroleum minister to be the 
serious and main opposer of this plan,» sources 
said.The 176th OPEC meeting is still continuing 
behind closed doors after nearly 4 hours.

OPEC Ministers Agree to Extend Output Cut Deal
Iranian Minister of Petroleum 
Bijan Zangeneh said Iran approved 
of an OPEC statement to extend 
the OPEC+ agreement to cut the 

group›s total output by 1,200,000 
bpd as well as the OPEC-non-
OPEC Cooperation Charter.
OPEC oil and energy ministers met 

in Vienna on Monday to extend 
the producer group’s output cut 
deal by 800,000 bpd.Non-OPEC 
producers are to meet later on 

Tuesday to decide on extension of 
their commitment to the deal by 
cutting their crude oil output by 
400,000 bpd.

OIL

Hendijan Platforms almost Complete

Iran Oil Refining Capacity to Reach 2.4 mbd by March

Topside of Salman Offshore Fields being Readied for Loading

Construction of platforms 7 and 8 of 
Hendijan offshore oilfield has made 
90 percent progress.
According to the Iranian Offshore 
Oil Company (IOOC), the platforms 
are being built at Bandar Abbas Yard 

of ISOICO and each have made 90 
percent progress.The structures entail 
4.5 kilometers of 12-inch sea flow 
lines and seabed cables as much as 
26 kilometers.So far, the topside of 
the platforms is yet to be completed 

before they are ready for installation.
The Hendijan Field is located in the 
north-west section of the Persian 
Gulf, 10km north-east of Bahregansar 
platform.Iranian Offshore Oil Com-
pany (IOOC) has a plan to carry out 

early production of northern Hendijan 
oil field (HD6 ONSHORE) project. 
This plan will include installations 
of an unmanned New Oil Gathering 
Platform and a Wellhead area with all 
necessary equipment and flow lines.

Plans are under way to bring Iran’s oil 
refining capacity to 2.4 million barrels 
per day by the end of the current Ira-
nian calendar year to March 20, 2020.
Alireza Sadiqabadi, the CEO of the 
National Iranian Oil Refining and 

Distribution Company (NIORDC), 
said the country’s crude oil and gas 
condensate refining capacity currently 
stood at 2.15 million barrels per day.
According to NIORDC, the official 
said the refining capacity of the coun-

try stood at 1.55 mbd in 2017 while it 
was currently at 2.15 mbd which was 
still growing and would reach 2.4 mbd 
by the end of the current calendar 
year.“Given our planning, 850,000 
barrels of the oil and gas condensate 

which were banned from entering 
international markets were consumed 
domestically,” he added.The official 
said that such policies were being 
used to counter the impact of the US 
sanctions on Iran’s oil industry.

The topside of Platform S1 of Sala-
man joint oilfield is being prepared 
for laoding to its designated offshore 
spot in the Persian Gulf.The 1000-ton 

structure is now being built at Khor-
ramshahr Yard and is now 97 percent 
complete.Currently, the platforms A20 
and A21 of Abouzar Field are also 

being constructed in the yard.The yard 
is currently house to several work-
shops for building offshore platforms 
for Abouzar, Salman and Forouzan 

oilfields.The jackets and seabed pipes 
of S1 platform of Salman oilfield have 
been installed already and the topiside 
will also be installed soon.
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ایدرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در افتتاحیه دومین دوره MBA معدن و صنایع معدنی سازمان مدیریت صنعتی:

دانش افزایی مزیت بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی است

دومین دوره MBA معدن و صنایع 
معدنی سازمان مدیریت صنعتی با حضور محمد 
باقر عالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران افتتاح شد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
مدیریــت صنعتــی، محمدباقرعالــی در این 
مراسم، ضمن ابراز خشنودی از حضور در جمع 
دانشجویان دوره MBA معدن و صنایع معدنی 

ســازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت که با 
اهمیت بخش معدن ، حدود و ثغور و مصائب 

این حوزه آشنایی کامل دارد.
 معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
ضمن تاکید بر نیاز حوزه معدن به برخی دانش 
های غیرمهندسی در طی چرخه عمر معدن از 
مرحله مطالعاتــی تا مرحله بازیابی، گفت: من 
در تجربه کاری خود با برخی از سرفصل هایی 
که در این دوره ارائه گردیده، سروکار داشته ام 

و تاکید می کنم که این دوره و دانشــی که از 
آن منتج می شود در یک فاصله زمانی کوتاه 

اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد.
رئیس هیات عامل ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایع ایران خاطرنشــان کرد: این 
دوره فرصتی برای دانشجویان است تا قدری 
از روزمره فاصله گرفته و در زندگی و کار خود 

توسعه یابند.
محمدباقــر عالی افزود: نقش ســازمان 
مدیریــت صنعتی و یکی از ماموریت های آن 
توســعه ظرفیت مدیریت در حــوزه صنعت و 
معدن کشور است که از طریق مهارت افزایی 

و آموزش آن را ایفا می نماید.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت با 
تاکید بر نقش دانــش آموختگان این دوره در 
توســعه بخش معدن و صنایــع معدنی اظهار 
داشت: توسعه هر بخش، مجموع توسعه افراد 
است و باید این توسعه به دیگران تسری یابد.
وی در پایان ســخنان خود خاطرنشان 
کرد: این دوره هــا با حضور بخش خصوصی 
شکل گرفته و موید این نکته است که دانش 
افزایی مزیت این بخــش در رقابت با بخش 

دولتی است. 
بنا بــه این گــزارش، در این مراســم 
ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل ســازمان 
مدیریــت صنعتی نیز ضمن قدردانی از حضور 
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
هیات عامل ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران در این مراسم، درخصوص توجه 
اسناد باالدستی به معدن، اهداف ترسیم شده  
بخش معدن و صنایع معدنی  در ســند چشم 
انداز ۱4۰4 را شــامل »افزایــش بهره وری، 
بازسازی و نوســازی معادن« ، »رشد تولید و 
ارتقــای کیفیت محصوالت« ، »بهبود فضای 
کسب  وکار« ، »توسعه پژوهش های کاربردی 
« و »توســعه صنایع دانش بنیــان و ارتقای 

فناوری« عنوان نمود.
کیانی بختیاری، افزود: در برنامه ششــم 
توســعه برای بخش معدن رشــد متوســط 

اقتصادی 8/ 8 درصدی در نظر گرفته شــده 
است که به گفته متولیان بخش معدن، نیازمند 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری مســتقیم   2۵۰

خارجی است. 
مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی  
ضمن برشمردن اهداف کلی بخش معدن در 
برنامه ششم توســعه شامل۱- توسعه سرمایه 
گذاری2- توســعه زیرســاخت و فناوری در 
حوزه اکتشــاف و اســتخراج معدنی۳- ارتقاء 
و بهره وری4- برداشــت صیانتــی از معادن 
با رعایت الزامات زیســت محیطی و افزایش 
رقابت پذیری ۵- تکمیــل زنجیره ارزش در 
معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای 
کســب و کار، در خصوص ضرورت بازنگری 
سیاست های کالن در حوزه معدن تاکید کرد: 
با گذشت زمان، به دلیل تغییرات بوجود آمده، 
استراتژی رویارویی کشــورها با مسائل تغییر 
می کنــد و همچنین مفاهیــم جدیدی در این 

حوزه به وجود می آید.
کیانی بختیاری آموزش مدیریت در حوزه 
معدن را یکی از اقدامات متصور برای دستیابی 
به اهداف ترســیم شده در برنامه ششم توسعه 
برای بخش معدن )رشد متوسط اقتصادی 8/ 
8 ( و رســیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در 
منطقه عنوان نمود و افزود: ســازمان مدیریت 
صنعتی با درک نیاز مدیران و شــناخت کافي 
از دوره های MBA  موجود در دانشــگاه ها و 
موسسات آموزشــی کشور؛ اقدام به طراحی و 

اجرای دوره هاي MBA  نموده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در 
خصــوص دوره MBA معدن و صنایع معدنی 
افزود: ایــن دوره در پي پرورش مدیران حوزه 
معدن و صنایع معدنی کشــور  به منظور ارتقا 
بهــره وري این بخــش از صنعت و حضوری 

موفق در عرصه های بین المللی مي باشد.
کیانی بختیاری در جمعبندی ســخنان 
خود اظهار داشــت: توسعه بخش معدن منجر 
به توسعه ســایر بخش های صنعتی و باعث 
ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور می شود. 

همچنین توسعه صنایع معدنی صادرتگرا یکی 
از راهکارهای مهم تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتــی و اتکا به صادرات غیر نفتی 
است.عالوه بر این توسعه صنایع معدنی منجر 
به توســعه مناطق کم برخوردار در کشور می 

شود.
وی در پایــان تاکید نمود که توســعه 
صنایــع معدنی نیازمند بــه آموزش مدیران و 

متخصصان در تراز جهانی است.

در بخش دیگری از این مراسم، حسین 
قنواتی مدیرعامل شــرکت زمین کاوان زمان 
ضمــن قدردانی از ســازمان مدیریت صنعتی 
 MBA و شــرکت هایی که در برگزاری دوره
معــدن و صنایع معدنی مســاعدت کرده اند 
از اســتقبال بخــش خصوصی بــرای حضور 
در این دوره تشــکر نمود و ابــراز امیدواری 
 کرد کــه بخش دولتی نیز چنیــن رویکردی

 اتخاذ نماید.

تفاهم نامه همکاری ميان سازمان مديريت صنعتی و موسسه 
چشم انداز مديريت تراز جهانی

هم افزايي مجموعه هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
براي برگزاري نمايشگاه ساخت داخل و رونق توليد 

انعقاد تفاهم نامه ميان سازمان مديريت صنعتی و 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

در دیدار دکتــر ابوالفضل کیانی 
صنعتی  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  بختیاری، 
و حمیدرضا امیری مقدم، رئیس موسسه چشم 
انداز مدیریت تراز جهانی، طرفین در خصوص 
همــکاری در زمینه های مشــاوره، آموزش و 
تحقیق در ســطوح داخلی و بین المللی تفاهم 

نامه همکاری منعقد کردند.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
مدیریت صنعتی، در این دیدار، کیانی بختیاری 
با اشــاره بــه رویکردهای ســازمان مدیریت 
صنعتی در ادوار مختلف به بیان توانمندی های 
سازمان در دوره جدید پرداخت و اظهار داشت: 
نخستین رویکرد سازمان در دوره جدید، ایفای 
نقش های حاکمیتی، تعریف فعالیت های مساله 
محــور، تعامل دســتگاه های اجرایی با هدف 
کمک به دولت برای تحقق برنامه های توسعه 
کشور اســت.وی دیگر رویکرد جدید سازمان 
مدیریت صنعتی را تدوین و توسعه آموزش های 
کاربردی معتبر در سطوح بین الملی و همسو 
با صنایع هدف، عارضه یابی، آســیب شناسی 

بنگاه ها و ایجاد کلینیک های صنعتی به منظور 
انسانی،  منابع  اصالح ســاختارهای مدیریت، 
مالــی و کســب و کار بنگاه ها عنــوان نمود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین 
بر » توســعه تعامالت بیــن المللی و پرورش 
مدیــران جهان تراز »، »نــوآوری درمدیریت 
دانش«، »مســئولیت اجتماعــی بنگاه ها«، » 
توسعه شــبکه نمایندگی های ســازمان« و... 
بعنــوان دیگر رویکردهای ســازمان مدیریت 

صنعتی تاکید نمود.

