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بيژن زنگنه در برنامه گفت وگوی ويژه خبری از شبکه دوم سيما تاکيد کرد؛

حمايت ويژه وزارت نفت از استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنيان

اختصاصی دانش نفت

راه اندازی پست برق اصلی واحد فرآورش 
مرکزی طرح توسعه ميدان نفتی آذر

شماره 680
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مدیرعامل شرکت اویک در مراسم امضای قرارداد سفارش لوله های جداری و مغزی مورد نیاز طرح های توسعه میدان های رامشیر و منصوری تبیین کرد؛

طرح توسعه رامشیر و منصوری، الگویی برای دیگر طرح ها

بررسی سه سناريوی احتمالی از 
افزايش تنش ها در خليج فارس؛

نفت 
325 دالری!؟

تبعات  به  پرایس در گزارشــی  اویل 
تنش هــای در خلیج فارس بر قیمت جهانی 
نفت پرداخت و نوشــت: جنــگ در خلیج 
فــارس می تواند قیمت نفت را تا ۳۲۵ دالر 

باال ببرد.
مشروح در صفحه 1۵
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ضرورت طراحی بازار متشکل بنزینی
الیاس حضرتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

یارانه پنهان حامل هــای انرژی ۹۴۵ هزار 
میلیــارد تومان یا به گفته رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. موضوع 
یارانه ها به ویــژه یارانه های پنهــان به گونه ای 
اســت که باید اصالح شــود و هر ســال یارانه 
حامل هــای انرژی مانند گاز، بــرق، بنزین، آب و 
سایر حامل های انرژی بیش از ۹۴۵ هزار میلیارد 

تومان یارانه می دهیم به گونه ای که هر کس بیشــتر مصرف کند تشویق 
می شــود و هر کس خانه و ماشــینی ندارد و از این یارانه استفاده نمی کند 
تنبیه می کند و این با عدالت ســازگار نیســت. اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساســی مصیبت هایی ایجاد کرد به گونه ای که گوشــت با 
ارز ۴2۰۰ تومانی وارد شــد اما به قیمت ۱2۰ هزار تومان به دســت مردم 
رسید، اما گوشتی که با ارز نیمایی وارد شد به قیمت 8۰ تا ۹۰ هزار تومان 
به مصرف کننده رســید، پس نشان می دهد ارز ۴2۰۰ تومانی برای عده ای 
رانت ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود بازار متشکل بنزینی طراحی کنیم 
که قیمت ها عادالنه شــد و به هر فرد ایرانی ۱۵ لیتر بنزین در ماه سهمیه 
داده شــود که مثل یک خانواده ۵ نفره 7۵ لیتر ســهمیه داشته باشد و اگر 
کسی بخواهد بیشتر مصرف کند باید هزینه بیشتری پرداخت کند. فرصت 
تاریخی برای تعدیل اقتصادی و جراحی اقتصادی فراهم شــده اســت و 
نباید ارز را در چهارراه اســتانبول برای ســاماندهی بازار ارز تزریق کنیم، 
بلکه باید کار اساســی جراحی و ســاماندهی اقتصاد انجام شود. اگر مردم 
بدانند اراده قوی دولت برای تاب آوری در مقابل تحریم ها وجود دارد، قطعًا 
حمایت می کنند و مقاومت نشان می دهند. ترامپ ادعا کرده که می خواهد 
صادرات نفت ما را صفر کند که البته موفق نمی شــود، اما همین امر یک 
فرصت تاریخی برای ماســت که سیاست کاهش اتکای بودجه به نفت را 
علمــی کنیم و ما اکنون در جنگ ســخت اقتصادی قرار داریم که باید در 
برابر تالطم ها مقاومت نشان دهیم. 3۰ تا ۴۰ درصد مردم درگیر مشکالت 
معیشــتی آشکار هستند و دولت باید امنیت و آرامش برای مردم ایجاد کند 
و برای تأمین کاالهای اساسی و اشــتغال پایدار و مقابله با لشکر بیکاران 
فکری کند. ملتی که گرفتار صاحب خانه و تمدید اجاره بها و بیکاری باشند 
نمی توان از آنها انتظار مقاومت داشت، بلکه اول باید مشکل معیشت مردم 
برطرف شود. وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی اعالم 
کردند که باید دســتگاه های اجرایی اطالعات مالی خود را به سامانه جامع 
مالیاتی ارائه کنند کــه در حال حاضر همکاری نمی کنند، در حالی که این 
قانون شده و جزو وظایف دستگاه های اجرایی است که اطالعات مالی خود 
را ارائه کنند. در حال حاضر با شدیدترین و گسترده ترین و هوشمندانه ترین 
تحریم ها مواجه هستیم و تا اطالع ثانوی به دالیل مختلف امکان سازش و 
هم هدف شدن با آمریکا را نداریم و وظیفه دولت است که نشاط اجتماعی، 

امید به آینده و بازسازی اعتماد مردم به حکومت را انجام دهد.

با حکم مسعود کرباسیان؛

دبیر کمیسیون مناقصات شرکت ملی نفت ایران 
منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیده فاطمه فاطمی نیا را به عنوان دبیر 
کمیسیون مناقصات این شرکت منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسیان خطاب به سیده فاطمه فاطمی نیا آمده است: 
»نظر به مراتب تعهد، سوابق، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی و نظر به 
پیشنهاد رئیس محترم کمیسیون مناقصات، از تاریخ صدور این حکم به عنوان 
دبیر و رئیس دبیرخانه کمیســیون مناقصات شرکت ملی نفت ایران منصوب 
می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف مهم محوله 

موفق و موید باشید«.
گام بلند منطقه الوان در پاکسازی محیط از 

ضایعات صنعتی و غیرصنعتی
مسئوالن و کارکنان واحدهای تعمیرات، اچ اس یی و بهره برداری خشکی 
منطقه الوان با حضور در محدوده مشعل تاسیسات بهره برداری خشکی، اقدام به 
جمع آوری، تفکیک و پاکسازی این محل از ضایعات صنعتی و غیرصنعتی کردند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، این برنامه 
به همت واحد تعمیرات و نوســازی منطقه الوان با حضور بیش از ۱2۰ نفر از 
همکاران عملیاتی و تعمیراتی با وجود شــرایط سخت آب و هوایی و با هدف 
کمک به حفظ محیط زیست، انجام شد. همکاران شرکت کننده در این برنامه 
همه توان خود را به کار گرفتند تا محل تجمع ضایعات صنعتی، پاک ســازی 
شود و فضایی زیباتر در تاسیسات خشکی منطقه ایجاد کنند. در همین راستا 
علیرضا خوشبخت، جانشین تعمیرات و نوسازی منطقه الوان گفت: خوشحالیم 
که امروز همه دست به دست هم دادیم و با انسجام و همدلی تصمیم گرفتیم 
این محل را از این وضع ناپســند خارج کنیم و امیدواریم با فرهنگ ســازی 
مناســب در آینده شاهد چنین مواردی نباشیم. وی گفت: هدف ما جلوگیری 
از به وجود آمدن خطرهای احتمالی مانند آتش سوزی و صدمات جبران ناپذیر 
برای تاسیســات منطقه بود. همه ما امانت دار محیط زیست برای نسل های 
آینده هســتیم و باید به خوبی از این امانت نگهداری کنیم. جانشین تعمیرات 
و نوسازی منطقه الوان افزود: ما توانستیم در این حرکت مقدار قابل توجهی 
ضایعات فلزی را جمع آوری و تفکیک کنیم که این موضوع از منظر اقتصادی 
برای شرکت دارای ارزش افزوده و به نوعی بازگشت سرمایه محسوب می شود 
و مــا به یاری خداوند ایــن کار را ادامه خواهیم داد. خوشــبخت اظهار کرد: 
با برنامه ریزی انجام شــده همه اماکن و تاسیســات را از ضایعات صنعتی و 
غیرصنعتی پاکسازی خواهیم کرد و پس از آن امیدواریم این برنامه عمومی و 
فراگیر شــود تا جایی که کمپ های مسکونی و سواحلی را که در اختیار داریم 

پاکسازی کنیم.

وزیرنفت در حاشیه هیئت دولت:

اطالعات صادرات نفت، اطالعات جنگی است
به  اشــاره  با  نفــت  وزیر 
انتشــار اطالعات مربوط به صادرات نفت 
از ســوی برخی رسانه ها گفت: از آنجایی 
که در حال حاضر مــا در جنگ اقتصادی 
هســتیم، انتشــار اطالعــات مربوط به 
صادرات نفت، اطالعات جنگی به شــمار 
 می رود و برای نشر آن باید از مراجع مجوز 

گرفت.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
ایرنــا، بیژن زنگنه روز چهارشــنبه، ۱۹ 
تیرماه در حاشــیه جلســه هیئت دولت 
اظهار کرد: مشــخص نیست افرادی که 
این اطالعــات را بازنشــر می کنند چه 
هدفی دارند، زیرا انتشــار این مطالب به 
منافع ملی آســیب می زند. وی به روند 
گازرسانی در کشــور اشاره کرد و گفت: 
هر روز هشــت تا ۹ روستا به شبکه گاز 

متصل می شــوند، البته در چند اســتان 
مانند کرمــان، کرمانشــاه و آذربایجان 
غربی به نســبت ســایر مناطق کشــور 
عقب تر هســتیم کــه در آن اســتان ها 
اهتمام بیشتری داریم. زنگنه با اشاره به 
اینکه اکنون در مجموع حدود ۹۴ درصد 
از جمعیت کشــور به شــبکه گاز متصل 
هستند، تاکید کرد: به بیش از 8۵ درصد 
از جمعیت روستایی کشور گازرسانی شده 
است. وزیر نفت درباره دیدار خصوصی با 
وزیر انرژی عربســتان در حاشیه نشست 
اخیــر اوپک هم اظهار کــرد: در جریان 
نشست صدوهفتادوششــم اوپک، دیدار 
خصوصی با وزیر انرژی عربستان انجام 
نشــده و تنها احوال پرسی صورت گرفته 
است، اما در جلسات 7 تا 8 ساعت با هم 

دعوا کردیم.

رئيس مجلس شورای اسالمی:

وضع بودجه در خردادماه به لحاظ فروش نفت طبق پيش بينی ها بود

معاون وزير نفت در امور پتروشيمی:

طراحی هاب جديد منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی به زودی نهايی می شود

معاون اول رئيس جمهوری مطرح کرد:

خلق منابع جديد غير نفتی و صرفه جويی در هزينه ها؛ 2 راهکار اداره کشور

رويکرد سازمان منطقه ويژه پارس حمايت از کارآفرينان فرهنگی است

رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه وضــع بودجه در خردادماه بــه لحاظ فروش نفت 
طبــق پیش بینی ها بود، گفت: در همین زمان نیز بودجه با 
تغییرات مثبتی روبه رو شــد و به سمت عملیاتی شدن آن 
پیش رفتیم که این مســائل نیز باید در گزارش ها لحاظ 

شود.
به گزارش دانش نفت بــه نقل از خانه ملت، علی 
الریجانــی، روز سه شــنبه )۱8 تیرماه( در نشســتی با 

رئیس، مدیران و کارشناســان دیوان محاسبات کشور و 
دســتگاه های اقتصادی دولت با موضوع آسیب شناســی 
و راهکارهــای ارتقای نظام بودجه ریزی کشــور گفت: 
هم اکنون مشــکالتی در ساختار بودجه کشور وجود دارد 
که این نظرها میان دســتگاه ها مشــترک است و باید با 
توافق هایی میــان قوا برطرف شــود. وی افزود: مراکز 
پژوهشی تمام دستگاه ها تقریبًا در حوزه بودجه با یکدیگر 
اتفاق نظر دارند. رئیس مجلس شــورای اسالمی درباره 

بودجه ریزی ســازمانی تصریح کــرد: از زمانی که نفت 
درآمد زیادی برای کشــور حاصل کــرد، موضوع بودجه 
به ســازمان برنامه پیوست، در حالی که باید این موضوع 
از ســازمان برنامه جدا شود و ســازمان برنامه و بودجه 
تنها سازمانی برای توسعه کشــور باشد. در این نشست 
مدیران دیوان محاسبات کشور، مدیران برخی دستگاه ها 
و کارشناسان اقتصادی نیز به بیان نظرها و پیشنهادهای 

خود در حوزه نظام بودجه ریزی کشور پرداختند.

با  پتروشــیمی  امور  معاون وزیر نفت در 
اشاره به اینکه طراحی هاب جدید منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی این هفته به جمع بندی می رسد، گفت: تولید 
حــدود ۵ تا ۶ میلیــون تن محصول بــرای هاب جدید 

ماهشهر پیش بینی شده است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، بهزاد محمدی روز دوشــنبه، ۱7 
تیرماه در مجمع عمومی ســاالنه سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی با اشــاره به اینکه ماهشهر یک 
هاب قدیمی و مهم صنعت پتروشــیمی است و الگوی 
کاملــی از حاکمیت در آن به چشــم می خورد، اظهار 
کرد: دو هدف عمده در ایــن منطقه مدنظر قرار دارد 
که مرحله نخســت نگهداشت شــرایط موجود با همه 
الزام هاست و بخش دیگر که اهمیت و اولویت باالیی 

دارد، نگاه توســعه ای به این منطقه و جذب و تسهیل 
سرمایه است که باید حساســیت ویژه ای داشته باشد 
و این روند برای ســرمایه گذاران جاذبه بســیار داشته 
باشــد. وی با بیان اینکه در نقشه کالن ماهشهر توجه 
به توســعه صنایع پایین دست و میان دست مدنظر قرار 
دارد و ســند هاب ماهشــهر نیز در دست تهیه و اقدام 
اســت، افزود: به همین منظــور طرح هایی که از قبل 
پیش بینی شده بود از سوی همکاران در حال بازنگری 
اســت و امیدواریم تا هفته آینــده نهایی و با توجه به 
ظرفیت خوراک منطقه متناســب شــود. محمدی با 
اشــاره به اینکه در بحث توســعه ماهشهر و طراحی 
هاب جدید در این هفته به جمع بندی خواهیم رســید، 
گفت: هم اکنون برای هاب جدید ماهشهر تولید حدود 
۵ تــا ۶ میلیون تن محصول پیش بینی می شــود. وی 

با اشــاره به برخی مشــکالت تأمین خوراک در این 
منطقه ادامــه داد: پلنت هایی برای این منطقه تعریف 
شده است و با بهره برداری از طرح بیدبلند خلیج فارس 
و تأمین خــوراک از دیگر مناطق وضع تأمین خوراک 
بهبود خواهد یافت. محمدی درباره مشــکالت نیروی 
انسانی و روند افزایش بازنشستگان در سال های اخیر 
گفت: بــا توجه به میزان خروج افراد با ســابقه باال و 
نگرانی از کاهش نیروی انسانی فنی و کیفی در شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، طرحی برای ارتقا و پرورش 
نیروهایی که در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت 
فنی دارند تهیه شده که قرار است تعدادی از این افراد 
با قابلیت نســبی در مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت 
ارزیابی شوند و در سال های آینده در رده مدیران میانی 

و ارشد فعالیت کنند.

معــاون اول رئیــس جمهوری بــا بیان 
اینکه هم اکنون کشــور توامان با محدودیت و فرصت ها 
روبه روست، گفت: هم اکنون برای اداره کشور دو راهکار 
پیــش رو داریم که یکی خلق منابــع جدید بدون اتکا به 

منابع نفتی و دیگری صرفه جویی در هزینه هاست.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، امروز 
)دوشنبه، ۱7 تیرماه( در نشســت رؤسای دانشگاه ها و 
موسســه های پژوهشی و فناوری با موضوع هم اندیشی 
دانشگاه و دولت در شــرایط تحریم، با اشاره به خروج 
یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
و وضع تحریم ها علیه ایــران گفت: آمریکایی ها اجازه 

ندادند ملت ایران از دســتاوردهای برجام بهره مند شود 
و پس از خروج از برجام تحریم های ســنگینی را علیه 
ایران وضع کردند. وی افزود: در شرایط خطیر پیش رو، 
به صورت توأمان با محدودیــت و فرصت هایی روبه رو 
هســتیم که این محدودیت هــا و فرصت ها تأثیر جدی 
و تعیین کننــده ای بر همه نهادهای کشــور و به ویژه 
دانشــگاه ها دارد و نقش و عملکرد آنها تحت تأثیر این 
شــرایط قرار خواهد گرفت. معاون اول رئیس جمهوری 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به تدوین 
بودجه ســال ۹8 کل کشور از سوی دولت و تذکر مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه بودجه باید به گونه ای باشد 
که شرایط تحریم از آن استنباط شود، تصریح کرد: پس 

از تاکید ایشــان، بودجه بازنگری شــد و به ۴۰7 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافت و این رقمی بود که سازمان 
برنامــه و بودجه آن را به عنوان رقمــی اعالم کرد که 
دیگر نباید کاهش یابد. جهانگیری ادامه داد: پس از این 
بازنگری توسط دولت، مجلس شورای اسالمی بودجه را 
به ۴۴7 هزار میلیارد تومان افزایش داد و پس از آن مقام 
معظــم رهبری تکلیف دیگری را بــر عهده دولت قرار 
دادند تا بودجه با حداقل اتکا به درآمدهای نفتی اصالح 
شــود که پس از این بازنگری بودجه به عدد 38۶ هزار 
میلیارد تومان کاهش یافت که در شورای عالی اقتصادی 
قوای ســه گانه تصویب شــد و مقام معظم رهبری نیز 
آن را تأیید کردنــد. معاون اول رئیس جمهوری عنوان 

کــرد: هم اکنون برای اداره کشــور دو راهکار پیش رو 
داریم که یکی خلق منابع جدید بدون اتکا به منابع نفتی 
و دیگری صرفه جویی در هزینه هاســت. ایران کشوری 
ثروتمند اســت که ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز دارد، 
درآمد ســاالنه ما از بخش نفت حدود ۱۵۰ میلیارد دالر 
در ســال بوده است و هر کشــور قدرتمندی که تمایل 
داشــته باشــد با ایران کار کند می تواند برای دو تا سه 
سال آینده نفت ایران را پیش خرید کند. وی با تاکید بر 
ضرورت هم افزایی قوای ســه گانه و افزایش تاب آوری 
مدیریتی، گفت: تاب آوری مدیریتی یعنی بتوانیم به موقع 
تصمیم گیری کنیم و همه شهروندان احساس کنند که 

نظام می تواند از این شرایط عبور کند.

مدیرعامل ســازمان منطقــه ویژه انرژی 
پارس گفت: رویکرد این ســازمان حمایت از کارآفرینان 
فرهنگی اســت که اگــر از طریق بخــش خصوصی و 
به خوبی  می تواند  نهادینه شــود  مردم نهاد  سازمان های 

درآمدزا شده و کمک شایانی به اقتصاد استان باشد.
به گزارش دانش نفت به نقل از سازمان منطقه ویژه 
انرژی پارس، ســیدپیروز موسوی در دیدار با مدیرکل اداره 
ارشاد اســتان بوشــهر، حمایت از فعالیت های فرهنگی و 
هنری را همسو با هدف و ذات فعالیت سازمان منطقه ویژه 

پارس در راستای ایجاد سرمایه اجتماعی برشمرد و افزود: 
از طریق رصــد فعالیت های هنری و فرهنگی اســت که 
می توان درک عمیقی از جامعه پیرامونی داشــت. موسوی 
ادامه داد: درســت اســت که با توجه به شرایط کشور در 
حالت صرفه جویی به ســر می بریم، اما در دو حوزه ورزش 
و هنر نمی توانیم فعالیت سازمان را متوقف کنیم، زیرا آثار 
پرهزینه ای به همراه دارد. وی همچنین با اشــاره به این 
نکته که همه فعالیت های فرهنگی و هنری سازمان منطقه 
ویژه در چارچوب اداره ارشــاد و فرهنگ اســالمی انجام 

می شــود، ادامه داد: بسیار خرســندیم که در جوار استانی 
قرار داریم که ســرمایه فرهنگی بکــر و منحصربه فردی 
دارد. موســوی ناشــناخته بودن هنر و فرهنگ بوشهر را 
یکی از موانع پیش روی کارآفرینی در این حوزه برشــمرد 
و خواســتار معرفی ظرفیت های تاریخی، آوایی، نمایشــی 
و ... این اســتان از ســوی اداره کل ارشــاد اســتان شد. 
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه انرژی پارس با اشاره به 
ظرافت های هنر صنایع دستی شهرستان عسلویه گفت: از 
شــرکت های دولتی و خصوصی منطقه خواسته شده است 

که در جشــن ها و هدایای خود از این صنایع بهره گیرند. 
در ادامه این دیدار، فاطمه کرم پور، مدیرکل ارشــاد استان 
بوشهر نیز نگاه سازمان منطقه ویژه در حمایت از فرهنگ 
و هنر را تحســین برانگیز خوانــد و اعالم آمادگی کرد که 
آیینی  همایش های  کتاب،  نمایشــگاه های  جشــنواره ها، 
و تئاتــر، جایزه های هنری و ... در پایتخت انرژی کشــور 
برگزار شوند. وی افزود: تصمیم ما این است که در اجرای 
برنامه هــای فرهنگی با کار پژوهشــی میــزان اثرگذاری 

برنامه ها پیش و پس از اجرا سنجیده شود.

تحلیل
گفتمان

یادداشت

اخبار نفت
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خرب

کاهش شدت انرژی با نوسازی و توسعه ناوگان 
قطار شهری

مریم مهدی نژاد
 با ابالغ سیاســت های کلــی اصالح الگوی مصــرف در تاریخ
8۹/۴/۱۴، توســط مقام معظم رهبری، اهمیت بهینه سازی و کاهش 
شــدت انرژی دو چندان شــد. مطابق با بند 7 این سیاست ها، باید با 
اعمال اقدام های قیمتی و غیرقیمتی شــاخص شــدت انرژی کشور را 
کاهش داد. یکی از زیربخش های بســیار مهم در این بند »اصالح و 
تقویت ســاختار حمل ونقل عمومی با تاکید بر راه آهن درون شهری و 
برون شــهری به منظور فراهم کردن امکان اســتفاده سهل و ارزان از 
وسایل حمل ونقل عمومی« است. وزارت نفت و به نیابت از آن شرکت 
بهینه ســازی مصرف سوخت در ذیل این سیاست ها و به منظور تحقق 
منویات مقام معظم رهبری اقدام هایی در راستای کاهش شدت انرژی 
در بخش هــای مختلف حمل ونقل، ســاختمان و صنعت انجام داد که 
یکی از این اقدام های بســیار مهم در این باره دریافت مصوبه شورای 
اقتصاد برای طرح »توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری در تهران 
و هشــت کالنشهر اصفهان، تبریز، شیراز، مشــهد، اهواز، کرج، قم و 
کرمانشــاه« است. در این طرح تعداد 2 هزار دستگاه واگن جدید )هزار 
دســتگاه در تهران و هزار دستگاه در کالنشــهرها( به ناوگان متروی 
تهران و کالنشــهرها اضافه خواهد شــد. برای حمل مســافر در یک 
ســفر با یک خودرو شخصی در مقایسه با مترو، 2۶ برابر انرژی بیشتر 
مصرف می شود. برآورد صرفه جویی حاصل از یک واگن در سال میزان 
۱۴2۱۴8 دالر برای تهران و 788۶3 دالر برای کالنشهرها پیش بینی 
شــده اســت، با اجرای کامل این طرح پیش بینی می شود در تهران تا 
پایان ســال ۱۴۰۹ معادل ۱۴2۱.۵ میلیون دالر و در کالنشــهرها تا 
پایان ســال ۱۴۱۴ معادل ۱۱82.۹۱ میلیون دالر صرفه جویی محقق 
شــود. به عبارت دیگر می توان گفت با اجرای کامل این طرح در طول 
دوره، حدود ۱7.۴ میلیارد لیتر بنزین، 7.۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
فشــرده )ســی ان جی( و ۰.7 میلیارد لیتر گازوئیل صرفه جویی صورت 
می گیرد و در ضمن ۴7.۱ میلیون تن معادل دی اکســیدکربن محقق 
خواهد شد. براساس اقدام های انجام شده از سوی این شرکت و وزارت 
نفت، پیش بینی می شود تا پایان امسال ۱2۶ دستگاه واگن مشمول این 
مصوبه فوق شــده و از این تسهیالت بهره مند شوند. براساس مصوبه 
شــورای اقتصاد، با ورود این واگن ها به طــور میانگین امکان افزایش 
۵۰۰ هزار ســفر در روز در تهران فراهم می شود. در ضمن پیش بینی 
می شــود که در چهار کالنشهر اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد تا پایان 
سال، ۱۹۵ دستگاه واگن مشمول مصوبه فوق شده و از این تسهیالت 
بهره مند شــوند. براساس مصوبه شورای اقتصاد با ورود این واگن ها به 
طور متوســط امکان افزایش ۴۰۰ هزار سفر در چهار کالنشهر فراهم 
می شــود. بنابراین ورود 32۱ واگن در سال ۹8 را می توان گامی مؤثر 
در راســتای تحقق بند هفت سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 
در اصالح و تقویت ســاختار حمل ونقل دانست. با ورود این ناوگان در 
تهران در ســال ۹7 به طور میانگین روزانــه بیش از 32۵ هزار لیتر در 
مصرف بنزین، ۱۴۰ هزار مترمکعب در مصرف ســی ان جی و ۱۴ هزار 
لیتر در مصرف نفت گاز صرفه جویی می شــود. شایان ذکر است مقدار 
صرفه جویی در چهار کالنشهر در سال ۹8 به طور میانگین روزانه بیش 
از 28۰ هزار لیتر بنزین، ۱2۰ هزار مترمکعب سی ان جی و ۱2 هزار لیتر 

نفت گاز را شامل می شود.
منبع: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

ثبت 868 هزار و 824 ساعت کارکرد 
بدون حادثه در پارس جنوبی

رئیس امور بهداشــت و ایمنی و محیط زیست و پدافند غیر 
عامل پارس جنوبی گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی برای دستیابی 
به پایداری تولید و ایمن در زمینه HSE برنامه مدونی در دســتور 

کار دارد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی مجتمع گاز 
پارس جنوبی، علیرضا نجومی رئیس امور بهداشــت و ایمنی و 
محیط زیست و پدافند غیر عامل پارس جنوبی با بیان اینکه مجتمع 
گازی پارس جنوبــی هم اکنون طرح پایداری در حوزه HSE را 
دنبال می کند، گفت: مســیر تعالی مجتمع گاز پارس جنوبی، از 
تولید محور، رویکرد مشــتری گرایی و تمرکز بر خواسته های آن 
فراتر رفته و در راستای مسؤولیت پذیری در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیســتی گام های بسیار مهمی برداشته است. 
وی افزود: در همین راســتا اســتراتژی مجتمــع ارتقاء وضعیت 
HSE در ابعاد مختلف است. نجومی در ادامه یکی از ابعاد اصلی 
این مســیر تعالی را مدیریت یکپارچگی سرمایه دانست و اظهار 
داشــت: از این منظر در زمینه ایجاد ساختارهای مناسب تدوین 
و به روزآوری دســتورالعمل های حفظ و نگهداری با استفاده از 
الگوهای شرکت ملی گاز ایران در دستور کار مجتمع قرار دارد و 
تاکنون ۱۱7 دستورالعمل توسط کارشناسان این شرکت تدوین و 
بومی شده است. رئیس امور بهداشت و ایمنی و محیط زیست و 
پدافند غیر عامل پارس جنوبی در خصوص مدیریت یکپارچگی 
ســرمایه در حوزه تجهیزات و ماشین آالت گفت: در این بخش 
انجام ایمن تعمیرات اساســی در دستور کار است. وی گفت: در 
همین راستا تاکنون 8۶8 هزار و 82۴ ساعت کارکرد بدون حادثه 
در مجتمع ثبت شده است. نجومی با بیان این مطلب افزود: این 
حجم از ســاعات کارکرد بدون حادثه در حالی صورت گرفته که 

بیش از ۵7 هزار و 3۹7 پرمیت صادر شده است.

اختصاصی دانش نفت

راه اندازی پست برق اصلی واحد فرآورش مرکزی طرح توسعه 
میدان نفتی آذر

همزمان با هفتمین ســالگرد تأسیس 
شرکت مهندسی و توســعه سروک آذر، با ممارست 
شــبانه روزی تالشگران این شــرکت و پیمانکاران 
طرح، ترانســفورماتور A در پست برق اصلی واحد 
فرآورش مرکزی )CPF( با ســطح ولتــاژ 11 به ۶ 
کیلوولت با قدرت نامــی 1۵ مگاولت آمپر از طریق 

یکی از فیدرهای خروجی پست متبا برقدار گردید و 
تحت تست تانسیون قرار گرفت.

خروجی ترانسفورماتور فوق تعداد 3۶ عدد از 
تابلوهای MV مستقر در پست برق اصلی و در گام 
بعدی ترانســفورماتورهای LV را تغذیه می نماید و 
به این ترتیب برق تمامی ســاختمان ها و تاسیسات 

مربوطــه و بخش اعظمی از نواحی نفتی توســط 
این منبع تغذیه می گردد. پســت برق اصلی شامل 
دو دســتگاه ترانســفورماتور MV و پنج دســتگاه 
ترانسفورماتور LV با توان های مختلف می باشد که 

طی مراحل بعدی، برقدار می گردند.
الزم به ذکر است؛ با برق دار شدن پست برق 

اصلی و ایجاد شــدن جبهه های کاری جهت انجام 
تست های پیش راه اندازی، راه اندازی و عملکردی 
ســایر تجهیزات برقی واحد فرآورش مرکزی نظیر 
HVAC ســاختمان ها، پمپ ها، موتورها، پانل ها و 
... پیشرفت طرح با شــتاب بیشتری انجام خواهد 

گرفت.

مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران: 

رضايتمندی کارکنان و ارائه دهندگان خدمات اولويت نخست برنامه های شرکت است 
ایران  حفــاری  ملی  شــرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: رضایتمندی مجموعه کارکنان شرکت و ارائه 
دهندگان خدمات برون سازمانی ، اولویت نخست برنامه 

های این شرکت از جنبه های مختلف است. 
بــه گزارش روابط  عمومی شــرکت ملی حفاری 
ایران مهندس سید عبداله موسوی در بیان اقدامات چند 
ماه اخیر در جهت شــتاب بخشی به اجرای برنامه های 
عملیاتی، پشــتیبانی و خدماتی شرکت، افزود: در نتیجه 
هم افزایی میان شرکت های کارفرمایی، پیمانکاران و 
همدلی و همگرایی کارکنان سختکوش شرکت، شاهد 
جهش قابل توجهی در پیشــبرد اهداف و فعالیت های 

سازمان هســتیم. وی گفت: انعقاد قراردادهای جدید با 
شرکت های کارفرمایی در عرصه صنعت نفت از جمله 
شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق 
مرکزی، مهندسی و توسعه نفت، فالت قاره و مدیریت 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران  و سایر شرکت ها، 
تعامــالت به عمل آمده بین این شــرکت با ســازمان 
بهداشــت و درمــان صنعت نفت، تالش بــرای بهبود 
ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی ورزشــی به کارکنان و 
خانواده های آنان از شمار اقداماتی است که با پی جویی 
مدیریت های ســتادی و عملیاتی سازمان محقق یا در 
شرف اجرا است.موسوی اظهار کرد: با تمهیدات صورت 

گرفته و مســاعدت های مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران حقوق و مزایای کارکنان اعم از رســمی، قرارداد 
مــدت معین، قرارداد مدت موقــت و ارکان ثالث طبق 
برنامه زمان بندی و  شــارژ چند مرحلــه نفت کارت، 
تســهیالت پس انداز کارکنان و بخــش قابل توجه از 

مطالبات پیمانکاران تامین اعتبار و پرداخت گردید. 
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران در همین 
ارتباط به راه اندازی سیســتم جامع دســتمزد و مزایای 
کارکنان ارکان ثالث  اشــاره کرد و افزود: این سیستم 
مزیت های خوبی برای ایجاد یکپارچگی در پرداخت ها 
و شرایط کاری این دسته از کارکنان ایجاد خواهد کرد.