دکتــر کیانــی بختیــاری در خصوص 
دوره های پــرورش مدیران در تــراز جهانی 
یادآور شد: هدف این دوره ها، پرورش و توسعه 
حرفه ای مدیران بنگاه های کشــور براســاس 
شایستگی های مورد نیاز جهت هدایت بنگاه ها 
در تراز جهانی اســت، به گونه ای که قادر به 
ایجاد و توسعه کســب و کار با استانداردهای 
جهانی بــوده و در بازارهای رقابتی امروز قادر 
به تعامالت بین المللی با دنیا باشــند. در این 
جلســه حمیدرضا امیری مقدم، رئیس موسسه 

چشــم انداز مدیریت تراز جهانــی نیز ضمن 
معرفی فعالیت های این موسسه، پیشنهاد کرد 
ســازمان مدیریت صنعتی با توجه به سوابق، 
ظرفیــت و فعالیت هــای طوالنــی مدت در 
حوزه های آموزش و مشــاوره، با توسعه شبکه 
در کشــورهای همسایه  نمایندگی های خود، 
نیز نمایندگی ایجاد نماید. در پایان این جلسه 
طرفین ضمن امضا و مبادلــه تفاهم نامه، بر 
همــکاری در پروژه های ملــی و بین المللی 

تاکید نمودند.

 با عنایت به فرمایشــات مقام معظم با رهبری)مد 
ظله العالی( و ابراز خرسندی معظم له در خصوص اقدام اخیر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعالم فهرست نیازهای این بخش 
و تصریح و تاکید ایشان برای حل مسائل مذکور، از طریق انعکاس 
نیازهای بخش صنعت  به دانشــگاه ها و مراکــز دانش بنیان با 
هدف رفع این نیازها ، نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید به همت 
وزارت صنعت معدن و تجارت و با محوریت ســازمان گســترش 

و نوســازي صنایع ایران و ســایر مجموعه هاي تابعه وزارتخانه 
مذکور برگزار مي شــود. زمان برگزاري  این نمایشگاه از تاریخ 2۷ 
تیرماه سال جاری به مدت 4 روز  و محل برگزاري نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اســالمی ایران خواهد بود.در طول برگزاري 
نمایشــگاه تفاهم نامه هاي همــکاري و مذاکرات دو و چند گانه 
میان طرفین تقاضا در گروه هاي صنعت خودرو و قطعات آن، لوازم 
خانگي، صنایع معدني، صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، اطالعات 

، مخابــرات و صنایع دریایي و طرفین عرضه نظیر دانشــگاهها 
و مراکز پژوهشــي، شرکت هاي دانش بنیان، ســرمایه گذاران، 
کارآفرینــان و صندوق ها و ســاختارهاي حمایتي و ... به کمک 
واسط هاي فناوري و صنعتي )بروکرهای حرفه ای(صورت خواهد 
گرفت. عالقمندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر در 
 خصوص حضور در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید به نشانی

 www.tavaniran.idro.ir  مراجعه فرمایند.

دکتــر  دیــدار  در 
ابوالفضل کیانــی بختیاری مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی و منوچهر 
منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های 
معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  فضایی، 
ریاســت جمهوری،  فناوری  و  علمی 
توسعه  بمنظور  تفاهم نامه ای  طرفین 

همه جانبه همکاری ها منعقد کردند.
به گزارش دانــش نفت به نقل 
از روابــط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتــی، در این دیــدار، دکتر کیانی 
بختیاری با اشاره به راه اندازی کارگروه 
حمــل و نقل پیشــرفته در ســازمان 
مدیریت صنعتی، انعقاد این تفاهم نامه 
را در جهــت اســتفاده از ظرفیت های 
مشــترک و همــکاری در زمینه های 
آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای عنوان 
نمــود. مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتی بــا برشــمردن ظرفیت هایی 
همچــون »توانمندی های ســازمان 
مدیریت صنعتی در حوزه مشــاوره«، 
»انتشارات و چاپ کتاب با موضوعات 
روز مدیریت«، »جلب سرمایه گذار«، 
»پروژه های مشــارکتی بــا ایدرو«، » 
جلســات تخصصی خانــه مدیران«، 
»مرکز همایش های سازمان«، »حوزه 
اســتارتاپ ها« و همچنین تشــکیل 

کارگروه ســاخت داخل در ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران و 
همکاری سازمان مدیریت صنعتی در 
این طرح، اظهار داشت: به هم رسانی 
بخــش صنعت و دانشــگاه از وظایف 
ســازمان مدیریت صنعتی اســت که 
مرحلــه اول آن را در خصوص خودرو 
انجام می دهیــم و ایــن تفاهم نامه 
را بــرای همــکاری در زمینه های یاد 
شــده منعقد خواهیم کرد. دکتر کیانی 
بختیاری خاطرنشــان کرد که سازمان 
مدیریــت صنعتی آمادگــی دارد تا در 
زمینه هــای مطالعاتــی، عارضه یابی، 
سیاست ســازی، ارتباط با دانشگاه ها و 
جلب همراهی های خارجی از تعامالت 
گســترده داخلی و بین المللی خود در 
خصوص همکاری هــا بهره ببرد. وی 
ایــن همکاری ها  در خصوص  افزود: 
امکان تطابق ایده هــای بین المللی با 
داخل وجود دارد که ســازمان مدیریت 
صنعتی آماده انجام آن است. مدیرعامل 
سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد با 
تصمیم گیــری، تمرکز و جذب حامی 
موضوعــات همکاری را پیش خواهیم 
برد. در این جلســه، منوچهر منطقی، 
رئیــس مرکز ملــی فضایــی نیز در 
خصوص این تفاهم نامه اظهار داشت: 
در بخش حمل و نقل پیشــرفته مثل 

مترو و اتوبوس های برقی در حال 
کار هســتیم. عالوه بــر این در زمینه 
هوشمندســازی در بنادر و کشتیرانی 
پروژه هایی را آغاز کرده ایم. دبیر ستاد 
توسعه فناوری های فضایی، حمل ونقل 
پیشــرفته معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، تاکید کرد: در زمینه 
از حوزه های وسیع  هوشمندسازی که 
اســت باید مطالعات را گسترده تر کرد 
و خروجــی آن را در اطالعات به کار 
گرفــت. وی اعالم آمادگــی کرد که 
رویدادها و سمینارهای داخلی و خارجی 
فناوری هــای فضایی، حمــل و نقل 
پیشــرفته در سازمان مدیریت صنعتی 
بعنوان کانون ایــن همکاری صورت 
پذیــرد. در پایان این جلســه طرفین 
تفاهــم نامه همکاری را امضا و مبادله 

نمودند.

دکتر منوچهر منطقی: در 
بخش حمل و نقل پیشرفته 
مثل مترو و اتوبوس های 

برقی در حال کار هستیم. 
عالوه بر این در زمینه 

هوشمندسازی در بنادر و 
کشتیرانی پروژه هایی را 

آغاز کرده ایم

دکتر کیانی بختیاری: 
سازمان مدیریت صنعتی 

آمادگی دارد تا در 
زمینه های مطالعاتی، 

عارضه یابی، سیاست سازی، 
ارتباط با دانشگاه ها و جلب 

همراهی های خارجی از 
تعامالت گسترده داخلی و 

بین المللی خود در خصوص 
همکاری ها بهره ببرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاه

تا پایان تیرماه؛

حداقل یک بار با کارت سوخت شخصی 
سوخت گیری کنید

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران طی توضیحاتی به 
دارندگان کارت هوشمند ســوخت توصیه کرد که حداقل تا پایان تیرماه 

یک بار با کارت سوخت شخصی خود سوخت گیری کنند.
در متن این توضیحات آمده اســت: »نظر بــه اجرای مصوبات 
دولت و مجلس شــورای اســالمی و با توجه به برنامه عرضه بنزین 
با اســتفاده از کارت هوشمند ســوخت از 2۰ مرداد ماه امسال، روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران توصیه می کند، 
به منظور کســب اطمینان از صحت عملکرد کارت ســوخت، مالکان 
تمامی خودروها و موتورســیکلت ها تا پایــان تیرماه حداقل یک بار از 
کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت بروز هر گونه مشکل 
احتمالی، به آدرس سایت wwww.niopdc.ir مراجعه کنند.« به تازگی 
نیز امیر وکیل زاده - مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- از الزام اســتفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ 2۰ مردادماه خبر 
داد و به ایســنا گفت: این طرح را با هدف جلوگیری از سوءاســتفاده و 
مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد.وی با تاکید به اینکه باید 
فرهنگ اســتفاده از کارت سوخت شــخصی در جامعه نهادینه شود، 
اظهار کرد: بخشی از قاچاق سوخت به دلیل سوءاستفاده از کارت های 
شــخصی دیگران است.وی افزود: کارت سوخت هر فردی باید توسط 
همان فرد و در همان شــهری که زندگی می کند، مورد اســتفاده قرار 
گیرد؛ در غیر این صورت سوءاســتفاده هایی را شاهد خواهیم بود و این 
یک منطق اســت که گفته می شود هر کســی از کار سوخت خودش 

استفاده کند، به رونق و اقتصاد کشور کمک کرده است.
کارت سوخت، تابلو ورود ممنوع قاچاقچیان

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح 
کرد: این وظیفه همه افراد اســت تا این کار را انجام دهند چراکه این 
مســاله کمک شــایانی به اقتصاد می کند و از این که یارانه ای که مال 
مردم و کشــور است از مسیر درست خارج شــود، جلوگیری می کند. 
بنابراین توصیه می کنم که همه از کارت سوخت شخصی خود استفاده 
کنند و اصرار ما نیز تنها جلوگیری از سوءاستفاده است. وکیل زاده ابراز 
کرد: در همین راســتا از مردم درخواســت کردیم تا از 2۰ مردادماه در 
جایگاه ها از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند و امیدواریم 
که با این کار بتوانیم در این حوزه ساماندهی بیش تری را انجام دهیم.