تحلیل
گفتمان

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند:

واگذاری سهام دولتی؛ راه درست خصوصی سازی چيست؟
داســتان خصوصی ســازی در 
ایران بســیار پیچیده و چند بعدی اســت و به 
اعتقاد بســیاری از کارشناســان این امر در دو 
دهه اخیر با موفقیت همراه نبوده است، از سویی 
اصطالح خصولتی  به  آمدن شــرکت های  پدید 
که نه دولتی کامل هســتند و نه خصوصی تمام، 
مشکالت بســیاری را به بار آورده است، که نیاز 

به بررسی های بسیار جدی دارد.
به گزارش فرارو، خصوصی سازی طی 
این ســالیان با مشکالت بسیار زیادی روبرو 
بوده کــه حتی چندین مــورد آن به بحران 
تبدیل شــده، مثال هایی نظیر واگذاری های 
شــرکت  المهدی،  آلومینیوم  اراک،  هپکــو 
نیشــکر هفت تپه و ... تنهــا در این رابطه 
مشــت نمونه خروار اســت. حال با توجه به 
مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، دولت 
در جدیدتریــن اقدام خود قصد دارد ســهام 
باقیمانده خود در شرکت های پاالیشگاه نفت 
الوان، شــیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس، 
تبریز، بانک های تجــارت، ملت و صادرات 
ایــران و دو شــرکت بیمه ای شــامل بیمه 
البــرز و بیمــه اتکایی امیــن را واگذار کند. 
همچنیــن دولت ســهام خــود در هلدینگ 
فارس، شرکت های  خلیج  پتروشیمی  صنایع 
ملــی صنایع مس ایــران و فــوالد مبارکه 
اصفهان، ایران خودرو، سایپا، کشت و صنعت 
و دامپــروری پارس و ســرمایه گذاری ملی 
ایران را نیز در فهرســت واگذاری قرار داده 
اســت. با توجه به شرکت ها و بنگاه هایی که 
در این فهرســت وجود دارند، لزوم خصوصی 
سازی اصولی و مناسب در این رابطه بشدت 
احساس می شــود، در این راســتا باقیمانده 
سهام دولت در شــرکت های بزرگ بورسی 
ذکر شــده به صورت بلوکی و یکجا واگذار 
خواهد شد. حال باید دید با توجه به شرایطی 
که وجود دارد، ســرانجام واگذاری های پیش 

یا رو به چه ســمت و سویی خواهد رفت،  آ
قصه تکراری عدم موفقیت خصوصی سازی 
دوباره تکرار می شود یا اینکه دولت با درس 
گرفتن از تجربیات گذشــته، این بار در جاده 
موفقیت گام خواهد برداشت. در همین رابطه 
مهدی پازوکی کارشــناس مسائل اقتصادی 
و استاد دانشــگاه در گفتگو با فرارو با اشاره 
به اینکه به طور عمــده دو تجربه در رابطه 
با خصوصی سازی در دنیا وجود دارد، اظهار 
داشــت: »اولین تجربه ناموفق و مربوط به 
خصوصی سازی در شــوروی است که هیچ 
گونــه موفقیتی در آن نبود، اما دومین تجربه 
که بسیار موفق بود، مربوط به زمان فروپاشی 

دیوار برلین است.«
دو تجریه متفاوت دنیا در خصوصی سازی 

بنگاه ها
وی افزود: »بعد از اتحاد آلمان شــرقی 
و غربی، دولت به صورت نمادین کارخانه ها 
را بــه قیمت یک فرانک به بخش خصوصی 
واگذار کرد، بدون اینکه به فعالیت آن کارخانه 
اقدامات مارگارت  خللی وارد شود، همچنین 
تاچر طــی دهه 8۰ میــالدی در بریتانیا در 
زمینه خصوصی سازی نیز نمونه ای موفق به 

حساب می آید.« به گفته وی، »درکشورمان 
اگر هم کارخانه هــا و بنگاه ها نیز به صورت 
نمادیــن و بــه قیمت یک ریــال به بخش 
خصوصی واگذار شــود، بایــد در این زمینه 
نظارت شــود که کارگرها بعد از مدتی اخراج 
نشــوند و یا اینکه زمینه فعالیت تولیدی آن 
واحد تغییر نکند و انحرافی در رابطه با تولید 
صــورت نگیرد.« پازوکی با اشــاره به اینکه 
برای خصوصی ســازی واقعی در ایران ابتدا 
باید شرایط کسب و کار را فراهم کرد، گفت: 
»در این زمینه باید به ســه نکته توجه کرد، 
اواًل باید شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما 
باشــد، دوما فضای رقابتی می بایســت بین 
بنگاه های اقتصادی در جریان باشد و دست 
آخر نیز از وجــود هرگونه رانت و انحصار در 

هر زمینه ای باید جلوگیری شود.«
نقش مخرب خصولتی ها

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بنگاه ها 
و نهادهای خصولتی مانع از توسعه تولید ملی 
در کشور هســتند، اضافه کرد: »این گونه از 
نهادها نمی گذارند بخش خصوصی ســالم و 
واقعی شرکت های دولتی را به دست بگیرند 
و به فعالیت اقتصــادی مولد بپردازند.« وی 
ادامه داد: »دلیل این امر ریشه در رانتی دارد 

که خصولتی ها از آن برخوردار هستند و اجازه 
نمی دهند تولید به صورت واقعی در کشورمان 
به جریان بیفتد.« این کارشــناس مســائل 
اقتصادی با اشاره به اینکه نهادهای حاکمیتی 
که فعالیــت اقتصادی دارند یا مجموعه هایی 
نظیر شستا و صندوق های بازنشستگی، مانع 
فعالیت بخش خصوصی هستند، گفت: »این 
مجموعه ها به دلیل رانتــی که دارند حضور 
پــر رنگی در صحنه اقتصادی کشــور دارند 
و با توجه به ایــن موضوع بخش خصوصی 
نمی توانــد فعالیت چندانی انجام دهد و یا در 
امر خصوصی سازی شرکت کند و مالکیت و 
مدیریت بنگاه ها را درست بگیرد.« پازوکی با 
تاکید بر اینکه بین سال های ۱3۴2 تا ۱3۴8 
که دســت بخش خصوصی در ایران باز بود، 
آن ها توانستند تولید در ایران را متحول کنند، 
افــزود: »اما اموال و کارخانه های آنان بعد از 
انقالب مصادره شد، در صورتیکه نباید چنین 
امری روی می داد.« این استاد دانشگاه خاطر 
نشان ســاخت: »اگر قوای ســه گانه کشور 
می خواهنــد خصوصی ســازی واقعی انجام 
شــود، باید به این امر اهتمام جدی بورزند، 
در این راســتا فضا باید برای فعالیت بخش 
خصوصی فراهم شــود و بسترسازی مناسبی 

به منظور فعالیت اقتصادی مولد نیز شــکل 
گیرد.«

 دولت باید دست از اعمال مدیریت بردارد
همچنین بهرام وهابی اســتاد دانشگاه 
و پژوهشــگر اقتصادی در گفتگــو با فرارو 
با تاکید بر اینکه در بحث خصوصی ســازی 
باید بین مفهوم مالکیــت و مدیریت تفاوت 
قائل شــد، گفت: »در تجربه های خصوصی 
سازی گذشته به دلیل اینکه دولت مالکیت را 
واگذار کرد، اما همچنان مدیریت را در اختیار 
دارد، آن واگذاری هــا موفقیت آمیز نبود و به 
نوعی شکست خورده است.« وی افزود: »به 
عنوان مثال، عمده ســهام ایــران خودرو در 
بورس مورد معاملــه قرار می گیرد، اما دولت 
به واسطه ســهم حدود ۱۵ درصدی خود در 
این شــرکت خودروســاز از طریق سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران »ایدرو« 
بر این خودروســاز و همچنین سایپا اعمال 
مدیریت می کند.« این پژوهشگر اقتصادی با 
تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان بنگاه دار 
خوبی نیســت، گفت: »علیرغم اینکه سهام 
بسیاری از شــرکت های دولتی طی سالیان 
گذشته واگذار شــده، اما همچنان دولت در 
مدیریت آن ها دخالت می کند.« وهابی خاطر 
نشان ساخت: »اگر دولت از مدیریت بنگاه ها 
و شــرکت های بزرگ دست بردارد، آن زمان 
بخش خصوصی حقیقــی می تواند عنان کار 
را در دســت بگیرد و وضعیت این بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی را سروســامانی بدهد.« 
به گفته وی، »حتی اگر در شــرکتی، دولت 
یک ســهم داشته باشــد، در مجمع عمومی 
آن بنگاه حضور پیدا کرده و می خواهد مدیر 
تعیین کند، در چنین وضعیتی قطعًا نمی توان 
نتیجه مطلوب گرفت، بنابراین دولت باید به 
طور کامل از بنگاه داری خارج شود و تنها به 

وظایف حاکمیتی خود بپردازد.«

با برق دار شدن پست برق 

اصلی و ایجاد شدن جبهه های 

کاری جهت انجام تست های 

پیش راه اندازی، راه اندازی و 

عملکردی سایر تجهیزات برقی 

واحد فرآورش مرکزی نظیر 

HVAC ساختمان ها، پمپ ها، 

موتورها، پانل ها و ... پیشرفت 

طرح با شتاب بیشتری انجام 

خواهد گرفت

برای خصوصی سازی واقعی 
در ایران ابتدا باید شرایط 

کسب و کار را فراهم کرد و در 
این زمینه باید به سه نکته توجه 
کرد؛ اواًل باید شفافیت در نظام 
اقتصادی حکمفرما باشد، دوما 
فضای رقابتی می بایست بین 

بنگاه های اقتصادی در جریان 
باشد و دست آخر نیز از وجود 
هرگونه رانت و انحصار در هر 

زمینه ای باید جلوگیری شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

سال ۹8 دوره گذار عرضه نفت در بورس
امیرحسین تبیانیان
مسئول فروش نفت و میعانات گازی ایران در بورس انرژی

عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس دارای محدودیتی نیست و 
تنها شرط ما برای آنکه خریدار بتواند نفت خام و میعانات گاز موردنیاز خود را 
از طریق بورس خریداری کند، این است که بتواند پیش پرداخت تعیین شده را 
بپردازد. تحریم ها فضایی را ایجاد کرد که بتوانیم از مدل سنتی فروش نفت 
فاصله بگیریم، از ابتدای دهه ۵۰ ما به یک شیوه همواره نفت خود را عرضه 
می کردیم و فروش نفت به ســمت بازارهای ســنتی بود، اما عرضه نفت از 
طریق بورس شیوه جدیدی است که برای شکل گیری آن باید کمی فرصت 
داد. کارشناســان و صاحب نظرانی که در این زمینه فعالیت می کنند معتقدند 

باید به بورس نفت زمان داد تا شــکل بگیرد و این گونه نیســت که ما به محض آنکه اراده کنیم نفت 
را در بورس عرضه کنیم، مشــتری وجود داشته باشد. برای شکل گیری بورس نفت قدم های مختلفی 
دیده شده است، قدم اول عرضه نفت به صورت فیزیکی در بورس است و پس از آنکه توانستیم قدم 
اول را بــه خوبی برداریم، آنگاه به دنبال ابزارهای دیگری خواهیــم رفت که یک نمونه آن موضوع 
فروش نفت به صورت کاغذی است که شرایط آن در حال حاضر در حال آماده سازی است. از ابتدای 
راه اندازی بورس نفت یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به فروش رفته 
است و متاسفانه در طول این مدت نتوانستیم میعانات گازی را از این طریق به فروش رسانیم. درباره 
اینکه چه میزان زمان الزم اســت تا از این دوران گذار عبور کنیم بایســتی گفت: ما تمام سال ۹8 را 
برای این مورد در نظر گرفته ایم و در پایان ســال ۹8 می توانیم به یک جمع بندی خوبی برســیم که 
آیا در عرضه نفت خام در بورس موفق بوده ایم یا خیر که هرچند هم اکنون توانســتیم شرایط خوبی را 
ایجاد کنیم و برای ما این موضوع مطلوبیت داشــت. همواره از زمانی که نفت خام در بورس عرضه 
شــد شــیوه عرضه و قیمت گذاری ما متفاوت بود، هم اکنون که نفت را در بورس عرضه می کنیم، از 
نظر قیمت گذاری با زمانی که برای اولین بار نفت را عرضه کردیم تفاوت می کند و این گونه نبوده که 
ما از همان ابتدا یک شــیوه را دنبال کنیم و همواره به دنبال اصالح شرایط بودیم. بر این اساس من 
فکر می کنم سال ۹8، سال خوبی برای ارزیابی شرایط فروش نفت در بورس باشد. همواره خریداران 
به دنبال دریافت تخفیف های بیشــتر هستند، اما این گونه نیست که ما به هر قیمتی که آنها بخواهند 
نفت خام را عرضه کنیم. باالخره این نفت متعلق به ایران اســت و ما نمی توانیم با تخفیف های بسیار 
زیاد نفت را در بورس به فروش برســانیم، زیرا ما نســبت به مردم ایران احساس مسئولیت می کنیم. 
عرضه نفت ایران در بورس انرژی از ســال ۹7 به طور رســمی و عملیاتی کلید خورد و در ابتدا تعداد 
عرضه ها محدود بود چرا که نیازمند شناســایی دقیق نیاز متقاضیان بودیم. در انتهای سال ۹7 بود که 
عرضه منظم نفت خام و میعانات گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی در قانون بودجه ســال ۹8 
کل کشــور لحاظ و تبدیل به یک قانون الزم االجرا شد؛ براساس این قانون باید نفت خام و میعانات 
گازی به طور ماهانه در رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه شود. اردیبهشت ماه امسال شیوه نامه 
رســمی این عرضه در بورس انرژی از سوی وزیر نفت ابالغ شد و ماهانه باید حدود دو میلیون بشکه 
نفت خام سبک، ســنگین و میعانات گازی به صورت حداقلی در بورس عرضه شود. در همین راستا، 
تمام تالش خود را معطوف کرده ایم تا این عرضه ها به شــکل منظم انجام شــود تا بازار و خریداران 
اطمینان یابند که دولت ایران و شرکت ملی نفت در عرضه نفت در بورس مصر است و این اقدام را به 
عنوان یک سیاست پایدار ادامه خواهد داد. براساس آئین نامه اجرایی، شرایط خاصی را برای خریداران 
در نظر گرفته ایم؛ نخســت اینکه فروش نفت یا میعانات گازی در بورس انرژی بدون احراز صالحیت 
خریداران انجام می شود؛ به این معنی که احراز صالحیت خریداران از نظر فنی در دستور کار ما نیست 
و در صورتی که مشتری بتواند پیش پرداخت و تضامین مورد نیاز مالی را انجام شود، محدودیتی برای 
عرضه نفت به مشــتری وجود ندارد. برای مقاصد صادراتی محموله ها را نیز محدودیتی وجود ندارد، 
به جز صادرات نفت ایران به رژیم صهیونیســتی که خط قرمز نظام جمهوری اســالمی ایران است. 
اطالعــات خریداران حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی نفت ایران کاماًل محرمانه باقی می ماند و البته 
تمامی اطالعاتی معامالتی در بورس انرژی محرمانه هســتند اما با توجه به شرایط کنونی و همچنین 
برای باال بردن ضریب اطمینان خریداران، طی هماهنگی که با ســازمان بورس داشــتیم، اطالعات 
خریداران از ســامانه های اطالعاتی بورس خارج شده و شــکل فیزیکی به خود می گیرد. در راستای 
ایجاد جذابیت قیمتــی، نرخ صادراتی نفت ایران به مقصد مدیترانه که ارزان ترین نرخ صادراتی برای 
محموله های نفتی ایران محســوب می شود را به عنوان پایه قیمتی قرار داده ایم و مشتریان بر اساس 
این قیمت پایه، قیمت مورد نظر خود را روی تابلو اعالم می کنند و در صورت موافقت با قیمت مطرح 
شده تخفیف مورد نظر اعمال می شود. نرخ در نظر گرفته شده برای میعانات گازی ایران نیز بر اساس 
شاخص نفت دبی است و قیمت پایه میعانات را ۹۵ درصد نفت خام دبی در نظر گرفته ایم که به این 
ترتیب به صورت پیش فرض ۵ درصد تخفیف برای میعانات اعمال کرده ایم. در مورد شرایط بارگیری 
محموله های مورد نظر نیز بایستی توضیح داد: برای تحویل و حمل محموله های نفت خام، سه شیوه 
پیش بینی شــده اســت: بارگیری از پایانه صادراتی خارک، کشتی به کشــتی و بارگیری محموله به 
صورت زمینی از محل پاالیشــگاه تبریز و با حداقل هزار بشکه. البته حمل زمینی از پاالیشگاه تبریز 
بــرای محموله های کوچک خواهد بود. درباره میعانات گازی نیز امکان بارگیری از منطقه عســلویه، 
کشتی به کشتی و تحویل زمینی از بندرعباس با میزان حداقلی هزار بشکه وجود دارد. ۶ درصد ارزش 
کل محموله باید توســط مشتری پیش پرداخت شود و این پیش پرداخت می تواند به صورت نقدی یا 
اعتباری باشــد که در صورت پرداخت اعتباری، تضامین ارائه شــده باید مورد تأیید شرکت ملی نفت 
ایــران قرار گیرد. درباره اینکه آیا پرداخت ها باید با دالر آمریکا صورت گیرد یا ارز دیگری مبنای کار 
است، بایستی گفت: ایران یک سبد ارزی از جمله ریال ایران، یوآن، یورو و درهم را برای پرداخت ها 
در نظر گرفته اســت و دالر آمریکا در این ســبد وجود ندارد. متقاضیان ۹۰ روز پس از بارگیری زمان 
برای تسویه حساب دارند. در مورد اینکه آیا دولت ایران و شرکت ملی نفت سیاست عرضه نفت خام 
در بورس را ادامه خواهد داد یا یک اقدام مقطعی است، بایستی توضیح داد: عرضه نفت خام و میعانات 
گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی تبدیل به یک تکلیف قانونی شــده اســت و قطعًا عرضه در 
بورس انرژی اقدامی پایدار خواهد بود. نفت ایران کاالیی شــناخته شده و معتبر در سطح بین المللی 
است به این ترتیب حضور این کاال در بورس انرژی موجب اعتباربخشی بیشتر به این بورس می شود 
و انتظــار داریم که این اقدام موجب توانمندتر شــدن بورس نفت ایران شــود. البته انتظار نداریم در 
کوتاه مدت فروش نفت در بورس جایگزین فروش ســنتی شود و در حقیقت هدفمان ارتقا ابزارهای 
بورســی به عنوان یک نوع از روش فروش نفت است. اصل عرضه پایدار سرلوحه اقدامات ماست به 
این ترتیب که هیچ هفته ای بدون عرضه باقی نمانده است حتی اگر روز عرضه که سه شنبه هر هفته 
است، در داخل ایران تعطیلی رسمی باشد، روز دیگری در هفته عرضه را انجام داده ایم. البته به عقیده 
ما بهتر اســت حجم عرضه را کاهش دهیم چرا که عرف عرضه در بورس این اســت که متناسب با 
تقاضــا، عرضه صورت گیرد ولی با توجه به اینکه عرضه نفت در بورس انرژی در ایران اقدامی جدید 
اســت، جهت اطمینان بخشی به مشتریان عرضه را هر هفته انجام می دهیم. یکی از امتیازات بزرگی 
که عرضه نفت در بورس دارد این اســت که کارگزاری های بورس انرژی در سراســر کشور تبدیل به 
بازوهای بازاریابی برای نفت ایران شــده اند که به خودی خود پتانســیل قابل توجهی را برای فروش 
نفت فراهم می کند. در ارتباط با فقدان حساب ارزی برای پرداخت های مشتریان بایستی توضیح داد: 
شرکت ســرمایه گذاری مرکزی امکان تسویه ارزی در داخل کشور را فعال کرده است و برای ایجاد 
حساب های ارزی خارج کشور نیز در حال فراهم کردن امکانات مورد نیاز است. در همین حال، شیوه 
نامه عرضه نفت در بورس برای ما به منزله یک قرارداد محسوب می شود به این معنا که خریداری که 
تحت قوانین این شــیوه نامه به خرید نفت خام یا میعانات گازی ایران می پردازد در صورتی که اقدام 
به صادرات این محموله ها به رژیم صهیونیســتی کند و این اقدام برای ایران محرز شــود، طبق این 
شــیوه نامه موضوع را در سطح بین المللی پیگیری حقوقی خواهیم کرد. عرضه نفت و میعانات گازی 
در بورس انرژی اقدامی جدید است و بطور طبیعی تا رسیدن به نقطه مطلوب و برای اینکه مشتریان 
و متقاضیان بتوانند شــرایط خود را با این عرضه ها تطبیق دهند، زمان می برد. بنابراین فضای تحریم 

تأثیر خاصی بر میزان استقبال مشتریان و خریداران نداشته است.

تحلیل
گفتمان

در نشست مدیران نفت مناطق مرکزی و اویک؛

الزام های ساخت کارخانه گاز و گاز مایع ۳۱00 دهلران بررسی شد
ســاخت  الزام هــای 
کارخانه گاز و گاز مایع ۳1۰۰ دهلران 
در نشست مشترک مدیرعامل شرکت 
این  بــا مدیران  نفت مناطق مرکزی 
شرکت و شرکت مهندسی و ساختمان 

صنایع نفت )اویک( بررسی شد.
بــه گــزارش دانــش نفت به 
نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
در نشســت  رامین حاتمی  ایــران، 
مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی 
و شــرکت مهندســی و ســاختمان 
صنایع نفت )اویک( با اشاره به زمینه 
مشــترک همکاری در اجرای طرح 
 NGL3۱۰۰ ملی ســاخت کارخانــه
و تأمین خوراک پایدار آن از ســوی 
شــرکت نفت مناطق مرکزی اظهار 
کرد: مقــدار گاز برای تأمین خوراک 
در   NGL3۱۰۰ کارخانــه  پایــدار 
مجمــوع روزانــه 2۰۶ میلیون فوت 
مکعب یا معــادل ۵ میلیون و 8۰۰ 
هــزار متــر مکعب اســت که ۱2۰ 
میلیــون فوت مکعب آن از ســوی 
تقویت فشــار دهلران، 2۱  ایستگاه 
میلیون فوت مکعب از ورودی پایدار، 
2۰ میلیون فوت مکعب از ایســتگاه 
تقویت فشار پایدار غرب و ۴۵ میلیون 
فوت مکعب در روز از طریق ایستگاه 
تقویت فشــار چشــمه خوش ارسال 
می شود. وی درباره مبادی تأمین گاز 
مورد نیاز NGL3۱۰۰ افزود: یکی از 
مبادی تأمین گاز مورد نیاز، ایستگاه 
تقویت فشــار گاز دهلران است که 
برای فشــارافزایی گازهــای همراه 

میدان های دهلران و دانان به میزان 
۱2۰ میلیون فــوت مکعب از میزان 
دو بار به ۱32 بار طراحی می شــود. 
مناطق  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: ســرمایه گذار آن  مرکزی 
صندوق هــای بازنشســتگی نفت و 
پیمانــکار اجرایی شــرکت اویک و 
مدت زمان اجرای آن 23 ماه است، 
همچنین خطوط لولــه ارتباطی ۱۶ 
اینچ به طــول ۵8 کیلومتر، مخزن 
میعان گیــر و تاسیســات ورودی به 
ایســتگاه  و   NGL3۱۰۰ ایســتگاه 
تقویت فشــار دهلران در حال انجام 
و بسته های فنی آن تهیه شده است.

تزریق  و  افزود: جمــع آوری  حاتمی 
گازهــای همراه نفت میــدان نفتی 

چشــمه خوش با هــدف جمع آوری 
گازهای همراه نفت و فشــارافزایی 
به   NGL3۱۰۰ خوراک  تأمین  برای 
میزان ۴۵ میلیون فوت مکعب در روز 
گازترش و روزانــه ۵8 میلیون فوت 
مکعب گاز شــیرین برای تزریق گاز 
در میدان نفتی چشمه خوش و احداث 
ایســتگاه تقویت فشار چشمه خوش 
بــرای گازهای همــراه پایدار غرب 
با هــدف جمع آوری و فشــارافزایی 
گازهای همراه نفت تولیدی از میدان 
تزریق  برای  آســماری  غرب  پایدار 
روزانــه 2۰ میلیــون فوت مکعب در 
دیگر  از  نفتی چشــمه خوش  میدان 
پروژه های تعریف شــده اســت. وی 
دربــاره مراحل اجرایــی کار اظهار 

کرد: مذاکرات قراردادی با شــرکت 
نفت  ســاختمان صنایع  و  مهندسی 
)اویــک( و یک ســرمایه گذار دیگر 
فنی،  اســناد  اســت.  یافته  پایــان 
پیشــنهاد فنی و مالی، نهایی سازی 
شــده و بــه هیئت مدیره شــرکت 
ملی نفت ایران بــه منظور دریافت 
مصوبه ارائه شــده اســت. بر اساس 
این گــزارش، غالمرضا منوچهری، 
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و 
ســاختمان صنایع نفــت )اویک( در 
این نشست مشــترک، با بیان اینکه 
برآیند همکاری شرکت های کارفرما 
و پیمانکار، شکوفایی و توسعه کشور 
را بــه دنبال دارد، اظهــار کرد: همه 
ما به عنوان شــرکت های کارفرما و 

پیمانکار یک هدف مشترک داریم 
که همانا توسعه اقتصادی، شکوفایی 
کشــور و انجام طرح های ملی است. 
در این باره، همه باید تســهیل کننده 
امور باشیم تا روند اجرای کار شتاب 
بیشــتری داشته باشــد. وی اظهار 
کــرد: با توجه بــه ماهیت و طبیعت 
این قبیــل کارها کــه دارای تنوع 
و کثــرت امور از جملــه تنوع مالی، 
ارز،  نــوع  پیمانکاری،  جغرافیایــی، 
وندورها و طراحی ها بســیار متنوع و 
پیچیده هستند و در صورت نرسیدن 
به وحدت و تعامل، امکان نقصان در 
اجرای این کار وجود دارد و زیان آن 
متوجه سرمایه گذار و صنعت نفت و 
متعاقب آن منافــع ملی خواهد بود، 
فداکاری،  همکاری،  اعتمادسازی،  با 
تفویض اختیارات در موارد مورد نیاز، 
ساده کردن مســیر کارها و کاهش 
فرآیندها  پیچیدگی  کاری،  الیه های 
کاهــش و ســرعت اجــرای طرح 

افزایش می یابد.

عزم مجلس برای ورود مردم به صنعت پااليش سودآور
محمد علی قدیری
کارشناس انرژی

با یک نــگاه کلی به صنعــت پاالیش 
کشــور با ظرفیت فراورش حدود ۱.7 میلیون 
بشــکه نفت خام می توان دریافت که وجود 7 
پاالیشگاه نفت با عمر باالی 3۰ سال موجب 
شده تا ایران در زمره پیرترین صنایع پاالیش 
نفــت در جهان قرار گیــرد. از این رو به دلیل 
واحدهــای فرایندی قدیمــی، بازدهی کم و 
مقادیر بــاالی تولید فرآورده های کم ارزش از 
جمله نفت کوره حاشــیه سود پاالیشگاه های 
فعلی کشور بســیار پایین است. این وضعیت 
باعث شده تا ســال های طوالنی این صنعت 
با رکــود مزمن مواجــه باشــد و مانع ورود 
ســرمایه های بخش خصوصــی و مردم در 

طرح های جدید شود.
پتروپاالیشگاه حلقه مفقوده 

صنعت نفت ایران
توســعه صنعت پاالیش امــروزه در دنیا 
با تغییر نگرش همراه بوده اســت و عالوه بر 
تولید ســوخت، پاالیشگاه ها را مبتنی بر تولید 
محصوالت پتروشیمی طراحی می کنند. حتی 
کشــورهایی که تولیدکننده نفت نیز نیستند، 
این مدل را در پیــش گرفتند. به عنوان مثال 
کشــورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن حتی با 
نفت وارداتی هم صنعت پاالیش ســودآوری 
دارند. طبــق پژوهش های صورت گرفته این 
طرح هــای بزرگ بــا ادغام پاالیشــگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها  پتروشــیمی ها تحت عنوان 
به دلیل ســود بازده داخلی )IRR( باالتر، نرخ 
بازگشت سرمایه را از مقدار ۱3 درصد در حالت 
پاالیشی به 3۰ درصد در حالت پتروپاالیشی 
افزایــش می دهد. در شــکل یک، حاشــیه 
ســود یک پاالیشگاه و پتروشــیمی مقایسه 
شــده اســت. با توجه به این نمودار با ایجاد 
پتروپاالیشگاه حاشیه سود ناخالص طرح از 7 
تا ۱۵.7 دالر به ازای هر یک میلیون بشــکه، 
افزایش پیدا می کند. به عنوان نمونه ای از روند 
جهانی گســترش واحدهای پتروپاالیشی، در 
جدول یک وضعیت طرح های پتروپاالیشــی 

در ۶ کشور بیان شده است.

مقایســه حاشیه ســود دو وضعیت پاالیشگاه و  ��
پتروپاالیشگاه

بررسی موردی وضعیت طرح های پتروپاالیشی در  ��
6 کشور جهان

ناتوانی در تأمین سرمایه، وجه مشترک توقف 
طرح های پاالیشی کشور

پروژه های پاالیشــی مهمی کــه بعد از 
انقالب در ایــران به اتمام رسیده اســت تنها 
شامل ســاخت پاالیشــگاه بندرعباس، ستاره 
خلیج فارس و توســعه پاالیشــگاه اراک بوده 
اســت. در مقابل طرح های پاالیشــی زیادی 
طراحی و برنامه ریزی شــدند اما نهایتًا تا حد 
فنس کشــی و تســطیح زمین پیش رفته اند. از 
جمله این طرح های بر زمیــن مانده می توان 
به ارتقــاء فنــاوری پاالیشــگاه های تهران، 
آبــادان، بندرعباس و احداث پاالیشــگاه های 
پارس پتروفیلد، آناهیتا، خوزســتان و .... اشاره 
کرد که عدم تأمین ســرمایه وجه مشــترک 
توقــف همه آن هــا بوده اســت. وام صندوق 
توســعه ملی و جــذب فاینانــس خارجی دو 
گزینه مطرح برای تأمین ســرمایه پروژه های 
پاالیشــی بوده اســت. این درحالی اســت که 
وام صندوق  صف طوالنی درخواست کنندگان 
توســعه ملی و همچنین عدم پرداخت تمامی 
نیاز مالی پروژه از ســوی این صندوق، مسیر 
مناســبی برای تأمین مالی پروژه های ایجاد و 
توسعهٔ پاالیشــگاهی نبوده و نیست. راهکار 
دوم یعنی فاینانس یا تســهیالت خارجی نیز 

بــه خاطر ناتوانی دولت به اعطای ضمانت نامه 
به شرکت های بخش خصوصی، در سال های 
اخیــر با موفقیتی همراه نبــوده و صرفًا در حد 
رایزنی و تفاهم نامه باقی مانده اســت. از سوی 
دیگر هر چند نقدینگی بسیار باالیی در کشور 
وجود دارد اما همانطور که اشــاره شد حاشیه 
ســود بسیار پایین پاالیشــگاه های فعلی مانع 
ورود ســرمایه های مردمی به سمت طرح های 
جدید شده است. به عنوان مثال فریدون متاجی 
مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
پاالیش و پخش در نشستی اشاره کرده است؛ 
در حالیکه قرار بود ســرمایه های مردمی برای 
احــداث مجموعه پاالیشــگاه میعانات گازی 
ســیراف ورود پیدا کند اما این طرح با موجی 
مواجه شــد که این پروژه ها ســودده نیست و 
سرمایه هدر می رود. در نتیجه آن سرمایه های 
مردمی بــه این طــرح ورود پیــدا نکردند و 
شــرکت های مجری هم حاضر بــه ادامه کار 
نشــدند. از این رو این طرح اســتراتژیک که 
همه مطالعات طراحی آن انجام شــده بود بعد 
از گذشت پنج ســال از زمان معرفی در توقف 

کامل به سر می برد.
طرح مجلس فصل جدید سرمایه گذاری 

مردمی در صنعت نفت
با کنار هم گذاشــتن دو بحث قبلی این 
یادداشــت مشخص می شــود درصورت اقبال 
بــه طرح های پتروپاالیشــی در ایران با توجه 
به نرخ بازگشت ســرمایه و سود بیشتر نسبت 
بــه طرح های پاالیشــی و همچنین با تدوین 
ســازوکارهای مناســب برای جذابیت بیشتر، 
می تــوان مشــکل تأمیــن مالی آن هــا را با 
ســرمایه گذاری مردمی حل کرد. خالء چنین 
قانونی پــس از مدت ها در مرکز پژوهش های 
مجلس بر طرف شد و سرانجام کلیات طرح آن 
پاالیشگاه های  “افزایش ظرفیت  عنوان  تحت 
میعانــات گازی و نفــت خــام با اســتفاده از 
ســرمایه گذاری مردمی” در صحن مجلس به 
تصویب رســید. با اجرای این قانون قرار است 
ظرفیت پاالیش 2 میلیون بشکه نفت در چند 
پتروپاالیشــگاه جدید با ســرمایه گذاری های 
مشــترک بخش خصوصی، مــردم و مجری 

طرح ایجاد شــود. وجه تمایز و امید بخش این 
قانون برای رونق بخشی به صنعت نفت، ایجاد 
سازوکاری به نام تنفس خوراک برای جذابیت 
بخشــی و توجیه اقتصادی پروژه است. تنفس 
خوراک به صورت خالصه عبارتست از اعطای 
خوراک رایگان در شروع بهره برداری به واحد 
پاالیشی. طبق قانون مجلس، صندوق توسعه 
ملی متعهد می شــود این خــوراک رایگان را 
تا زمانی که مقدار هزینــه خوراک دریافتی با 
هزینه سرمایه اولیه طرح برابر شود ادامه دهد. 
در این روش ابتدا یک پتروپاالیشگاه به کمک 
ســازمان بورس و با اســتفاده از سرمایه های 
مردمی تأمین مالی می شود و طی مدت چهار 
سال به بهره برداری می رسد. سپس به محض 
بهره برداری از یک تا دو ســال تنفس خوراک 
برخوردار می شود. با توجه به اعطای تسهیالت 
پــس از اتمام طرح، مجــری آن نه تنها هیچ 
انگیزه ای برای طوالنی شدن پروژه و افزایش 
هزینه ها برای دریافت تسهیالت بیشتر ندارد، 
بلکه تمام تالش خود را می کند تا برای دریافت 
تنفس خوراک در سال پنجم بعد از کلنگ زنی، 
پروژه را به موقع و در باالترین سرعت ممکن 
اجرا کند. عالوه بر موارد ذکر شــده دو عامل 
زیر هم نقش بســزایی در جذابیت پروژه برای 
سرمایه گذاری مردمی و بخش خصوصی دارد:

-توانایی اعطای 23 تا ۴۰ درصد ســود 
تضمینی به سرمایه گذاران به صورت یکجا در 

سال اول بهره برداری
اتمام  از  -ضمانت بازگردانی ســود پس 
پروژه و اصل پول )ســهام خریداری شده( در 
هر زمان با توجه به ایفای نقش صندوق توسعه 
ملی، شــرکت ملی نفت، بیمه ها و بانک های 
مجــاز زیر نظر بانک مرکــزی به عنوان رکن 

ضامن
با توجــه به ســاز و کارهای ســنجیده 
شــده تأمین ســرمایه طرح پتروپاالیشگاه ها، 
انتظــار می رود بــا اجرای این قانون شــاهد 
نقش ســرمایه های مردمی و بخش خصوصی 
در رونق صنعت پاالیشــی کشور و همچنین 
بهره مندی آن ها از سود حاصل از این طرح ها 

همانند کشورهای دیگر باشیم.

الزام های ساخت کارخانه 

گاز و گاز مایع ۳۱00 

دهلران در نشست مشترک 

مدیرعامل شرکت نفت 

مناطق مرکزی با مدیران 

این شرکت و شرکت 

مهندسی و ساختمان صنایع 

نفت )اویک( بررسی شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاه

گزارش

مقایسه راندمان نیروگاه های حرارتی ایران با 
سایر کشورها

بررسی های آماری نشــان می دهد ایران از نظر راندمان نیروگاهی 
بین 1۳ کشــور با راندمان ۳۸ درصدی در جایگاه پنجم ایستاده که این 

جایگاه با برزیل، آلمان، ایتالیا، کره و هند برابر است.
به گزارش ایســنا، در حال حاضر ۱7۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی 
در ایــران وجود دارد که با نصــب 8۵۰۰ مگاوات واحد بخار جدید به 
نیروگاه ســیکل ترکیبی تبدیل شــده و به ظرفیت تولید نیروگاه های 
کشــور افزوده خواهد شد. به این ترتیب بدون مصرف سوخت اضافی 
ســاالنه ۵2 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد شد. این میزان 
تولید برق به صرفه جویی ۱۴ میلیارد مترمکعب ســوخت گاز طبیعی 
در هر ســال منجر می شود. با این اقدام راندمان نیروگاه های حرارتی 
کشــور با افزایــش پنج درصدی از 38 درصد بــه ۴3 درصد افزایش 
می یابد. اما افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی کشــور از 38 درصد 
فعلی به ۴3 درصد، نیازمند گشــایش در اســتفاده از ظرفیت ماده ۱2 
قانون رفع موانع تولید از محل صرفه جویی ســوخت است. بر اساس 
ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 
صد دالر اعتبــار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت 
ریالی برای بهبود بازدهی انرژی کشــور تخصیص داده شده است. در 
بند دو )پ( این قانون پرداخت بهای سوخت صرفه جویی شده، حاصل 
از ســرمایه گذاری برای افزایش بازده حرارتــی نیروگاه ها با تکمیل 
بخش بخار در نیروگاه های گازی و ســیکل ترکیبی با اولویت بخش 
خصوصی کشــور مورد تاکید قرار گرفته اســت. اما از سال ۱3۹2 در 
قانون بودجه تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی در قالب بیع 
متقابل تعریف شد و در این راستا قراردادهایی هم با بخش خصوصی 
امضا شد. البته بند مذکور در قانون بودجه سال ۱3۹3 نیز تکرار و چند 
قرارداد هم در آن ســال امضا شد. نیروگاه های پرند، کاشان، سبالن، 
فردوسی، عســلویه، چابهار، ارومیه، رودشــور و جهرم نیروگاه هایی 
هســتند که متعلق به بخش خصوصی بوده و احداث بخش بخار در 
آن ها آغاز شــده اســت. همچنین مقدمات اولیه برای این فرآیند در 
نیروگاه های علی آباد، ســلطانیه، زاگرس و سمنان نیز آغاز شده است. 
نیروگاه های ایران شهر، گنو، ماهشهر، جنوب اصفهان، حافظ و شهید 
کاوه نیز نیروگاه های دولتی هســتند که شامل این موضوع می شوند. 
بنا بر اعالم وزارت نیرو، مقایســه راندمان نیروگاه های حرارتی ایران 
با ســایر کشورها نشــان می دهد ایران از این منظر در بین ۱3 کشور 
ژاپن، انگلستان، اسپانیا، آمریکا، برزیل، آلمان، ایتالیا، کره، هند، ترکیه، 
امارات و عربســتان صعودی با راندمان 38 درصد به صورت مشترک 
با برزیل، آلمان، ایتالیا، کره و هند در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت. 
کشــورهای ژاپن، انگلستان، اسپانیا و آمریکا به ترتیب با راندمان های 
۴3، ۴۱، و ۴۰ درصد در رتبه های باالتر از ایران و کشــورهای ترکیه، 
امارات و عربستان با راندمان های 37، 3۶ و 3۰ درصد در جایگاه های 

بعد از ایران قرار گرفته اند.

بررسی پروژه های در حال اجرای شرکت نفت 
مناطق مرکزی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در نشستی با مدیران پیشین 
و کنونی و کارکنان مدیریت امور فنی با اشاره به نقش بی بدیل این واحد 
در آغاز و ادامه حرکت توســعه ای - عملیاتی شرکت، بر اهمیت و اجرای 

پروژه های در حال اجرا تاکید کرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی، 
رامیــن حاتمی درباره برخی پروژه های در حــال اجرای مدیریت امور 
فنی اظهــار کرد: تهیه و تدوین شــرح کار و پیگیری تصویب و آغاز 
بــه کار پروژه عظیم لرزه نگاری دوبعدی باباگیر و بانکول و ســه بعدی 
تنــگ بیجار و دالوران، برنامه ریزی و حفاری یک حلقه چاه در میدان 
نفت شهر با هدف دســتیابی به افزایش تولید از این میدان مشترک با 
تغییــر در طراحی لوله های جداری، برنامه ریزی و حفاری دو حلقه چاه 
ســعادت آباد و افزایش تولید این میدان برای تأمین بخشی از خوراک 
پاالیشگاه شیراز با تغییر لوله های جداری و کاهش هزینه های حفاری 
و تهیــه و تدوین شــرح کار و تصویب و آغاز به کار و مشــارکت در 
اجرای پروژه های EPCF نفت شهر، سعادت آباد و دانان بخشی از این 
اقدام هاســت. وی همچنین از تغییر طراحی لوله های جداری و کاهش 
هزینه های حفاری یک حلقه چاه خانگیران، مشارکت کامل امور فنی 
در تدوین شــرح کار و قرارداد پروژه های آی پی سی توسعه میدان های 
آبان و پایدار غرب و نیز مشارکت شرح کار و الگوی جدید قراردادهای 
نفتی )IPC( توســعه میدان های چشــمه خوش، پایدار شرق و دالپری، 
واگذاری و اجرای ۶ پروژه مطالعات جامع مخازن و تدوین هفت بسته 
مطالعاتی جدید و ارسال به شرکت ملی نفت ایران و تدوین بسته های 
جدید EPCF توســعه میدان ها و ارسال به شــرکت ملی نفت ایران 
به عنوان دیگر پروژه های تعریف شــده برای این مدیریت برشــمرد. 
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران همچنین تاکید کرد: با 
توجه به ســاختار عملیاتی شــرکت و لزوم توجه به شــرایط موجود و 
رســیدن به اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای آن، باید همواره 
آمادگی تطابق با شــرایط جدید را داشــته باشــیم و با ابتکار عمل و 
خالقیت، خود را از روند روزمرگی جدا کنیم، این مهم نیازمند همکاری 
میان بخش های مختلف مدیریت از ســتاد و عملیات است که همسو 
و در مسیر تحقق اهداف برنامه پنج ساله گام برداریم. حاتمی با تاکید 
بر فراهم سازی زمینه فعالیت های کارشناسان، خواستار همکاری بیشتر 
مدیریت با کارکنان در این زمینه شــد و اظهار کرد: دســتیابی به این 
خواسته نیازمند همکاری دوســویه بین مجموعه مدیریت و کارکنان 

است تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

تحلیل
گفتمان

مدیرعامل شرکت اویک در مراسم امضای قرارداد سفارش لوله های جداری و مغزی مورد نیاز طرح های توسعه میدان های رامشیر و منصوری تبیین کرد؛

طرح توسعه رامشیر و منصوری، الگویی برای دیگر طرح ها 
قــرارداد تولیــد لوله های 
جداری و مغزی طرح های توســعه میدان 
های رامشــیر و منصوری به ارزش 1۴۳ 
میلیارد تومــان و با هدف تولید 1۰۰ هزار 
متر لوله های جــداری و مغزی عصر روز 
سه شنبه، 1۸ تیرماه به امضای غالمرضا 
و  مهندسی  مدیرعامل شرکت  منوچهری، 
ســاختمان صنایع نفت و کوروش کیهانی 
زاده، مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر 

اسفراین رسید.
به گزارش دانش نفت، مدیرعامل 
شرکت اویک در این مراسم با اشاره به 
اهمیت طرح توسعه میدان های رامشیر 
و منصوری، گفــت: این پروژه می تواند 
به الگویی برای دیگــر طرح ها تبدیل 
شود. دکتر غالمرضا منوچهری با بیان 
اینکه شــرکت های ایرانی در توســعه 
بخش باالدســتی نفت به توانایی های 
قابل توجهی رســیده اند، گفت: البته با 
تکنولوژی روز دنیا فاصله مشاهده می 
شــود اما غربی ها تصور توانمندشدن 
شــرکت های ایرانی آن هم در شرایط 
تحریــم را نداشــتند و ایــن نکته ای 
امیدبخش در مسیر توسعه صنعت نفت 
افزود: توجه به ساخت داخل  است.وی 
در طرح های توسعه ای اهمیت باالیی 
دارد و شــرکت اویک دقــت، زمان و 
صبر زیادی را برای رشد صنایع داخلی 
صرف می کند.منوچهری با بیان اینکه 
از پیمانکاران و تولیدکنندگان انتظار می 
رود تــا برنامه ها را متــوازن و و طبق 
برنامه بــه پیش برند، گفــت: زنجیره 
توســعه در همه بخش هــا از کاال تا 
خدمات و ... باید پیوســته حرکت کند 
تا اختاللی در روند پیشــرفت پروژه ها 
ایجاد نشــود.به گفته وی، عمده کار در 
طرح توسعه میدان رامشیر و منصوری 
برعهده شــرکت های ایرانی اســت و 
ایــن طرح می تواند تبدیــل به الگوی 
خوبی برای دیگر طرح ها شــود چون 
با یک سیاســتگذاری درست و حمایت 
و تعهد شــرکت های همکار می توان 
پــروژه را به خوبی پیش برد؛ از حمایت 
شــرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب نیز در این مسیر 
قدردانی می کنیم.کوروش کیهانی زاده، 
مدیرعامل شــرکت لوله گستر اسفراین 
نیز با اشاره به اینکه این قرارداد، رونق 
خوبی به فعالیت های این شــرکت در 
سال رونق تولید می دهد، افزود: در این 
ســال ها از ظرفیت شرکت لوله گستر 
اسفراین استفاده بهینه نشده است و این 
قــرارداد و اعتماد وزارت نفت می تواند 
مقدمــه خوبی برای گســترش فعالیت 
هــا و اشــتغال زایی در منطقه باشــد. 
شایان ذکر اســت؛ میدان نفتی رامشیر 
که در ســال ۱3۴۱ کشــف و تولید از 
آن ســال ۱3۴۶ آغاز شد که در فاصله 

۱۵ کیلومتری جنوب غربی شهرســتان 
امیدیه و ۱2۰ کیلومتری جنوب شرقی 
اهواز قــرار دارد. میدان نفتی منصوری 
نیز در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز 
واقع شده که در سال ۱3۴2 کشف شده 
و بهره برداری از مخزن آســماری این 
میدان در ســال ۱3۵3 آغاز شــد. این 
دو میــدان در حوزه عملیاتی شــرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب قرار دارد. 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت 
با هدف حفظ و افزایش میزان تولید از 
میدان های نفتی در دست بهره برداری 
کشــور و ایجاد اشــتغال با پیش بینی 
مبلــغ ســرمایه گذاری افــزون بر ۶.2 
میلیارد دالر در طول ســه سال تعریف 
شده اســت. این طرح ملی مشتمل بر 
33 پروژه است که 2۹ پروژه در بخش 
خشکی و ۴ پروژه در بخش فراساحل را 
شامل می شود. فعالیت های پیش بینی 
شده در طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت، شــامل نصب و ارتقای تأسیسات 
لوله  خطــوط  اجرای  ســطح االرضی، 
نفت و گاز، عملیات حفــاری، تعمیر و 
تکمیل چــاه، نصب و ارتقای تجهیزات 
دسترسی  جاده های  اجرای  و  سرچاهی 
و موقعیت  چاه ها است. از اهداف اصلی 
این طرح می توان به اشتغال زایی برای 
پیمانکاران نفتی، ســازندگان تجهیزات 
و نیــروی انســانی متخصص و محلی 
اشاره کرد. بر اساس تاکید وزارت نفت 
و شــرکت ملی نفت ایران بر اســتفاده 
پروژه ها  اصلی  پیمانــکاران  حداکثری 
از توان و ظرفیــت داخلی، الزامات این 
موضوع در قرارداد های یاد شــده پیش 

بینی شده به این منظور که فهرستی از 
کاالهای پر مصرف که امکان ســاخت 
داخل آنها وجود دارد تهیه شــده است 
و پیمانکاران ملزم به ســفارش گذاری 
اقالم این فهرســت به ســازمان ها و 
شــرکت های ایرانی شده اند. از سوی 
دیگر فهرست 8۴ گانه ممنوعیت خرید 
کاالها و تجهیزات خارجی دارای تولید 
مشــابه داخل ابالغی مقام عالی وزارت 
نفت و نیــز تصویب نامه هیئت وزیران 
در خصــوص ممنوعیت خرید کاالهای 
خارجی دارای تولید مشــابه خارجی به 
عنوان مدارک الزام آور در این پیمان ها 

گنجانده شده است.
اختصاص7۰ هزار بشــکه از طرح 
افزایش توان تولید 28۰ هزار بشکه ای 

به دو میدان رامشیر و منصوری
معاون  همچنین  مراســم،  این  در 
توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت 
ایران با اشاره به اهمیت این قرارداد برای 
تکمیل توسعه طرح های میدان رامشیر 
و منصوری، گفــت: امضای این قرارداد 
در شرایط خاص تحریمی نشان می دهد 
چرخ توسعه صنعت نفت از حرکت نمی 
ایستد و این قرارداد اتفاقی امیدبخش در 
سال رونق تولید است. رضا دهقان با بیان 
اینکه ۶.2 میلیارد دالر برای 33 بســته 
قراردادی طرح نگهداشت و افزایش توان 
تولید در نظر گرفته شــده است، افزود: 

افزایش اشــتغال داخلی برای سازندگان 
و پیمانکاران ایرانی و افزایش برداشــت 
تا 28۰ هزار بشــکه نفت خام در روز از 
اهداف اصلی این 33 بسته قراردادی در 

مناطق خشکی و دریایی کشور است.به 
گفته وی ۱۵ گروه کاالیی پرمصرف در 
این 33 بســته قراردادی شناسایی شده 
اســت و پیمانکاران ملزم هســتند برای 
تامین کاالهای این طرح ها شرکت های 
ایرانــی را در اولویت قرار دهند.دهقان با 
اشــاره به اینکه ۴۰ درصــد از رقم ۶.2 
میلیارد دالر صرف خرید کاال خواهد شد، 
افزود:  با توجه به اینکه امکان تامین 8۰ 
درصد کاالهای مورد نیاز در داخل کشور 
وجود دارد پیش بینی می شود 2 میلیارد 
دالر در 2 تا 3 ســال آینده کاالی داخل 
خریداری شود.معاون توسعه و مهندسی 
شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: تا به 
حال ۱۰ قرارداد از 33 بســته امضا شده 
است و پیش بینی می شود به زودی نیز 
۱۰ قرارداد دیگر امضا شود. دهقان افزود: 
7۰ هزار بشــکه از طــرح افزایش توان 
تولید 28۰ هزار بشــکه ای به دو میدان 
رامشیر و منصوری اختصاص دارد و این 
مســاله اهمیت قرارداد شرکت اویک و 
لوله گستر اســفراین را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه تیم رصد کاال برای 
طرح ها انتخاب شده است، گفت: این تیم 
وظیفه دارد تا فعالیت پیمانکاران طرح ها 
را رصد کند تا از کاالی داخلی در مسیر 
توسعه طرح ها بیشترین استفاده شود و 
از تولیدکنندگان داخلی نیز انتظار می رود 
با عمل به تعهدات توســعه پروژه ها را 

تسریع بخشند.
رویکــرد وزارت نفت بــرای توجه 
ویژه به ساخت داخل قابل تحسین است

در همیــن حــال، نماینــده مردم 
اســفراین در مجلس شــورای اسالمی 
با بیــان اینکــه رویکــرد وزارت نفت 
برای توجه ویژه به ســاخت داخل قابل 
تحســین اســت، گفت: قــرارداد تولید 
لوله های جداری و مغزی نمونه بارز این 
توجه اســت که امیــد فراوانی را در بین 

سازندگان داخلی ایجاد می کند.
هادی قوامــی در گفــت و گو با 
خبرنگار پایگاه اطالع رســانی شــرکت 
ملی نفت ایران در حاشیه مراسم امضای 
قرارداد تولیــد لوله های جداری و مغزی 
طرح های توســعه میدان های رامشیر و 
منصوری که بین شــرکت اویک و لوله 
گستر اســفراین امضا شــد، با اشاره به 

اینکه امضای این قرارداد در سال رونق 
تولید که از ســوی مقــام معظم رهبری 
نامگذاری شده است، نوید روزهای خوبی 
را برای ســاخت داخل می دهد، افزود:  
شرکت لوله گستر اسفراین با این قرارداد 
می تواند نقــش قابل توجهی در تولید و 
اشــتغال منطقه ایفا کند.وی اظهار کرد: 
وزارت نفت تــالش می کند به ظرفیت 
های داخلی توجه ویژه ای شود و قرارداد 
ساخت لوله های جداری و مغزی نمونه 
بــارز این توجه و تالش اســت که امید 
است فراگیر شود.نایب رئیس کمیسیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه نگاه 
وزارت نفت به ساخت داخل را می توان 
به نور خورشید تشــبیه کرد، افزود: این 
نگاه اســتعدادها و ظرفیت ها را شکوفا 
و بذر را به یــک محصول خوب تبدیل 
مــی کند.قوامی تصریح کــرد: رویکرد 
توجه به ســاخت داخــل را به فال نیک 
می گیریم و از وزیر نفت در این مســیر 
قدردانــی می کنیــم و امیدواریم اثرات 
این توجه به دیگر بخش ها نیز تســری 
یابد.وی با اشــاره به ارزش ۱۴3 میلیارد 
تومانــی قرارداد تولید لوله های جداری و 
مغزی طرح های توسعه میدان رامشیر و 
منصوری، گفت: با توجه به اثر انتشــار 
می توان گفت این قرارداد حداقل ۱۰۰۰ 
میلیارد تومــان ارزش در منطقه خلق و 
اشتغال قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد؛ 
همچنیــن زنجیره ارزش قابل توجهی را 
به خصوص در اســتان خراسان شمالی 
 بــه عنوان یک اســتان محــروم ایجاد 

می کند. 

رئيس جمهوری:

اقدام انگليس در توقيف نفتکش ايرانی بسيار سخيف و غلط بود
رئیس جمهوری اقــدام انگلیس در توقیف 
کشتی نفتکش ایرانی را بســیار کودکانه، سخیف و اشتباه 
توصیف کرد و گفت: انگلیســی ها آغازگــر ناامنی در دریا 
هســتند و امیدواریم این کار را ادامه نداده و تکرار نکنند، 
زیرا تکرار آن سبب ناامنی در جهان می شود و به زیان همه 

خواهد بود.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، دکتر حســن روحانی، روز چهارشنبه، 
۱۹ تیرماه در نشست هیئت دولت، گفت: دشمن به دنبال 
ایجاد ناامنی در منطقه اســت و از این رو به فضای کشور 
تجاوز کرد که البته با پاســخ قاطع روبه رو شد و از سوی 
دیگر به طور نیابتی، کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند 
که کار بســیار ســخیف و غلطی انجام دادند. وی افزود: 
انگلیسی ها در آب های سرزمینی اسپانیا به ناروا این کشتی 
را توقیف کردند، در حالی که خودشــان در این سرزمین 
و منطقه جبل الطارق اشغال گر هستند، زیرا این سرزمین 

متعلق به اسپانیاست و دولتی اشغال گر که به ناروا در این 
منطقه حضور دارد این کار ســخیف را انجام داده و این 
در حالی اســت که مردم اســپانیا نیز از این کار انگلیس 
اعالم انزجار دارند. رئیس جمهــوری با بیان اینکه اقدام 
انگلیسی ها کاری بسیار ســخیف، غلط و اشتباه بود و به 
زیان آنهاست، تصریح کرد: همه باید تالش کنیم که در 
ســطح جهان، خطوط کشتیرانی امنیت کامل داشته باشد 
و به انگلیسی ها گوشــزد می کنم که شما آغازگر ناامنی 
هســتید و تبعات آن را بعــداً درک خواهید کرد. روحانی 
ادامه داد: البته ممکن است انگلیسی ها به دستور آمریکا یا 
آنچه که گروه »ب« نامیده می شود این کار را کرده باشد 
که البته باز هم اقدام غلط و اشــتباهی است. ضمن اینکه 
می دانیم که در داخل انگلیس شــرایط انســجام ندارد و 
بهم ریخته است و دولت و پارلمانی به طور منسجم وجود 
ندارد، اما در عین این سراسیمگی و بهم ریختگی، توقیف 

کشتی نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.

اقدام های حقوقی و سیاسی تا رفع توقیف نفتکش ایرانی 
ادامه می یابد

در همیــن حال، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
بــا بیان اینکه توقیف نفتکــش حامل نفت خام ایران در 
تنگه جبل الطــارق نوعی راهزنی دریایی اســت، گفت: 
اقدام های حقوقی و سیاســی برای رفع توقیف نفتکش 
ایرانی را ادامه می دهیم. سید عباس موسوی در نشست 
هفتگی خود با خبرنــگاران درباره توقیف نفتکش ایرانی 
در تنگه جبل الطارق گفت: اقدام های حقوقی، سیاســی 
و دیپلماتیــک ما در این باره ادامه دارد، ســفیر انگلیس 
در تهــران دو بار احضار و با دیپلمات هــای اروپایی نیز 
مشــورت هایی انجام شده اســت. وی ادامه داد: اسناد و 
مدارک الزم ارائه و وکیل گرفته شــده اســت، اطالعی 
درباره مقصد ســفر نفتکش ایرانی نــدارم، اما اینکه در 
برخی رســانه ها گفته شــده مقصد این نفتکش سوریه 
بوده نادرســت اســت، حتی از کانال ســوئز نیز نتواسته 

عبور کند و به ســمت جبل الطارق حرکت کرده اســت. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کــرد: از دولت 
انگلیس می خواهیم این کشــتی حامل نفت خام ایران را 
رفع توقیف کند. ما این توقیف را راهزنی و دزدی دریایی 
می دانیــم و آن را نمی پذیریم و البته هشــدارهای الزم 
را نیز داده ایم. موســوی با اشاره به اینکه توقف نفتکش 
ایرانی در عربستان به برخی مشکالت فنی باز می گردد، 
گفــت: این نفتکش با مشــکالت فنی روبه روســت که 
امیدواریم با پیگیری های وزارت نفت مشکالت فنی آن 
برطرف شود و به مسیر خود ادامه دهد. وی در ادامه و در 
پاسخ به این پرسش که بهتر نیست ایران درباره فروش 
نرفتن نفت خود در تعهدهای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( یا توقیف نفتکش ایرانی خســارت دریافت کند، 
افزود: ایــران هر اقدامی را برای احقاق حقوق ملت خود 
انجام می دهــد، اما فعاًل مهم ترین مســئله حفظ برجام 

است، البته شرایط نیز سنجیده و بررسی می شود.

دکتر دهقان: 6.2 میلیارد 
دالر برای ۳۳ بسته قراردادی 
طرح نگهداشت و افزایش توان 
تولید در نظر گرفته شده است 
و افزایش اشتغال داخلی برای 
سازندگان و پیمانکاران ایرانی 

و افزایش برداشت تا 280 
هزار بشکه نفت خام در روز 

از اهداف اصلی این ۳۳ بسته 
قراردادی در مناطق خشکی و 

دریایی کشور است

دکتر منوچهری: توجه به 

 ساخت داخل در

 طرح های توسعه ای 

اهمیت باالیی دارد و 

شرکت اویک دقت، زمان 

و صبر زیادی را برای 

 رشد صنایع داخلی صرف 

می کند

نماینده مردم اسفراین در 

مجلس شورای اسالمی: 

رویکرد وزارت نفت برای 

توجه ویژه به ساخت داخل 

قابل تحسین است و قرارداد 

تولید لوله های جداری و 

مغزی نمونه بارز این توجه 

است که امید فراوانی را در 

بین سازندگان داخلی ایجاد 

می کند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز

مهار آتش سوزی در واحد دانه بندی گوگرد 
پاالیشگاه هاشمی نژاد

آتش ســوزی در واحد دانه بندی گوگرد شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد با تالش آتش نشانان این شرکت در کمترین زمان ممکن مهار 

شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد، ابوالفضل نعمتی رییس روابط عمومی این شرکت در 
این خصوص گفت: این حادثه عصر روز گذشته در خارج از فنس عملیاتی 
واحدهای پاالیشی اتفاق افتاده است که با همت کارکنان واحد آتش نشانی 
مهار شــد. وی اظهارداشــت: در ســاعت ۱۵ ظهر روز گذشته در پی بروز 
اشــکال برقی یکدستگاه الکترو موتور مربوط به نوار نقاله سیستم بارگیری 
در واحد دانه بندی گوگرد شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، حریق 
ایجاد شده و بوسیله تســمه نقاله الستیکی در حال حرکت به داخل سوله 
ذخیره بنتونیت ســرایت می نماید. نعمتی تصریح کرد: پس از اعالم حریق، 
آتش نشــانان بالفاصله وارد عمل شده و عملیات اطفاء حریق آغاز گردید. 
وی ادامه داد: نظر به اینکه تســمه نقاله از جنس مواد پلیمری می باشــد 
در اثر ســوختن آنها دود زیادی در محوطه منتشــر شــده بود. سخنگوی 
پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد تاکید کرد: در جریان حریق مذکور فقط 
دوعدد تسمه نقاله آسیب دیده و خسارت دیگری ایجاد نشده است. نعمتی 
بیان داشت: توضیح اینکه سیستم اطفای حریق سوله بدرستی عمل کرده 
است و روند تولید گاز و گوگرد دیگر واحدها بدون هیچ وقفه ای ادامه دارد.

موج انتصاب ها در شرکت ملی گاز ایران
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، ســعید پاک سرشت و محمدرضا 

یوسفی پور را به عنوان مشاوران خود در شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.
به گزارش شانا، بر اساس دستور وزیر نفت مبنی بر اعمال محدودیت 
چهار ســاله برای عهده داری ســمت های مدیریتی در سطح صنعت نفت، 
حســن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز موج تغییرات را 
در این شرکت آغاز کرده است. بر این اساس، سعید پاک سرشت به عنوان 
مشــاور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حوزه های 
پیاده سازی و استقرار طرح جامع شرکت ملی گاز ایران و راه اندازی صندوق 
غیردولتی پژوهش و فناوری صنعت گاز با هدف توسعه فضای کسب و کار 
دانش بنیان منصوب شد. همچنین، محمدرضا یوسفی پور به عنوان مشاور 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در امور مدیریت بحران 
و حوادث غیرمترقبه منصوب شــد. مسعود زردویان نیز در حکمی به عنوان 
سرپرســت مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران، 
غالمرضا بهمن نیا به عنوان سرپرســت مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست و همچنین سهراب نجار، به عنوان رئیس امور بازرسی و پاسخگویی 

به شکایات این شرکت منصوب شد.
آغاز بهره برداری آزمایشی از طرح ملی سامانه 

الکترونیکی مشتریان گاز
بهره برداری آزمایشی از سامانه الکترونیکی مشتریان گاز )سامگ( در 

دفاتر منتخب پیشخوان دولت استان قم آغاز شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، علیرضا 
نصیری، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان قم با اعالم ایــن خبر گفت: این 
ســامانه شامل ارائه 22 خدمت شرکت گاز استان قم به مشترکان است که 
با محوریت امور فناوری اطالعات، امور تعرفه ها و قراردادهای شرکت ملی 
گاز ایران و با همکاری شــرکت گاز اســتان قم به عنوان پایلوت کشوری، 
پس از ایجاد زیرســاخت های الزم راه اندازی شده است. شایان ذکر است، 
راه اندازی کامل ســامانه سامگ در 3۱ شــرکت گاز استانی، گام بلندی در 
جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۶7 قانون برنامه پنج ســاله ششم دولت 
جمهوری اسالمی ایران بوده و سبب تسهیل ارائه خدمات به مشترکان گاز 

در دفاتر پیشخوان دولت و نواحی گازرسانی می شود.
با هدف تحقق اهداف نظام بومی مدیریت خوردگی در صنعت گاز؛

خطوط لوله گاز در برابر خوردگی واکسینه 
می شود

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، دو پروژه انتقال گاز در حال اجرا را 
به عنوان پایلوت با هدف تحقق اهداف نظام بومی مدیریت خوردگی، واکسینه 

می کند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، 
همسو با اســتقرار نظام بومی مدیریت خوردگی در شرکت ملی گاز ایران، 
این شــرکت دو پروژه خط انتقال گاز »کوهدشــت - خرم آباد« در مرحله 
اجرا و پروژه »خوشــه - خاش« را که در مرحله طراحی و مهندسی هستند 
به عنــوان پایلوت برای واکســینه کردن در برابر خوردگــی انتخاب کرده 
 EPCI اســت. با هدف آشنایی ذی نفعان و استقرار مدیریت خوردگی در فاز
پروژه ها، یک دوره وبینار )Webinar( توســط مشاور خارجی در تاریخ دوم 
تیرماه و همچنین برای آشــنایی با الزام های نظام بومی مدیریت خوردگی 
نیز دو دوره آشنایی در تاریخ چهارم و پنجم تیرماه برای مدیران، مجریان، 
رؤســا، کارشناســان و مهندســان مرتبط با خوردگی برگزار شد. تدوین و 
اجرای »ســند راهبردی مدیریت خوردگی در صنعت نفت و استقرار آن در 
شــرکت ملی گاز ایران« از مهم ترین برنامه های این شرکت است. هدف 
از اجرای این ســند، بهینه ساختن مهندســی خوردگی و رعایت الزام های 
ایمنی و زیست محیطی اســت تا ریسک های ایمنی به حداقل برسند و از 
نشــت مواد هیدروکربنی و گاز نیز جلوگیری شــود. همچنین باید از ایجاد 
هزینه های مستقیم و غیرمســتقیم خوردگی مانند توقف عملیات ناشی از 
خوردگی شــامل تعویض قطعات، تجهیزات و تاسیســات جلوگیری شود. 
کنترل هزینه های مربوط به پوشــش ها، سیستم حفاظت کاتدی، آندی و 
بازدارنده ها نیز از دیگر اهداف اجرای سند راهبردی مدیریت خوردگی است. 
بر این اساس، می توان به مواردی مانند ممانعت از افت بازدهی، جلوگیری 
از اتــالف مواد اولیه و محصوالت، کاهــش هزینه آلودگی در فرایند تولید 
و محصوالت با چشــم انداز کنترل و کاهش هزینه های یادشده در صنعت 
نفت ایران به عنوان دیگر اهداف این ســند اشــاره کــرد که این موارد با 
اعمال روش های پایش، پیشگیری، تجزیه و تحلیل مستمر، هم تراز با دیگر 

شرکت های نفتی جهان تا سال ۱۴۰۴ دنبال می شوند.

گاز

مأموریت انتقال گاز پایدار در مناطق ده گانه
انتقال گاز  مناطق ده گانــه 
پایدار  انتقال  مأموریت  کشور،  در سراسر 
و ایمــن گاز را با بهره منــدی از خطوط 
سراسری و ایستگاه های تقویت فشار گاز 

به عهده دارند.
شرکت انتقال گاز ایران به عنوان 
ملی  شــرکت  زیرمجموعه  بزرگ ترین 
گاز ایران از سال ۱3۴۴ در زیرمجموعه 
مدیریت شــرکت پاالیش و انتقال گاز 
فعالیت خود را آغاز کرده و در سال 8۴ 
به عنــوان مدیریت انتقــال گاز از نظر 
ساختاری از بخش پاالیش تفکیک شده 
اســت. این شرکت در پایان سال 8۵ به 
شرکت انتقال گاز تبدیل شد و اکنون با 
در اختیار داشــتن 7۰ درصد دارایی های 
فیزیکی صنعــت گاز و با بهره مندی از 
شبکه خطوط سراسری فشار قوی انتقال 
گاز، وظیفه خرید و حق العمل کاری گاز 
طبیعــی، اتان، گاز مایع و مایعات گازی 
از منابع تولید داخلی و خارجی و فروش 
به مبادی تعیین شده داخلی و پایانه های 
صادراتی و انجام ســوآپ فرآورده های 
یادشــده را به عهده دارد که این کار با 
همکاری مناطق عملیاتی ده گانه، میسر 
شــده اســت. هر کدام از این مناطق، 
مدیریت دریافت، انتقال و تحویل گاز در 
برخی استان های کشور را به عهده دارند. 
در ادامه به مــرور آخرین اخبار مناطق 

انتقال گاز می پردازیم.
منطقه 1 - انتقال پایدار گاز در زمان 
انجام تعمیرات ایستگاه کنترل فشار 

گاز ماهشهر
منطقه  مدیــر  پیمــان خضرایی، 
یک انتقال گاز گفت: با مشــاهده ترک 
در جوش اتصال به شــیر اطمینان روی 
RUN ایســتگاه کنترل فشار ماهشهر، 
ایمن ســازی  و  تعمیــرات  عملیــات 
ایستگاه در دســتور کار قرار گرفت که 
این عملیات با نظارت بازرســی فنی در 
کمتریــن زمان ممکن، بــدون قطع و 
اختالل در گازرسانی به مصرف کنندگان 
پایان رســید. ایســتگاه  با موفقیت به 

کنترل فشــار گاز ماهشــهر روی خط 
3۰ اینچ واقــع در کیلومتر صفر امیدیه 
- ماهشــهر، نقش مهمی در انتقال گاز 
پایدار به مجتمع های پتروشــیمی بندر 
پتروشــیمی های  و  )ره(  امام خمینــی 

منطقه ویژه اقتصادی دارد.
منطقه ۲ - بهره برداری از خط انتقال 

گاز مجتمع پتروشیمی لردگان
مجتبی گلســتانه، مدیر منطقه 2 
انتقال گاز از تزریــق گاز به خط انتقال 
گاز مجتمع پتروشــیمی لردگان خبر داد 
و گفت: هم زمان با تزریق گاز، مشــعل 
این مجتمع پتروشــیمی نیز روشن شد. 
این خــط لوله ۱۶ اینچی به طول چهار 
کیلومتــر از خطــوط لولــه اول و دوم 

سراسری منشعب شده است.
منطقه ۳ - نصب اسلیو فلزی آرمادیلو 

برای نخستین بار در کشور
منطقه  مدیر  صادق پور،  حیدرعلی 
3 انتقــال گاز اعــالم کــرد: با هدف 
افزایش راندمان انتقال گاز و جلوگیری 
از قطــع گاز خط لوله اول سراســری، 
عملیــات تعمیر در ســرویس این خط 
بــا روش نصــب غالف فلــزی از نوع 
ARMADILLO برای نخســتین بار در 

حداقل زمان ممکن بــا رعایت موازین 
ایمنی و فنی، پس از کنترل فشــار خط 
لوله توســط IOC منطقه 3 انتقال گاز 
در کمتر از ۱۵ ســاعت کار مداوم بدون 

حادثه به اتمام رسید.
 منطقه ۴ - جلوگیری از هدررفت گاز 

با برگزاری نشست های کمیته مدیریت 
کربن

ناصر علوی شهری، مدیر منطقه ۴ 
انتقال گاز از اجرای برنامه های دستیابی 
به اهــداف برنامه ششــم توســعه در 
حوزه هــای مدیریت منابع آب، مدیریت 
پسماند و آالینده ها و مدیریت کربن در 
این منطقه خبر داد و گفت: در ســه ماه 
نخست امسال، جلســات منظم کمیته 
مدیریت کربن و انرژی در منطقه چهار 
انتقال گاز با هدف جلوگیری از هدر رفت 
گاز برگزار شــده که مجهز کردن مسیر 
بلودان ها به دو شیر در ایستگاه های شیر 
بین راهی و مســیر خطوط لوله از جمله 
نتایج این جلسات است که از آن جمله 
می توان به نصب شیر دوم مسیر بلودان 
گاز ایســتگاه انشــعاب فوالد نیشابور و 
تعویض ولــو بلودان 8 اینچ ایســتگاه 

مسجد اشاره کرد.