افرادی که کارت سوخت خود را گم کردند، چه کنند؟
طبق آخرین اطالعیه شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آن 
دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده 
و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
نســبت به درج اطالعات خود در ســامانه دولت همراه اقدام و با طی 
کردن فرایند الزم، شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، 
نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس 
ثبت نام انجام شده قبلی، صادر می شود و توسط شرکت پست جمهوری 
اســالمی ایران به آنها تحویل داده خواهد شد. این هموطنان، هزینه 
صدور کارت ســوخت المثنی را برابر تعرفه مصــوب، هنگام دریافت 
کارت به مأموران شــرکت پســت جمهوری اســالمی ایران پرداخت 
خواهند کرد. هم چنین اگر عده ای از شــهروندان که کارت هوشــمند 
ســوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان قبلی نســبت به ثبت نام از 
طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر 
پلیس +۱۰ یا سامانه دولت همراه )به ترتیبی که متعاقبًا اعالم می شود( 

برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

حمایت نمایندگان مجلس از ساخت پتروپاالیشگاه ها
بی اثرکردن  اصولی  راهکار 
تحریم های نفتی، تغییر زمین بازی از خام 
فروشی به ســمت ساخت پتروپاالیشگاه 
و صــادرات فرآورده هــای نفتی اســت 
ونمایندگان مجلــس از تصویب و اجرای 

این طرح حمایت می کنند.
قبــل از اعمال تحریم های نفتی از 
مجموع ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام تولید 
شــده از میادین نفت کشور ۱.۷ میلیون 
بشکه )معادل 42 درصد( در داخل کشور 
به عنوان خوراک واحدهای پاالیشگاهی 
مورد استفاده قرار می گرفت و 2.2 میلیون 
بشکه باقی مانده بصورت خام به خارج از 
کشور صادر می شد. اتفاقًا دلیل اثرگذاری 
تحریم های نفتی نیــز اتکا بودجه دولت 
بر درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت 
اســت. بنابراین کارشناسان معتقدند که 
تحریم های  تأثیر  اصولی کاهش  راهکار 
نفتی، تغییر زمین بازی از خام فروشــی 
به سمت ســاخت پتروپاالیشگاه و تولید 
و صادرات فرآورده های نفتی اســت. در 
این راســتا، کمیســیون انرژی مجلس 
در پاییــز ۱۳۹۷ طرحــی را بــا عنوان 
»احداث پتروپاالیشــگاه ها با استفاده از 
ســرمایه گذاری مردمی و روش »تنفس 
خوراک« تنظیم کرده بود که یکشــنبه 
هفته گذشته در دستور کار صحن علنی 
مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب 
شــد. ایده طرح مذکور برای حل مشکل 
پروژه ها، جذب سرمایه های  مالی  تأمین 
خرد و نیمه خرد مردمی با اعطای مشوق 
اقتصادی تنفس خوراک به ســهامداران 

است.
برنامــه ریــزی بــرای ســاخت 
پتروپاالیشگاه و تولید فرآورده های نفتی

در این راستا، شهاب الدین بی مقدار، 
عضو کمیســیون امــور داخلی مجلس 
در گفتگــو با خبرنگار مهر، با اشــاره به 
ضرورت توســعه صنایع پاالیشی کشور 
گفت: توســعه پاالیشــگاه ها و صادرات 
مشــتقات نفتی هم باعث اشــتغال زایی 

می شود و هم تحریم های نفتی را کاهش 
دهد. بازار فرآورده های نفتی نســبت به 
بازار نفت گســترده تر اســت و اگر برای 
فروش نفت خام ۱۰ مشتری وجود داشته 
باشد؛ می توانیم فرآورده را به ۱۰۰ کشور 
صادر کنیم و قابل تحریم نیســت. وی 
ادامــه داد: فروش فرآورده برخالف نفت 
خام که فقط با نفتکش قابل انتقال است، 
به صورت خط لوله و با استفاده از کشتی 
و کامیون نیز امکان پذیر بوده و در نتیجه 
فرآیند شناســایی آن برای آمریکا خیلی 
دشوار است. طبق گفته عضو کمیسیون 
امور داخلی مجلس، ما باید برای ساخت 
پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه و تولید بنزین 
و فرآورده های نفتــی برنامه ریزی کنیم. 
توســعه صنایع پایین دستی صنعت نفت 
یکی از ضروریات کشــور اســت. دولت 
می تواند برای جذب سرمایه های مردمی 
به ساخت پاالیشــگاه، مردم را سهامدار 

کند.
ناتوانی آمریکا در ایجاد سد راه برای 

صادرات فرآورده های نفتی
همچنین ســعید باســتانی، عضو 
مجلس  معــادن  و  کمیســیون صنایع 

شــورای اســالمی در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر، با اشــاره بــه طرح 
مجلــس برای ســاخت پاالیشــگاه با 
از ســرمایه های مردمی گفت:  استفاده 
پتروپاالیشــی  ظرفیت  »افزایش  طرح 
مردمی«  ســرمایه های  از  اســتفاده  با 
طرح خوبی اســت از ایــن نظر که به 
پاالیشگاهی  پایین دســتی  محصوالت 
همه دنیا محتاج هستند. تعدد مشتریان 
فرآورده هــای نفتی و گســتردگی بازار 
فرآورده باعث می شود که آمریکا نتواند 

در این حــوزه برای ما محدودیت ایجاد 
کند و حتی اگر خود ایران هم بازاریابی 
نکنــد خود خریداران به ما درخواســت 
می دهنــد. وی افزود: در بحث صادرات 
نفت خــام چون تعــداد معــدودی از 
پاالیشــگاه های خارجی خریدار نفت ما 
هستند و ســاختار پاالیشگاه خود را بر 
اســاس نفت ما تعبیه کردند؛ در صورت 
تحریم نمی توانیم به پاالیشگاه دیگری 
نفت بفروشیم و خریداران سنتی ما نیز 
تحریم هســتند. این موضوع در بحث 
صادرات فراورده صادق نیســت. عضو 
مجلس  معــادن  و  کمیســیون صنایع 
ادامه داد: ما باید ظرفیت پاالیشــگاهی 
و ذخیره ســازی نفت خــام خودمان را 
افزایش دهیــم. یکی از کارهای مغفول 
مانده، عدم ایجاد منابع ذخیره سازی نفت 
خام اســت. یعنی ما در شرایط فعلی که 
نفت خام کشور تحریم است، نه ظرفیت 
پاالیشــی داریم که نفت را به فرآورده 
تبدیــل کنیم و نه منابع ذخیره ســازی 
نفت داریم تا نفت مان را ذخیره کنیم و 
با بستن چاه هایمان به آنها آسیب نزنیم. 
به گفته باستانی، می توان مشکل تأمین 

مالی ساخت واحدهای پتروپاالیشی را از 
طریق مشارکت عمومی مردم حل کرد. 
به طوری که مشــوق اقتصادی گذاشته 
شود تا مردم ســرمایه خود را وارد این 

بازار کنند و سود ببرند.
چگونه بخش خصوصی را به ساخت 

پاالیشگاه تشویق کنیم؟
عضو  دســتجردی،  کامران  حسن 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی نیزدر گفتگو با خبرنگار 
مهــر درباره ضرورت صــادرات فرآورده 
برای مقابله بــا تحریم های نفتی آمریکا 
گفت: ســاخت پتروپاالیشگاه کار بسیار 
ضروری است اما متأســفانه دولت تا به 
حــال از این قضیه غفلت کرده اســت. 
پتروپاالیشگاه قطعًا  از ســاخت  مجلس 
ادامه داد: توســعه  حمایت می کند. وی 
صنایع پاالیشــی عالوه بر ایجاد ارزش 
افزوده، اشتغال زایی و کارآفرینی می کند. 
ما می توانیم با اعطای تسهیالت، بخش 
خصوصی را به ساخت پاالیشگاه تشویق 
کنیــم. البتــه دولت بایــد در این حوزه 
موانع را از ســر راه مردم بردارد و برای 
به ثمر نشستن ساخت این واحدها اراده 
داشته باشد. ما هرچقدر به سمت ساخت 
پتروپاالیشگاه و صادرات فرآورده حرکت 
کنیم در مســیر بی اثر کردن تحریم گام 
برداشته ایم. به گزارش خبرنگار مهر، در 
حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا در 
حوزه ساخت و توسعه پتروپاالیشگاه ها و 
تبدیل نفت خام به فرآورده و ایجاد ارزش 
برنامه ریزی های کالنی می کنند.  افزوده 
در این راستا حتی کشوری مانند سنگاپور 
که فاقد منابع نفت و گاز اســت، با 4۵.8 
میلیارد دالر صادرات، جایگاه سوم را در 
فراورده های  صادرکننده  کشورهای  بین 
نفتی دارد. این در حالی اســت که ایران 
به عنوان نخســتین دارنده منابع نفت و 
گاز قابل اســتحصال جهان اما در زمینه 
صــادرات فرآورده های نفتی، در بین ۱۵ 

کشور اول قرار دارد.

آيا زنگنه واقعاً با ساخت پااليشگاه مخالف است؟
بیژن نامــدار زنگنه، وزیر نفت، 
این روزها تحت فشــار شدید منتقدان است و 
یکی از انتقادهای قدیمی از او این اســت که 
زنگنه مخالف ساخت پاالیشگاه در کشور است.

بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
ایرنا، منتقدان زنگنــه، وزیر نفت می گویند 
مخالفت او با ســاخت پاالیشــگاه، سبب 
وابستگی ایران به واردات بنزین و در نتیجه 
وابستگی شده اســت. برای مثال، روزنامه 
جوان به تازگی در نقد زنگنه نوشــته است: 
»اگر در صدارت ۱4 ســاله وزیر نفت، پنج 
ستاره  پاالیشگاه  ظرفیت  به  پتروپاالیشگاه 
خلیج فارس ساخته شــده بود، االن اصاًل 
امریکا قابلیت تحریم نفتی ایران را نداشت. 
چه کســی از 2۰ ســال پیــش تاکنون با 
اما  کرده است؟!«  مخالفت  پاالیشگاه سازی 
آیا این ادعا درســت است؟ اگر واقعًا زنگنه 
با پاالیشگاه سازی مخالف است، چه دلیلی 

برای کار خود دارد؟
زنگنه در مصاحبه ای خــود به تکرار 
تأکید کرده که مخالف ســاخت پاالیشگاه 
نیســت، اما برای ســاخت پاالیشگاه چند 

معذوریت دارد:
۱. معذوریت نخســت قانون است. او 
در یک مصاحبــه مطبوعاتی در بهمن ماه 
سال گذشــته، گفته اســت: »من دشمن 
پاالیشگاه ســازی نیســتم، قانــون ما را از 
پاالیشگاه ســازی منــع کــرده و واگذاری 
پاالیشگاه ها نیز به همین دلیل انجام شد«. 
اما چرا زنگنه طی ســال های ۷۶ تا 84 که 
وزیــر نفت بود و هنوز سیاســت های کلی 
اصل 44 در مورد خصوصی سازی تصویب 