 منطقه ۵ - بهینه سازی
 خطوط ورودی اسکرابر تاسیسات 

تقویت فشار گاز خنج
ولــی اهلل فرخی، مدیــر منطقه ۵ 
انتقال گاز از انجام عملیات بهینه ســازی 
خطوط ورودی اسکرابر تاسیسات تقویت 
فشــار گاز خنج خبر داد و گفت: با هدف 
ســهولت و افزایش مانور در باز و بستن 
انجام  برای  اسکرابر  ورودی  اسپول های 
آزمایش هــا و بازرســی های دوره ای و 
استفاده  هزینه  در  همچنین صرفه جویی 
از ماشــین آالت و کاهــش زمان توقف 
تاسیســات، پروژه اصالح و بهینه سازی 
مســیرهای ورودی با در نظــر گرفتن 
شــرایط اجرایی و ایمنی تاسیســات در 
دســتور کار قرار گرفت و بر این اساس، 
عملیــات برشــکاری ۹ لولــه 3۰ اینچ، 
 RT جوشــکاری ۶ لوله 3۰ اینچ و تست
بر روی ســه واحد اســکرابر، با موفقیت 
و زودتــر از زمان تعهدشــده در برنامه 

زمان بندی انجام شد.
منطقه ۷ - افزایش ایمنی خط ۲۰ اینچ 

کامیاران - مریوان
امین عبادی، مدیر منطقه 7 انتقال 
گاز ایــران از ایمن ســازی خط 2۰ اینچ 

کامیاران - مریــوان در این منطقه خبر 
داد و اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی 
این خط در مقابل رانش و امکان کنترل 
جریان گاز هنــگام بحران های احتمالی، 
یک ایســتگاه شیر بین راهی )LBV( در 
مســیر خط جانمایی و خط مورد نظر با 
هدف تأمین گاز در مواقع بحرانی با خط 

تغذیه 8 اینچ، لوپ شد.
منطقه ۹ - بهره برداری از خطوط انتقال 

گاز با هدف گازرسانی به آالشت در 
مازندران

رسول داوودی نژاد، مدیر منطقه ۹ 
انتقــال گاز درباره بهره برداری از خطوط 
انتقــال گاز برای گازرســانی به شــهر 
از طرح های مهمی  آالشت، گفت: یکی 
که در سال های اخیر با همکاری شرکت 
گاز استان مازندران، شرکت مهندسی و 
توســعه گاز و شرکت انتقال گاز پیگیری 
می شــد، طرح گازرسانی به شهر آالشت 
در اســتان مازندران بود کــه از مناطق 
سخت گذر و مرتفع کشور است. این طرح 
هفته گذشــته، با هزینه ای بیش از 8۱۰ 

میلیارد ریال افتتاح شد.
منطقه 1۰ - امضای تفاهم نامه همکاری 

با پارک علم و فناوری خلیج فارس
حمیــد خــدری، مدیــر منطقــه 
۱۰ انتقــال گاز، با اشــاره بــه امضای 
پــارک علم  با  تفاهم نامــه همــکاری 
و فنــاوری خلیج فــارس، هــدف آن را 
گسترش همکاری های علمی، پژوهشی، 
تحقیقاتــی و حمایــت از فعالیت هــای 
فناورانه و نوآورانه در حوزه صنعت انتقال 
گاز اعالم کــرد و گفت: برقراری ارتباط 
بین بخش صنعتــی انتقال گاز و بخش 
علمی و فناورانه اســتان بوشــهر، سبب 
بومی ســازی صنعت  توســعه منطقه و 
انتقال گاز کشــور می شــود. اکنون نیز 
منطقــه ۱۰ انتقــال گاز در زمره برترین 
مناطق شرکت انتقال گاز ایران قرار دارد 
و این هدف به دنبال همکاری مستمر با 
پارک علم و فناوری خلیج فارس استان 

بوشهر محقق شده است.

مدير کل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاری استانداری خراسان رضوی در سرخس خبرداد؛

جذب هفت سرمايه گذار خارجی با اعتبار 115 ميليون دالر در خراسان رضوی

فرماندار شهرستان سرخس خواستار شد؛

استمرار برگزاری نمايشگاه ساخت داخل با همت مجموعه نفت و گاز در سرخس

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه 
گذاری استانداری خراسان رضوی از جذب هفت سرمایه 
گذار خارجی با اعتباری بالغ بر 11۵ میلیون دالر در استان 

خبرداد.
به گــزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، شکوه میرشاهی 
در بازدید از اولین نمایشــگاه ســاخت سرخس و گفتگو 
با کارآفرینان و آشــنایی با فرصت های ســرمایه گذاری 
در این شهرســتان گفت: برپایی این نمایشگاه از سوی 
مدیران پاالیشگاه گاز شــهید هاشمی نژاد در سالی که 
از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری 
شــده است گامی مهم در راستای توجه به تولید داخل و 
حمایت از کارآفرینان بومی شهرســتان و توسعه اشتغال 
است. وی با بیان اینکه کارآفرینان مختلف با هر ایده ای 
در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشته اند تصریح کرد: 

ارائه ایده های مختلف در این نمایشگاه بسیار مورد توجه 
قرار گرفت بــه خصوص اینکه بخشــی از غرفه داران 
شامل دانشــجویان، فارغ التحصیالن دانشگاهی و زنان 
خانــه دار بودند تــا بتوانند فعالیت اقتصــادی خود را به 
بازدید کنندگان ارائه دهند. میرشاهی ادامه داد: برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی فرصت بســیار مناسبی برای ارائه 
دستاوردهای کارآفرینان است که باعث تشویق آنان در 
بحث توســعه اشتغال می شــود. این مقام مسئول تاکید 
کرد: در شــرایط اقتصادی فعلی صنایع دســتی بومی و 
گردشگری می تواند منجر به رونق تولید و ایجاد اشتغال 
با ســرمایه گذاری اندک گردد. مدیــر کل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری استانداری با بیان اینکه استاندار 
خراســان رضوی با ارائه طرح مثلث توسعه اقتصادی و 
فرهنگی به دنبال انسجام و هماهنگی بین ارکان مختلف 
نظام اســالمی شــامل قوه قضائیه، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی و سرمایه گذاران است بیان کرد: ما باید 
بتوانیــم به صورت ویژه کســب و کارها را در حوزه های 
مختلف اقتصادی در شهرســتان های استان فعال کنیم. 
میرشــاهی خاطر نشان کرد: حوزه ســرمایه گذاری به 
عنوان نیروی محرکه توســعه اقتصادی و توسعه اشتغال 
اســت و با توجه به تفاهم نامه های صــورت گرفته در 
شهرستان، امیدواریم به شــرایط خوبی در حوزه اشتغال 
و سرمایه گذاری دســت پیدا کنیم. این مقام مسئول در 
ادامه در خصوص جذب سرمایه گذاری در استان گفت: تا 
پایان خرداد ماه امسال موفق به ثبت هفت طرح سرمایه 
گذار خارجی با مبلغ ۱۱۵ میلیون دالر شده ایم که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار 
است. وی بیان داشت: علی رغم شرایط موجود در حوزه 
تحریم ها، کشورهای همســایه به خصوص افغانستان و 
کشورهای عربی تمایل به ســرمایه گذاری در خراسان 

رضوی داشته اند که وجود مضجع منور رضوی مهمترین 
دلیل حضور سرمایه گذاران در استان است.

فرماندار شهرســتان مرزی ســرخس 
داخل  نمایشگاه ساخت  برگزاری  اســتمرار  خواستار 
و توجه ویــژه به حوزه اقتصاد مقاومتی با مشــارکت 

مجموعه صنعت نفت و گاز در شهرستان شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی 
شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد، محمدرضا 
رجبی مقدم در بازدید از اولین نمایشــگاه ســاخت 
ســرخس در این شهرســتان گفت: اقدام ارزشمند 
پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد در سال رونق 
تولید و برپایی این نمایشگاه گامی در جهت حمایت 
از کارآفرینان، شناســایی توانمنــدی و قابلیت های 
شهرستان اســت. وی افزود: در شهرستان سرخس 
شــاهد حضور جــدی صنعت نفــت و گاز در قالب 

مسئولیت های اجتماعی و خریدکاالهای مورد نیاز از 
واحدهای صنفی شهرستان هستیم که این موضوع 
رشد فعالیت های واحدهای صنفی، چرخش سرمایه 
و اشــتغال زایی را به دنبال داشــته است. این مقام 

مســئول با بیان اینکه شهرستان ســرخس دارای 
پتانســیل، ظرفیت و توانمندی های برجســته ای در 
حوزه اقتصادی اســت افزود: نیازمند حضور سرمایه 
گذاران بومی ســرخس در بخش تولید هستیم و اگر 
این قشر پای کار نیایند مطمئن هستیم سرمایه گذار 
خارج اســتان، رغبتی برای ســرمایه گذاری در این 
شهرستان مرزی را نخواهد داشت. رجبی مقدم ادامه 
داد: رونق تولید در گرو تقویت فضای کارآفرینی است 
و باید زمینه را برای حضور نخبگان در شهرســتان 
فراهم کنیم تا این قشــر با ارائه ایده های نو و جدید 
در حــوزه کارآفرینی به بخــش تولید کمک نمایند. 
وی خاطر نشان ســاخت: حضور ســرمایه گذاران 
مختلف از اســتان و حتی سرمایه گذاران خارجی در 

این شهرستان امری ضروری است که باید با جدیت 
پیگیری شــود. فرماندار شهرستان سرخس در ادامه 
به اهمیت وجود منطقه ویژه اقتصادی اشاره و اضافه 
کرد: بحث مالکیت زمین ها در منطقه سرخس مرتفع 
شــده و مدیریت جدید آســتان قدس رویکرد بسیار 
خوبــی در این زمینه دارند تا با در اختیار گذاشــتن 
زمین به ســرمایه گذاران بومی زمینه را برای حضور 
آنان و توســعه کســب و کارها در قالب راه اندازی 
واحدهــای خرد و کوچک فراهم نمایند. رجبی مقدم 
تاکیــد کرد: اگر بخواهیم بخش داخلی و تولید رونق 
پیدا کند باید بازار هدف را شناســایی و زمینه حذف 
دالل ها را فراهــم کنیم تا نتیجه تولیــد را در بازار 

مشاهده کنیم.
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یادداشت

اخبار پرتوشیمی

صنعت پتروشیمی در مسیر پیشرفت پایدار
محمد جواد قبادبیگی

وجود سرمایه های انسانی و ظرفیت های فراوان 
آینده خوبی را فراروی صنعت پتروشــیمی کشور مان 
رقم می زند شــکی نیست که پیشرفت و توسعه همه 
جانبه صنعت پتروشــیمی در سایه تالش و تخصص 
فنی مهندسان جوان و دانش آموخته محقق وعملی 
می گردد به نحوی که با تکیه بر ســطح مهارت فنی 
و توانمندی منابع انســانی وابسته به این صنعت پویا 

،  ومرتبط بودن آن با دیگر بخش های اقتصادی در مقایســه با ســایر حوزه ها 
نقش تاثیرگذار خود را در این عرصه اثربخش با شــتاب فزاینده ای نمایان نموده 
است  همانطور که می دانیم و بر اهل علم نیز روشن است مهمترین شاخصه ی  
پیشرفت اقتصادی و دســتیابی به توسعه پایدار  بدون تردید  به جایگاه  صنعت 
هر کشــوری بر می گردد ، در ایران اسالمی با وجود منابع خدادادی تالش برای 
بهینه ســازی و ارتقاء سطح دانش صنعتی در کانون توجه برنامه ریزان به خوبی 
قرار گرفته اســت و اهتمام الزم به این صنعت کشــور به عنوان بازوی قدرتمند 
اقتصادی می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی و توسعه پایدار گردد و متولیان امر را 
قادر می سازد تا در برنامه های بلندمدت خود با استفاده از تمام توان و ظرفیت های 
موجود در جهت ارتقاء برنامه های  صنعتی حرکتی نظام مند را ملحوظ نظر قرار 
دهند ، از آنجا که دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار از محورهای عمده ی تعالی 
و بالندگی اقتصادی کشور ما محسوب می شود این مهم نیازمند شناخت ظرفیت 
، توانمندی و محدودیت ها در عرصه رشد بخش صنعتی است و این رویکرد  در 
مفاد ســند چشم انداز صنعت پتروشــیمی در افق ۱۴۰۴ ایران اسالمی به خوبی 
نمایان است  وما باید در مســیری این صنعت پویا و مولد را ریل گذاری نماییم 
که بتوانیم به عنوان اولین تولید کننده مواد و کاالهای پتروشیمی از لحاظ ارزش 
در منطقه پیشگام سایر صنایع باشیم  لذا در شرایط کنونی صنعت پتروشیمی به 
عنوان یکی از منابع تامین نیاز بسیاری از صنایع تولید ی با صدور فرآورده ها و نیز 
منبع  عظیم ارز آوری در منطقه سهم عمده ای در پیشرفت اقتصادی کشور را ایفا 
نموده است و باشتابی روز افزون ونیز بهره گیری از اندیشه متخصصین جوان روند 
تحولی خود را در جهات عدیده تداوم  بخشیده و مسیر پیشرفت و تعا لی خود را به 
سمت و سوی استقرار و اشتهار جهانی  به خوبی هموار نموده و دستاورد آن عالوه 
بر افزایش تولید  وارزش تولیدات ، ارتقاء جایگاه صنعت پتروشــیمی در صادرات 
کاالهای غیرنفتی در سطح منطقه ای و جهانی است .بر این باوریم که در شرایط 
کنونی و پیچیده امروز از منظر اقتصادی به لحاظ اهمیت این صنعت و ارز آوری که 
در این حوزه به صورت متمرکز حصول می گردد  پتروشیمی ما توانسته است در 
بخش حیاتی اشتغال دریچه های امیدبخشی را فراروی منابع انسانی تحصیلکرده 
به نیکی بگشاید ، بدون شک توسعه  صنایع وابسته به این صنعت نیز در تامین 
کاالهای مصرفی رفع نیازهای صنایع داخلی در شرایط حساس کنونی حاکم بر 
اقتصاد کشــورمان تاثیرگذار و مفید فایده واقع می گردد  و مصداق بارز آن این 
است که این صنعت مولد در کشورمان با تکیه بر خودباوری و منابع داخلی اعم از 
منابع انسانی و تولیدی در سال های اخیر در زمینه تولید محصوالت با کیفیت ، 
متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت های عظیمی دست یافته است و این تحول 
باعث گردیده که شاهد رشد و توسعه روز افزون صنعت پتروشیمی در کشورمان 
باشــیم بخش عمده دالیل نگاه راهبردی به این صنعت پویا و سرمایه گذاری در  
این حوزه ، وابسته به  وجود مخازن بزرگ گازی با خوراک فراوان و منابع آبی در 
سواحل جنوبی و قرار گرفتن در مسیرهای حمل و نقل است که کشورمان را در 
شمار برترین های جهان در بخش صنعت پتروشیمی قرار داده و دستاورد ممتاز آن 

پیشرفت پایدار برای ایران اسالمی است.

پتروشیمی مروارید و محیط زیست استان بوشهر 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری ســازمان محیط زیست اســتان بوشهر و شرکت 
پتروشیمی مروارید با هدف حفاظت از پرندگان استان بوشهر امضا شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشیمی مروارید، غالمرضا 
جوکار، مدیرعامل این شرکت در مراسم امضای این تفاهم نامه به ارائه گزارشی 
از فعالیت های فرآیندی و پروژه های در دست اجرای شرکت پرداخت و اظهار 
کرد: این مجتمع همه تالش و تــوان خود را برای کاهش آالینده ها و حفظ 
محیط زیست به کار خواهد گرفت، همچنین در حال تهیه کاتالیستی هستیم 
که تا ۴۰ درصد co2 را کاهش خواهد داد. فرهاد قلی نژاد، مدیرکل ســازمان 
حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت های 
شــرکت پتروشیمی مروارید در حوزه مسئولیت های اجتماعی منطقه عسلویه 
گفت: نگاه مدیران باید نگاه زیســت محیطی و حفاظت از داشته های طبیعی 
و زیســت بوم باشد که این نگاه در مدیریت این شرکت وجود دارد و کارهای 

بزرگی را در این مسیر انجام داده است.

 اطالعیه هلدینگ خلیج فارس 
درباره خبر یک تخلف

در پی انتشار خبری مخدوش درباره هلدینگ خلیج فارس، شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با انتشار اطالعیه ای تصریح کرد که پرونده یادشده توسط 

این مجموعه شناسایی و به دستگاه های نظارتی و قضایی اعالم شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
در این اطالعیه آمده است: »با توجه به اهتمام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس به شفافیت در همه فرآیندهای مالی و تجاری، پارسال، با بررسی اسناد 
و گزارش ها، تخلف در فرآیند فروش محصوالت یکی از شــرکت های تابعه 
که مربوط به سال ۱3۹۴ است، توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
کشف شد. در ادامه، گزارش مربوطه به نهادهای نظارتی اعالم و شکایتی علیه 
عامالن آن، توسط این هلدینگ به دستگاه قضایی تقدیم شد. شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس به عنوان شاکی پیگیر این پرونده است و از آنجا که 
روند تحقیقات و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد، اطالع رسانی های مخدوش 
و گاه مغرضانه می تواند ســبب خلل در رسیدگی به این پرونده و دشواری در 

شناسایی و برخورد با دیگر متهمان شود«.

پرتوشیمی

سهام پتروشیمی نوری امروز )شنبه( عرضه می شود؛

اوج هیجان در بورس
ســهام  اولیــه  عرضــه 
پتروشــیمی نوری در بورس، امروز شنبه 
)۲۲ تیرمــاه( انجام می شــود و ناظران 
با عرضه ســهام  معتقدنــد؛ همزمــان 
در  هیجان  اوج  نوری شــاهد  پتروشیمی 

بورس باشیم.
در همیــن حال، جــواد گلی، مدیر 
روابــط عمومــی و امــور بین الملل این 
شرکت با اشــاره به سیاســت هلدینگ 
خلیج فــارس مبنــی بر عرضه ســهام 
شرکت های تابعه این هلدینگ به بورس 
گفت: بر اساس همین سیاست، تالش ها 
نوری  پتروشــیمی  ســهام  عرضه  برای 
به بازار بورس از پارســال آغاز شــد. وی 
افزود: با برطرف شــدن موانع و با تالش 
معاونت مالی و ســرمایه گذاری شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، مدیران 
پتروشیمی نوری و سازمان بورس و اوراق 
بهادار، امروز شنبه سهام نوری به بورس 
عرضه می شــود. بر این اســاس، تعداد 
3۰۰ میلیون ســهم معادل ۱۰ درصد از 
سهام شرکت پتروشیمی نوری به عنوان 
پانصدوبیســت وچهارمین شرکت پذیرفته 
شــده برای نخستین بار پس از پذیرش و 
درج نام شــرکت در فهرست شرکت های 
پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهادار 
تهران در بخش »محصوالت شیمیایی« 
گروه »تولید مواد شیمیایی پایه« و طبقه 
»تولید مواد شــیمیایی پایه به جز کود« 
در فهرســت نرخ های بازار دوم و در نماد 
»نوری« به شــیوه ثبت ســفارش برای 
کشف قیمت عرضه خواهد شد. در همین 
پتروشیمی  معرفی شــرکت  جلسه  حال، 
نوری کــه بعداز ظهر روز ســه شــنبه 
گذشته با حضور اصحاب رسانه در مکان 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس برگزار 
شــد، با اســتقبال غافلگیر کننده فعاالن 
بازار ســرمایه، مدیران ســرمایه گذاری 
و ســهامداران روبرو و منجر به ایســتاده 
دنبال کردن این مراســم توسط برخی از 
حاضرین شــد. مدیران عامل پتروشیمی 
نوری، مدبــران اقتصاد و معــاون مالی 
هلدینگ »فــارس« ضمن اعالم آخرین 
اطالعات مالــی و عملکردی از علت باال 
بودن قیمت سهم، پیش بینی سود، زمان 
مجمع، پرداخت سود و اثر نرخ تسعیر ارز 

و خوراک بر روی سهم خبر دادند.
مزایای رقابتی

تقی صانعی، مدیرعامل پتروشیمی 
نوری با بیان اینکه شــرکت در فاز یک 
منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع شــده، 
گفت: وجود دو اســکله اختصاصی برای 
بارگیری محصوالت صادراتی )شــمول 
۶۰ درصد از محصوالت و لزوم بارگیری 
۱۵ کشــتی در ماه(، دسترسی آسان به 
خوراک به واســطه وصل شــدن به ۱3 
پاالیشــگاه پارس جنوبــی و معافیت از 
پرداخت ارزش افــزوده روی خوراک را 
می توان از مزایای رقابتی این شــرکت 

نام برد.
محصوالت اصلی و فرعی

وی افــزود: خوراک این شــرکت 
شــامل ۴.۵ میلیون تن میعانات گازی و 
27۰ هــزار تن بنزین پیرولیز اســت که 
میعانات از ۱3 پاالیشــگاه پارس جنوبی 
و بنزین پیرولیز از پتروشیمی جم تأمین 
می شــود. پارازایلین، بنزن و اورتوزایلین 

هر کدام به ترتیب با ظرفیت 7۵۰، 33۰ 
و 8۰ هزار تن در ســال جزو محصوالت 
هیدروکربن های  و  آروماتیــک  اصلــی 
ســنگین و ســبک، آروماتیک سنگین، 
رافینیــت، گاز مایع، برش پنتان و نفتای 
سبک جزو ۶ محصول فرعی با مجموع 
ظرفیت تولید 3.3 میلیون تن در ســال 
بشــمار می روند. این مقام مسئول ادامه 
داد: ۵۰ درصــد پارازایلین تولیدی فعاًل 
جهت  تندگویــان  پتروشــیمی  بــرای 
تولید پت ارســال می شود و بیش از ۵۰ 
رافینت،  درصد دیگر صــادر می شــود. 
پنتان ضمن  محصوالت سبک، گازمایع 
مصرف داخلی، هم صادر شــده و هم به 
پلیمرهای  تولید  پتروشــیمی جم جهت 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن ارسال می شود. 
بنزن هم برای ســاخت مونومر استایلن 
به پتروشــیمی پــارس با لولــه منتقل 
می شود ضمن اینکه بقیه محصوالت از 
اورتوزایلین صرف مصرف داخلی،  جمله 
ارائــه در بورس کاال و انرژی و صادرات 
می شود. صانعی با اشاره به اینکه شرکت 
در حــال طی کــردن ســومین برنامه 
فرایندهای  استراژیک است، گفت: کلیه 
مدیریتــی، بازرگانــی، مالی، انســانی، 
تولید، HSE بصورت سیســتماتیک و در 
برنامه استراتژیک حرکت  چارچوب یک 
می کند و روند پیشــرفت آنها بر اساس 
شاخص های کلیدی و غیرکلیدی کنترل 
و هر ســه ماه یک بار شاخص ها تجزیه 
و تحلیل می شود بطوری که اگر نقصانی 
وجود داشــته باشد، مشخص و نسبت به 

رفع مشکل اقدام می شود.
عملکرد تولید و فروش

تولید و  وی درخصوص عملکــرد 
فــروش گفت: ۹۵ درصــد از طراحی و 
۹8 درصد از برنامه های تولید طی ســال 
گذشــته انجام شــده که نسبت به سال 
ماقبل از آن با کاهش مواجه شده و دلیل 
آن به تعمیرات اساسی بعضی از واحدها 
به مدت ۴ ماهــه برمی گردد. همچنین 
عملکرد فروش در ســال ۹7 با صادرات 
۵۹ درصدی محصــوالت، 3۶ درصدی 
بین مجتمعی و مصــرف ۵ درصدی در 
دو بورس کاال و انرژی همراه شده است. 
مدیرعامل پتروشــیمی نوری با اشاره به 
ظرفیت اســمی تولیــد ۴.۴ میلیون تنی 
محصول در سال گفت: در سال گذشته 
به میزان 2 میلیــون تن صادرات و ۱.7 
میلیون تن مصــرف داخلی و در بودجه 

2.۶ هزارتــن صادراتی و ۱.۶ میلیون تن 
داخلــی بوده و از نظر ریالی ۵۵ درصد از 

فروش ها بر اثر صادرات بوده است.
مهم ترین دستاوردها

مهم ترین  درخصــوص  صانعــی 
دســتاوردهای ســال ۹7 گفت: افتتاح و 
بهره برداری از واحد برش ســبک که از 

این طریق مقداری زیادی از ضرر جبران 
شــد، انجام پروژه ارتقا پارازایلین باتوجه 
بــه دوبرابری قیمت آن نســبت به نفتا 
جهت سوددهی بیشــتر، رفع مغایرت ها 
با شــرکت ملی نفت درباره بحث قیمت، 
پیگیــری دریافت مطالبات از شــرکت 
بازرگانی، در دســت اقدام بودن تکلیف 
اســناد مالکیت اراضی مجتمع و برطرف 
شــدن تعدیل تأثیر مطالبات با هلدینگ 
از جمله مهمترین دســتاوردها می توان 

نام برد.
طرح های توسعه ای

وی دربــاره طرح های توســعه ای 
جهت ادامــه فعالیت گفــت: طرح های 
جداســازی C۵ از ترکیبات سبک، ارتقا 
واحد تولیــد پارازایلین که هردو به بهره 
برداری رســیده، شیرین سازی ترکیبات 
سنگین که در مرحله مناقصه وجود دارد، 
ازترکیبات  پارافین ها  نرمال  جداســازی 
سنگین، شیرین ســازی گاز فلر که این 
طرح نیــز در مرحلــه مناقصه اســت. 
ایزومریزاســیون برش سبک و تبدیل به 
ایزومرایزیسیون  باال،  اکتان  با  محصولی 
هگزان  نرمال  تولیــد  رافینت،  ترکیبات 
پلیمر گرید، پروژه بومی سازی کاتالیست 
جاذب ها و جداســازی ترکیبات با ارزش 
اتیــل بنزن و متا زایلین هم از طرح های 

توسعه ای در دست بررسی است.

علت گرانی قیمت سهم
این مقام مسئول درخصوص علت 
گران بودن قیمت سهم گفت: سؤال: در 
سال ۹7 در شــرایطی بودیم که متوسط 
تولید 73۰ تن بود اما ســال جاری این 
ظرفیت ســه برابر شده اســت. در سال 
گذشته به مدت ۴ ماه تولید نداشتیم ولی 
اکنون در ۱۰۰ درصد ظرفیت هســتیم. 
طی دو مــاه التن را از ۱8 به ۱3 درصد 
رســاندیم و ۹۴ درصد ســود را پوشش 

دادیم.
پیش بینی سود ۹۸، سیاست تقسیم 

سود، زمان مجمع و پرداخت سود
صانعــی از برآورد ســود ۱.۶ هزار 
میلیارد تومانی برای سال ۹8 خبر داد که 
در ســه ماهه ابتدایی سال جاری تقریبًا 
37۰ میلیارد تومان این سود تحقق یافته 
و بدون تسعیر نرخ ارز در نظر گرفته شده 
است. سیاست تقسیم سود بر اساس ۹۰ 
درصد پیشنهاد شــده که پس از عرضه 
اولیــه و در 3۱ تیرمــاه مجمع ســاالنه 
برگزار خواهد شــد همچنیــن یک ماه 
پس از برگزاری مجمع پرداخت سود به 

سهامداران انجام خواهد شد.
پیش بینی رکورد شکنی حجم عرضه و 

تعداد خریداران
مدیرعامل  نــژاد،  عشــقی  جواد 
شــرکت مدبــران اقتصــاد نیز ضمن 
اشــاره به ســه عرضه موفق »پارس، 
نوین و فجر« توســط هلدینگ گفت: 
نوع قیمت، رونــد عملکردی، حمایت 
از سهام این سه شــرکت، رفتاری که 
بازار نسبت به ان نشان داد و سودآوری 
که برای سهامداران خرد و حقوقی های 
مختلف داشــت، نشان دهنده نوع نگاه 
»فارس« در عرضه های گذشــته بوده 
و همان روند برای پتروشــیمی نوری 
پیش رو اســت که ادامه خواهیم داد. 
وی افزود: به هر حــال آخرین عرضه 
با  بود  پــارس  پتروشــیمی  هلدینگ، 
مشارکت ۱82 هزار نفر بود و در عرضه 
شــرکت پلی پروپیلن جم بــه عنوان 
ســرمایه  بازار  بزرگ  عرضــه  آخرین 
نیز ۴۶8 نفر مشــارکت داشتند. براین 
اســاس، پیش بینی می شود روز شنبه 
عالوه بر رکورد شــکنی حجم عرضه 
از نظر تعداد ســهامداران هم رکوردی 
حاصل شــود. تمامیت هدف هلدینگ 
شفاف سازی سرمایه گذاری ها از روش 
عرضه ســهام در بازار سرمایه بوده که 

از سال گذشته وعده واگذاری سهام 
آنها را داده است.

ارزش گذاری و مقایسه با »شبندر و 
شبریز«

ســعید محبی فرد، معــاون مالی 
پتروشیمی  و ســرمایه گذاری هلدینگ 
خلیــج فارس درخصــص ارزش گذاری 
ایــن مجموعه و مقایســه این مجموعه 
پتروپاالیشــگاهی با ارزش شرکت های 
مشابه گفت: پتروشیمی نوری با ظرفیت 
۱2۰ هزار بشــکه بیشــتر از پاالیشگاه 
بندرعباس با ظرفیت 32۰ هزار بشــکه 
و 2۱2 میلیــارد تومــان ارزش بــازار و 
پاالیشــگاه تبریز با ظرفیــت ۱۱۰ هزار 
بشــکه و ارزش بازار ۱۰.۱ هزار میلیارد 
تومان و با قیمت ۹.۶ هزار میلیارد تومان 
ارزش گذاری شــده که البته ارزان تر هم 
در بازار با قیمت ۹.3 هزار میلیارد تومان 

عرضه می کنیم.
اثر نرخ تسعیر ارز و خوراک بر روی 

هر سهم
وی دربــاره عوامــل تاثیرگذار بر 
تصمیم گیری انتخاب این ســهم افزود: 
نرخ تسعیر ارز در ارزش گذاری ۱۰ هزار 
تومان دیده شــده و باتوجــه به فروش 
۱۱3۰۰ تومانی ارز در ســامانه نیما طی 
هفته گذشته، افزایش هر هزار تومان در 
قیمت ارز بر ارزش هر ســهم »نوری« 
۵۰۰ تومــان افزوده می شــود. این مقام 
مســئول با بیان اینکه ظرفیت تولید در 
ســال جاری بــر روی ۹۰ درصد برآورد 
شده، ادامه داد: آمار و اطالعات حکایت 
از این دارد که طی ســه ماهه نخســت 
ســال بیش از ۱۰۰ درصد تولید داشتیم 
اما برای ســال ۹۹ ایــن ظرفیت ۱۰۰ 
درصد دیده شــده اســت. همچنین هر 
یک درصدی که قیمت خوراک کاهش 
پیدا کند، 7۰۰ تومان بر ارزش شــرکت 
و 233 تومــان به ازای هرســهم اضافه 
امــکان دریافت  اگر  بنابراین  می شــود 
درصــد بیشــتری از خوراک بــا قیمت 
پایین تر میسر شــود، اثر آن بسیار قابل 
مالحظه خواهد بــود. محبی فرد گفت: 
آخرین ارزش جایگزینی نوری حدود ۱.2 
میلیارد یورو است که در صورت محاسبه 
آن با بهره زمان ساخت به عدد مناسبی 
خواهید رسید. ســابقه هلدینگ در بازار 
ســرمایه کاماًل مشخص و قطع به یقین 
سهمی ارزشمند است که می تواند ضمن 
تحت تأثیر قرار دادن بازار، ســهامداران 
را راضی نگه دارد. قیمت ســهم عادالنه 
است و علی رغم فشــار سازمان بورس 
معتقدیــم قیمت واقعی بیــش از ارزش 

گذاری است اما جای رشد دارد.