نشده بود، پاالیشگاهی نساخت؟
2. وزیر نفت در ۱۰ مرداد ۱۳84 یعنی 

روز ماقبل آخر پایــان دولت اصالحات، در 
جمع خبرنــگاران در این خصوص توضیح 
داده اســت: »خیلی ها امروز بحث می کنند 
که چرا پاالیشگاه نســاختید، اما نمی دانند 
که پاالیشگاه سازی تا یک سال و نیم پیش 
اصاًل اقتصادی نبود. نه تنها ما نساختیم که 
در کل دنیا هم پاالیشــگاهی ساخته نشد. 
االن هم که مجلس اجازه ساخت و توسعه 
پاالیشــگاه ها را داده به شــرط اقتصادی 
بــودن طرح کرده اســت. دوســتان خوب 
شــعار می دهند، اما مصوبه شان مشروط به 
اقتصادی بودن است که باید سرمایه گذاری 
از محل خــود طرح بازپرداخت شــود. آن 
وقت وزیر بیچــاره را گیر می آورند که چرا 
پاالیشگاه نساختید؟ خوب اقتصادی نبوده«.
اما اســتدالل وزیر بــرای اقتصادی 
نبودن، چیســت؟ شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده هــای نفتی در یک گزارش 
در سال ۱۳84، به تفصیل در این خصوص 
صحبت کرده اســت: »ساخت پاالیشگاه تا 
اواســط 8۳ با توجه به قیمــت پایین نفت 
خام و فــرآورده توجیه اقتصادی نداشــت، 
زیرا برای تولید روزانه ۵ میلیون لیتر بنزین، 
پاالیشــگاه 2۰۰ هزار بشــکه ای مورد نیاز 

بــود و اگر قرار بود تمام واردات در کشــور 
تولیــد و جبران شــود، الزم به احداث پنج 
میلیون  یک  کاهش صادرات  پاالیشــگاه، 
بشــکه ای نفت خام و کاهــش 2۰ میلیارد 

دالری از درآمد کشور بودیم«.
البته قیمت پایین نفت خام به عنوان 
خوراک پاالیشگاه، دست کم برای صاحبان 
پاالیشــگاه، یک نعمت است، اما باید توجه 
داشت قیمت پایین فرآورده یا بنزین سبب 
می شــود باز هم این طرح توجیه اقتصادی 
خود را از دســت بدهد و بخش خصوصی 
رغبتی برای حضور در آن نداشــته باشــد 
)طبق قیمت های یک هفته پیش، میانگین 
قیمــت بنزین در جهان ۱.۱۱ دالر اســت 
یعنــی بیش از ۱۵ هــزار تومــان، اما اگر 
پاالیشگر داخلی داشــتیم، باید بنزین را به 
قیمت هزار تومان بفروشد و دولت است که 
باید مابه التفاوت را به پاالیشــگر خصوصی 

بپردازد(.
۳. در عین حال باید در نظر داشــت 
که زنگنــه، اگرچــه در دوره اصالحات در 
زمینه پاالیشــگاه فعالیتی نکــرده، اما در 

زمینه پتروشــیمی در پــارس جنوبی فعال 
بــوده اســت و بنابراین، چســباندن انگی 
با  به زنگنــه مطابق  مثل »خام فــروش« 
واقعیت تاریخی نیســت. در عین حال، در 
همین دوره و بر اساس مصوبه سال ۱۳8۰ 
مجلس شــورای اســالمی بود کــه پروژه 
بهینه سازی پاالیشگاه های قدیمی آغاز شد 
تا با کاهش سهم نفت کوره از سبد پاالیشی 
پاالیشگاه ها، سهم بنزین افزایش پیدا کند.

4. نکته دیگر در مورد نظر زنگنه برای 
پاالیشگاه سازی این است که او معتقد است 
ساخت  سنگین  فوق  پاالیشــگاه های  باید 
که البته به ســرمایه گذاری باالیی نیاز دارد 
و بخش خصوصی قدرتمندی باید پای آن 
بایستد. به این ســخنان او در مرداد ۱۳۹2 
و ابتدای دولت روحانــی توجه کنید: »من 
هیچ وقت مخالف ساخت پاالیشگاه نبوده ام 
و حتی پاالیشگاه خلیج فارس در زمان من 
ساخته شد. قرار بود ساخت پاالیشگاه های 
فوق ســنگین نیز در زمان من اجرایی شود 
و این بحثی اســت که به اشتباه از قول من 
مطرح شده و من با پاالیشگاه با هر شکل و 

نوعی که دارای ارزش تولیدی است، 
مخالفتی ندارم، اما می گویم پاالیشــگاهی 
باید ساخته شــود که توجیه اقتصادی دارد 
و پاالیشگاهی که در زمان من ساخته شد، 
این توجیه را داشــت. هم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فــارس و هم پاالیشــگاه های فوق 

سنگین توجیه اقتصادی دارد«.
۵. قیمــت پاییــن فرآورده هایی مثل 
بنزین و منع قانونــی، دو دلیل مهم زنگنه 
برای پاالیشــگاه نســاختن بوده است، اما 
او در عــوض این کار، پروژه بهینه ســازی 
پاالیشــگاه ها را کلیــد زده و در ضمــن با 
خلیج  ستاره  مثل  پاالیشــگاه هایی  ساخت 
فــارس هم موافــق بوده و بــه آن کمک 
کرده اســت. البته ممکن اســت زنگنه نیز 
در نظر خود و نیز در اســتدالل هایش برای 
مخالفت با ساخت برخی از پاالیشگاه ها در 
زمان های مشخصی اشتباه داشته باشد، اما 
صرف گفتن این جمله که زنگنه با ساخت 
پاالیشگاه مخالف است، بیش از اینکه یک 

مسئله فنی باشد، یک انگ سیاسی است.

کارشناسان معتقدند که 
راهکار اصولی کاهش 
تأثیر تحریم های نفتی، 

تغییر زمین بازی از خام 
فروشی به سمت ساخت 
پتروپاالیشگاه و تولید و 
صادرات فرآورده های 

نفتی است

نگاه تحليلی

قیمت پایین فرآورده هایی 

مثل بنزین و منع قانونی، 

دو دلیل مهم زنگنه برای 

پاالیشگاه نساختن بوده است، 

اما او در عوض این کار، پروژه 

بهینه سازی پاالیشگاه ها را 

کلید زده و در ضمن با ساخت 

پاالیشگاه هایی مثل ستاره 

خلیج فارس هم موافق بوده و 

به آن کمک کرده است

صرف گفتن این جمله که 

زنگنه با ساخت پاالیشگاه 

مخالف است، بیش از 

اینکه یک مسئله فنی 

باشد، یک انگ سیاسی 

است

با همکاری دانشگاه صنعت نفت؛

شیوه نامه اولویت بندی خطوط لوله شرکت نفت 
فالت قاره تدوین شد

 Prioritizing and( نخستین شیوه نامه جامع و بومی اولویت بندی
Criticality Ranking( خطوط لوله شــرکت نفت فالت قــاره ایران با همکاری 
دانشگاه صنعت نفت به منظور استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله 

PIMS تدوین و اجرایی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از دانشــگاه صنعــت نفت، اولویت بندی 
خطوط لوله شــرکت فالت قاره با هدف اجرای بازرسی و تعمیرات بر مبنای 
ریسک RBI به منظور تمرکز تخصیص اعتبارات موجود در این حوزه به خطوط 
لوله بحرانی و همچنین بر مبنای ســطح ریســک هر خط لوله و تأثیر آن بر 
سطح ریسک کلی عملیاتی شرکت انجام شده است. بر این اساس، در ادبیات 
سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی ها )AIMS( تدوین و اجرای این شیوه نامه 
نخستین و پایه ای ترین گام برای استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط 
لوله )PIMS( محسوب می شود. همچنین این شیوه نامه حاصل پروژه صنعتی 
- پژوهشــی میان شرکت نفت فالت قاره و دانشگاه صنعت نفت بوده است. 
پروژه پس از تشکیل کمیته PIMS در شرکت نفت فالت قاره ایران در تیرماه 
سال گذشته و توجه به برنامه ریزی برای استقرار نظام یکپارچگی خطوط لوله 
به عنوان نخســتین محصول این کمیته با همکاری شرکت نفت فالت قاره 
ایران و دانشگاه صنعت نفت در راستای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه و صرفًا 
با اتکا به توان داخلی هر دو مجموعه و متناسب با نیازهای اجرایی و عملیاتی 
شــرکت نفت فالت قاره ایران انجام شده است. در راستای انجام این پروژه 
بیش از هزار و ۱۰۰ نفر ســاعت کار مطالعاتی و کارشناســی انجام شده که 
بیش از ۵۰ درصد آن به جلســات کارشناسی منظم و هدفمند مشترک میان 
گروه اجرایی پروژه از دانشــگاه صنعت نفت و اعضای کمیته PIMS شرکت 
نفت فالت قاره ایران در دو سطح کارشناسی و مدیریتی اختصاص داده شده 
که در سوابق پروژه های صنعتی - پژوهشی میان صنعت و دانشگاه کم نظیر 
بوده اســت. گام بعدی در راستای اســتقرار مدیریت یکپارچگی خطوط لوله، 
اولویت بندی تمام خطوط لوله درون میدانی و صادراتی شــرکت نفت فالت 
قاره ایران بر اساس شیوه نامه تدوین شده بود که این گام نیز با همکاری گروه 

اجرایی دانشگاه صنعت نفت آغاز شده است.
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گفتمان

نماینده پیشین ایران در اوپک مطرح کرد؛

شرط اول موفقیت اینستکس
کنونی، شــاید  در شــرایط  نفت  فروش 
مهم ترین مســاله سیاســت خارجی و سیاست داخلی 
ایران باشــد. هر چند که برخی از منابع داخلی معتقدند 
دولت ایران هنوز روزانه بیش از ۱ میلیون بشــکه نفت 
می فروشد، ولی کاهش فروش رسمی نفت ایران از زمان 
آغــاز تحریم های دولت ترامپ، آن قدر بوده اســت که 
ایران به خروج تدریجی از برجام راغب شود. راه اندازی 
سازوکار مالی موسوم به اینستکس، شاید آخرین تالش 
اتحادیۀ اروپا بــرای ممانعت از خروج ایران از برجام در 
اثر کاهش صادرات نفت باشــد. متــن زیر گفت وگویی 
اســت با محمدعلی خطیبی، نمایندۀ پیشــین ایران در 
اوپک، دربارۀ مساله فروش نفت. آقای خطیبی در دوران 
فعالیت در وزارت نفت، مدیر امور بین الملل شــرکت ملی 
نفت و در واقع مســئول فروش نفت ایران و نیز مدیر کل 
اوپک وزارت نفت بوده و در شــهریور ۱۳۹2 بازنشسته 