عرضه اولیه سهام 
پتروشیمی نوری در 

بورس، امروز شنبه )22 
تیرماه( انجام می شود 

و ناظران معتقدند؛ 
همزمان با عرضه سهام 
پتروشیمی نوری شاهد 
اوج هیجان در بورس 

باشیم

وجود دو اسکله اختصاصی 
برای بارگیری محصوالت 

صادراتی )شمول 60 درصد از 
محصوالت و لزوم بارگیری ۱5 
کشتی در ماه(، دسترسی آسان 

به خوراک به واسطه وصل 
شدن به ۱۳ پاالیشگاه پارس 
جنوبی و معافیت از پرداخت 
ارزش افزوده روی خوراک 
را می توان از مزایای رقابتی 

شرکت پتروشیمی نوری نام برد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاه

سابقه صهیونیست ها در انفجار کشتی ها؛

چه کسانی از انفجار نفتکش ها نفع می برند؟
اواخر اریبهشت ماه ســال جاری شاهد حادثه انفجار چند نفتکش 
در بندرفجیره بودیم. علت این حادثه در دســت بررسی بود که در اواخر 
خرداد ماه ســال جاری نیز دو نفتکش ژاپنی در آبهای دریای عمان دچار 

حادثه شدند.
خبرگزاری های خارجی در خصــوص انفجار نفتکش ها در بندر 
فجیره نوشــتند: عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی و نروژ، با 
همکاری شــرکای بین المللی خود در زمینه انفجار تانکرها و نفتکش 
ها در بندر فجیره تحقیق می کنند. براســاس اعالم مسئوالن اماراتی 
چهار نفتکش مورد هدف قرار گرفته و دســتکم سه کشتی در آب های 
اصلی امارات متحده عربی آســیب دیدند. بررســی ها نشــان می دهد 
2 فروند از این چهار کشــتی متعلق به عربســتان سعودی بوده، یک 
فرونــد نروژی بود و چهارمین تانکر نفتی نیز متعلق به امارات اســت. 
تاکنون هیچ گروهی مســئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. 
از ســوی دیگر همانطور که گفته شــد در اواخر خرداد ماه سال جاری 
بود که دو نفتکش متعلق به شرکت های ژاپنی که از تنگه هرمز خارج 
شده بودند دچار حادثه شــدند. انفجار این دو نفتکش عالوه بر اینکه 
هزینه بیمه نفتکش ها را باال برد موجب شــد تا تیم های تحقیقاتی در 
خصوص علت وقوع این حادثه تشــکیل شود. اگرچه مسئوالن برخی 
از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس ایران را مقصر این حوادث اعالم 
کرده اند اما مســئوالن اروپایی ایــن موضوع را رد کردند و گفتند هیچ 
اســنادی در خصوص اینکه ایران عامل این حوادث باشد وجود ندارد. 
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران انرژی و امنیتی بین المللی معتقدند 
این اتفاقات می تواند نشــان دهند دست داشتن رژیم صهیونیستی در 

این حوادث باشد.
سابقه صهیونیست ها در انفجار کشتی ها

بررســی خبرنگار فارس نیز نشان می دهد رژیم صهیونیستی در 
چنین حوادث سابقه قابل توجهی داشته است. این سوابق در خاطرات 
مامــوران امنیتی این رژیم نیز منعکس شــده اســت. به عنوان مثال 
ویکتور استروفسکی مأمور ســابق موساد درکتاب خاطرات خود که با 
عنوان راه نیرنگ منتشــر شــده به این موضوع اشاره کرده است. در 
فصل ۱۶ این کتاب با عنوان رئیس بندر صراحتًا اشــاره شــده است 
در ســال ۱۹8۵ رژیم صهیونیستی روابط نســبتًا خوبی با کشورهای 
ســاحل جنوبی دریای مدیترانه به جز لیبی داشــت. لیبیایی ها از نظر 
نیروی دریایی در مضیقه بودند اما با این حال تعداد زیادی زیر دریایی 
متعلق به روســیه را در اختیار داشتند. آن ها از طریق این زیر دریایی ها 
تجهیزات و سالح و مهمات به فلسطینی ها ارسال می کردند. به همین 
دلیل مسئوالن اطالعاتی رژیم صهیونیستی سعی داشتند تا با نفوذ در 
بنادر متعلق به لیبیایی ها اطالعاتی از این زیر دریایی ها بدست آوردند 
تا مشخص شــود که چه مقدار تســلیحات به این بنادر وارد می شود 
و چگونه در اختیــار جنبش های آزادیبخش فلســطین قرار می گیرد. 
پس از گذشــت چند ماه آنها از طریق افــرادی به این بندر نفوذ کرده 
و توانســتند اطالعاتی در خصوص این زیر دریایی ها بدســت آوردند. 
رژیم صهیونیســتی پس از گذشت چند ماه با انجام عملیاتی توانستند 
۴ کشــتی متعلق به جنبش های آزادی بخش فلســطین را که اقدام 
به انتقال این ســالح ها به سرزمین های اشــغالی می کردند از طریق 
چســباندن مین به بدنه این کشــتی ها منفجر کنند. این سوابق نشان 
می دهد صهیونیســت ها هم انگیزه و هم امــکان اجرای عملیات های 

مشابه را در نقاط ملتهب جهان داشته اند.

تحلیل
گفتمان

بیژن زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری از شبکه دوم سیما تاکید کرد؛

حمایت ویژه وزارت نفت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
تشریح یکصدوهفتادوششمین نشست اوپک از سوی زنگنه: ایران تهدیدکننده امنیت انرژی جهان نیست                                            مهندس زنگنه: دود سیاسی کردن بازار نفت به چشم همه می رود و فقط این گونه نیست که به چشم ما برود

تشــریح  ضمن  نفت  وزیر 
اوپک  نشســت  یکصدوهفتادوششــمین 
در واکنش به اظهــارات اخیر وزیر انرژی 
عربستان درباره ایران گفت: ایران نه تنها 
تهدیدکننــده امنیت انرژی نیســت، بلکه 
امنیت  و  ثبات  ضمانت کننــده  بزرگ ترین 

انرژی در منطقه بوده است.
 ۱۶( یکشنبه  زنگنه شــامگاه  بیژن 
تیرماه( در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
از شبکه دوم ســیما درباره اظهارات خالد 
الفالح، وزیر انرژی، صنایع و منابع معدنی 
عربستان که در گفت وگو با شبکه خبری 
ســی ان ان )CNN( از ایــران به عنــوان 
تهدیدکننده امنیت انرژی جهان نام برده 
بود، یادآور شد: آقای فالح فرد تکنوکرات و 
محترمی است و به طور معمول حرف های 
سیاسی از ایشان نمی شنویم. احتمال دارد 
از وی خواسته اند چنین حرف های سیاسی 
را بیــان کند. وی افــزود: بهتر بود آقای 
فالح تا من در ویــن بودم این حرف ها را 
بیان می کردند تا پاسخ دهم، چرا وقتی 3 
هزار کیلومتــر فاصله گرفتم این حرف ها 
را مطــرح کردند؟ وزیر نفت با بیان اینکه 
ایران نه تنهــا تهدیدکننده امنیت انرژی 
نیســت، بلکه بزرگ تریــن ضمانت کننده 
ثبــات و امنیــت انــرژی در منطقه بوده 
اســت، اظهار کرد: ما از اول گفتیم نفت 
را سیاســی نکنیــد، نفت نباید سیاســی 
باشــد. من حتی به ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( پیشنهاد محکوم 
کردن اقــدام آمریکا را در تحریم ایران و 
ونزوئال دادم، اما برخی دوستان گفتند این 
سازمان سیاسی نیست و وارد این مباحث 
نشویم. به گفته زنگنه، دود سیاسی کردن 
بازار نفت به چشــم همــه می رود و فقط 
این گونه نیســت که به چشم ما برود. وی 
با بیان اینکه آمریکا هم اکنون بزرگ ترین 
تهدیدکننده ثبــات و امنیت انرژی جهان 
است، تصریح کرد: آمریکا از نفت به عنوان 
سالح استفاده می کند. باالخره نفت سالح 
اســت یا نیســت؟ به ما بگویند، خمپاره 
یک سالح است. تفنگ یک سالح است. 
بگویند نفت سالح اســت یا نیست؟ اگر 
سالح است همه حق دارند از آن استفاده 
کنند؛ نمی شود کســی که زورش بیشتر 
اســت از آن استفاده کند و بگوید دیگران 

از آن استفاده نکنند.
با همه توان برای صادرات نفت تالش 

می کنیم
وزیر نفت درباره آخرین وضع فروش 
نفت هم اظهــار کرد: با همه توان تالش 
می کنیم؛ اعالم ارقام صادرات نفت برایم 
سخت اســت، اگر بگویم وضعمان خوب 
است آمریکایی ها ناراحت می شوند و فشار 
را زیاد می کنند، اگر بگوییم خوب نیست، 
مردم نگران می شــوند. زنگنــه افزود: ما 
همه تالشــمان را می کنیم، به شــوخی 
گفتم اگر دوســتان در داخــل بگذارند با 
یاری خدا از عهده دشمنانمان بر می آییم. 
وی درباره اینکه آیا شرایط صادرات نفت 
به سمت بهتر شــدن می رود، اظهار کرد: 

من خیلی امیدوارم.
پیام »خطر یکجانبه گرایی« در اوپک 

شنیده شد
وزیــر نفــت درباره دســتاوردهای 
یکصدوهفتادوششمین نشست اوپک برای 
ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان عضو 
و غیرعضو اوپک در نشست مشترک ماه 
دســامبر 2۰۱8 بر سر کاهش روزانه یک 
میلیون و 2۰۰ هزار بشــکه ای برای حفظ 
تعــادل بازار نفت توافــق کردند، تصریح 
کرد: در نشســت پیــش رو )۱7۶( بحث 
دربــاره تمدید این توافــق نیز مطرح بود 
که ما را روی آن بحثی نداشــتیم، حتی 
معتقد بودیــم رقم کاهش می توانســت 
بیشتر باشــد که ظاهراً توافق نشد. زنگنه 

فرآیند تصمیم سازی را یکی از مشکالت 
پیش روی این نشســت عنــوان کرد و با 
بیــان اینکه اعتراض خود را پیش از ورود 
به ویــن مطرح کردم، افــزود: اوپک ۱۴ 
عضو دارد و همه دارای حق رأی مساوی 
هســتند. تصمیم های اوپک باید با اجماع 
گرفته شود و نمی شــود یک کشور با نام 
اوپک با کشــور دیگری مذاکــره کند و 
بعــد بیاید بگوید این تصمیــم را گرفتیم 
و شــما اجرا کنیــد. وی گفــت: ما مهر 
الستیکی نیستیم که زیر تصمیم هایی را 
که جای دیگر گرفته می شود، امضا کنیم. 
وزیر نفت بــا بیان اینکــه اعتراض های 
خــود را با عناوینی ماننــد »تک روی« و 
خطــر یکجانبه گرایی در اوپــک عنوان 
ادامــه داد:  همچنین اعالم کردم  کردم، 
یکجانبه گرایی اوپــک را نابود می کند و 
به طــور حتم تصمیم هــای اوپک باید در 
درون این ســازمان پخــت و پز و گرفته 
شــود. زنگنه درباره اینکــه آیا منظورتان 
به طور خاص عربستان است، تصریح کرد: 
من اســم خاصی را نبــردم و اکنون هم 
نمی خواهم به دلیل مراعات همکاری های 
درازمدت از کشوری اسم ببرم. وی با بیان 
اینکه حرف های من درباره »تک روی« و 
خطر »یکجانبه گرایی در اوپک« به خوبی 
شنیده شــد، افزود:  در روز نشست اوپک 
به من پیغام دادند خواهش می کنیم دیگر 
این موضوع را در گفت وگوهای خود بیان 
نکنید، ما حرف های شما را شنیدیم و پیام 

دریافت شد.
فکر می کردند ایران در نشست اوپک 

سکوت می کند
وزیــر نفــت از منشــور همکاری 
اوپک و غیراوپک به عنوان دیگر موضوع 
مطرح شده در نشست ۱7۶ اوپک نام برد و 

یادآور شــد: اوپک و غیراوپک پس از 
توافق ســال 2۰۱۶ یک بیانیه همکاری 
داشت که براســاس آن اعضای اوپک و 
غیراوپــک بدون تعهد بــرای بهبود بازار 
نفت بــا هم همــکاری می کردند. زنگنه 
با بیان اینکه در نشســت پشــت درهای 
بسته اوپک )نشســت ۱7۶ عادی اوپک( 
که بیش از پنج ســاعت به درازا کشــید 
فرآیند منشور همکاری اوپک و غیراوپک 
بیشتر بین ایران و یک عضو دیگر اوپک 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت، افزود:  
ما نگرانی هایی هم در این زمینه داشــتیم 
که سازمانی تشکیل نشود که جای اوپک 
بنشیند و عده ای در شــرایطی که ایران 
وضع خاصی دارد اوپک را یدک بکشــند 
و دنبــال خود ببرند. وی ادامه داد:  پس از 
ساعت ها بحث طوالنی که انجام شد آنچه 
ما می خواســتیم پذیرفته شد که بخشی 
در منشــور همکاری اوپک و غیر اوپک 
و بخشــی نیز در قطعنامه وزیران اوپک 
آمده اســت. به گفته وزیر نفت، آنچه در 
منشور همکاری اوپک و غیراوپک منظور 
شــده این است که تشکیالت جدیدی به 
وجود نخواهــد آمد، بلکه گفت وگوی بین 
اوپک و غیراوپکی ها شکل خواهد گرفت؛ 
تصمیم های این منشــور تعهدآور نیست، 

پیوســتن به آن داوطلبانه است، ریاست 
آن به صورت ســاالنه و چرخشی است، 
بنابراین دائمی نیســت، کشورهای عضو 
هــم فرصت دارند مجوزهــای الزم را از 
دولت هــای خود دریافت کنند و همه این 
موارد قید شــد. زنگنه افزود:  نگرانی من 
برای اوپک این بود که با یکجانبه گرایی 
و تک روی از اساس دیگر اوپکی نباشد و 
دیدگاه های دو کشور به بقیه دیکته شود. 
به ویژه آنکه آنان فکر می کردند ایران در 
موقعیتی است که حرف نمی زند و سکوت 
می کند، در حالی که ما این کار را نکردیم 
و بســیار محکم از حقوق ایران و اوپک 
دفاع کردیم. وی تاکید کرد: هیچ وقت در 
نداشته  رودربایســتی  المللی  بین  مجامع 
و ندارم و بــا قدرت از حــق ایران دفاع 
می کنــم. وزیر نفت دربــاره اینکه تمدید 
توافــق کاهش تولید نفت اوپک شــامل 
ایران می شود، پاســخ منفی داد و گفت:  
ایــران، ونزوئال و لیبی مشــمول توافق 
کاهش تولید نیســتند. زنگنه در پاسخ به 
این پرســش که ایران در صورت عادی 
شدن روابط به سرعت به بازار برمی گردد، 
اظهار کرد: بارها گفته ام اگر شــرایطمان 
عادی شــود بدون هیــچ مالحظه ای به 
باالترین ســقف تولید و صادرات ممکن 

خواهیم رسید.
آمریکا، بزرگ ترین تولید کننده نفت 

جهان
آیــا در رفتار  اینکه  زنگنه دربــاره 
آمریــکا از یک مصرف کننــده عمده به 
یک تولیدکننده بزرگ تغییری ایجاد شده 
است، بیان کرد: من فکر می کنم یکی از 
دالیل تحریم ها علیه ایران و ونزوئال، باز 
کردن بازار برای فروش نفت آمریکاست. 
وی بــا بیان اینکــه تولید نفــت آمریکا 
ظرف دو ســال و در فاصله ژوئیه 2۰۱7 
تا 2۰۱۹،  3 میلیون و ۱۰۰ هزار بشــکه 
در روز افزایش یافته اســت، یادآور شــد: 
آمریکا هم اکنــون بزرگ ترین تولیدکننده 
نفت دنیاست و پس از آن روسیه با بیش 
از ۱۱ میلیون بشکه در روز و عربستان با 
بیش از ۹ میلیون بشکه در روز در جایگاه 
بعدی قــرار دارد. وزیر نفت با بیان اینکه 
در ژانویــه 2۰۱7 نیز روزانــه ۵۰۰ هزار 
بشــکه دیگر به تولید نفت آمریکا افزوده 
شده، یعنی در مجموع افزایش تولید نفت 
آمریکا روزانه 3 میلیون و ۶۰۰ هزار بوده 
اســت، گفت: این موضوع )افزایش تولید 
نفت آمریکا( به هیچ وجه در محاســبات 
اوپک دیده نشده اســت و کسی در بازار 
تصور نمی کرد آمریکا با چنین سرعتی به 

تولید خود بیفزاید.
 تحریم پتروشیمی ها تأثیری بر عملکرد 

ما نداشت
زنگنــه در پاســخ بــه تحریم های 
جدید اعمال شده علیه صنعت پتروشیمی 
ایران افزود: تحریم پتروشیمی ها موضوع 
تازه ای نبوده است، من هم منظور آمریکا 
را از این موضوع متوجه نشدم و در ظاهر 
این مسئله بیشــتر برای تبلیغات است و 
اینکه نشان دهند ایران را تحت فشار قرار 
می دهند، در صورتی کــه این تحریم بر 
صنعت پتروشــیمی ایران تأثیری نداشت. 
وزیر نفت درباره برنامه وزارت نفت برای 
تداوم تولید نفت در شــرایط کنونی کشور 
و اســتفاده از ظرفیت پاالیشی و صادرات 
فــرآورده به جای نفت تصریــح کرد: ما 
حداکثر اســتفاده را از ظرفیت داریم. من 
نمی توانم در ایــن باره زیاد صحبت کنم، 
زیرا سبب افزایش فشار بر کشور می شود، 
اما پاالیشگاه های ما حدود یک سال است 
که با ظرفیت باال کار می کنند و این رقم 

بیشتر از این هم می تواند بشود.
باالترین رقم تاریخی تولید بنزین در 

ایران ثبت می شود

وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه همه 
فرآورده هــای ما قابلیت صــادرات دارند، 
گفــت: در این هفته مقــدار تولید بنزین 
کشــور از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور 
می کند و این باالترین رقم تاریخی است 
که تاکنون داشــته ایم. وی با بیان اینکه 
همه فرآورده ها از جمله بنزین و گازوئیل، 
گاز مایــع، نفت کوره و ســوخت جت در 
کشور به صورت مازاد برای صادرات وجود 
دارد، اظهار کرد: برنامه ریزی جدی برای 
صادرات این فرآورده ها از طریق خشکی 
و دریا شده است. زنگنه با اشاره به اینکه 
افزایش بسیار قابل توجهی را در ظرفیت 
پاالیشی کشــور شاهد خواهیم بود، ادامه 
داد: هم اکنــون به دلیل شــرایط تحریم 
این تصمیم گرفته شده است و همکاران 
صنعت پاالیش هم بســیار خوب در حال 

فعالیت در این بخش هستند.
استفاده از کارت سوخت شخصی تا 

اواخر مردادماه الزامی می شود
وزیر نفت درباره برنامه وزارت نفت 
گفت:  هوشــمند ســوخت  کارت  درباره 
با دســتور رئیس جمهوری،  وزارت نفت 
در حال پیگیری این موضوع اســت که تا 
از کارت هوشمند  اواخر مردادماه استفاده 
سوخت شــخصی اجباری شــود. در این 
برنامه تنها ســوخت گیری بنزین با کارت 
سوخت دیده شده اســت و سهمیه بندی 
بنزین موضوع دیگری است. وی در پاسخ 
به اینکه با توجه به کاهش ســهم ۱۴.۵ 
درصدی شرکت ملی نفت ایران از فروش 
نفت در شرایط کنونی کشور، تأمین مالی 
فعالیت ها از چه طریقی انجام خواهد شد، 
تصریح کرد: بخشــی از طریق به تأخیر 
بازپرداخت بدهی ها و در بخشی  انداختن 
هم برای اداره صنعت نفت باید به وزارت 
نفت کمک شود، طرح های توسعه ای هم 
که به منابع خودمان متکی بوده اســت با 

تأخیر انجام خواهد شد.
تکمیل طرح های توسعه پارس جنوبی در 

اولویت وزارت نفت
وزیــر نفــت با اشــاره بــه اینکه 
طرح های توسعه ای میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی همچنان در اولویت وزارت 
نفت قرار دارد، گفت: توســعه میدان های 
مشــترک در اولویت وزارتخانه هســتند. 
وی با بیان اینکه پیمانکارانی هســتند که 
بــه دالیل مختلــف از وزارت نفت طلب 
دارند، اظهار کــرد: بعضی از این بدهی ها 
به ترتیبی به وجود آمده که طراحی شــده 
نبوده انــد. زنگنــه درباره برنامــه وزارت 
نفت برای ســال رونق تولیــد افزود: در 
بخش باالدستی، امســال نزدیک روزانه 

8۰ میلیون مترمکعب گاز معادل ســه فاز 
متعارف پارس جنوبی در بخش دریا وارد 
مدار می کنیم که برای ما بســیار حیاتی 
است، در بخش خشــکی به غیر فاز ۱۴ 
تمام  پاالیشــگاه ها  بقیه  پارس جنوبــی 

شده اند.
تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه

وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه تولید 
در میدان هــای آزادگان و یادآوران ادامه 
خواهد داشــت، ادامه داد: در شرکت های 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت مناطق 
مرکزی و نفت فــالت قاره ایران طرحی 
)نگهداشــت و افزایش توان تولید نفت( 
مبنی بــر تجهیز ســرمایه از طریق بازار 
سرمایه انجام خواهد شــد که از پارسال 
آغاز شده است و صددرصد از پیمانکاران 
ایرانی استفاده می شود و عمده تجهیزات 
از تولیدکننــدگان داخلــی باید خریداری 
شود. وی با بیان اینکه این طرح ۶ میلیارد 
دالر مصوبه شــورای اقتصــاد را دارد که 
از محــل درآمدهایــش بازپرداخت انجام 
خواهد شــد، افزود: حدود ۶ هزار میلیارد 
تومــان مناقصه های این طــرح برگزار و 
قراردادهایش امضا شده است و بقیه طرح 
نیز درحال انجام مناقصه اســت. کاهش 
ســرعت زمان بندی این طرح نیز به دلیل 
این بوده است که مشکلی برای صادرات 
پیش نیاید، زیرا بازپرداخت ها باید از محل 
صادرات اضافه انجام شود. زنگنه با اشاره 
به اینکه فرآیند گازرســانی به روســتاها 
همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: روزانه 8 
تا ۹ روستا گازرســانی می شوند و تا آخر 
امســال جمعیت زیر پوشش شبکه گاز در 
کشور به حدود ۹۵ درصد خواهد رسید که 
در دنیا این موضوع بسیار استثنایی است؛ 
جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه گاز به 
8۰ درصد و جمعیت شــهری زیر پوشش 
شبکه گاز بیش از ۹۹ درصد است که در 

مجموع به ۹۵ درصد می رسد.
ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی تا سال 

1۴۰۰ دو برابر می شود
وی با بیان اینکه در زمینه توســعه 
صنعــت پتروشــیمی کار بزرگی در حال 
انجام اســت، تصریح کرد: تا پایان سال 
۹۹ و اوایل ســال ۱۴۰۰، ارزش تولیدات 
صنعت پتروشیمی به نسبت سال ۹2 )به 
قیمت ســابق( دوبرابر می شــود و نسبت 
به ســال ۹7، حدود 8 تــا ۹ میلیارد دالر 
افزایش می یابد که جهش بزرگی در این 
صنعت است و خوشــبختانه بخش قابل 
توجهی از این تولیدات به عنوان خوراک 
واحدهای داخل عرضه می شود. وزیر نفت 
با اشــاره به اینکه هم اکنــون نزدیک ۵ 

پاالیشگاه گاز پارسیان برای دهمین سال پیاپی به 
عنوان صنعت پاک معرفی شد

شــرکت پاالیش گاز پارسیان برای دهمین ســال پیاپی پس از دریافت 
گواهینامه نداشتن آالیندگی ازسوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس 

به عنوان صنعت پاک معرفی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، فرشــید ابدالی 
دهدزی، مدیرعامل پاالیشــگاه پارسیان درباره شــاخص های مورد نظر برای 
انتخاب این پاالیشگاه، توضیح داد: نداشــتن آالیندگی، استقرار و پیاده سازی 
ســامانه های مدیریتی در شــرکت، رعایت الزام های قانونی زیست محیطی، 
حفظ، نگهداری و توسعه فضای ســبز، کنترل و پایش آالینده ها و جلوگیری 
از آلودگی های زیســت محیطی، مدیریت مناسب پسماندها، نصب و راه اندازی 
سامانه های پایش لحظه ای، ارتقای ســطح دانش و فرهنگ زیست محیطی 
مدیران و کارکنان واحدها، بهینه ســازی مصرف ســوخت و انرژی و نیز ایجاد 
نوآوری های زیست محیطی از معیارهای انتخاب واحدهای صنعتی پاک است 
که بر این اســاس، پاالیشــگاه پارســیان با به کارگیری مجموعه این اقدام ها 
توانسته در ۱۰ سال گذشته این عنوان را به خود اختصاص دهد. به گفته ابدالی، 
همه شاخص ها و پارامترهای تولید در شــرکت پاالیش گاز پارسیان از سوی 
آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست سنجش شده و نتایج به 
دســت آمده گواه آن است که مجموع عملکرد این پاالیشگاه برای حفاظت از 
محیط زیســت و بدون آالیندگی است. همچنین افزون بر تصفیه خانه پساب 
بهداشتی، ایستگاه پایش برخط )آنالین( هوای محیطی نیز در محوطه پاالیشگاه 
مســتقر است که داده های این ســامانه به صورت برخط از طریق اداره محیط 
زیست استان بررسی و نظارت می شود. مدیرعامل پاالیشگاه گاز پارسیان با بیان 
اینکه به منظور بهبود عملکرد پاالیشگاه و رعایت الزام های قانونی، جنبه های 
زیســت محیطی در همه پروژه های پاالیشگاه ارزیابی و کنترل می شود، اظهار 
کرد: این شــرکت سامانه های مدیریتی محیط زیست شــامل ISO۱۴۰۰۱ و 
HSE- MS را نیز پیاده سازی و مستقر کرده است. وی با تاکید بر لزوم استفاده 
از انرژی های پاک تصریح کرد: مباحث مدیریت انرژی مرتبط با محیط زیست 
هســتند و هرچه انرژی به شکل بهینه مصرف شــود، آثار و پیامدهای زیست 
محیطی کمتری خواهد داشــت. به همین دلیل، پاالیشگاه پارسیان استفاده از 
نیروگاه خورشیدی را در دستور کار قرار داده که مطالعات آن در حال انجام است 
و امیدواریم در آینده نزدیک با اجرایی شــدن این پروژه، حداقل 2۰ درصد برق 

مصرفی اماکن غیرعملیاتی بر اساس این روش تأمین شود.

تحریم پتروشیمی ها موضوع 

تازه ای نبوده است، من هم 

منظور آمریکا را از این 

موضوع متوجه نشدم و در 

ظاهر این مسئله بیشتر برای 

تبلیغات است و اینکه نشان 

دهند ایران را تحت فشار قرار 

می دهند، در صورتی که این 

تحریم بر صنعت پتروشیمی 

ایران تأثیری نداشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت

بازرسی از 5۱ هزار تن سازه دریایی در شرکت 
نفت فالت قاره

مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران از بازرسی و نظارت ۵1 هزار 
تن ســازه دریایی، یک میلیون اینچ قطر خط لوله، ۲۵ هزار تن مخزن و ... از 

سوی واحد بازرسی فنی و خوردگی فلزات این شرکت خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، حمید 
بورد گفت: بازرسی فنی، یکی از مجموعه های کلیدی است که با توجه به 
موقعیت راهبردی این شرکت در دریا، وجود 3 هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط لوله، 
2۰۰ سازه دریایی و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دالر ارزش دارایی اهمیت بسیار 
زیادی دارد. وی در نخســتین هم اندیشی رؤسای بازرسی فنی و خوردگی 
فلزات این شــرکت با بیــان اینکه میزان ضرر و زیان ناشــی از خوردگی 
تاسیسات در کشور عدد بسیار بزرگی است، گفت: با توجه به اینکه تاسیسات 
این شــرکت در دریا با خوردگی بســیار باالیی روبه روست، بنابراین باید با 
بهره مندی از تازه ترین فناوری ها و انجام تعمیرات به موقع، از خوردگی و از 
بین رفتن این تاسیسات ارزشمند جلوگیری کنیم، زیرا اگر میزان خوردگی 
تاسیســات را حتی یک درصد هم کاهش دهیم رقم بسیار هنگفتی خواهد 
بود. مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران بر فرهنگ ســازی در حوزه 
بازرسی فنی و خوردگی فلزات تاکید کرد و گفت: همکاران این بخش باید 
انجام پایش دائمی، نگهداری درســت و تعمیرات به موقع، فرهنگ بازرسی 
فنی و جلوگیری از خوردگی فلزات را ســرلوحه اقدام های خود قرار دهند. 
بورد افزود: با توجه به جایگاه علمی، فنی و حاکمیتی بازرسی فنی، مجموعه 
مدیریت شــرکت نفت فالت قاره ایران آماده شنیدن ایده های جدید برای 
انجام بهتر امور است. مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: انسجام 
و وحدت رویه در ســازمان، جدیت در کار و افزایش بعد علمی بازرسی فنی 
از مواردی است که سبب ارتقای کار این بخش شده و فواید آن نصیب کل 
شرکت می شود. در این نشست سیدمهدی میرزاده دهکردی، رئیس بازرسی 
فنی و خوردگی فلزات شرکت نفت فالت قاره ایران به تشریح دستاوردهای 
ایــن واحد و برنامه های آینــده آن پرداخت. وی گفت: هدف همه ما حفظ 
ایمنی تاسیسات از طریق بازرسی های مختلف و انجام اصالحات و کاهش 
مخاطره هاســت. میرزاده دهکردی حلقه مفقوده بازرســی فنی را ضعیف 
بودن ارتباطات بین ســتاد تهران و مناطق عملیاتی دانســت و بر افزایش 
ارتباط دوجانبه و بازدهی کاری این بخش تاکید کرد. رئیس بازرســی فنی 
و خوردگی فلزات شرکت نفت فالت قاره ایران در ادامه گفت: با همکاری 
واحد آموزش برگزاری بیش از ۱2 دوره تخصصی بازرســی فنی و مدیریت 
خوردگی امسال برای همکاران پیش بینی شده که تاکنون با استقبال خوبی 
مواجه شده اســت. در این دوره ها از توانمندی همکاران شرکت به عنوان 
استادان استفاده می شود که افزون بر کاهش هزینه ها، سبب ارتقای سطح 
علمی دوره ها نیز شده است. وی یکی از برنامه های آینده را یکپارچه سازی 
دســتورعمل های این واحد اعالم کرد و گفت: ایــن اقدام به زودی پس از 
بازبینی دستورعمل های موجود در مناطق عملیاتی نهایی خواهد شد. برنامه 
دیگر این واحد بررســی ریشه ای دالیل سوراخ شــدن خط لوله است که 
امیدواریم این مهم با توجه به اهمیت خطوط لوله در فعالیت های این شرکت 
به زودی به نتیجه برسد. میرزاده دهکردی به ارائه آماری از فعالیت های این 
واحد در ســال های گذشته پرداخت و گفت: این واحد مسئولیت نظارت بر 
اجرای درست دستورعمل ها، استانداردها و روش های بازرسی فنی در مورد 
تاسیسات، خطوط لوله و ... را بر عهده دارد و تاکنون ۶۴ هزار نفر روز بازرسی 
فنی از سوی این واحد انجام شده است، همچنین ۵۱ هزار تن سازه دریایی، 
یک میلیون اینچ قطر خط لوله، 2۵ هزار تن مخزن و ... از سوی این واحد 

بازرسی و نظارت شده است.

تعمیرات ۳ دستگاه سیار فرآورش و تفکیک گر 
نفت در شرکت کارون

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از تعمیر اساسی دو 
 )MOS( و یک دستگاه سیار تفکیک گر )MOT( دستگاه ســیار فرآورش نفت

ازسوی متخصصان این شرکت برای نخستین بار خبرداد.
 به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
غالمرضا مفیدی اعالم کرد: تعمیرات این دستگاه ها برای نخستین بار در 
این شــرکت و با استفاده از نیروی انســانی، امکانات و تجهیزات موجود با 
صرف حدود 2۰ هزار نفر ســاعت نیروی انســانی به مدت ۱۴۴ روز کاری 
انجام شد. وی با اشــاره به اینکه باال بردن ضریب اطمینان استمرار تولید 
با ظرفیت حداکثری ناشی از تعمیرات اساسی دستگاه و نیز ارتقای ضریب 
ایمنی و رعایت الزامات زیســت محیطی دستگاه فرآورش از دستاوردهای 
اصلی تعمیرات اساسی سه دستگاه ســیار فرآورش است، گفت: در همین 
راســتا از جمله کارهای مهم در این تعمیرات، به روزرســانی و پیکربندی 
سیســتم های کنترل PLC، رفع اشکال و کالیبراســیون ادوات ابزاردقیق، 
تعمیر و تعویض راهرو و مســیرهای دسترسی به تجهیزات و ایجاد تمهید 
مناسب برای عبور و مرور بین تریلرها برای جلوگیری از سقوط و آسیب به 
کارکنان در حین تردد در مســیرهای مربوطه است. مفیدی افزود: انجام ۶ 
فقره اصالحیه فرآورشی برای ارتقای سطح تولید، تعمیر، بازسازی و تقویت 
شاســی با توجه به شناســایی درزهای ایجاد شده در بدنه تریلرهای حمل 
دستگاه فرآورش MOT2 همزمان با تعمیرات اساسی تجهیزات فرآورشی 
با همکاری مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، تعمیر و بازســازی همه ادوات برقی و تعمیر و ســرویس 
تجهیزات و ادوات سیســتم های هوای ابزار دقیق و مواد شیمیایی از دیگر 
فعالیت های انجام شده در حین تعمیرات بوده است. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز کارون گفت: با اجرای تعمیرات اساســی این دستگاه ها و تمیز کاری 
همه مخازن و مسیرهای جریانی، ضمن بخارزنی آنها طبق دستورعمل های 
فرآورشــی و بازرســی فنی، تعمیرات الزم روی تجهیزات مربوطه انجام و 
هم زمان در راستای خط مشی سازمان برای رعایت موارد ایمنی و الزام های 
زیســت محیطی از هرگونه نشــت مواد نفتی و آلودگی جلوگیری شــد. 
مفیدی اظهار کرد: دســتگاه های MOT و MOS به منظور فرآورش نفت 
و گاز به صورت ســیار از چاه های تعمیراتی یا توسعه ای استفاده می شوند و 
تفکیک ناخالصی های نفت تولیدی چاه ها و ارسال نفت تصفیه شده به واحد 

بهره برداری را انجام می دهند.

تحلیل
گفتمان

بیژن زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری از شبکه دوم سیما تاکید کرد؛

حمایت ویژه وزارت نفت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
تشریح یکصدوهفتادوششمین نشست اوپک از سوی زنگنه: ایران تهدیدکننده امنیت انرژی جهان نیست                                            مهندس زنگنه: دود سیاسی کردن بازار نفت به چشم همه می رود و فقط این گونه نیست که به چشم ما برود

میلیارد دالر خوراک به صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی داده می شود، گفت: بیشتر از 
ایــن مقدار هم می توان خــوراک به این 
واحدها عرضه کــرد، زیرا ظرفیت صنایع 
پایین دستی کشور بیش از ۵ میلیارد دالر 
است، اما محدود شدن فروش این واحدها 
سبب کاهش دریافت مواد اولیه مورد نیاز 

می شود.
ظرفیت پاالیش پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس به ۴۸۰ هزار بشکه می رسد
زنگنه با بیان اینکه ظرفیت پاالیش 
پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج 
فارس بدون ســاخت واحد جدیدی و تنها 
با رفــع تنگناها تا پایان امســال به ۴8۰ 
هزار بشــکه در روز خواهد رســید، تأکید 
کــرد: ظرفیــت اولیه طراحی شــده این 
پاالیشــگاه روزانه 3۶۰ هزار بشکه بوده 
اســت، این هفته به بنده اعالم شــد که 
ظرفیت این پاالیشگاه به ۴2۰ هزار بشکه 
در روز می رســد. وی ادامــه داد: اگر این 
پاالیشگاه نبود ما با مشکل تأمین بنزین، 
گازوئیــل باکیفیت و صــادرات میعانات 
گازی روبه رو می شدیم. وزیر نفت با اشاره 
به اینکه به طور کلی مشکل صادرات گاز 
مایــع )ال پی جی( نداریم، گفت: ال پی جی 
پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج 
فارس از طریق خشــکی صادر می شود. 
زنگنه در زمینه ساخت داخل با بیان اینکه 
خانواده هــای جدید کاالیی به فهرســت 
طرح ۱۰ گروه کاالهای کاربردی صنعت 
نفت افزوده می شود، افزود: تولیدکنندگان 
این کاالها، قرارداد  داخلی برحسب مورد 
امضا می کنند، زیرا رقم قراردادها بســیار 
بزرگ اســت و بــرای این کاالهــا باید 
سفارش و مشــخصات برای میدان، چاه 
یــا طرح خاص داده شــود، اما همه اینها 
منوط بــه تقاضای مانــدگار و در نتیجه 
تأمین منابع اســت که وزارت نفت تأمین 
منابــع را نیز در دســتور کار دارد. وی با 
بیان اینکه مته هــای ایرانی هم اکنون در 
چاه ها استفاده شده است و با موفقیت کار 
کرده اند، اظهار کرد: وزارت نفت استفاده از 
مته های موجود ایرانی را در قراردادهایش 
نام برده و اجباری کرده است. وزارت نفت 
تجهیزات خارجــی را که در نمونه داخلی 

آن تولید شده باشد خریداری نمی کند.
اختصاص 1۷ هکتار زمین به استارتاپ ها 

و شرکت های دانش بنیان
توجه  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه 
وزارت نفت به شــرکت های دانش بنیان 
و طرح های پژوهشــی، بخش دیگری از 
ســخنان وزیر نفت بود کــه در این باره 
گفت: کاری که چند ماه اســت آن را آغاز 

کرده ایم و من بسیار به آن امیدوار هستم 
حمایت ویژه از استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان اســت. وزیر نفت با اشاره به 
حمایت ویژه وزارت نفت از اســتارتاپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان گفت: وزارت 
نفت تصمیم گرفته است حدود ۱7 هکتار 
زمین و ســاختمان را در انبــار نفت ری 
که پیش از این پژوهشــگاه صنعت نفت 
بود، به اســتقرار استارتاپ های حوزه نفت 
اختصاص دهد که این کار به زودی انجام 
خواهد شــد و موضوعی بسیار مهم برای 
آینده استارتاپ هاست و بنده معاون خودم 
در امور مهندســی، پژوهش و فناوری را 
به طور ویژه مأمــور پیگیری این موضوع 
کرده ام.زنگنــه ادامــه داد: معــاون امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
هم انگیزه این کار را دارد و خود ایشــان 
در ابتدا پیشــنهاد را ارائــه داد، البته ابتدا 
فضاهای  مثل  کوچک تر  مناطق  پیشنهاد 
۵۰۰ یا هزار متری مطرح شده بود، اما به 
ذهنم رسید که فضایی ۱7 هکتاری را در 
ری داریم و بیشــتر هم می توانیم به این 
زمینه اختصاص دهیم که به نظر من این 
کار یک تحول را کنار تهران ایجاد خواهد 
کرد. وی از ایجاد تشکیالت و سازماندهی 
برای تحقق این هــدف خبر داد و افزود: 
من نمی خواهم خیلی بزرگ نمایی کنم، اما 
اگر این هدف محقق شود سبب دگرگونی 
در حوزه نفت می شود. این منطقه در جای 
بسیار مناســبی نزدیک تهران واقع شده 
اســت، ما برای آینده اســتارتاپ ها جدی 
هستیم و برای این کار قرار سرمایه گذاری 
گذاشته ایم، زیرا اقدام بسیار مهمی است. 
زنگنه در پاسخ به اینکه شما بین شرکت 
دانش بنیانــی کــه هم اکنــون تجهیزات 
صنعــت نفــت تولید می کند با شــرکت 
قائل می شــوید،  تفاوتی  بنیان  غیردانش 
گفت: چنین بحثی تاکنون در وزارت نفت 
نداشته ایم. شرکت دانش بنیان تنها به اسم 
نیست و شرکتی که کاالیی تولید می کند 
که جنس تولیدی اش دانش بنیان اســت، 
آن هم دانش بنیان به شمار می آید و فرقی 
نمی کند. مــا قراردادهایی که برای اقالم 
یادشــده داریم کارهای متعارف است، اما 
به نظر مــن )شــرکت های دانش بنیان( 

کارهای زیادی می توانند انجام دهند.
نمایشگاه نفت امسال جهش فراوانی را 

در خود تجربه کرد
وی با اشــاره به اینکه امســال در 
بازدید از نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی ایران جهش بزرگی 
را در شرکت های دانش بنیان شاهد بودم، 
تصریح کرد: نمایشــگاه امسال برای من 

بســیار جذاب بود و همه باامید و عالقه 
صحبت کردند و بســیار موفــق بودند و 
حرفی برای مطرح کردن داشتند و شرایط 
کنونی ســبب پیشرفت بیشــتر آنها شده 
اســت. وزیر نفت ادامه داد: مــن از آنها 
درباره تولید یک ســال اخیرشان پرسیدم 
و همــه آنها حرفی برای گفتن داشــتند. 
شرایط کنونی آنها را تقویت کرده و سبب 
شــده است کارشــان را بهتر پیش ببرند. 
زنگنه گفــت: گرچه تاکنون حدود ۱۴ بار 
نفت  نمایشگاه  مانند  نمایشــگاه هایی  در 
نمایشگاه  اما در  یافته ام،  امســال حضور 
نفت امســال متحیر شــدم، زیرا احساس 
جهــش فراوانــی در میان شــرکت های 
نمایشــگاه داشــتم و به نظــرم یکی از 
کشورهای  نفت  نمایشگاه های  زنده ترین 

نفت خیز دنیاست.
تحقق صادرات در گرو موفقیت در بازار 

داخلی است
شــرکت های  بــودن  »محــدود 
دانش بنیان به بازار داخلی آنها را محکوم 
به فنــا می کند و باید به بــازار صادراتی 
وصل شــوند«. این جمله ای است که از 
ســوی مجری گفت وگــوی ویژه خبری 
مطرح شــد و وزیر نفت در پاســخ به آن 
در خصــوص برنامــه وزارت نفت در این 
بــاره، اظهار کرد: هیچ صادراتی نمی تواند 
بدون مرجع مصرف داخلــی اتفاق بیفتد 
و هر خارجــی که می خواهــد وارد بازار 
تولید داخلی شــود می پرسد  محصوالت 
که چه کســی این محصول را از شرکت 
تولیدکننــده خریــداری کرده اســت؟ تا 
زمانی که یــک مصرف کننــده رضایت 
خــود را اعالم نکنــد آن محصول صادر 
کاری  بزرگ ترین  افزود:  نمی شــود. وی 
که ما انجــام دادیم باز کردن بازار داخلی 
به روی این تولیدکنندگان بوده اســت تا 
بتوانند محصوالتشــان را در بازار داخلی 
بفروشند، کیفیت را باال ببرند و اشکاالت 
خــود را برطرف کنند و آن زمان اســت 
که می توانند به ســوی صادرات حرکت 
کنند. زنگنه از راه اندازی نمایشگاه دائمی 
محصوالت و تجهیزات ساخت ایران خبر 
داد و اظهار کرد: قرار است یک نمایشگاه 
دائمی برای کاالهایمــان در منطقه ری 
ایجاد کنیم که اگر از خارج کشور به ویژه 
کشورهای همسایه به ایران آمدند بتوانند 
محصوالت ایرانی را ببینند. وی ادامه داد: 
البتــه نقصی هم وجــود دارد که در حال 
تأیید استاندارد  جبران آن هستیم؛ اکنون 
)API( به کاالهای ایرانی تعلق نمی گیرد، 
بنابراین ما انجمن نفت ایران را راه اندازی 
کردیم تا در زمان تحریم بتواند جایگزین 
شــود و تا حدودی این خــأ را پر کنیم، 
اکنون کســی که متقاضی خرید باشد با 
مشکل استاندارد روبه رو است، اما سیستم 
بازرگانــی ما باید روی ایــن موضوع کار 
کند و ما نیز کمک کنیــم. به گفته وزیر 
نفت، اکنون بیشــتر پیمانکاران در عراق، 
از اروپا و آمریکا هســتند کــه به دالیل 
یادشده، به ســختی از ایران تجهیزات و 
کاال می گیرند، امــا هنگامی که موضوع 
با هزینه عراقی ها  بازســازی  تعمیرات و 
مطرح می شــود ایران می تواند تجهیزات 
ساخت خود را صادر کند و به آنها بفروشد 
تا عراق در تعمیرات از آنها اســتفاده کند، 
کمااینکه اکنون نیز این کار را آغاز کرده 

است.
راه اندازی ۲۷ فاز پارس جنوبی کاری 

فوق العاده است
مقایســه قراردادهــا در میدان های 
آزادگان جنوبــی و طرح توســعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، از دیگر مسائل مطرح شده 
ازســوی وزیر نفــت در گفت وگوی ویژه 
خبری شــامگاه یکشنبه بود که بر مبنای 
حضور پیمانکاران خارجی در طرح توسعه 

فــاز ۱۱ و حضور پیمانــکاران ایرانی در 
میــدان آزادگان جنوبی پیش رفت. زنگنه 
در این بــاره توضیح داد: برای توســعه 
نیامــد، وگرنه  آزادگان جنوبی شــرکتی 
قــرارداد آن را هم امضــا می کردیم، زیرا 
معتقد نیســتم که اکنون برداشت بهینه از 
آزادگان جنوبی انجام می دهیم، ما 27 فاز 
پــارس جنوبی را اجرا کردیم در حالی که 
آن زمان پولی نداشتیم به خودمان بدهیم. 
وی ادامه داد: در اینجا دو موضوع مطرح 
اســت، نخســت آنکه ۵ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر برای ســرمایه گذاری فاز ۱۱ 
پارس جنوبی الزم اســت، افزون بر این 
ما توانایی فنی الزم برای حفظ فشار گاز 
مخزن را نداریم. هنوز یک مورد در ایران 
و منطقه اجرا نشــده که وقتی فشــار گاز 
در مخزن کاسته می شود کاری کنیم که 
فشار گاز سر چاه نیفتد و بتوانیم تولید را با 
همان مقدار برای نمونه روزانه 28 میلیون 
مترمکعــب در یک فاز ادامه دهیم. زنگنه 
به حضور شرکت فرانسوی توتال در طرح 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد 
و یادآور شــد: توتال فازهای 2 و 3، ۴ و 
۵ پارس جنوبــی را اجرا کرد. ما در ادامه 
از حضور و فعالیت این شــرکت فرانسوی 
تجربه های زیــادی مانند روش مدیریتی، 
سفارش گذاری، طراحی و ریزه کاری هایی 
که داشتند را به دست آوردیم و توانستیم 
فازهای دیگر را اجرا کنیم. وی ادامه داد: 
در آن زمان هرچه پول فراهم کرده بودیم 
صرف تکمیــل این 27 فاز کردیم، زمانی 
که من وارد شــدم )سال ۹2( فقط ۱۰ فاز 
تمام شده داشتیم، اما در این مدت ما جز 
فاز ۱۴ که معادل دو فاز است، معادل ۱۵ 
فاز، پاالیشگاه وارد مدار تولید کرده ایم و 
تا پایان امســال یا اوایل سال آینده، ۱7 

فــاز دریایی در مــدار خواهد بود. این 
کاری فوق العــاده مهم در طول ۱۰ تا ۱2 

سال است.
تصمیم گیری درباره قرارداد فاز 11 در 

دستور کار سران سه قوه است
زنگنه درباره طرح توســعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی توضیح داد: از روز نخســت 
قرارداد با سه پیمانکار امضا شد، به طوری 
که شرکت فرانســوی توتال ۵۰ درصد، 
شــاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی سی آی( 3۰ درصد و پتروپارس 
ایران 2۰ درصد ســهم داشت. قرار ما در 
قــرارداد این بود که اگر توتال بگوید اجرا 
غیرممکن است قرارداد به علت تحریم ها 
به طرف چینی منتقل شــود، یعنی سهم 
چین 8۰ درصد شود. از شهریورماه پارسال 
تاکنون چین 8۰ درصد ســهم دارد و باید 
کار خــود را آغاز کرده باشــد، اما کار را 
به هر دلیلی اجــرا نکرد. وزیر نفت تاکید 
کرد: ما اکنون بایــد تکلیفمان را با چین 
مشخص کنیم، آن ها یا باید از این قرارداد 
خارج شوند که در این صورت کل قرارداد 
به پتروپارس منتقل می شــود و در نتیجه 
باید برای توسعه آن پول فراهم کنیم که 
اکنون تصمیم گیری در این باره در دستور 
کار سران سه قوه است. زنگنه ادامه داد: 

چینی ها به وضــوح حرفی نزده اند، اما در 
عمل فعاًل میل به حضــور ندارند و از ما 
تقاضــای تعلیق دو ســاله کرده اند که به 
معنای معطل کردن است و ما نیز گفته ایم 
نمی توانیم ایــن را بپذیریم و باید راه های 
دیگری را بر اساس قرارداد پیدا کنیم. وی 
افزود: از یک ســو، چین دوست ماست و 
می خواهیم با هم کار کنیم و نمی خواهیم 
روابطمان تلخ باشد، باید روابطمان طوری 
باشد که دوستانه با هم به تصمیمی واحد 
برسیم. زنگنه تصریح کرد: همه این کارها 
را هم انجام دهیم چه با حضور چین و چه 
خودمان، باز هم در فاز نخست یعنی تولید 
عادی مانند فازهای دیگر هستیم؛ فاز دوم 
فشارافزایی و جلوگیری از افت تولید است 
که فعاًل هیچ کــدام از ما امکان اجرایش 

را نداریم.
۹۲ درصد از نفت آزادگان جنوبی در 

مخزن باقی می ماند
زنگنه با بیان اینکه اکنون میانگین 
برداشت از الیه ســروک میدان آزادگان 
جنوبی کمتر از ۶ درصد است، یعنی باالی 
۹۰ درصد نفت در آن مخزن باقی می ماند، 
گفت: چه کســی جواب این موضوع را به 
نســل های آینده می دهد؟ نفت همان جا 
می ماند و ما نمی توانیم برداشــت کنیم. 
فنــاوری در بخش باالدســت نفت یعنی 
فراهم کردن امکان برداشــت بیشتر نفت 
از ذخایر اســت. وی ادامــه داد: اینکه ما 
فقط شعار بدهیم و بگوییم بلدیم! بله؛ ما 
در این حد که برداشــت می کنیم اکنون 
از عــراق جلوتریم، ظرفیــت تولید ایران 
در میدان های نفتــی غرب کارون به طور 
تقریبی 3۰۰ هزار بشــکه در روز اســت، 
اما در نگاهی درازمــدت به فناوری های 
نو نیاز داریم. وزیــر نفت گفت: عراقی ها 
از بهترین پیمانکاران آمریکایی و اروپایی 
اســتفاده می کنند و موظف نیســتند با ما 
کار کنند، آن ها برداشــت می کنند و اگر 
ما دیر بجنبیم ســهم ما را هم برداشــت 
می کنند، در این باره دیگر برادری مطرح 
نیســت آنها کار خودشان را می کنند و به 
هیچ وجه جواب هم نمی دهند، زیرا سواره 
هســتند؛ دنیا، دنیای موازنه قدرت است و 
خدا نکند آدم ضعیف بشــود. زنگنه درباره 
کمک وزارت نفت برای تسریع در اجرای 
طرح پتروپاالیشگاه ها توضیح داد: وظیفه 
ما تأمین خوراک اســت، امــا مهم ترین 
چالش این طــرح تجهیز منابــع از بازار 
داخلی اســت. برای نمونه برای راه اندازی 
با ظرفیت پاالیش روزانه 2  پاالیشگاهی 
میلیون بشکه نفت به بیش از ۵۰ میلیارد 
دالر سرمایه نیاز است که اگر این سرمایه 
از بازار داخلی تأمین شود به ضمانت برای 
بــورس و وثیقه نیــاز دارد، در حالی که 
بورس وثیقه معنوی و ارزشی را نمی پذیرد 
و من نیــز در این باره با طراحان صحبت 
کــرده ام و آنها گفته اند که در مذاکراتی با 
بورس، این ســازمان قول داده که در این 
باره کمک کند. من نیز استقبال می کنم، 
زیرا اشتغال زیادی در کشور ایجاد می شود 

و برای ما نیز قدرت ایجاد می کند.
افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت 

مطابق مصوبه های دولت است
وزیر نفت در پاســخ به پیامک های 
کارکنان صنعــت نفت گفت: کاری که از 
دســت ما بر می آید این اســت که با این 
اوضاع سختی که داریم پرداخت حقوق ها 
را به موقــع انجام دهیم، افزایش حقوق ها 
طبق مصوبه های دولت انجام شده است و 
سقف حقوق ها را نیز دولت تعیین می کند 
نه مــا. وی افزود: ما برای متفاوت کردن 
سقف حقوق مناطق شمال و جنوب تالش 
کردیــم و نتیجه گرفتیم تعداد افرادی که 
در کل صنعت نفت به سقف می رسند در 

مجموع به 3۰۰ یا ۴۰۰ نفر نمی رسد.

وزارت نفت تصمیم گرفته 

است حدود ۱۷ هکتار زمین 

و ساختمان را در انبار نفت 

ری که پیش از این پژوهشگاه 

صنعت نفت بود، به استقرار 

استارتاپ های حوزه نفت 

اختصاص دهد که این کار 

 به زودی انجام 

خواهد شد
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اندازه گیری فشار خون ۳۷65 نفر در مراکز 
درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

اجرایی طرح  تیــم  مدیر 
بســیج ملی کنترل فشار خون 
نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت 
گچساران گفت: در طرح بسیج 
ملی کنترل فشــار خون بیش از 
باالی ۳۰  افــراد  از  درصد   ۴۳
و  بهداشت  پوشش  تحت  سال 
درمان صنعت نفت گچســاران 

غربالگری و در سامانه خوداظهاری به نشانی salamat.gov.ir ثبت شدند.
به گزارش پایــگاه روابط عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچساران؛ زینب مهریزاده تعداد پایگاههای طرح بسیج ملی کنترل فشار 
خون بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران را ۴ پایگاه اعالم و اظهار 
کرد: این افراد از ۱7 خرداد نخســتین روز مرحله اجرایی بسیج ملی کنترل 
فشارخون تا ۱۵ تیر با مراجعه به پایگاه های بهداشت و درمان صنعت نفت 

گچساران سنجش و فشار خون خود را اندازه گیری کردند.
شناسایی یکهزار و ۹۸۰ نفر مبتال به فشار خون 

مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
جمعیت باالی 3۰ ســال تحت پوشــش بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچســاران را 8 هزار و 7۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: بیش از 22 درصد این 
جمعیت دارای فشار خون هستند.دکتر عباس بزرگی گفت: از این جمعیت 
مبتال به فشــار خون باال، یکهزار و 2۴ نفر زن و ۹۵۶ نفر مرد هستند.وی 
با بیان اینکه فشــار خون یکی از عالئم اصلی حیات اســت تصریح کرد: 
هنگامی که ســرخرگ های بزرگ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود 
را از دســت می دهند و عروق کوچک نیز باریک تر می شــوند، فشار خون 
باال مــی رود و هیچ عالمتی ندارد.دکتر بزرگی ادامــه داد: چاقی و اضافه 
وزن، رژیم غذایی حاوی نمک زیاد یا چربی اشــباع شــده و عدم مصرف 
میوه و سبزی، کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی، استرس، مصرف 
قرص های ضدبارداری، اســتروئیدها و بعضی از انواع داروهای مهارکننده 
اشتها، پشت میزنشینی ابتال به فشارخون باال را تشدید می کند.وی سر درد 
در ناحیه پشت ســر، سرگیجه، تاری دید، خستگی زود رس، تپش قلب و 
تنگی نفس شــبانه یا هنگام فعالیت و درد در قفسه سینه را از عالئم فشار 
خون باال عنوان کرد.دکتر بزرگی گفت: سکته مغزی، حمله قلبی، نارسایی 
احتقانی قلب و ورم ریه، نارسایی کلیه و آسیب چشمی و مشکل بینایی از 
عوارض اصلی فشار خون باال هستند.بسیج ملی کنترل فشار خون باال از 
27 اردیبهشت همزمان با روز جهانی فشارخون با شعار »فشارخون: بدانیم 
و اقدام کنیم« رســماً کار خود را شروع و ۱۵ تیر ۹8 به کار خود پایان داد. 
هفتم مهرماه همزمان با روز جهانی قلب نیز گزارش نهایی کمپین اعالم 
می شود.محدوده فعالیت بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران همگام 
با شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچســاران در استان های خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر و فارس اســت.در حال حاضر ۱3 هزار و 
۶۹ نفر تحت پوشــش بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران هستند، 
که هشــت هزار و ۵7۰ نفر آن کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش آنها و 
۴ هزار و ۴۹۹ نفر کارکنان بازنشسته صنعت نفت گچساران و افراد تحت 

پوشش آن ها می باشد.

بهداشت و 
درمان

مقاومت نخستین بیمارستان خاورمیانه در زلزله
بزرگــی  بــه  زلزلــه ای 
۵.۷ ریشــتر روز دوشــنبه 1۷ تیرمــاه 
مسجدســلیمان خوزســتان را لرزاند که 
بیمارستان نفت  هیچ خســارت جانی در 
عامل  مدیر  نداشــت،  ســلیمان  مسجد 
سازمان و هیئت همراه و نماینده معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 
نفت در پــی وقوع زلزله به شهرســتان 
نزدیک  از  و  کرده  مسجدسلیمان، ســفر 
را  انسانی  نیروی  و  وضعیت ســاختمانی 

بررسی کردند..
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت 
مسجدســلیمان، دکتر حبیب اله سمیع 
مدیرعامل سازمان در این بازدید ضمن 
اشــاره به نقش مؤثر خدمات ارائه شده 
در بیمارســتان به کارکنان صنعت نفت 
و خانــوادٔه آنــان؛ از حضــور یک تیم 
ارزیابی های فنی و  کارشناســی جهت 

صحیح از خسارت های وارده خبر داد.
وی افــزود: برنامــه ریــزی این 
ســازمان به ســه بخش فوری )شامل 
بررســی کارشناسی نقاط آسیب دیده و 

بازسازی فوری آنها( میان مدت )شامل 
تکمیــل پروژه نیمــه کاره بخش های 
قلب وعروق وزنان می باشــد.( و برنامه 
بلندمدت به منظور ســاختن ساختمان 
جدید بهداشــت و درمــان طبقه بندی 
می شــود.رئیس بهداشــت و درمــان 
مسجدسلیمان ضمن تقدیر از همراهی 
و پشــتیبانی مدیرعامــل و تیم همراه 
در این شــرایط بحرانی، حضور آنها را 
تســلی خاطر و مایه دلگرمی همکاران 
عنوان کرد و گفت: رســیدگی فوری به 
مشکالت کارکنان توسط هیئت حاضر 
جای تقدیــر و تشــکر دارد.وی اظهار 
کرد: در پــی زلزله ۱2 مصدوم بصورت 
سرپایی تحت درمان قرار گرفتند که ۴ 
نفر از آنها همکاران بیمارســتان بودند؛ 
همچنیــن پس از فراخوان پزشــکان، 
تمامــی بیماران به دســتور پزشــک 
ترخیــص و یا به مراکــز درمانی دیگر 

اعزام شدند.
دکتر عزیزی دوســت با اشاره به 
قدمت بیمارســتان نفت مسجدسلیمان 
بیان داشــت: در زلزله قسمتی از سقف 

کاذب بخش اورژانس بیمارستان ریزش 
کرد که بمنظور حفظ ســالمت جانی و 
روانی پرسنل و بیماران بخش تخلیه و 
به قسمت دیگری از بیمارستان منتقل 

شــد و خوشبختانه به سایر قسمت های 
این بیمارستان آسیبی وارد نیامده و هم 
اکنون نیز در حال ارائه خدمات پزشکی 

و درمانی به شهروندان است.
درمــان  و  بهداشــت  رئیــس 
مسجدسلیمان ادامه داد: بیمارستان نفت 
مسئولیتهای  قالب  در  مسجدســلیمان 
اجتماعی عالوه برخانواده بزرگ صنعت 
نفت به شــهروندان بومــی نیزخدمات 

بهداشتی و درمانی ارائه می دهد.
در ادامــه مهندس قبــاد ناصری 
مدیر عامل شرکت بهره برداری منطقه 
با تقدیر نگاه ویــژه دکتر مینو معاونت 
انســانی  مدیریت وســرمایه  توســعه 
وزارت نفت به نیروی انســانی بمنظور 
کاهــش آالم آنها در حادثه زلزله گفت: 
اعــزام نماینده ویــژه بالفاصله پس از 
وقوع حادثه به این شــهر نشانٔه توجه 
به نیروی انســانی و تــالش در جهت 
حفظ و انگیزه بخشــی به این سرمایٔه 
واقعی صنعت نفت اســت.یک روز پس 
از زلزله ۵.7 ریشــتری در شهرســتان 
مسجد ســلیمان، دکتر حبیب اله سمیع 

مدیر عامل سازمان به همراه امیر قائم 
پناه مدیر منابع انســانی، بهنام ســمیع 
مدیر مهندسی ســاختمان، دکتر بهرام 
دهقان رئیس بهداشت و درمان صنعت 
نفت اهواز و ماهشهر، دکتر جهانبخش 
امینی رئیس بازرســی و رســیدگی به 
شکایات و غالمرضاشاه کرمی مدیرکل 
ســالمت تربیــت بدنی و مســئولیت 
اجتماعی وزارت نفت یه این شهرستان 
ســفر کردند و از بخش ها و واحدهای 
مخنلف بیمارستان و درمانگاه ها و پلی 
کلینیک تخصصی بازدید بعمل آوردند. 
گفتنی است این زمین لرزه در عمق ۱7 
کیلومتری در دهستان گلگیر در مسجد 
سلیمان به وقع پیوسته است. این زمین 
لرزه در استان های بوشهر و لرستان نیز 
احساس شده است. این زلزله در فاصله 
 2۹ مسجدســلیمان،  کیلومتــری   ۱۹
کیلومتری قلعه خواجه و 37 کیلومتری 
ایذه خوزستان رخ داده است. همچنین 
تیم ارزیاب بهداشــت و درمان صنعت 
نفت از منطقــه آغاجاری در حال اعزام 

می باشد.

ارزيابی سالمت زنان زير پوشش سازمان با رويکرد مراقبت های ادغام يافته
رویکرد های ســالمت نگر در جهان طی سالهای اخیر منجر به 
تغییر نگرش نسبت به ســالمت جامعه شده است به نحوی که مبحث تنظیم 
خانواده ازحیطه محدود کنترل جمعیت به ســوی فعالیت درحیطه مراقبت های 

ادغام یافته سالمت باروری تغییر کرده است.
شیدا سجادی مسئول مامایی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در 
گزارشی به وضعیت سالمت بانوان زیر پوشش سازمان در سال ۹7 پرداخت 
و در گفتگو با خبرنگار ســازمان گفت : رویکرد جدید سالمت نگر بعد وسیع 
تری از سالمت جسمی و روحی فرد را شامل می شود ، مراقبت های ادغام 
یافته ، مراقبت های اختصاصی ویژه هرگروه ســنی و جنسی است، بعالوه 
توجه به ســایرحیطه های سالمت که بطور غیر مســتقیم بر مراقبت های 

اصلی تاثیر میگذارد.
 وی افــزود : بعنــوان مثال تنظیم خانواده شــامل روش های کنترل 
جمعیت و تشویق به فرزند آوری بود، اما در برنامه مراقبت ادغام یافته نگاه 
به ســالمت ،گسترده تر شده و عالوه بر مبحث فرزند آوری که رکن اصلی 
خدمات است ، به ارزیابی، توده بدنی ، ارزیابی ریسک فاکتور های ابتالء به 
پوکی اســتخوان ، غربالگری سرطانهای شایع زنان ، سالمت روان ، تغذیه 

وبهداشت دهان و دندان توجه شده است .
مسئول مامایی ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت با اشاره به 
اینکه  در مراقبت ادغام یافته ، فراخوان طبق دستور عمل و حسب نیاز انجام 
می شــود،ادامه داد : مدیریت سالمت سازمان بمنظور حفظ و ارتقا ء سطح 
ســالمت جمعیت تحت پوشش ، اقدامات راهبردی را طراحی و به مسئولین 

و اعضاء تیم سالمت مناطق ابالغ کرده است. 
سجادی اظهار کرد : مدیران سالمت مناطق براساس کتابچه اقدامات 
راهبردی ،برنامه های عملیاتی را طبق جدول گانت طراحی و اجرا میکنند ، 
مداخالت انجام شده ممیزی داخلی وخارجی ) با ابزارهای استاندار کشوری 
و بومی ســازمان ( میشوند و ستاد سازمان با اســتفاده از گزارشات ارسالی 
مناطق از بانک های اطالعاتی و نرم افزار های ارســالی ، کتاب شاخص ها 

ی سالمت سازمان را منتشر میکند.
وی گفت: شــاخص مناطق براساس استانداردهای جهانی ،کشوری و 
بومی ســازمان و با اهداف  اثربخشــی ، کارایی ودرنهایت میزان بهره وری 

رتبه بندی شده و امتیاز دهی میشوند .   
مسئول مامایی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقدامات مداخله 

ای تیم ســالمت مناطق به جمعیت زنان متاهل تحت پوشــش مراکز تیم 
ســالمت خانواده ؛ فراخوان ،پذیرش و تشکیل پرونده سالمت باروری،ایمن 
سازی ، معاینه بالینی ارگان ها ، ارزیابی  ریسک فاکتور های پوکی استخوان 
، غربالگری سرطانهای شایع زنان ) دهانه رحم و پستان (، ارزیابی سالمت 
کبــد  در مصرف کننــدگان روش هورمونی، مداخــالت درمانی ،دارویی و 
مراقبت مامایی،درخواســت انجام خدمات پاراکینیک و ارجاعی ، هماهنگی 
با ســایر واحد ها جهت تکمیل خدمات ســالمت ) ارجاع به پرستا رخانواده 
،پزک خانواده ، واحد دندانپزشکی ، انجام تست های تکمیلی سالمت روان 
، تغذیه ،فعالیت بدنی(، ارجاع بیماران به ســطح باالتر ) زنان با اختالل وزن 
،فشــارخون ، دیابت و...(،ثبت وگزارش دهی و پیگیری موارد عدم مراجعه و 

مراقبت های ویژه عنوان کرد.
سجادی بیان کرد : بسته های خدمت مراقبت های ادغام یافته سالمت 
باروری به جمعیت حدود« ۴2۵۰۴ نفر زن  سنین ۱۵-۴۹ سال)متاهل( طی 
ســال ۹7«ارائه شده اســت. 3۱.۴٪ زنان تحت پوشش واجد شرایط فرزند 
آوری هســتند ،توانمند ســاختن خانواده ها وجامعه به منظور تصمیم گیری 
مسئوالنه ، آگاهانه و آزادانه برای انتخاب تعداد فرزندان ،فاصله گذاری بین 
بارداری ها ،انتخاب زمان بارداری ها ،پیشگیری از بارداری های ناخواسته و 
به حداقل رســاندن بارداری های پر خطر در راستای ارتقای سالمت مادران 

و کودکان ،خانواده و درنهایت جامعه بوده است. 
 ارزیابی ســامت زنان برحسب شــاخص» غربالگری سرطان دهانه رحم«و ��

» غربالگری سرطان پستان «

اقــدام مداخلــه ای :فراخون  زنان واجد شــرایط غربالگــری ،انجام 
غربالگری ،ارجاع  موارد اختالل یا مشکوک به سطح باالتر ،پیگیری  ادامه 

درمان

 ارزیابی سامت زنان  برحسب شاخص« ایمن سازی« ��

ایمن ســازی دربرابر هپاتیت »ب« برا ی متولدین سال 7۱ به بعد  درسه 
نوبت اجباری شد و ســایرمتولدین  براسا س درمعرض خطر بودن یا درخواست 

شخصی ایمن سازی  شده اند .
- ارزیابی سامت زنان برحسب شاخص« توده بدنی« ��

 اقدام مداخله ای : ارزیابی دوره ای نتایج تشخیص ،کنترل ،درمان و ارجاع 
افراد مبتــالء به اضافه وزن و چاقی  )اقدام راهبردی 2۰( - رســیدن به اهداف 
درمانی بر مبنای کاهش به میزان »2« نمره د رسال از توده بدنی فرد چاق و »۱« 
نمره فرد اضافــه وزن،- آموزش افراد درمعرض خطر ، ارزیابی ها ی پاراکینیک 

ویزیت ها ی کنترلی با تواتر استاندارد، ارجاع به سطح باالتر و کلینیک تغذیه
 ارزیابی سامت زنان برحسب شاخص« ابتاء به پوکی استخوان « ��

 اقدام مداخله ای :ارزیابی دوره ای و ارجاع به سطح باالتر ،پیگیری اقدامات 
درمانی انجام شده ،آموزش  بیما رو خانواده 

 ارزیابی ســامت زنان  برحســب شاخص« سامت کبد  درمصرف کنندگان روش  ��
هورمونی«

زنانــی که بیش از ۵ ســال مصرف کننده روش هورمونی هســتند تحت 
تاثیر عوارض دارویی  بخصوص اختالالت کبدی قرار دارند بمنظور پیشــگیری 
و تشخیص زودرس  عالوه بر معاینه  ،آنزیم ها ی کبدی بررسی میشوند .٪7.۴ 
زنان تحت پوشــش از روشها یهورمونی استفاده میکنند که طی ارزیابی سالمت 
کبد  ۹3.3 ٪ سالم و ۶.۵ ٪ مبتالء به کبد چرب و زیر یک درصد سایراختالالت 

کبدی دارند . 
 - ارزیابی سامت زنان برحسب شاخص« ابتاء به بیماریها ی زنان و نتایج درمان   ��

»
 

اقدام مداخله ای :فراخون  زنان واجد شــرایط غربالگری ،انجام غربالگری 
،ارجاع  موارد اختالل یا مشکوک به سطح باالتر ،پیگیری  ادامه درمان 

- ارزیابی سامت زنان برحسب شاخص« ارجاع و ارزیابی سامت دهان ودندان«  ��
 

از ســال ۱3۹۶ برنامه ســالمت دهان دندان  به مراقبت های ادغام یافته 
زنان اضافه شــد و خوشبختانه سال ۹7 رشــد 3۵٪ درارتقاء پوشش شاخص را 

شاهد هستیم .
- ارزیابی سامت زنان برحسب شاخص« پیگیری  مراجعین « ��

 

پیگیری جمعیت تحت پوشش در چند  حیطه انجام میشودشامل :
۱- افرادی که پرونده غیر فعال دارند، فراخوان و پیگیری میشوند .