شده است.
جناب خطیبی، دربارۀ میزان کاهش صادرات نفت ایران  ��

در اثر تحریم های آمریکا، ارقام متفاوتی ذکر می شود. طبق 
آخرین اخبار منابع غربی، فروش رسمی نفت ایران به 300 

هزار بشکه در روز رسیده است. آیا این رقم صحت دارد؟
-منابع غیر رســمی، که عمدتًا منابع خارجی اند، 
آمارهایی را ارائه می کنند ولــی این آمارها با آمارهای 
رسمی قابل مقایسه نیســت. مقامات رسمی هم اخیراً 
آماری اعــالم نکرده اند و من هم اطالعی ندارم که ما 

روزانه چند بشکه نفت صادر می کنیم.
وزارت نفت، رقم 300 هزار بشکه را تکذیب کرده و ضمناً  ��

گفته است رقم دقیق فروش نفت را اعالم نمی کند. چرا؟
-بــه هر حال ما در جنگ اقتصــادی قرار داریم. 
حفظ اســرار هم یکی از اصول جنگی است. در چنین 
شرایطی شاید درست هم نباشــد که وزارت نفت آمار 

دقیق فروش نفت ایران را اعالم کند.
اگر رقم دقیق صادرات نفت ما اعالم شــود، ممکن است  ��

دولت آمریکا تالش کند همین رقم را هم پایین تر بیاورد؟
-به هر حال دشمن از هر اطالعاتی که در اختیار 
داشته باشد علیه ما استفاده خواهد کرد. بنابراین طبیعی 
است که وزارت نفت آمار و ارقامی را که می تواند مورد 

سوءاستفاده دشمنان واقع شود، اعالم نکند.
خطیبی: تحریم های ترامپ سخت تر از تحریم های 
اوباما نیست/ درگیری نظامی لزوماً قیمت نفت را 

افزایش نمی دهد
اخیراً نمایندۀ شــهر دامغان در مجلس شــورای 
اسالمی، در مصاحبه با عصر ایران گفت که ایران روزانه 
یک ونیم میلیون بشــکه نفت می فروشد ولی این فروش 
رســمی نیســت. به نظرتان فروش غیر رسمی نفت ما، 
االن باالی ۱ میلیون بشــکه در روز است یا زیر ۱ میلیون 

بشکه؟
-نماینــدۀ دامغان حتمًا دالیلی بــرای طرح این 
رقم داشــته اند. نمایندۀ مجلس هم جزو مقامات رسمی 
کشور محسوب می شــود و البد این نماینده شواهد و 
دالیلی داشته. من نمی توانم چنین ادعایی بکنم. انسان 
بایــد بتواند از اعداد و ارقامی کــه مطرح می کند دفاع 
کند. ولی اگر یک مقام رسمی حرفی را مطرح می کند، 
قطعًا حرفش پشتوانه ای دارد. مثاًل رئیس بانک مرکزی 
روز چهارشــنبه فرمودند صادرات نفتی ما نه تنها روند 
کاهشی نداشــته، بلکه روند افزایشی هم داشته. آقای 
همتی رئیس بانک مرکزی اند و حرفشان کد می شود و 
حتمًا حرفش شــواهد و پشتوانه ای دارد. ولی من چنین 

ارقامی را در اختیار ندارم.
خود شــما هم پارسال در مصاحبه ای فرموده بودید ما در  ��

بدترین حالت 1 میلیون بشکه نفت را می توانیم صادر کنیم.
-من این حرف را با توجــه به تحریم های قبلی 
بیان کردم. در آن دوره بنده مسئول فروش نفت ایران 
بودم و ما با تحریم های سنگین تراز امروز مواجه بودیم 
ولی صــادرات نفت ما زیر ۱ میلیون بشــکه نبود. من 
با اســتناد به صــادرات آن دوره، گفتــم این دوره هم 
می توانیم حداقل روزی ۱ میلیون بشکه نفت بفروشیم.

منظورتان تحریم های دولت اوباماست؟ ��
بله. تحریم سال های ۹۱ و ۹2 شمسی.

چرا تحریم های دولت ترامپ ســخت تر از تحریم های  ��
دولت اوباما نیست؟

-چون االن فقط آمریکا ما را تحریم کرده ولی آن 
موقع اجماعی علیه ایران پدید آمده بود. یعنی ســازمان 
ملل، شورای امنیت، اروپا و بسیاری کشورهای دیگر در 

آن تحریم ها مشارکت داشتند.
ولی ظاهراً نتیجه کار یکســان بوده. یعنی آن بار دیگران  ��

داوطلبانه مشــارکت داشتند در تحریم ما، این بار مجبورند 
به تحریم ما تن بدهند. یا شــاید هم برخی کشــورها دیگر 
رســماً نفت ما را نمی خرند ولی به صورت غیر رســمی هنوز 

خریدار نفت ما هستند. بله؟
-به هر حال کشورها در این قضیه حاضر نیستند 

هزینه هــای تحریم ما را بپردازند. بنابراین ما باید برای 
مشــتری هایمان اطمینان خاطر ایجاد کنیم و ریسک 
قضیه را بپذیریم. اینکه انتظار داشــته باشــیم علیرغم 
دشواری شرایط، یک شــرکت خارجی بیاید نفت ما را 
بخرد و هزینۀ تحریم را بپردازد، انتظار معقولی نیست. 
ما باید مشــتری هایمان را مجاب کنیم که بابت خرید 
نفت ما، هیچ جریمــه ای نخواهند پرداخت. اگر بتوانیم 
چنیــن کاری کنیم، فکر کنم خریــد نفت ما همچنان 

ادامه داشته باشد.
آقای زنگنه اخیراً گفت آمریکا در تحریم به هوشــمندی  ��

شــیطانی رسیده اســت. از این حرف چنین برمی آید که، 
برخــالف نظر شــما، تحریم های این دوره ســخت تر از 

تحریم های دورۀ اوباماست.
-نه، در دورۀ اوباما اتحادیۀ اروپا هم ما را تحریم 
کــرده بــود و ما حتی اگــر نفتمــان را مجانی هم به 
اروپایی ها می دادیم، آن ها نفت ما را نمی خریدند. یعنی 

حاضر نبودند حتی یک قطره نفت از ایران بخرند.
بعضی کشورها هم استناد می کردند به عضویتشان 
در ســازمان ملل و مصوبات شورای امنیت علیه ما و به 
همین دلیل نفــت ما را نمی خریدند. در هر صورت من 
نمی خواهم بگویم شــرایط فعلی ما شرایط خوبی است. 
حرفم این است که تحریم های قبلی شرایط دشوارتری 
ایجــاد کرده بود و ما االن باید تالش بیشــتری کنیم 

برای افزایش درآمد نفتی مان.
معاون وزیر خارجه روســیه اخیــراً گفت ما حاضریم به  ��

ایــران کمک کنیم برای فروش نفت. این کمک دقیقاً به چه 
شکل می تواند باشد؟

-روســیه می تواند نفت ما را در سیستم اقتصادی 
خودش و کشــورهای هم پیمانش مصرف کند. طبیعتًا 
این سیستم اقتصادی می تواند صادرات بیشتری داشته 
باشد. اگر روســیه نفت ما را در پاالیشگاه های خودش 
مصرف کند، نفت ما وارد بازارهای بین المللی نمی شود؛ 
در سیستم داخلی روسیه و اقمار روسیه مصرف می شود 
و به این ترتیب روســیه می تواند نفت بیشتری مصرف 
کند. در این صورت، روسیه می تواند نفت بیشتری صادر 
کند؛ چراکه بخشی از نیاز پاالیشگاه هایش را با نفت ما 
تأمین می کند. الزمۀ این کار، مذاکره و توافق با روسیه 
اســت. در پیش گرفتن چنین راهی، هیچ مشکلی هم 

برای هیچ کشوری ایجاد نمی کند.
پس کشــورهای صادرکنندۀ نفت می توانند در صادرات  ��

نفت به ما کمک کنند؟
-بلــه؛ چنیــن دولت هایی به جــای اینکه نفت 
خودشــان را در داخل کشورشان مصرف کنند، نفت ما 
را مصرف می کنند و نفت خودشان را به مقدار بیشتری 
)نسبت به قبل( صادر می کنند. البته این تنها راه ممکن 
نیســت. راه های دیگری هم وجــود دارد که باید روی 
آن هــا کار کرد. ما از وقتی که زمزمۀ تحریم های فعلی 
مطرح شــد، باید برای مقابله با آن هــا برنامه ریزی و 
رایزنی می کردیم و با کشــورهای خارجی به توافقاتی 

می رسیدیم.
مطابق توضیح شــما، کمک روسیه به ایران در صادرات  ��

نفت به این معنا نیست که روسیه بشکه های نفت ما را بخرد 
و به کشورهای دیگر بفروشد.

-البته اگر روســیه یا هر کشور دیگری نفت ما را 

بخــرد، مالک نفت خریداری شــده اســت و اگر 
بخواهد این نفت را به کشــور دیگری بفروشــد و سود 
ببرد، می تواند این کار را بکند. اگر هم بخواهد، نفتی را 
که از ما خریده در داخل کشور خودش مصرف می کند.
نحوۀ اســتفاده روسیه از نفتی که از ایران خریده، 
قاعدتــًا به صالح و مصلحت خودش برمی گردد. به هر 
حال من فکر می کنم اگر روســیه یا هر کشور دیگری 
بتواند در این زمینه به ما کمک کند، طبیعتًا ما باید از این 
کمک استقبال کنیم و با مذاکره و توافق، زمینۀ اجرایی 
این کمک را فراهم کنیم. همچنین نباید فراموش کنیم 
که تحریم ها در آغاز سفت و سخت اند ولی مدتی که از 
آن ها بگذرد، به تدریج تا حدی رنگ می بازند. این نکته 
را خود تحریم کنندگان هم می دانند. یعنی تحریم ها کم 
و بیش ُشل می شوند و تحریم شونده هم راه هایی برای 
عبور از تحریم ها پیدا می کند. یکی از دالیلی که اوباما 
در صدد بود توافق هسته ای با ایران زودتر منعقد شود، 
همین بود که احســاس می کرد تحریم ها به تدریج در 

حال از دست دادن اثر اولیه شان هستند.
قبل از آغاز تحریم های اخیر دولت ترامپ، آمار متفاوتی  ��

از فــروش روزانه نفت ایران مطرح بود. از 2 میلیون و 300 
هزار تا 2 میلیون و 700 هزار بشکه. اگر رقم 2 ونیم میلیون 
را مبنا قرار دهیم، االن که روســیه می خواهد به ما کمک کند 
بــرای فروش نفت مان، چه مقدار از ایــن رقم را می تواند 

پوشش دهد؟
-آمارهای متفاوت دربارۀ صادرات بستگی دارد به 
تعریــف صادرات نفت. آمار صــادرات نفت خام جدا از 
صــادرات میعانات نفتی و نیز نفت کوره اســت. رقم 2 
میلیون و ۷۰۰ یا 2 میلیون و 8۰۰ هزار بشکه، همۀ این 
موارد را شــامل می شود. ولی نفت خام در آن زمان در 

حد همان 2 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادر می شد.
حاال شــما همین 2 میلیون و 300 هزار بشــکه را در نظر  ��

بگیرید. کمک روســیه به ایران در فروش نفت، چه مقدار از 
این رقم را پوشش می دهد؟

-فکر نمی کنم روســیه بتواند تمــام این رقم را 
پوشــش دهد. به هر حال ظرفیت عملیاتی روسیه هم 
ظرفیت محدودی اســت و احتمــااًل از رقم های پایین 
شروع می شود و به رقم های باالتر می رسد. به نظرم در 

مراحل اولیه از یک رقم پایین شروع می شود.
این رقم پایین تقریباً یعنی چقدر؟ ��

-ممکن اســت از ۱۰۰ یا 2۰۰ هزار بشکه در روز 
شروع شود و به تدریج چند برابر شود.