2- افرادی که نیازمند تکمیل خدمات ارائه شده هستند .
3-  افرادی که بدلیل بیماری نیازمند ادامه درمان هستند .

۴-افرادی که به ســطوح باالتر ارجاع شده اند و کارشناس سالمت باید از 
وضعیت سالمت ایشان اطالع داشته باشد . 

۵-افرادمراجعه کننده به مراکز خارج سازمان ،میبایست اطالعات سالمت 
ایشان دربانک های اطالعاتی سازمان ثبت شود 

شاخص عملکردی پیگیری نشان دهند اثر بخش بودن و کاررایی فعالیت 
کارشناسان نسبت به سال ۹۶ است .
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی تبیین کرد؛

چرا مدیران ریسک استفاده از کاالی استاندارد ایرانی در صنعت نفت را نمی پذیرند؟
مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرد: به دلیل حساســیتی که صنعت نفت دارد 
و کوچکترین خطا، آثار زیانبار گســترده ای به 
دنبال دارد، مدیران ریســک جایگزینی کاالی 
خارجی به کاالی ایرانــی حتی در مواردی که 
کاالی مذکور اســتانداردهای الزم را داشــته 

باشد را نمی پذیرند.
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی با انتشار گزارشی با موضوع چالش ها 
و راهکارهای رونق تولیــد در بخش نفت و 
گاز، به بررسی وضعیت توان داخل در صنعت 

نفت و گاز کشور پرداخت.
چالش هــا و موانع موجود در توســعه 
ســاخت داخل صنعت نفت و گاز کشــور از 
دیدگاه بازوی کارشناســی مجلس عبارتست 

از:
۱- عدم قابلیت اجرایی قوانین مصوب 
در حــوزه نفت: قابلیت اجرا و شــیوه نظارت 
بر اجــرای برخی از قوانیــن در حین تدوین 
و تصویــب در نظر گرفته نمی شــود و حالت 
ارشــادی دارند، لذا این نــوع قوانین پس از 
تصویب ضمانت اجرایی نداشــته و در نهایت 
اجرا نمی شــود. به عنوان مصداق، ماده )۱2( 
قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــور« و آیین نامه مرتبط با آن 
است که عماًل تنها در صنعت نفت قابل اجرا 
بوده و در ســایر بخشــها قابل اجرا نیست. 
نبــود ضمانت اجرایــی در قانون  همچنین 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تأمیــن نیازهای کشــور و تقویت آنها در 
امر صــادرات و اصالح مــاده )۱۰۴( قانون 
مالیاتهای مســتقیم از جمله مشــکالت غیر 
قابل اجرایی بودن آن بــود که در اصالحیه 
اخیــر این قانون در قالب ماده )22( جرائم در 
دو بخــش )پیمانکار و کارفرمــا( به تفکیک 
تعیین شده است. عالوه بر آن پس از آسیب 
شناســی قانون قدیمی، در طرح جدید فصلی 
مجزا به نام نظارت و بازرسی دیده شده است.

2- نبود مکانیســم و متولی نظارت بر 
اجرای قوانین و مقررات حمایت از ســاخت 
داخــل: در ایران به موضــوع تنظیم گری و 
ایجاد نهاد تنظیم گر که در فصل نهم قانون 
اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل وچهارم 
قانون اساسی و اصالحات بعدی آن پرداخته 
شده اســت توجه الزم نشــده است. در این 
مســیر با فقدان چارچوب نظری متناسب با 
ویژگیهــای اقتصاد ایــران در عرصه تنظیم 
گری مواجه هســتیم. برای مثال بســیاری 
از نهادهــای دولتی در کشــور مــا خصوصًا 
وزارتخانه های مرتبــط، آمادگی و عالقه ای 
به تفویض اختیارات خود به نهادهای تنظیم 
گر مســتقل از قوه مجریه ندارند. حال آنکه 
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای نهادهای 
تنظیم گر در هر کشــور، مســتقل بودن آن 
از دولت و فشــارهای سیاسی است. به طور 
مثــال خالء وجود نهاد تنظیم گر مقررات که 
منافــع تولیدکننده، مصرفکننــده و دولت را 
در وضعیت انحصــار طبیعی مورد توجه قرار 
دهد، وجــود ندارد تا فعالیتهای دولت، نهادها 
و بخــش خصوصی را بــرای تعقیب اهداف 
همســو کنــد. در چنین شــرایطی روابط به 
صورت نامناسب شــکل می گیرد و منابع به 

شکل بهینه اختصاص پیدا نمی کند.
3- نبــود رویکرد حمایتی از ســاخت 
داخل در مدیــران دولتی: در بیــن مدیران 
صنعت انرژی و هایتک بــه دلیل باال بودن 
سطح استانداردها، نسبت به تولیدات ساخت 
داخل قدری شــک و تردید وجود دارد و این 
باعث شــده است بسیاری از کاالهایی که در 
صنعت نفت وگاز اســتفاده می شود و مشابه 
داخلــی دارد یا توان تولید آن در داخل وجود 
دارد، از آنها خریداری نشود. از طرفی به دلیل 
حساسیتی که این صنعت دارد و کوچکترین 
خطا، آثار زیانبار گســتردهای به دنبال دارد، 
مدیران ریسک جایگزینی کاالی خارجی به 
کاالی ایرانی را نمی پذیرند. حتی در مواردی 
که کاالی مذکور استانداردهای الزم را داشته 
باشد و تستهای آزمایشگاهی معتبر دنیا را با 
موفقیت گذرانده باشــد. البته این موضوع در 
ماده )۹( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 

و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی 
 Insurance( در قالب بیمه تضمین عملکرد
Guarantee Performance( به آن توجه 

شده است.
عــالوه بر این به منظــور جلوگیری از 
واردات برخی تجهیزات دارای مشابه داخلی 
از خارج کشــور الزم اســت کمیته ماده )۱( 
سازمان توســعه و تجارت شناخت و اشراف 
کامل به تجهیــزات و کاالهای مــورد نیاز 
داخلی داشته باشــد و با استفاده از اطالعات 
انجمن هــای ســاخت و تجهیــزات و دیگر 
انجمن های مربوطه رسمی نسبت به تکمیل 
اطالعاتشــان برای ســاخت داخل و تعیین 
تعرفه اقدام کنند. با وجود اینکه طی ســالیان 
جلوگیری  مناسبی جهت  مکانیسم های  اخیر 
از واردات بی رویــه کاالها باالخص اقالم و 
تجهیزاتی که دارای مشابه داخلی هستند به 
کار گرفته شده است، گاهًا برخی از کاالها و 
تجهیزات بــدون در نظر گرفتن امکان تولید 
آنها در داخل کشور، از خارج کشور وارد و در 

پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند.
۴- تحریم ها: یکی از بخشــهای مهم 
تأثیرگذار در توســعه ســاخت کشور، شرایط 
بیــن المللی و سیاســی حاکم اســت که بر 
روی عملکرد اکثر زیرسیســتمها اثر گذاشته 
است. ابعاد گســترده تحریمها در بسیاری از 
بخشــهای کشور مشــکالت عدیده ای را به 
وجود آورده است. از جمله چالشهای ناشی از 
تحریمها در صنعت نفت و گاز کشور می توان 
به مشکالت واردات مواد اولیه خاص، اعمال 
جریمه هــای تأخیر علیرغــم طوالنی بودن 
فرایند واردات کاال در شرایط تحریم، تحریم 
بانکها و مشکالت ارتباط با بانکهای خارجی، 
عدم تمدیــد مدت پیمانهــا در زمانهایی که 
تأخیر مربوطه ناشی از تأثیر تحریمهاست. در 
خصوص تمامی این موارد در دیگر چالش ها 

مفصاًل بحث شده است.
۵- مشکالت حوزه ارز و نوسانات قیمت 
ارز: بازار ارز طی ســال ۱3۹7 دســتخوش 
تغییرات و نابســامانیهای زیادی قرار گرفته 
اســت. تأثیر منفی جهش ارزی بــر فرایند 
تولید، ایجاد محدودیت در زمان برگشت ارز 
حاصل از صــادرات کاال به چرخه اقتصادی، 
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ 
ارز بازار در زمان ترخیص از جمله مشکالت 
ایجاد شــده در حوزه ســاخت داخل و رونق 
تولید در کشــور است. از محل پروژههای ده 
کاالیی مورد نیاز صنعت نفت )اقالم دهگانه( 
که در ســال ۱3۹3 به تصویب هیئت وزیران 
نیز رســید، تاکنون ۵۰ فقره قرارداد برای ۶ 
پروژه منعقد شده است که تشریفات برگزاری 
مناقصات آنها در سال ۱3۹3 و ۱3۹۴ انجام 

پذیرفته اســت، اما قراردادها در سال ۱3۹۴ 
یا ۱3۹۵ نهایی شــده اســت. بدیهی است 
یکی از مالک های اصلــی در برآورد قیمت 
و ارائه پیشــنهاد از طرف ســازندگان مالک 
نرخ ارز بوده اســت. نظر به اینکه سازندگان 
در دوره زمانــی پــس از عملیاتــی شــدن 
قراردادها، موضوع تکمیل و توســعه فناورانه 
و تکنولوژیک مــورد نیاز )مطابق با نقشــه 
راه ضمیمه قراردادها( را در دســتور کار خود 
قرارداده اند، تأمین مواد اولیه مورد نیاز جهت 
اجرای قراردادها با تأخیر ۱ تا ۱/۵ سال مواجه 
شــده اســت. در نتیجه از اواخر سال ۱3۹۶ 
زمانی که عماًل فرایند درخواســت مواد اولیه 
و تولید در دســتور کار سازندگان قرار گرفت، 
آن ها با مشکالت عدیدهای ناشی از افزایش 
و نوسانات شــدید نرخ ارز مواجه شدهاند. از 
جمله این مشکالت، پایین بودن نرخ تعدیل 
است. نرخ تعدیل بر اساس بخشنامه سازمان 
که بین ۱۰ تا ۶۰ درصد متناســب با ماه های 
مختلف قابل محاســبه است که پاسخگوی 

رشد 3۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه نیست.
مشکالت  شــاخص ترین  از  دیگر  یکی 
ســازندگان داخلی در شــرایط فعلی موضوع 
اسناد مثبته است، به این ترتیب که وقتی یک 
شــرکت ســازنده داخلی در یک مناقصه بین 
المللی برنده و قرارداد ارزی مابین این شرکت 
و شــرکت ملی نفت ایران منعقد می شود، بی 
شــک پرداختی ها می بایست به صورت ارزی 
باشد. اما براساس اعالم بانک مرکزی پرداخت 
ارزی فقط در صورت ارائه اســناد مثبته )برگه 
ســبز گمرکی و ...( انجام می گیرد. حال آنکه 
کاال به طور کامل در داخل ساخته شده و فقط 
درصد بسیار ناچیزی از مواد اولیه آن وارداتی 
اســت. حال آنکه طبق قانون بانک مرکزی، 
به منظــور ممانعت از قاچــاق کاال، دولت به 
ســازندگان و یا فروشندگان داخلی در صورت 
داشــتن اســناد مثبته ارز پرداخت می کند. از 
ســوی دیگر، نحوه تسویه حساب قراردادهای 
ارزی با سازندگان داخلی زمانی که در مناقصه 
بیــن المللی برنده می شــوند، براســاس نرخ 
تسعیرارز ۴2۰۰ تومان در نظر گرفته می شود. 
لذا، با توجه بــه افزایش قیمت ارزدر بازار آزاد 
و اختالف زیاد آن با نرخ دولتی، شــرکت های 
ســازنده با ضرر هنگفتی رو به رو می شــوند. 
برای حل این مســئله و به منظور حمایت از 
شرکتهای داخلی در برابر نوسانات قیمت ارز، 
وزیر نفت در ســال ۱3۹3 بخشنامهای ابالغ 
کردند مبنی بر اینکه پرداخت تعهدات ارزی به 
سازندگان داخلی می بایست بر اساس میانگین 
ده روز آخــر نرخ صرافیها صــورت پذیرد، اما 
مشــکل از آنجایی آغاز شد که از سال ۱3۹7 
بانــک مرکزی اعالم کرد که نرخ پرداخت در 

برابر تعهدات ارزی به ســازندگان داخلی فقط 
بر مبنای نرخ تسعیر ارز ۴2۰۰ تومان است که 
توسط بانک همچنین تعهدات ارزی شرکتهای 
سازنده در معامالت برون مرزی های عامل )از 
جمله بانک تجارتی ایران و اروپا( انجام می شد 
هم اکنون در شــرایط تحریمی فعلی متوقف 
شده اســت و شرکتهای ایرانی ناگزیر به بهره 
اعتباری- مالی واسطه ای  از مؤسسات  گیری 
هســتند لذا این امر موجــب هزینه مضاعف 
7 الــی ۱۵ درصدی برای ســازندگان داخلی 
می شود و این ضرر و زیان را بخش خصوص 

به تنهایی متحمل می شود.
۶- چالش هــای ســاختاری: از جملــه 
چالشهای ســاختاری، نبود رویه ای نظام مند 
در وزارت صمت جهت شناســایی ظرفیتهای 
ســاخت تولید داخل بوده است. برای رفع این 
موضــوع، در قانون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی 
ایرانی در قالب ماده )۴( وزارت صمت موظف 
شــده از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از 
سامانههای موجود، سامانه متمرکزی را جهت 
درج فهرست توانمندیهای محصوالت داخلی 
ســاماندهی نماید. این ســامانه جامع شامل 
توانمندیهای تولید داخلی، شرکت های ساخت 
داخل، میزان ســاخت داخلی قطعات و غیره 
است که کمک شــایانی در جهت شناسایی 
ظرفیتهای ســاخت تولید داخل و توســعه و 
نگهداشت آن متناسب با نیازهای کشور است.

شایان ذکر اســت عدم اجرای صحیح 
قوانین موجب نبود رابطه منطقی و شــفاف 
فیمابین وزارت صمت با ســایر وزارتخانه ها 
و انجمنهای تخصصی )در اخذ اســتعالمات 
توان ســاخت داخل جهت واردات تجهیزات 
و ماشــین آالت( شــده اســت. در ماده )2( 
قانون بهبود مســتمر کسبوکار، دولت مکلف 
شده اســت که در مراحل بررسی موضوعات 
مربوط به محـیط کسـب وکـار بـرای اصالح 
و تدویــن مقررات و آییننامــه ها، نظر کتبی 
اتاقها و آن دســته از تشکلهای ذیربطی که 
عضو اتاقها نیســـتند، اعـــم از کارفرمایی و 
کارگری را درخواســت و بررســی کند و در 
صورت صالحدید آنان را به جلســات تصمیم 
گیری دعوت نماید. همچنین با توجه به ماده 
)3( همین قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند 
هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها 
و رویه های اجرایی، نظـر تشکلهای اقتصادی 
ذیربط را اســتعالم کنند و مــورد توجه قرار 

دهند.
7- مشکالت گمرکی و ترخیص کاال: 
برخی از ســازندگان و تولیدکنندگان داخلی 
بعضــًا در زمینه انجام تشــریفات واردات و 
ترخیص مواد اولیه، کاالهای نیمه ســاخته و 

تجهیزات ضروری از خارج کشــور باالخص 
در شــرایط کنونی )که متأثر از محدودیتهای 
مالی و بازرگانی ناشــی از تحریمهاست(، با 
مشــکالت و موانعی مواجه شده اند که ذیاًل 
به برخی از آنها اشــاره می شــود: ۱- تهیه و 
تکمیل اسناد مورد نیاز جهت انجام تشریفات 
ترخیــص باالخــص تهیــه گواهــی مبدأ، 
2-تغییرات وتنوع زیاد بخشــنامه های ارزی 
مرتبط با واردات کاال با توجه به اینکه برخی 
از کاالهــا دارای تاریخ مصــرف کوتاه مدت 
بوده و یا دارای ضرورت کاربری در یک بازه 
خاص هســتند، عدم ترخیــص آنها در مدت 
زمــان معین باعث از بیــن رفتن و یا صدمه 
دیدن کاالها و متضرر شدن واردکنندگان و از 
بین رفتن سرمایه های ملی می شود. از دیگر 
مسائل گمرکی در شرایط کنونی این است که 
واردات از طریق شرکتهای واسطه ای صورت 
می گیرد که این شرکتها امکان تهیه و صدور 
گواهــی مبــدأ را ندارند و در صــورت عدم 
ارائه گواهی مبــدأ به گمرکات، واردکنندگان 
ملزم به ســپردن تضامین کالن به گمرکات 

می شوند.
8- مشکالت بانکی: تعدد و ناهماهنگی 
بخشــنامه ها و دســتورالعملهای صــادره به 
خصــوص بخشــنامه های مرتبط بــا حوزه 
واردات کاال )انجــام تعهدات، پیش پرداخت( 
از مشــکالت پیمانکاران و سازندگان داخلی 
اســت. برای مثال، حدود ۱۰ ماه اســت که 
تعداد ۹ مته توســط شــرکت ابزار برقی وارد 
گمرک ایران شــده است، لکن تاکنون اجازه 
ترخیص به آن داده نشده است. طبق بررسی 
به عمل آمده ۱۰ درصد از مبلغ آل ســی، با 
ارز ۴2۰۰ تومانــی بــوده و علیرغم اینکه در 
شرایط آل سی نیز قید شده است که کاال باید 
حداکثر ظرف ۱8۰ روز وارد ایران و ترخیص 
شــود. این در حالی اســت که فرایند مذکور 
طی 8۹ روز انجام شــده، اما بانک حاضر به 
معامله اسناد نشده و تحویل اسناد را به دلیل 
صدور بخشنامه جدید از طرف بانک مرکزی 
منوط به تسویه مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس 
نرخ نیما نموده اســت. مشکالت سازندگان 
داخلی در نحوه تهیه و تسلیم تضامین ارزی 
انجام تعهدات قراردادی یکی  موردنیاز برای 
از چالشــهای این بخش است. با وجود اینکه 
تبصــره ذیل مــاده )۹( آیین نامــه تضمین 
معامالت دولتی شماره ۱23۴۰2/ت ۵۰۶۵۹ 
مــورخ ۹۴/۹/22 مصــوب هیئــت وزیران، 
اشــخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه 
های ارزی، ضمانتنامه ریالی بانکی بر اساس 
نرخ تســعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران )زمان تســلیم( ارائه نمایند. متأســفانه 
به دلیل تغییرات در سیاســتهای ارزی بانک 

مرکزی و تعــدد بخشــنامه های صادره، در 
خصوص نرخ تسعیر ریالی مالک عمل برای 
ضمانتنامه انجام تعهــدات ابهام وجود دارد. 
شایان ذکر اســت در حال حاضر ضمانتنامه 
ارزی به صورت conditional صادر می شود. 
مبنی بر اینکه در صورت مطالبه، معادل ریالی 
پرداخت می شــود. صدور ضمانتنامه مشروط 
در تعارض با قانون برگزاری مناقصات و آیین 
نامه تضمین معامالت بوده و مورد تأیید امور 

سندرسی شرکت ها قرار نمی گیرد.
۹- فرایندهای مرتبط با ورود مواد اولیه 
و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت: مشکالت 
در خصوص ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات 
مواد و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشــور از 
جمله مشــکالت پیمانکاران و سازندگان این 
بخش اســت. عالوه بر اینکه در حال حاضر 
به دلیل محدودیتهای بازرگانی و بانکی ناشی 
از تحریمهای اعمال شــده، گشــایش اعتبار 
اسنادی برای بخش ارزی قراردادهای منعقده 
با ســازندگان جهت ورود مواد اولیه میســر 
نیســت، سازندگان طرف قراردادهای ارزی و 
ریالی و به طور کلــی تأمین کنندگان طرف 
قرارداد با شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی 
نفت ایران در فرایند ثبت سفارش مواد اولیه 
و تجهیــزات و نحوه تأمیــن ارز مورد نیاز با 

مشکالت عدیدهای مواجه شده اند.
۱۰- چالــش وندورلیســتها: از جملــه 
مشــکالت پیمانکاران و ســازندگان صنعت 
نفت و گاز کشــور موضــوع زمانبر و طوالنی 
بودن فرایند ثبت در وندورلیســت، عدم ثبت 
در وندورلیست علیرغم سوابق گذشته، ورود 
شــرکتهای چینی و ترکیهای به وندورلیست 
شــرکت های نفت و گاز است. در قالب ماده 
)۴( قانون حداکثر مقرر شــده اســت وزارت 
صمت از محل اعتبارات داخلی و با اســتفاده 
از سامانههای موجود، ســامانه متمرکزی را 
توانمندیهای محصوالت  فهرست  درج  جهت 
داخلی ساماندهی نماید. سپس با رعایت مواد 
)2( و )3( قانون بهبود مســتمر محیط کسب 
وکار و دریافــت نظرات اتاقهــا، کانون عالی 
انجمنهای صنفــی کارفرمایی ایران و دیگر 
تشکلهای سراســری کارفرمایی و کارگری، 
ظرف مدت چهار ماه پس از الزم االجرا شدن 
این قانون اقدام به درج فهرست توانمندیهای 
محصــوالت داخلــی، ظرفیــت و اســامی 
کنندگان  عرضــه  و  کاالها  تولیدکننــدگان 
ســاخت،  طراحی-  پیمانــکاران  خدمــات، 
فناوری های داخلی و رتبه بندی در ســامانه 
متمرکز نماید. اطالعات این ســامانه باید به 
صورت مســتمر روزآمد و در دسترس عموم 
باشــد. همچنین در باب نگرانی پیمانکاران 
و ســازندگان داخلی از ورود شرکتهای چینی 
و ترکیهای به وندور لیســت شرکتهای نفت 
وگاز، باید گفت که با لحاظ شدن مواد )۴( و 
)۵( قانون حداکثر و ایجاد سازوکار اجرایی که 
ملزم شده اســت ارجاع کار توسط دستگاهها 
صرفًا به مؤسســات و شرکتهای ایرانی ثبت 
شــده در فهرســت توانمندیهای مندرج در 
ســامانه متمرکز ماده )۴( باشــد. در غیر این 
صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- 
خارجی )با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه 

ویک درصد ۵۱ٔ( مجاز خواهد بود.
بودن  زمانبر  نبــودن،  عملیاتــی   -۱۱
و ریســک باالی ابطال قراردادهــا و انعقاد 
قراردادهــای جدیــد: نوســانات در برخــی 
متغیرهای کالن اقتصادی باعث شــد انجام 
بســیار از پروژه هــا از توجیــه پذیری الزم 
برخوردار نباشــد و ابطــال قراردادها و انعقاد 
قراردادهــای جدیــد راه حل پیشــنهادی از 
طرف کارشناســان ســازمان برنامه و بودجه 
بــرای جبران ضــرر و زیان مالی ســرمایه 
گذاران بوده اســت. حال آنکه ابطال قرارداد 
و بســتن قراردادهای جدید نیاز به تشریفات 
زیاد و یا برگزاری مناقصه مجدد دارد که این 
خود خالی از ریســک نیست؛ زیرا در صورت 
برگــزاری مناقصه جدید، بــا توجه به امکان 
برنده شدن شــرکت دیگر، فعالیت ها وهزینه 
های شــرکت قبلی که تا به آن زمان متقبل 
شده است، از بین رفته و شرکت دچار ضرر و 

زیان جبران ناپذیری می شود.
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Iran Petchem Output to 
Reach 90 mt/y by 2022

First Vice President Eshaq Jahangiri said 
Iran’s petrochemical production capacity was 
expected to reach 90 million tons per year from 
currently 64 mt/y by 2022.
According to IRNA, the official said on Tues-
day that the boost would be made possible once 
18 new petrochemical projects came online 
by 2022.Jahangiri, who was speaking in the 
southern Fars Province, said that such growth 
in the petrochemical sector of the country was 
unprecedented.He further said that by impos-
ing sanctions, the Americans sought to dissolve 
the Islamic establishment of Iran which would 
never take place given the help of God.

No Law Supports Seizure 
of Iran Oil Tanker by Brit-

ish Navy: Official
Iran›s Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi 
described the recent capture of an Iran-flagged 
vessel by British Royal Marines as “Piracy”, 
saying, “No law supports capture of the Iranian 
oil tanker.”
According to IRNA, the official said Instex, 
Europe›s trade channel with Iran, had failed to 
meet Iran’s demands which is why the country 
was taking its second step to reduce the level of 
its commitment with the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).The country on Sun-
day announced it was taking the second step to 
reduce its compliance with the JCPOA, a deal 
struck between Tehran and the P5+1 group of 
countries of which the US abruptly pulled out 
one-sidedly back in May 2018.Araghchi said 
the channel would not be effective unless Eu-
ropeans bought crude oil from Iran or allocated 
credit to Iran which had not taken place so far.
British Royal Marines seized the supertanker 
Grace 1 on Thursday for allegedly trying to 
transport oil to Syria in violation of European 
Union sanctions.The Iranian official said that 
the tanker was not heading to Syria and no law 
supported the move by British Marines.

SZOGPC Repairs
 Siemens Turbine

South Zagros Oil and Gas Production Company 
(SZOGPC) has successfully repaired the VGC 
Controller of a Siemens turbine by relying on 
domestic capabilities.
According to the company, the project has 
saved the country over €28,000 in costs.Hamid 
Izadi, the CEO of SZOGPC said this project 
was carried out by domestic experts for the first 
time in the country for SGT400 turbine of a gas 
compressor operated by the company.He said 
the part controls the flow of air entering the 
turbine and any disruptions cause a destructive 
phenomenon which inflicts irreparable damage 
to the turbine.

NIOC to Sell 2 mb of 
Crude Oil at Energy  
Exchange on July 9

The National Iranian Oil Company (NIOC) 
has planned to offer 2 million barrels of 
heavy crude oil on the Iran Energy Exchange 
(IRENEX) on July 9.
The base price for this offer is $57.66 per 
barrel, and the minimum purchase volume 
is 35,000 barrels.Buyers can receive their 
cargo(es) up to three months after the transac-
tion, and the delivery of the cargo(es) in other 
areas is subject to approval by the National 
Iranian Oil Company.This is the fourth heavy 
crude oil offering of NIOC on the Iran Energy 
Exchange and the second heavy supply of 
crude oil in the current calendar year which 
began on March 21. On the first offering of 
this year, 70,000 barrels of heavy crude were 
traded.On May 21, NIOC offered 2 million 
barrels of crude oil on IRENEX.In the third 
offering, on April 30, 70,000 barrels of crude 
oil were traded.

Iran no Threat to World  
Energy Security: Min.

Iranian Minister of Pe-
troleum Bijan Zangeneh, 
reacting to Saudi energy 
minister’s recent remarks 
about Iran being a threat 
to global energy secu-
rity, said: “Mr. Falih is a 
technocrat and a respect-
able person and does not 
often speak politically; he 
must have probably been 
asked to say such political 
things.”
Speaking in a televised 
interview on Sunday night, 
Mr. Zangeneh said: “Mr. 
Falih ought to have said 
so when I was still there 
[in Vienna] so that I could 
properly respond.”He 
blamed the US for desta-
bilizing the energy market 
in the world, saying: “Iran 
is the biggest guarantor of 
energy stability and secu-
rity in the region while the 
US is the biggest de-stabi-
lizing force in the world’s 
energy sector.”For the time 
being Iran is not primarily 
concerned with the price of 
oil and was rather focused 
on the amount of its oil ex-
ports, Zangeneh said.“We 
have always said that oil 
is not a weapon but where 
energy security is at stake, 

we will be affected.”“Right 
now, the price of oil is not 
the number one issue for 
Iran, rather the number of 
exported oil barrels is what 
that matters.”The US is the 
world›s largest producer of 
crude oil which had added 
roughly 3.6 mbd to its out-
put over the past two years. 
Washington is putting pres-
sure on Iran and Venezuela 
to make room for its oil in 
the market, Zangeneh said.
The market was shocked 
by the US crude output 
which was completely 
unexpected, he added.The 
Iranian Minister of Petro-
leum said too high prices 
could reduce demand for 
oil which would harm the 

producers by losing market 
share which was almost 
the case for the time being.
He stated that shale oil 
production breakeven is 
reportedly below 40 dol-
lars per barrel.
Petrochemical Sanctions: 
Nothing New
It seems to be kind of 
propaganda and things are 
just like what has been 
before, he said, regarding 
petrochemical sanctions.
Speaking of the current 
state of Iranian refineries, 
he said: “Our refineries 
have been operating at full 
tilt and we can export all 
petroleum products. Iran›s 
petrol production would 
cross 110 million liters 

which is a historical re-
cord. We have surplus pro-
duction capacity for almost 
all petroleum products that 
are ready for exports.”
OPEC
 “Unilateralism could 
cause OPEC demise. We 
do not stand on ceremony 
when dealing with fellow 
OPEC members.”He said 
the Minister of Energy, 
Industry and Mineral Re-
sources of Saudi Arabia, 
Khalid al Falih, was a 
technocrat personality and 
what he said about Iran 
were not necessarily his 
own views.
Oil, not a Political Issue
Iran would seal deals 
for Azadegan Oilfield if 

developers stepped in, 
Zangeneh added.He said 
Iran lacked technical 
savvy to complete South 
Pars Phase 11 whose de-
velopment was planned in 
a contract signed between 
by the National Iranian 
Oil Company (NIOC) and 
a consortium of Total, 
Petropars and CNPCI. 
Total pulled out of the 
deal and China has not 
stepped forward.Iran has 
learned a lot from foreign 
developers in South 
Pars, Zangeneh said.He 
asserted that 17 offshore 
South Pars phases were 
launched under President 
Rouhani since 2013.“CN-
PCI has so far failed to 
start developing Phase 11 
project in Iran. Petro-
pars, as a member of the 
project›s consortium, is 
to be assigned develop-
ment of the project,” he 
said.“China is a friend of 
Iran and the latter would 
not opt for severing ties 
with China for foot-
dragging in projects. We 
are seeking alternative 
solutions.”He also said 
that Iran eyed 300,000 b/d 
oil recovery from West 
Karoon Oilfields

Iran NOCs Entrust Comprehensive Studies of Oil
 Reservoirs to Local Firms

This May, during the Inter-
national Tehran Oil Show, 
the National Iranian South 
Oil Company (NISOC), 
among other Iranian oil com-
panies, signed a contract for 
comprehensive studies on 
six oil fields.
Earlier, the Iranian Offshore 
Oil Company (IOOC) and 
the Iranian Central Oil Fields 
Company had also signed 
similar contracts with do-
mestic consulting firms for 
comprehensive study on a 
number of reservoirs. Study 
of reservoirs is nothing 
new in the oil industry, but 
entrusting them to domestic 
consulting firms is an initia-
tive of the Iranian Ministry 
of Petroleum.Regarding this 
issue, Karim Zobeidi, direc-
tor of the National Iranian 
Oil Company›s Corporate 
Planning Affairs, told Shana: 
«This plan was put on the 
agenda by the Minister of 
Petroleum, so that by seri-
ously studying some reser-
voirs, the path to achieving a 
more efficient recovery rate 
in these reservoirs become 
smooth.»Zobeidi explained 
that these studies entailed 
detailed studies and focus 
on reservoir details such as 

fluid properties, reservoir 
rock properties, and other 
reservoir specifications, 
while in MDP studies, not 
much focus was given to 
such details.
What are these domestic 
companies?
The Iranian Offshore Oil 
Company signed a contract 
for the comprehensive study 
of Doroud Field with Pars 
Petrozagros Company; a 
contract for the compre-
hensive study of Abuzar 

Field with Energy Tehran 
Consultants Co., and a 
contract for the study of 
Foruzan Field with Faray-
and Engineering Company 
with the help of Computer 
Aided Process Engineering.
Comprehensive studies of 
Nowruz, Bahregansar and 
Hendijan fields are also 
at the consultant selec-
tion stage and will soon be 
awarded to Iranian consult-
ing companies. The amount 
of in-place oil in these six 

fields is estimated at 26 bil-
lion barrels, with a recycling 
rate of 25 percent, and 
200,000 b/d of production 
capacity.The Iranian Central 
Oil Field Company has also 
signed contracts for compre-
hensive studies of Kangan 
and Khangiran gas fields 
with domestic companies. 
Accordingly, a comprehen-
sive study of the Kangan 
field will be carried out by 
the Iranian Computer Aided 
Engineering Company and 

the study of Kangiran Field 
will be conducted by the 
Kish Oil Engineering Ser-
vices Company.The amount 
of gas in these two fields is 
estimated at roughly 1,600 
billion cubic meters, with an 
average recovery rate of 80 
percent. Moreover, the gas 
production capacity of these 
fields is more than 60 mil-
lion cubic meters per day.
The National Iranian South 
Oil Company (NISOC) 
has also signed a deal with 
Energy Tehran Company for 
carrying out comprehensive 
studies of Haftkel field and 
the Bangestan reservoir of 
Binak field. The company 
has also signed a deal with 
Magma Energy Company 
for studies on Mansourabad 
and Nargesi fields.NISOC 
has also signed a deal 
with Kish Oil Engineering 
Company for Lab Sefid 
field as well as a deal with 
Iranian Computer Aided 
Engineering Company for 
Parsi field.These reservoirs 
are estimated to hold 28.5 
billion oil barrels in place 
with 26 percent recover rate 
and currently production 
capacity of 160,000 b/d of 
crude oil.
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ایدرو

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی عنوان نمود:

ضرورت مهارت ورزی و فرهنگ آموزی در کاریابی بین المللی
همایــش کاریابی بیــن المللی 
بــا رویکرد گردش مغزهــا و انتقال دانش به 
داخل کشور با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری 
برگزار  صنعتی  مدیریت  ســازمان  مدیرعامل 

شد.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان 
مدیریــت صنعتــی،  کیانــی بختیــاری در 
این همایــش ضمن بیــان تاریخچه ای از 
با  صنعتی  مدیریــت  ســازمان  فعالیت های 
اشــاره به برگــزاری دوره هــای بین المللی 
این ســازمان گفــت: در حوزه آمــوزش با 
آلمان  دانشگاه های معتبر فرانســه، کانادا و 
همــکاری داریــم، همچنیــن بســیاری از 
دوره های جدیــد از جمله مدیریت کســب 
و کارهای دانش بنیــان، مدیریت فناوری و 

نوآوری؛ مدیریت هوا- فضا؛ مدیریت کسب 
و کارهای کوچک و متوســط بــا آلمان ها، 
ایتالیا،  با  مدیریت صندوق های بازنشستگی 
مدیریت تحول دیجیتال؛ مدیریت مسئولیت 
اجتماعــی بنگاهها و ســازمان ها )CSR(؛ 
مدیریت صنایع معدنی؛ مدیریت نفت و گاز و 

پتروشیمی را راه اندازی کرده ایم.
وی درخصــوص ضــرورت مهــارت 
ورزی برای فارغ التحصیالن دانشگاه اظهار 
داشــت:عالوه بر آموزش های کالسیک و 
و همچنین  آموزش های حرفه ای  آکادمیک، 
توسعه توانمندی ها و مهارت ها نیز مورد نیاز 
اســت و با این هدف مرکز کاریابی و توسعه 
اشــتغال دانش آموختگان را در سازمان راه 
اندازی کرده ایم که کســب مهارت در حوزه 

های پر تقاضای بازار، انجام کار آموزی تحت 
نظر مربی، صدور گواهی صالحیت حرفه ای، 
تسهیل در استخدام و استفاده از وام بانکی از 

جمله مزایای این دوره آموزشی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در 
خصوص پدیده گردش مغزها افزود: در حال 
حاضر با وجود شــبکه های اجتماعی پدیده 
گردش مغزها مساله ای اجتناب ناپذیر است 
و برخی از کشــورها برای آن سرمایه گذاری 
می کنند؛ بنابراین ضرورت دارد این پدیده با 
آموزش مهارت ها و فرهنگ دیگر کشــورها 

همراه باشد.
کیانی بختیاری ضمن تاکید بر اهمیت 
آموزش مهارت ها و زبان کردار برای کاریابی 
در خارج از کشــور، درباره موضوع »تطابق 

فرهنگی« خاطر نشــان کــرد: بحث تطابق 
فرهنگی اگر نادیده گرفته شود، مشکل ایجاد 
خواهد نمود بنابراین باید در خصوص فرهنگ 
و خرده فرنگ ها آموزش الزم صورت پذیرد.
در این همایــش همچنین رامین ناجی 
زاده، معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی 
ضمــن ارائه مــدل دوره کاریابی در خارج از 
کشور، ویژگی اصلی این دوره را کاربردی و 

مهارتی بودن آن عنوان کرد.
در ادامه همایش بهمن حســن شعبانی 
مدیرعامل شــرکت پارســیان پارس و خانم 
محمدی از اتاق ایــران و آلمان درخصوص 
شــرایط و چگونگــی کاریابــی در خارج از 
کشور سخنانی ارائه نمودند و در پایان جلسه 

پرسش و پاسخ برگزار شد.