اگر روسیه از این طریق به ایران کمک کند، آیا نفت ایران  ��
را به قیمت بازار می خرد یا زیر قیمت بازار؟

-قیمت نفت مشــخص است، ولی در این شرایط 
خریــد نفت ما هزینه دارد. چنانکه گفتم، ما نباید انتظار 
داشــته باشــیم هزینه خرید نفت ما را خریدار بپردازد. 
ما باید مشــوق هایی هم برای فــروش نفتمان در نظر 
بگیریم. اسم این کار را هم نباید ارزان فروشی گذاشت.

در این شــرایط نفت مــا را تقریباً چقدر زیر قیمت بازار  ��
می خرند؟

-گاهی ما می توانیم فقط با پرداخت هزینۀ حمل، 
معاملــه را انجام دهیم. یا مثــاًل هزینۀ حمل و بیمه را 
متقبل شویم. گاهی تقبل هزینه های خریدار در این حد، 
جواب می دهد ولی گاهی هم ممکن است جواب ندهد.

االن قیمت هر بشکه نفت اوپک حدود 65 دالر است. در  ��
شــرایط فعلی، ما هر بشــکه نفت را چنــد دالر می توانیم 

بفروشیم؟
-هیچ کشــوری به قیمت اوپک نمی فروشــد؛ 
به قیمت رســمی خودش می فروشد. این قیمت های 
رسمی هم ماهیانه  اند و اعالم می شوند. در این شرایط 
اگر خریدار نفت ما دچار هزینۀ اضافی شــود، ما باید 
آن را در نظر بگیریم و از قیمت رســمی نفت خودمان 

کم کنیم.
حاال به صورت تقریبی بفرمایید که چقدر از این 65 دالر  ��

کم می شود؟ مثاًل هر بشکه را باید 50 دالر بفروشیم؟
-نه، خرید نفت ما این قدر هم دیگر هزینه ندارد. 
با احتساب ریسک و هزینۀ احتمالی خریدار، حدود چند 
دالر از قیمت هر بشکه نفت ما کم می شود. قاعدتًا نباید 
بیشتر از این باشد. البته مورد به مورد حکمش جداست. 
اگر خریداری آمد و ثابــت کرد که با خرید نفت ما، به 
ازای هر بشکه 2 یا ۳ دالر متحمل هزینه شده، ما باید 
ایــن رقم را در نظر بگیریم و توافقمان را با او بر همین 
اساس تنظیم کنیم تا فروش نفتمان تداوم داشته باشد.

پس اگر قیمت 65 دالر را مبنا قرار دهیم، در صورتی که  ��
فروش نفت ما با کمک روســیه و سایر کشورها بیشتر شود، 
هر بشــکه نفت را حدود 60 دالر یا کمی بیشــتر می توانیم 

بفروشیم.
-بله.

برخی از کارشناسان هم معتقدند دولت ایران در بدترین  ��
شــرایط می تواند کشور را با فروش روزانه 1 میلیون بشکه 
نفــت اداره کند. حداقل فروش نفت که مانع از بروز بحران 
اقتصادی در ایران می شــود، همین 1 میلیون بشکه است یا 

رقم دیگری است؟
-بســتگی به قیمت نفت دارد. درآمد نفتی مهم 
است نه تعداد بشــکه ای که فروخته می شود. ما اگر ۱ 
میلیون بشکه به قیمت ۵۰ دالر بفروشیم، درآمد معینی 
داریم ولی ما در دورۀ تحریم های قبلی، ۱ میلیون بشکه 
را بــه قیمت ۱۰۰ یا ۱۱۰ دالر صادر می کردیم. طبیعتًا 
در چنین شرایطی، درآمد نفتی دو برابر می شود. بنابراین 
قیمت هم مهم اســت و ما در اوپک باید تالش کنیم 

قیمت نفت پایین نیاید.
اگر یک درگیری نظامی مختصر رخ دهد، با توجه به تأثیر  ��

احتمالی اش در افزایش قیمت نفت، این درگیری به ســود 
ایران است؟

-درگیــری نظامی لزومًا بــه افزایش قیمت نفت 

منتهی نمی شــود. مــا درگیری های نظامــی زیادی 
داشــته ایم که قیمت نفت را افزایــش ندادند. معمواًل 
درگیری هایی منجر به افزایش قیمت نفت می شــوند 
کــه باعث اخالل در عرضۀ نفت شــوند. درگیری های 
نظامی ای که هیچ اخاللی در عرضۀ نفت ایجاد نکنند، 

تاثیری در بازار نفت ندارند.
اتفاقاتی از جنس همین وقایعی که اخیراً در حول و حوش  ��

تنگۀ هرمز رخ داده، می تواند قیمت نفت را افزایش دهد؟
-این وقایع تأثیر روانی دارند و اثرشــان بســیار 
کوتاه مدت است. در افزایش قیمت نفت، تاثیرات روانی 
نقــش بلندمدتی ندارند. تأثیر مهــم و بلندمدت، همان 

اخالل در عرضۀ جهانی نفت است.
با توجه به عملیاتی شــدن اینستکس، به نظرتان چقدر  ��

می توانیم امیدوار باشــیم که این سازوکار مالی، اوالً فروش 
نفت ما را افزایش دهد، ثانیاً ما بتوانیم پول نفت فروخته شده 

را دریافت کنیم؟
-این سیســتم اگر بخواهــد کار کند، نیاز به یک 
منبع مالــی دارد. این منبع مالی به نظرم باید از طریق 
فروش نفــت تأمین شــود. نظر ایران این اســت که 
اروپایی ها باید از ما نفت بخرند و بعد پول آن نفت را از 
طریق این سیستم در قالب یک سری از کاالها، تحویل 
ما بدهند. بنابراین طبیعی است اگر اروپایی ها از ما نفت 
نخرند، ما تازه باید از جای دیگری پول کاالهایی را که 
از اروپا دریافت می کنیــم، فراهم کنیم و تحویل آن ها 
بدهیــم. ما چنین چیزی را قبول نداریم. این سیســتم 
از جایی اســتارت می خورد که کشــورهای عضو این 
سیســتم از ما نفت بخرند. ظاهراً قرار اســت روسیه و 
برخی کشورهای دیگر هم عضو این سیستم شوند ولی 
فعاًل اروپایی ها عضو این سیستم اند. اما دربارۀ دریافت 
پول فروش نفــت، باید بگویم که مــا پولی از طریق 
اینســتکس دریافت نمی کنیم بلکه اینستکس، اگر چه 
این اصطالح خوشــایند نیســت، نوعی »نفت در برابر 
غذا« اســت. در تحریم ها مواد غذایی و دارویی استثنا 
شــده اند. ما االن همین مواد استثنا شده را هم دریافت 
نمی کنیم. ولی وقتــی اروپایی ها نفت ما را بخرند، این 
مواد را در ازایــش به ما می دهند. یعنی پول نفت را به 
ما نمی دهند چون آن ها مدعی اند که اگر ما این پول را 
بگیریم، با آن موشــک و تسلیحات درست می کنیم یا 
آن را صرف فعالیت های هسته ای می کنیم. به هر حال 
اگر اروپایی ها از ما نفت بخرند و اینســتکس کار بکند، 
معادل نفت خریداری شده را مواد غذایی و دارویی به ما 
می دهند. خالصه من بعید می دانم از طریق اینستکس 

پولی به ما بدهند.
احتمال دارد ژاپن و چین هم از اینستکس استفاده کنند؟ ��

-اگر این سیســتم در یک قالــب اروپایی موفق 
عمل کند، به نظرم ســایر خریــداران نفت ما هم، که 
به نوعی صادرکنندۀ کاال به کشــور ما هستند، تشویق 
می شوند به این سیســتم بپیوندند. ولی شرط اول قدم 
موفقیت این سیستم این است که اروپایی ها از ما نفت 

بخرند.
االن کشورهایی اروپایی از ما نفت می خرند؟ ��

-تــا جایی که من اطالع دارم، خیر. حتی یکی از 
مسئولین وزارت نفت گفته است اروپایی ها نفت ما را که 

نمی خرند هیچ، جواب تلفن ما را هم نمی دهند.
از بین کشــورهای اروپایی، احتمال می دهید کدام کشور  ��

پا پیش بگذارد برای خرید نفت ما؟
-اروپایی ها در شــرایط عادی حدود ۷۰۰ تا 8۰۰ 
هزار بشــکه نفت از ایران می خرند. یعنی ما قباًل بازار 
اروپا را در این حد تأمین می کردیم. عمدۀ این رقم هم 

متعلق به ایتالیا و اسپانیا و یونان و قبرس بود.
آلمان و فرانسه برای کمک به عملیاتی شدن اینستکس،  ��

نمی توانند از ایران نفت بخرند؟
-آلمان و فرانسه نفت خیلی کمی از ما می خریدند 
ولی می توانند بخشی از نیازهای نفتی شان را از طریق 
ایــران تأمین کنند. به هر حــال اتحادیۀ اروپا می تواند 
حدود 8۰۰ هزار بشــکه از صادرات نفت ما را تضمین 

کند.
برایان هوک پس از اعالم راه اندازی اینستکس، تهدید  ��

کرد که هر کشــوری از ایران نفت بخرد، از ســوی آمریکا 
تحریم می شود. به نظر شما زور ارادۀ اروپایی ها بیشتر خواهد 

بود یا زور تهدیدات آمریکا؟
-من فکر می کنم اروپا و آمریکا یکی هســتند و 
این اشــتباه است که ما این ها را از هم جدا کنیم. اروپا 
متحد آمریکاســت و معمواًل در حرکت های سیاســی، 
همســو عمل می کنند. به نظر مــن اروپایی ها تا چراغ 
ســبزی از آمریکا نگیرند، از ما نفت نخواهند خرید. اگر 
از آمریکا چراغ ســبز بگیرنــد، از ما نفت می خرند و به 
ما کاال می دهند تا ما برگردیم بر ســر اجرای تعهدات 
برجامی  خودمان. فکر کنم اروپا االن منتظر چراغ سبز 

آمریکاست.

روسیه می تواند نفت ما را در سیستم 

اقتصادی خودش و کشورهای هم پیمانش 

مصرف کند. طبیعتًا این سیستم اقتصادی 

می تواند صادرات بیشتری داشته باشد، 

اگر روسیه نفت ما را در پاالیشگاه های 

خودش مصرف کند، نفت ما وارد 

بازارهای بین المللی نمی شود؛ در سیستم 

داخلی روسیه و اقمار روسیه مصرف 

می شود و به این ترتیب روسیه می تواند 

نفت بیشتری مصرف کند



اخبار نفت

عرشه سکوی سرچاهی میدان سلمان به زودی 
بارگیری می شود

پروژه ساخت عرشه سکوی سرچاهی S۱ میدان مشترک سلمان به وزن 
حدود هزار تن با پیشــرفت ۹7 درصدی در یارد خرمشــهر به سرعت در حال 

اجراست و به زودی آماده بارگیری، حمل و نصب خواهد شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت فالت قاره ایران، فرخ 
علیخانی، معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران در امور تولید و حمید 
بورد، مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران در بازدید از کارگاه ســاخت 
پروژه سکوی سرچاهی S۱ میدان مشترک سلمان و پروژه ساخت سکوهای 
ســرچاهی A2۰ و A2۱ میدان ابوذر در یارد خرمشهر، ضمن بررسی وضعیت 
این پروژه ها و برگزاری جلســه با پیمانــکاران مربوطه، تصمیماتی به منظور 
تسهیل در ادامه روند این پروژه ها اتخاذ و ضمن قدردانی از تالش شرکت های 
داخلی در ساخت تاسیسات مهم صنعت نفت دریایی، بر شتاب بخشی اجرای 
این پروژه ها تاکید کردند. بازدید از پروژه ســاخت سکوی فروزان نیز از دیگر 
بخش های این سفر بوده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر سازه هایی 
از تاسیســات میادین ســلمان، ابوذر و فروزان در یاردهای اروند و تاسیسات 
دریایی واقع در یارد خرمشــهر در حال ساخت و تکمیل هستند. گفتنی است، 
پایه سکو و خطوط لوله زیردریایی پروژه سکوی سرچاهی S۱ میدان سلمان 
نصب شده و کار ساخت عرشه نیز دارای پیشرفت ۹۷ درصدی است. همچنین 
در پروژه ساخت و نصب سکوهای سرچاهی A2۰ و A2۱ میدان ابوذر نیز پایه 
هر دو ســکو نصب شــده و خط لوله دریایی آماده نصب است. ساخت عرشه 
این ســکوها در حال حاضر با پیشــرفت ۳2 درصدی در حال انجام است. با 
حمل و نصب این ســکوها در محل مورد نظر، تولید از این میدان ها افزایش 

خواهد یافت.
دریافت چهار استاندارد معتبر جهانی در شرکت 

نفت مناطق مرکزی ایران
سیســتم مدیریت یکپارچه )IMS( اداره مهندسی سیستم ها و بهره وری 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پایان سال ۱۳۹7 موفق به تمدید اعتبار 
گواهینامه هــای osas۱۸00۱:2007 .iso/ts2۹00۱:20۱0 همچنین دریافت 

گواهینامه های ISO .۹00۱:20۱5 ISO ۱400۱:20۱5 شد.
به گزارش دانش نفت، عبداهلل سهرابی، رییس اداره مهندسی سیستم ها و 
بهره وری با اعالم این خبر افزود: سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( این شرکت 
در قالب برنامه عملیاتی ســال ۱۳۹۷ اداره مهندســی سیستم ها و بهره وری، 
نســبت به اجرای ممیزی داخلی، ممیزی مراقبتی اول و ممیزی پیگیرانه در 
سطح ستاد و منطقه عملیاتی سراجه قم اقدام نمود و سپس اقدامات اصالحی 
را براساس خروجی این ممیزی ها از طریق مدیریت ها و ادارات ستادی ذیربط 
و منطقه ســراجه و در نهایت جلسات بازنگری مدیریت با حضور مدیرعامل، 
مدیران و روسای ستادی انجام و یا مورد پیگیری قرار داده است. همچنین پس 
از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات )SWOT( اهداف 
کالن و خط مشی شــرکت را مورد بازنگری، شفاف، کمی، قابل سنجش و 
اندازه گیری نموده است. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، ســهرابی درباره برنامه های امسال این اداره خاطرنشان کرد: در برنامه 
عملیاتی سال جاری نیز ممیزی داخلی، مراقبتی دوم، اجرای اقدامات اصالحی 
و مصوبات جلسه بازنگری مدیریت را در دستور کار دارد. بر اساس این گزارش، 
رییس اداره مهندســی سیستم ها و بهره وری هدف از اجرای سیستم های یاد 
شده را بهبود شاخص عملکردی سازمان عنوان کرد و افزود: اقدامات صورت 
گرفته و تطابق ارکان سازمان با آن در نهایت به افزایش بهره وری و جلوگیری 

از اتالف منابع شرکت منتج خواهد شد.
فرآیند تحویل آزادگان جنوبی به نفت وگاز 

اروندان آغاز شد
اقدام های اجرایی تحویل میدان آزادگان جنوبی، از شــرکت مهندسی و 

توسعه نفت )متن( به شرکت نفت و گاز اروندان آغاز شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، فرخ علیخانی، 
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران در نشست تخصصی پیگیری اقدام ها 
و عملکرد دو شرکت متن و اروندان گفت: پس از ارزیابی های مختلف فنی و 
عملیاتی، اقدام های اجرایی برای تحویل میدان آزادگان جنوبی به شرکت نفت 
و گاز اروندان آغاز شده است. جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان نیز این فرایند را حائز اهمیت خواند و تشکیل کارگروه های تخصصی، 
دریافت مدارک مربوط به چاه ها و تاسیسات سطح و تحت االرضی و گردآوری 
اطالعات جامع منتج از بررســی مدارک و بازدیدهای میدانی را از مهم ترین 

اقدام های آغازین تحویل میدان آزادگان جنوبی برشمرد.
۸6 درصد نیروهای پیمانکار نفت در خوزستان 

بومی هستند
از مجموع 22 هزار نفر نیروی پیمانکاری که در پیمان های ســه شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت و گاز اروندان و ملی حفاری ایران در اســتان 
خوزستان به کار گرفته شده اند، ۱۹ هزار نفر یعنی بالغ بر ۸6 درصد نیروها بومی 

هستند.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به خبری با عنوان »فقط 
۱۶ درصد نیروهای تاسیســات نفتی خوزســتان بومی هستند« که به نقل از 
قاسم ساعدی، نماینده مردم شهرستان های دشت آزادگان و هویزه، اول تیرماه 
امسال در خبرگزاری میزان منتشر شد، توضیحاتی را به شرح زیر برای تنویر 
افکار عمومی منتشــر کرده است:»حسب آمار واصله در سال ۱۳۹8، از تعداد 
نیروهای پیمانکاری شاغل در سه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت و 
گاز اروندان و شــرکت ملی حفاری ایران که در اســتان خوزستان مشغول به 
فعالیت هستند، مجموعاً حدود 22 هزار نیرو در پیمان های شرکت های مذکور 
به کار گرفته شــده اند که از این تعداد، حــدود ۱۹ هزار نفر )حدود 8۶ درصد( 
بومی و صرفاً حدود ۳ هزار نفر )۱4 درصد( غیر بومی هستند. از این رو ادعای 
ایشان مبنی بر اینکه فقط ۱۶ درصد نیروهای تاسیسات نفتی خوزستان بومی 
هستند، خالف واقع است. ضمناً، اجرای ماده 4۷ قانون برنامه ششم توسعه در 
خصوص اولویت جذب نیروهای بومی، طی ابالغیه شماره ۶۵8-2۰/2 مورخ 
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ وزیر محترم نفت، به شرکت های زیر مجموعه ابالغ شده و بر 

اساس گزارش های واصله، مراتب در حال اجرا برابر ضوابط ابالغی است«.
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با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت برگزار شد؛

سیزدهمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی در شرکت متن
اقتصاد  کارگروه  جلســه  ســیزدهمین 
مقاومتی صبح روز سه شــنبه ۱۱ تیرماه با حضور دکتر 
تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن، مدیران و مجریان 

مربوطه و همچنین اعضای این کارگروه برگزار گردید.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، در ابتدای این جلسه با 
توجه به تعهدات شرکت متن تحت عنوان پروژه های 
اقتصاد مقاومتی گزارشــی از وضعیت تولید طرحهای 
غرب کارون ارائه گردیــد. از دیگر موضوعات مطرح 
شــده روز گذشــته گزارش اقدامات و دســتاورهای 
شرکت مهندســی و توســعه نفت با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی و اقدام عملی رونق تولید کاالهای ســاخت 
داخل در طرحهای مسجد سلیمان، آزادگان، کیش و 
یاران جنوبی ارائه شد. دکتر تورج دهقانی، مدیرعامل 
و رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت مهندسی و 
توسعه نفت ضمن تأکید بر استفاده از کاالهای ساخت 

داخل در طرحها و پروژه های شرکت، اولین گام جهت 
اقدام عملــی و مؤثر در حوزه رونــق تولید کاالهای 
ساخت داخل را شــناخت کامل و کافی نیازمندیهای 
کاالیــی پروژه های فعــال و همچنیــن تهیه بانک 
اطالعاتــی جامع تولیدکنندگان و ســازندگان داخلی 
دانست. وی با اشاره به ضرورت و اهمیت رونق کسب 
و کار تولیدکنندگان و ســازندگان داخلی در شــرایط 
کنونی ناشی از تحریم های ظالمانه، گنجاندن اولویت 
استفاده از ظرفیت ساخت داخل در قراردادها به استناد 
قوانین باالدست را الزام آور بیان داشت. الزم به ذکر 
است؛ همکاری مستمر شرکت مهندسی و توسعه نفت 
با دانشگاهها از دیگر موارد مهم و ضروری یادشده در 
جلسه مذکور بود و در این جلسه گزارشی از کاالهای 
بومی سازی شــده در حوزه باالدستی صنعت نفت و 
دســتاوردهای دانشگاه صنعتی شــریف در این حوزه 

ارائه گردید.

نصر اهلل زارعی، سرپرست طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان جنوبی:

آغاز فرايند تحويل وتحول راهبری عمليات توليد ميدان نفتی آزادگان جنوبی 
به شرکت نفت و گاز اروندان

محمد رهبر، سرپرست حراست و مشاور مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:

همدلی، حضور مؤثر و کارگشا در زمان وقوع بحران، از اولويت ها و ارکان اصلی حراست شرکت متن می باشد

توسعه  زارعی، سرپرست طرح  اهلل  نصر 
میدان نفتــی آزادگان جنوبی، بیان کرد: در راســتای 
سیاســت های کالن وزارت نفت مبنی بر تمرکز شرکت 
مهندسی و توسعه نفت بر مأموریت اصلی خود که همانا 
توســعه میادین نفت و گاز می باشــد، راهبری عملیات 
تولید طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی به شرکت نفت و 

گاز اروندان محول می گردد.
الزم به ذکر اســت؛ افزایش ظرفیت تولید طی 

چهار مرحله به میزان ۱۰۰ هزار بشــکه در روز،  طی 
2 ســال اخیر توسط شــرکت مهندسی و توسعه نفت 
صورت پذیرفته و کماکان توسعه این میدان مشترک،  
توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام می گردد. 
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از روابــط عمومی 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، زارعی در ادامه گفت: 
امر تحویل و تحول ســایر طرح های تکمیل شــده و 
به تولید رســیده نیز با همین رویکرد، در دســتور کار 

بعدی شرکت مهندسی و توســعه نفت قراردارد. وی 
ضمن ابراز تشکر از رویکرد، تعامل و همکاری مثبت 
معاونت تولید شــرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت 
و گاز اروندان، گفــت: امیدواریم که امر مهم تحویل 
و تحــول در فضای تعاملی و پیــش برنده موجود، در 
مدت زمان مناسبی انجام پذیرد تا شرکت ها با تمرکز 
بر مأموریت تعریف شــده خود بتوانند با شتاب بیشتر 
وکیفیت مطلوب تری به اهداف تعیین شده نائل گردند.

محمد رهبر، سرپرســت حراست و مشاور 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، حضور مؤثر و 
کارگشا، همراه با همدلی در زمان وقوع بحران را از ارکان 

اساسی و اولویت های حراست شرکت متن برشمرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی 
شرکت مهندســی و توســعه نفت، سرپرست حراست 
شــرکت متن در این خصوص بیان داشــت: با توجه به 
ساختار ســازمانی و شرح وظایف ابالغی، واحد حراست 
شرکت مهندســی و توســعه نفت بعنوان عضو اصلی 
کمیتٔه مدیریت بحران در این شرکت معرفی شده است. 
وی در این باره می گوید: در زمان وقوع سیل اخیر استان 
خوزســتان در فروردین ماه ســال جاری، این همدلی 
کاماًل مشــهود و ملموس بوده است و شرکت مهندسی 
و توســعه نفت توانســت با توجه به گســتردگی حجم 
بحران بوجود آمده، با محوریت اســتانداری خوزستان 
نقش بســیار پررنگی را در این خصوص ایفا کند. رهبر 
گفت: شــرکت مهندســی و توســعه نفت با همراهی 
شــرکت های نفتی دیگر ازجمله؛ شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، شــرکت ملی حفاری، شــرکت نفت و 
گاز اروندان، شــرکت ملی گاز ایران، شــرکت خطوط 
لولــه و مخابــرات و دیگر شــرکت های زیر مجموعه 

وزارت نفت و همچنین همــکاری و هماهنگی با اداره 
اطالعات شهرســتان هویزه توانست با سربلندی تمام، 
از بحران بوجود آمده گذر کنــد. وی افزود: با توجه به 
حجم بســیار باالی ورودی آب در زمان وقوع ســیل، 
خصوصــًا در منطقه عملیاتی غرب کارون که شــرکت 
مهندسی و توســعه نفت به عنوان معین شهرستانهای 
هویزه و شــهر رفیع انتخاب گردید، توانست به بهترین 
نحو و با همراهی، همکاری و همدلی واحدهای معاونت 
پشــتیبانی منطقه ای مدیرعامل، واحد )HSE(، اعضای 
کمیتــٔه مدیریت بحران، مجریان شــرکت مهندســی 
و توســعه نفــت و همچنین با کمک رســانی بی دریغ 
پیمانکاران طرح های توســعه ای غــرب کارون و طرح 

توســعه میدان نفتی آذر در شهرستان مهران با تشکیل 
کارگروه های تخصصی، بحران بوجود آمده را مدیریت 
نمایند. محمد رهبر بیان داشت: کلیه نیروهای حراست 
این شرکت در ستاد و طرح های توسعه ای غرب کارون 
در زمان مدیریت بحران ســیل، در موقعیت آماده باش 
کامل قرار داشــته اند و بدون فوت وقت گزارشهایی در 
ایــن خصوص و بصورت مداوم به مراجع ذیصالح ارائه 
کرده اند. محمد رهبر، شرکت در جلسات کمیتٔه مدیریت 
بحران منطقه، ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات کاربردی 
و تخصصی در این جلســات، حضور درجلســاتی که با 
ارگانهــای نظامی و امنیتی در خصوص آخرین وضعیت 
مهار ســیالب برگزار شده اســت، همراهی و پشتیبانی 
تیم های حراســت با مســئولین اســتانی و مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توســعه نفت و همچنین بازدید تیم 
خبرنگاران از منطقه هورالعظیم و شهرستان رفیع، انجام 
گشــت زنی کارکنان حراســت منطقه به طور مداوم و 
منظم در میادین توسعه غرب کارون بمنظور رصد بروز 
خطرهای احتمالی ســیالب و نیز اقداماتی نظیر تهیه و 
توزیــع مواد غذایی و بهداشــتی را از دیگر فعالیت های 
صورت گرفته شــرکت مهندسی و توسعه نفت دانست. 
وی همچنین، از دیگر اقدامات انجام شــده در جریان 

سیل اخیر استان خوزستان به پاکسازی میادین آلوده به 
مین و مهمات عمل نشده از بقایای جنگ تحمیلی که با 
همکاری قرارگاه ارتش جمهوری اسالمی ایران صورت 
پذیرفت اشــاره نمود. محمد رهبر، سرپرســت حراست 
شــرکت مهندسی و توسعه نفت، کشــف پیکر پاک 4 
شــهید دفاع مقدس در حوزه عملیاتی شرکت مهندسی 
و توســعه نفت )نقطٔه صفر مرزی ایــران و عراق( را از 
برکات وقوع سیل اخیر خوزستان دانست و گفت: پیکر 
پاک این شــهدا با نظارت حراست شرکت مهندسی و 
توسعه نفت و هماهنگی گروه تفحص استان خوزستان 
شناســایی شدند. الزم به ذکر است که پیکر پاک 2 تن 
از این شــهیدان دارای پالک بــوده و 2 پیکر دیگر نیز 
برای انجام مراحل قانونی و شناســایی به گروه تفحص 
استان خوزستان تحویل داده شده است. در پایان محمد 
رهبر، از مدیرعامل محترم شــرکت مهندسی و توسعه 
نفت، معاونین، مدیران و رؤســای ستادی این شرکت 
و همچنیــن، کلیــه عزیزانی که در طــول این مدت، 
ضمن حضور در منطقه عملیاتی و ســتاد شــرکت متن 
از هیچ تالش و کوششی دریغ ننموده اند و از طرح ها و 
پیشنهادات این واحد حمایت کرده اند، تشکر و قدردانی 

کرد.
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47 شرکت دولتی نفتی برای استفاده از تسهيالت گمرکی اعالم شد
آخرین فهرست شرکت های دولتی تابعه 
وزارت نفت به منظور استفاده از تسهیالت به گمرک 

اعالم شد.
فهرست شــرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به 
منظور اســتفاده از تسهیالت در راستای اصالح و بهبود 
فرآیندهــای صادرات، واردات، ترانزیت و ســوآپ نفت 
خــام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشــتقات نفتی به 
گمرکات اعالم شــد. بر این اساس، وزارت نفت دارای 
چهار شــرکت اصلــی، ملی نفت ایران، شــرکت ملی 
پاالیــش و پخــش فرآورده های نفتی ایران، شــرکت 
ملی گاز ایران و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی است 
که با توجــه به اینکه هــر یک از شــرکت های مادر 
تخصصــی اصلی نیز دارای شــرکت های زیرمجموعه 
تابعه هســتند، لیست کامل شرکت های تابعه به منظور 
استفاده از تســهیالت گمرکی، ابالغ شده است. طبق 
اعالم گمرک، شــرکت ملی نفت شــامل شرکت نفت 
فالت قاره، شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت 

بهره برداری نفت و گاز غرب، شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شرق و شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی می شــود. همچنین شرکت ملی نفت خیز جنوب 
شامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران، شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، 
شرکت های خدمات مهندسی تجهیزات صنعتی توربین 
جنوب، شرکت حفاری جنوب و شرکت خدمات ترابری 
و پشتیبانی نفت می شــود. همچنین شرکت پایانه های 
نفتی ایران، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت مهندسی 
توسعه نفت، شــرکت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه 
ویژه اقتصــادی انرژی پارس و شــرکت نفت خزر، از 
دیگر شــرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران هست. 
طبق اعالم این گزارش، شــرکت ملــی حفاری ایران، 
شرکت خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت پتروپارس، شرکت 

توســعه پترو ایران، شــرکت ملی صادرات گاز ایران و 
شــرکت بازرگانی نفت ایران نیکو از دیگر شرکت های 
تابعه شرکت ملی نفت هستند که می توانند از تسهیالت 
گمرکی اســتفاده کنند. همچنین ۱2 شــرکت از جمله 
شرکت های گاز استانی )۳۱ مورد(، شرکت ذخیره سازی 
گاز طبیعی، شــرکت انتقال گاز ایران، شرکت پاالیش 

گاز ســرخون و قشــم، شــرکت پاالیش گاز پارسیان، 
شــرکت پاالیــش گاز فجر جم، شــرکت پاالیش گاز 
ایالم، شــرکت پاالیش گاز بید بلند، شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد، شرکت مهندسی و توسعه گاز، 
شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شــرکت بازرگانی 
گاز ایــران از زیرمجموعه های شــرکت ملی گاز ایران 
هســتند که می توانند از تســهیالت گمرکی اســتفاده 
کنند. دو شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی و 
همچنین ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از 
زیرمجموعه های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم 
شده اند. شرکت های پاالیش نفت آبادان، پاالیش نفت 
اراک، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی، شــرکت ملی مهندســی و 
ساختمان نفت ایران، شرکت توسعه صنایع پاالیش نفت 
نیز از زیرمجموعه های اعالم شده شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران هستند که می توانند از 

تسهیالت گمرکی استفاده کنند.