بسیاری از اعضای کمیســیون انرژی مجلس 
معتقدند در صورت تصویب و اجــرای طرح افزایش ظرفیت 
پتروپاالیشــی با اســتفاده از ســرمایه های مردمی می توان 

تحریم های نفتی آمریکا را خنثی کرد.
پس از بازگشــت تحریم های نفتی از ۱3 آبان ســال 
گذشــته، میزان صادرات نفت کشور افت قابل مالحظه ای 
را تجربه کرده اســت. با توجه به وابستگی بودجه دولت به 
درآمدهای نفتی در صورتی که چاره اندیشی های الزم برای 
بی اثرکردن تحریم های نفتی انجام نشــود، اقتصاد کشور با 
چالش های بزرگی مواجه می شــود. در این راستا کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اســالمی طرحی با عنوان »افزایش 
ظرفیت پتروپاالیشــی با استفاده از ســرمایه های مردمی« 
تدوین کرده است. دو هفته قبل، کلیات این طرح در صحن 
علنی مجلس تصویب شــد اما در ادامــه جزئیات آن برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داده شد. بسیاری از 
اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقدند در صورت تصویب 
و اجرای این طرح می توان تحریم های نفتی آمریکا را خنثی 
کرد. در ادامه نگاهی به اظهارات اعضای کمیســیون انرژی 
مجلس پیرامون این طرح و ضرورت اجرای آن می اندازیم:
اعطای تنفس خوراک برای ساخت پتروپاالیشگاه ها باعث 

جذابیت این طرح می شود
در این راســتا، علی بختیار، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس گفت: »در این طرح مقرر شده است برای یک یا دو 
ســال تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه ها داده شود. این کار 
طرح را حتی از بازار سکه، خودرو، ارز و مسکن هم جذاب تر 
می کند و شعار رونق تولید ملی محقق خواهد شد. با این کار 
هم تحریم های نفتی بی اثر می شود و هم نقدینگی به حوزه 
تولید ارزش افزوده هدایت می شــود«. وی با اشاره به وجود 
توان داخلی برای ساخت پتروپاالیشگاه گفت: »اکنون ما در 
کشور تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان در حوزه نفت، 
صنعت و فناوری داریم؛ در حال حاضر تعداد این شــرکت ها 
2۰۰ مــورد اســت. از بعد فناوری هم با توجه به ســرمایه 

بزرگ انسانی در کشور مشکلی نیست؛ هرچند سختی هایی 
وجود دارد، اما هر زمان برای عبور از مشکالت برنامه ریزی 

کردیم، توانستیم به این فناوری ها دست یابیم«.
با توجه به تحریم های آمریکا باید به سمت 

پاالیشگاه سازی حرکت کنیم
اســداهلل قره خانی، عضو کمیســیون انرژی مجلس با 
اشــاره به تجربه قبلی تحریم سال ۹۰ گفت: »در سال های 
۹۰ تا ۹2 ما با تحریم بنزین روبرو بودیم. اما ما توانستیم از 
طریق راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس میزان تولید 
بنزین مان را افزایش دهیم و اگرچه این روند طوالنی شــد 
ولی در نهایت در سال ۹۶ و ۹7، موفق شدیم از هر سه فاز 
آن بهره برداری کنیم. بر این اســاس ایران امروز قادر است 
۴۵ میلیون لیتر در روز تولید فرآورده داشــته باشد. درنتیجه 
در حال حاضر و با توجه به تحریم های آمریکا نیز بایســتی 
به سمت پاالیشگاه ســازی حرکت کنیم تا این میزان خام 
فروشــی نفت هم پایان یابد«. قره خانی با اشــاره به اینکه 
برای ساخت پتروپاالیشگاه و صادرات فراورده به جای نفت 
خام کمیســیون انرژی طرحی را آمــاده کرده که به زودی 
برخی ایرادات آن برطرف شــده و تکمیل خواهد شد، اظهار 
داشت: »طبق این طرح قرار است با استفاده از سرمایه های 
مردمی و نقدینگی موجود مشــکل تأمین مالی ساخت این 

واحدها حل شود«.
اگر دولت حمایت کند، می توانیم پتروپاالیشگاه احداث کنیم

هدایــت اهلل خادمی، عضو کمیســیون انرژی مجلس 
گفت: »در بحث توســعه صنایع پاالیشــی اگر دولت یک 
حمایت هایی کند، ما می توانیم پتروپاالیشگاه احداث کنیم. 
ما هم در کمیسیون انرژی و پژوهش های مجلس نشستیم 
و یک طرحی آماده کرده ایم. یک طرحی که باالخره دولت 
بیاید کمــک کند، مواد خام آن را به صورت وام بدهد، یک 
تنفس خوراکی برای شرکت های خصوصی داشته باشیم تا 
کار را جــذاب کنیم و بتوانیم از این طریق جذب ســرمایه 
داشــته باشیم. نماینده ها این موضع را دارند که این طرح را 

باالخره تصویب کنند«.
به علت تنوع مشتریان، صادرات فرآورده قابل تحریم نیست

سکینه الماسی، ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
دربــاره طرح گفــت: »به منظور جلوگیــری از تحریم های 
اقتصادی اجرای این طرح ضروری است و برای جلوگیری از 
کاهش تولید و کاهش فروش نفت، باید پتروپاالیشگاه هایی 
با سرمایه مردمی ایجاد کرد چراکه دراین صورت بنیه مالی 
دولت قوی تر شده و می توان با بازدهی سریع، ایجاد اشتغال 
و درآمد کرد«. الماسی افزود: »از ۶۵۰ پاالیشگاه موجود در 
دنیا تنها ۴۰ پاالیشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده که 
زمان تحریم نفتی خرید نفــت از ایران را کاهش می دهد، 
بنابرایــن راهــکار اصولی ضدتحریمی برای مقاوم ســازی 
کشور، احداث پتروپاالیشــگاه به اندازه نفت خام و میعانات 
گازی و تبدیــل آن بــه فرآورده ها و صــادرات بیش از ۵۰ 
نوع محصول اســت که به علت تنوع برای مشــتریان قابل 

تحریم نیست«.
با صادرات فرآورده به جای نفت می توانیم تحریم های نفتی 

را بی اثر کنیم
انــرژی مجلس  علی گلمــرادی، عضو کمیســیون 
درباره تحریم ناپذیــری فرآورده های نفتی گفت: »صادرات 
فرآورده های نفتی در محموله های کوچک صورت می گیرد 
و همچنین به دلیل موارد مصــرف متعدد، بازار متنوع تری 
نســبت به نفت نیز دارد. شــیوه صادرات فرآوده نسبت به 
نفت تنوع بیشــتری داشته و فرآورده های نفتی توسط تجار 
و شــرکت های بســیاری در دنیا معامله می شود. در نتیجه 
با صادرات فــرآورده به جای نفــت می توانیم تحریم های 
نفتــی را بی اثر کنیم. در حال حاضــر تحریم های نفتی اثر 
خودش را بر صادرات نفت خام کشــور گذاشــته است و ما 
بــا محدودیت هایــی در زمینه فروش نفت مواجه شــدیم. 
شــاید این تحریم های نفتی تلنگری باشــد که ما واقعًا با 
یک رویکرد جدید در صنعت نفت به ســمت توسعه صنایع 

پاالیشی حرکت کنیم«.

اعطای تنفس خوراک می تواند سرمایه گذار داخلی را به 
پاالیشگاه سازی تشویق کند

ســالم امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت: »ماده اولیه مشــتری خاص دارد ولی شما 
بنزین را در هر کجایی می توانید بفروشید. ما برای مشتقات 
نفتی مشــتری های زیادی داریم. مــا می توانیم تولیداتمان 
را به افغانستان، پاکســتان، عراق و برخی کشورهای حوزه 
خلیج فارس صادر کنند. آن ها به دلیل نیازی که دارند حتمًا 
خریــدار خواهند بود«. امینی با اشــاره به ضرورت حمایت 
دولت از بخش خصوصی گفت: »در راســتای اســتفاده از 
نقدینگی موجود اگر مشــوق هایی بگذاریم احتمااًل بتوانیم 
بخشی از ســرمایه بخش خصوصی داخلی را به این سمت 
و ســو ببریم. اعطای زمین ارزان قیمت، معافیت از عوارض 
و مالیات، تنفس خوراک و بازگشــت پول به صورت اقساط 
بلندمدت راهکارهایی است که می تواند سرمایه گذار داخلی 

را برای ورود به این حوزه تشویق کرد«.
می توان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت توسعه 

پتروپاالیشگاه ها هدایت کرد
علی ادیانی، عضو کمیســیون انرژی مجلس با تاکید 
بــر ضــرورت اســتفاده از نقدینگی موجود برای ســاخت 
پتروپاالیشــگاه گفت: »توســعه پتروپاالیشــگاه ها نیازمند 
سرمایه گذاری باالیی است. درحال حاضر هیچگونه مشکلی 
به لحاظ منابع مالی داخلی نداریم. نقدینگی باالیی در کشور 
وجود دارد که جذب فعالیت های غیر تولیدی می شــود. اگر 
مســئوالن مشــوق های الزم را برای جذب سرمایه بخش 
خصوصی ایجاد کنند، می توان نقدینگی موجود در جامعه را 

به سمت توسعه پتروپاالیشگاه ها هدایت کرد«.
با حرکت به سمت تولید فرآورده های نفتی می توان 

تحریم های آمریکا را بی اثر کرد
غالمرضا شرفی، عضو کمیســیون انرژی مجلس 
گفت: »افزایش حجم تولید و تکمیل زنجیره ارزش یعنی 
تولیــد فرآورده های نفتی ازجملــه مهم ترین مولفه های 

هســتند کــه کشــورهای دارای منابع نفتــی همچون 
ایران باید به آن توجه داشــته باشــند. یکی از مهم ترین 
پیش نیازهــای تولید فراورده های نفتــی و جلوگیری از 
خام فروشی ساخت پاالیشگاه و توسعه پتروپاالیشگاه ها 
در کشــور اســت. تحریم هــای امریکا علیــه ایران از 
مکانیسم های جامدی برخوردار هستند که می توان آن ها 
را بــا انعطاف و رفتن به ســمت تولید فراورده های نفتی 

بی اثر کرد«.
منابع مالی کافی برای ساخت پتروپاالیشگاه وجود دارد

جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
به اینکه تنفس خوراک باعث ایجاد مشوق اقتصادی می شود 
گفت: »دولت می تواند در سال های دیگر به صورت قسطی 
ارزش نفت داده شــده را پس بگیــرد، اگر این جهت گیری 
شود و تمرکز روی آن داشته باشیم، شدنی است و می توانیم 
به ســمت توســعه صنایع پتروپاالیشــی حرکت کنیم. در 
کشــور ما نقدینگی بسیار باال اســت پس پول کافی برای 
ســاخت پتروپاالیشــگاه وجود دارد و برای توسعه و ساخت 
پتروپاالیشگاه باید نقدینگی را با استفاده از سازوکارهایی به 

سمت این بازار هدایت کنیم«.
 طرح افزایش ظرفیت پاالیشی بار مالی برای دولت ندارد

محمــد خالدی، سردشــتی عضو کمیســیون انرژی 
مجلس با اشــاره به طرح افزایش ظرفیت پتروپاالیشــی با 
استفاده از سرمایه های مردمی گفت: »در شرایطی که کشور 
نمی تواند نفت را بفروشد نیازمند چنین طرح هایی هستیم تا 
بتوانیــم فراورده تولید کنیم و این فراورده را صادر کنیم. به 
همین دلیل من موافق این طرح هستم زیرا می دانم که در 
این شرایط چنین طرح هایی می تواند به دولت و وزارت نفت 
کمک کند. در این طرح چون بار مالی را به صندوق توسعه 
می انداختیــم بنابراین برای دولت بــار مالی ندارد و مخالف 
اصل 7۵ قانون اساســی نیست زیرا که اگر این طرح برای 
دولت بار مالی داشــته باشد آنگاه شورای نگهبان این طرح 

را رد خواهد کرد«.

حمايت کميسيون انرژی مجلس از طرح توسعه پتروپااليشگاه ها يادداشت تحليلی

در سازمان مديريت صنعتی برگزار شد:
مراسم افتتاحيه دوره MBA مديريت استراتژيک اختصاصی سازمان آتش 

نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران
مراســم افتتاحیه دوره MBA مدیریت اســتراتژیک اختصاصی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با حضور ابوالفضل کیانی 

بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت صنعتــی، ابوالفضل کیانی 
بختیاری در این مراســم ضمن تقدیر از نیروهای ســازمان آتش نشانی اظهار 
داشــت: هرجا که بحران هســت اولین نیروهایی که با اقتدار در صحنه حاضر 
می شــوند، نیروهای سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
هســتند. وی در ادامه ضمن بیان تاریخچه ای از فعالیت های سازمان مدیریت 
صنعتی اظهار داشت: مجموعه سازمان مدیریت صنعتی سابقه ای به قدمت بیش 
از ۵۵ ســال دارد و با هدف توســعه ظرفیت های مدیریت در کشــور و تربیت 
مدیر برای بنگاه ها پایه گذاری شــده اســت تا مدیرانی که در سازمان دانش 
مدیریــت می آموزند در بنگاه ها فعالیت خود را آغاز کنند. مدیرعامل ســازمان 
مدیریت صنعتی با اشــاره به برگزاری دوره های بین المللی این سازمان گفت: 
در حوزه آموزش با دانشــگاه های معتبر فرانسه، کانادا و آلمان همکاری داریم، 
همچنین بسیاری از دوره های تخصصی جدید از جمله مدیریت کسب و کارهای 
دانش بنیان، مدیریت فناوری و نوآوری؛ مدیریت هوا- فضا؛ مدیریت کســب 
و کارهای کوچک و متوســط با آلمان ها، مدیریت صندوق های بازنشستگی با 
ایتالیا، مدیریت تحول دیجیتال؛ مدیریت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و سازمان ها 
)CSR(؛ مدیریت صنایع معدنی؛ مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی را راه اندازی 
کرده ایم. کیانی بختیاری تاکید نمود که دوره MBA مدیریت اســتراتژیک، از 
دوره های مهم و بارز ســازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش است. در این 
مراسم همچنین مرتضی عماد زاده رئیس هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی 

طی سخنانی حضور نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران در دوره MBA مدیریت استراتژیک را نشان دهنده عزم راهبردی مدیریت 
ســازمان آتش نشانی برای توسعه نیروی انســانی عنوان نمود. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود ابراز امیدواری نمود که حضور در دوره MBA مدیریت 
استراتژیک، عالوه بر توســعه قابلیت های محوری سازمان آتش نشانی باعث 
سرآمدی این سازمان در سطح منطقه گردد. در ادامه مهدی داوری مدیرعامل 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران طی سخنانی ضمن 
 MBA معرفی خدمات این سازمان، حضور نیروهای سازمان آتش نشانی در دوره
مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی را بخشی از برنامه های میان مدت 
این سازمان عنوان نمود. وی افزود: با توجه به سابقه سازمان مدیریت صنعتی و 
کاربردی بودن دوره های آموزشی آن، این سازمان را برای دوره MBA مدیریت 
استراتژیک انتخاب کردیم و امیدواریم که نتایج ملموس آن را در ارائه خدمات 

سازمان آتش نشانی برای رفع مشکالت شهری مشاهده نماییم.

برگزاری نخستين جلسه شورای راهبری هفدهمين دوره 
جايزه ملی تعالی سازمانی

نخستین جلسه شورای راهبری، به عنوان باالترین رکن هفدهمین دوره 
جایزه ملّی تعالی سازمانی با حضور معاونان، مدیران کل و نمایندگان برخی دستگاه ها و 
سازمان های اجرایی کشور و روسای برخی تشکل های علمی و تخصصی مرتبط، برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در این جلسه ضمن بیان تاریخچه ای از فعالیت های 
۱7 سال برگزاری جایزه و تأثیر آن اظهار داشت: در طی هفده سال اجرای جایزه ملّی، 
با تکیه بر تجارب کســب شده طی سال های گذشته، این فرصت فراهم آمده است تا 
سازمان های ایرانی در کلیه بخش های اقتصادی و زمینه های مختلف فعالیت، در فرآیند 
جایزه ملّی تعالی سازمانی شرکت کنند و دستاوردهای خود را در استقرار سیستم های 
نوین مدیریتی که در چارچوب مدل تعالی سازمانی به اجرا گذاشته اند، با دیگر سازمان ها 
مقایســه نمایند و به این ترتیب در فضای تبادل تجربیات، یافته ها و دانش خود را با 
دیگران به اشــتراک بگذارند. کیانی بختیاری در ادامه پیشنهاد کرد: تمامی سازمان ها 
در بخش هــای مختلف اقتصادی و عمومی نظیر نفت، گاز و پتروشــیمی، آموزش و 
پرورش، شــهرداری ها، ارتباطات و فناوری اطالعات، و ...فرایند »تعالی سازمانی« را 
در حوزه تخصصی خود از طریق بســتری که سازمان مدیریت صنعتی فراهم نموده 
اســت اجرا نمایند و رسالت ملی این سازمان نیز حمایت از این موارد است. وی افزود: 
سازمان مدیریت صنعتی وظیفه خود می داند تحلیل جامعی از اطالعات مربوط به تعالی 
ســازمان ها را همراه با آمار دقیقی از مسیر »عارضه یابی تا بهبود« آن ها و همچنین 
»نتایج پایداری« دیگر سازمان های حاضر در فرایند ارزیابی تعالی سازمانی را بمنظور 
استفاده در تصمیم گیری های کالن تهیه و به مقامات باالدست ارائه نماید. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، بعنوان 

سال »رونق تولید« نامگذاری گردیده است، »تعالی سازمانی« نقش بسیار پررنگی دارد 
و به بنگاه ها برای دستیابی به رونق تولید کمک می کند. کیانی بختیاری در خصوص 
هدف گذاری های امسال جایزه تعالی سازمانی اظهار داشت: امسال مرکز تعالی سازمانی 
موظف شــده است در خصوص توسعه تعالی ســازمانی در شرکت های دانش بنیان و 
موضوع مسئولیت اجتماعی متمرکز شود همچنین در خصوص ترویج تعالی سازمانی 
در صندوق های بازنشســتگی برای رفع مشکالت این صندوق ها اقدام نماید. وی در 
خصوص دیگر هدف گذاری جایزه تعالی سازمانی افزود: امسال مدل تعالی بنگاه های 
کوچک و متوسط با همکاری مراکز معتبر اروپایی بویژه آلمان، طراحی و ارائه می شود. 
در این جلســه محمد صالح اولیاء معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، مهدی 
نوید ادهم معاون وزیر و دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، حمید اشتری، معاون 
سازمان ملی استاندارد ایران و چند تن از مدیران کل وزارتخانه های ارتباطات و فناوری 
اطالعات، آموزش و پرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به همراه 

نمایندگانی از وزارت نفت و دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

کارشناسان اقتصادی بررسی کردند:

بازگشت کارت سوخت؛ سناریوهای مختلف دولت برای »قیمت بنزین«
نفت،  وزارت  اعالم  اســاس  بر 
قرار اســت دوباره بعد از چندین ســال کارت 
ســوخت های شــخصی به چرخه سوختگیری 
بازگــردد، علــت این امــر نیــز جلوگیری از 
قاچاق ســوخت اعالم شده است، اما برخی از 
کارشناسان معتقدند، این امر می تواند مقدمه ای 
برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده باشد.

 در اواســط بهار بود که خبرها همگی 
از ســهمیه بندی و افزایــش حکایت می کرد 
و دولــت خــود را مهیای ایــن کار می دید، 
امــا با توجه به مخالفــت مجلس و همچنین 
نارضایتی مردم، این کار به ســرانجام نرسید، 
اما به نظر می رســد افزایــش قیمت بنزین و 
دیگر حامل های انرژی اجتناب ناپذیر اســت 
و در نهایت طی ســال آینــده محقق خواهد 
شــد. وحید شقاقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه دولت بنا 
داشــت در خرداد و اردیبهشــت ماه بنزین را 
گران کند، گفــت: »اما مجلس در این زمینه 
موافق نبود و اعتقاد داشــت تیــم اقتصادی 
دولت نمی تواند تورم را کنترل کند، در نتیجه 
دولت را مجاب کرد که از این کار صرف نظر 

کند.«
قرار بود بنزین ۲۵۰۰ تومان شود

وی افزود: »بنا بر شــواهد دولت قصد 
داشــت که نرخ بنزیــن آزاد را 2۵۰۰ تومان 
تعیین کند و ســهمیه ای در حدود ۶۰ لیتر را 
برای بنزین یارانــه ای با قیمت ۱۰۰۰ تومان 
در نظر بگیرد، کــه این کار جنبه عملیاتی به 
خود نگرفت.« این کارشناس مسائل اقتصادی 
با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس استدالل 
می کردند، در شرایط تورمی حاضر، آزاد کردن 
قیمت بنزیــن، عواقــب و پیامدهایی خواهد 
داشت، اظهار داشــت: »نمایندگان از این امر 
بیم داشــتند، که افزایش بهــای حامل های 
انرژی با توجه به شرایط حساس کشور، موج 
جدیدی از افزایش قیمت ها را به دنبال داشته 
باشــد.« به گفته شقاقی، همچنین نمایندگان 
اعتقاد داشتند، دولت نمی تواند این عواقب را 
به خوبی کنترل کند، بر همین اساس اصالح 

قیمت حامل های انرژی متوقف شد.
بنزین سال آینده گران می شود

وی با اشــاره به اینکه در بیستم مرداد 
مــاه تنها کارت ســوخت به چرخه ســوخت 
گیری اضافه خواهد شــد و اتفــاق دیگری 
در این حوزه روی نخواهد داد، خاطر نشــان 
ســاخت: »اصالح قیمــت حامل های انرژی 
احتمااًل در ســال آینده اجرایی خواهد شــد و 
می تــوان تخمین زد، قیمت بنزین آزاد نیز در 
حدود 2۵۰۰ تومان نرخ گذاری شود.« شقاقی 
افزود: »با افزایش نرخ ارز در یک ســال اخیر 
و بر هم خوردن تعادل قیمتی، اصالح قیمت 
حامل های انرژی گریز ناپذیر اســت، بنابراین 
باید کار انجام شود، اما به دلیل عدم اطمینان 
مجلس به دولــت در زمینه خوب اجرا کردن 
این مســئله، اصــالح قیمت به ســال آینده 
موکول شــد.« این تحلیلگر اقتصادی با بیان 
اینکه هر قدر اصالح قیمت حامل های انرژی 
را به تأخیر اندازیم، خســارت آن برای کشور 
بیشــتر اســت، گفت: »به غیر از بنزین، باید 
نرخ گازوئیل و برق نیز اصالح شــود، در این 
زمینه شاهد هستیم به دلیل ارزان بودن قیمت 
برق در کشــورمان چینی ها با اجاره سوله در 
مناطــق مختلف، اقدام بــه تولید بیت کوین 
می کننــد.« وی افــزود: »همچنین در زمینه 
بنزین و گاروئیل شــاهد قاچاق آن ها به خارج 
از کشــور هستیم، بنابراین، برای جلوگیری از 
اینگونه خســارت ها اصالح قیمت حامل های 

انرژی ضروری اســت.« شــقاقی ادامه داد: 
»ســناریو دولت از 2۰ مردادماه این است که 
کارت سوخت را برگرداند، اقدامی که ضروری 
است، اما این ســؤال پیش می آید که چرا در 
ابتــدای کار دولت یازدهم، زنگنه وزیر نفت با 
توجه به فراهم بودن زیر ساخت ها و همچنین 
هزینــه زیادی که برای عملیاتی کردن کارت 
ســوخت انجام بود، آن را کنار گذاشت.« این 
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
قیمت بنزین باید اصالح شود، گفت: »قیمت 
بنزین آزاد می تواند 2۵۰۰ تومان تعیین شــود 
و با توجه به ســهمیه ای که برای هر خودرو 
درنظــر گرفته می شــود، دولــت می تواند با 
افزایش یارانه نقدی و کمک های حمایتی به 
اقشار ضعیف و نیازمند، از آن ها حمایت کند.« 
وی تصریح کرد: »بــا افزایش قیمت بنزین، 
مردم نیز باید در الگوی مصرف خود بازنگری 
کرده و آن را نیز اصالح کنند، از طرفی سرانه 
مصــرف انرژی در ایران چه برق و چه بنزین 
باال اســت و نیاز به اصالح دارد.« شقاقی در 
جمع بنــدی اظهارات خود گفــت: »اصالح 

قیمت بنرین هرچه زودتر اتفاق بیفتد، نفع آن 
برای کشور بیشتر است و در چند وقت گذشته 
بــه دلیل اینکه مجلس در اجرای درســت و 
مناســب اصالح قیمت بنزین از سوی دولت 
تردید داشت، از انجام این کار به وسیله دولت 

جلوگیری کرد.«
بهترین راه برای افزایش قیمت بنزین

حسن مرادی، کارشناس اقتصاد انرژی با 
اشاره به این که دولت برای مدیریت مصرف 
سوخت قصد دارد، استفاده از کارت سوخت را 
دوباره اجرایی کند، گفت: »با توجه به میزان 
مصرف و قاچــاق بنزین، اســتفاده از کارت 
سوخت ضروری به نظر می رسد، در این رابطه 
از طریق کارت سوخت، می توان به اطالعات و 
آمار بسیار دقیقی دست یافت.« مرادی افزود: 
»دولت درحال حاضر قصدی برای ســهمیه 
بندی و افزایش قیمت بنزیــن ندارد، اما اگر 
مسئوالن عالیرتبه کشور به این نتیجه برسند، 
که اصــالح قیمت حامل های انرژی ضروری 
است، آن زمان احتمال افزایش قیمت بنزین 
وجود دارد.« وی در پاســخ به این پرسش که 

بهترین راه برای افزایش قیمت بنزین چیست 
کــه از آن طریق نیز تورم بــه یکباره ایجاد 
نشــود و قیمت ها نیز یک دفعه افزایش نیابد، 
اظهار داشــت: »بهترین مــدل در این رابطه 
افزایش سالیانه و تدریجی قیمت بنزین است 
که در تمام کشــورهای جهان نیز انجام شده 
و امتحــان خود را نیز پس داده اســت.« این 
کارشــناس اقتصاد انرژی ادامه داد: »بر پایه 
این مدل دولت می تواند هر ســاله با توجه به 
نرخ تورم سالیانه قیمت بنزین را افزایش دهد، 
در چنیــن صورتی دیگر این مشــکالتی که 
برای افزایــش یکباره بهای این حامل انرژی 
بعد از چندین ســال به وجــود آمده، از میان 
برداشته می شود.« مرادی گفت: »مردم نیز در 
این بین فشــاری زیادی را متحمل نمی شوند 
و از ایــن طریق هم اصــالح الگوی مصرف 
حامل های انرژی از جملــه بنزین به صورت 

تدریجی انجام خواهد شد.«
امروز زمان مناسبی برای افزایش قیمت 

بنزین نیست
آلبــرت بغزیــان، اســتاد دانشــگاه و 

کارشــناس مســائل اقتصادی با بیان اینکه 
در گذشــته نیز تجربه افزایش قیمت بنزین 
وجود داشــته اســت، گفت: »این کار زمانی 
انجام شــده کــه تمامی کاالهــا و خدمات 
افزایــش قیمت را تجربــه کرده اند، حال در 
زمان حاضر نیز این چرخه تکرار شده و االن 
نیز نوبت افزایش قیمت بنزین اســت.« وی 
افزود: »اما امروز زمان مناسبی برای افزایش 
قیمت بنزین نیســت، چرا که این امر بازهم 
تبدیل به ابزاری می شــود که، قیمت کاالها 
بــه بهانه افزایش قیمت بنزیــن دوباره روند 
صعودی به خــود بگیرد.« این کارشــناس 
اقتصادی با اشاره به اینکه دولت ها از زمانیکه 
شــروع به افزایش قیمت بنزین کردند، باید 
همان روند را ادامه می دادند، اظهار داشــت: 
»زمانیکه در ســال های گذشــته تورم تک 
رقمی بود، اگر دولت بــه صورت تدریجی و 
پلکانی نرخ بنزیــن را اصالح می کرد، دیگر 
این همه نگرانی بــرای انجام این کار وجود 
نداشــت.« بغزیان ادامــه داد: »در صورتیکه 
منابع حاصــل از افزایش قیمت بنزین صرف 
توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
افزایش بهره وری بخش های تولید و افزایش 
کیفیت ســوخت تولیدی و... شود، آن زمان 
می توان از اصالح قیمت بنزین نتیجه درستی 
گرفت.« وی گفت: »البته انجام این کار نیاز 
به اندیشــیدن و اجرای تدابیر مناســبی دارد 
که در حال حاضر بســتر آن مهیا نیســت، از 
سویی اینکه گفته می شــود قیمت بنزین در 
ایــران ارزان اســت، حرف منطقی نیســت، 
چراکه شــما اگر می خواهید نرخ بنزین را بر 
اساس فوب خلیج فارس تعیین کنید، آن زمان 
بایــد همه چیز را بین المللی در نظر بگیرید.« 
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان ساخت: 
»زمانی که درآمد مردم به ریال است، قیمت 
بنزین نیز باید براین اســاس تعیین شود، نه 
اینکــه بگویید قیمت بنزین نســبت به فوب 
خلیج فارس محاسبه شود، اما میزان حقوق و 
دستمزد کارمندان و کارگران بر اساس شیوع 

فعلی که تعیین می شود، محاسبه گردد.«

به بهانه الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد؛

حمايت از سياست دو نرخی شدن قيمت بنزين
اســتفاده از کارت ســوخت از ۲۰ مردادمــاه 
اجباری می شود؛ موضوعی که واکنش های متعددی را به دنبال 
داشــته و این پرسش را به وجود آورده است که آیا این طرح 
می تواند وضعیت مصرف و قاچاق ســوخت را سامان دهد یا 

مانند دوره قبل یک پروژه ناتمام باقی خواهد ماند؟
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود ۱۱۰ 
میلیون لیتر در روز و متوســط میــزان مصرف حدود ۹۴ 
میلیون لیتر در روز اعالم شــده است. از سوی دیگر سرانه 
خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 2۴۰ دســتگاه و 
متوســط مصرف روزانه بنزین در ســال ۱3۹7 حدود 88 
میلیون لیتر بوده است. بر اساس اعالم مؤسسه مطالعات و 
کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال های ۱3۹۰ 

تا ۱3۹7 کمی کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
چه کنیم مصرف بنزین در کشور کاهش یابد

این در شــرایطی اســت که سال گذشــته ایران از 
فهرست کشورهای وارد کننده بنزین خارج شد که همین 
مســاله لزوم توجه به میزان مصرف را بیش تر کرده است؛ 
بســیاری از کارشناســان بر این باورند که برای کاهش 
مصرف بنزین می توان در مرحله اول به تولید و اســتفاده 
از خودروهــای کم مصرف روی آورد؛ سیاســت بعدی با 
توجه به حجم ذخایر گاز کشور می تواند برنامه جایگزینی 
ســوخت CNG با بنزین باشــد. همچنین گسترش حمل 
و نقل عمومی یا سیاســت های قیمتی نیز می تواند باعث 
کنتــرل و کاهش مصرف بنزین باشــد. از ســوی دیگر، 
منطقی کردن ســهم هر یک از مدل هــای حمل و نقل 
از کل حمــل و نقل ایران، توســعه حمــل و نقل ریلی و 
کاهش مصرف ســوخت در خودروهای تولیدی و ارتقای 
فناوری تولید خودرو و موتورســیکلت و حرکت به سمت 
تولید هیبریدی و الکتریکی بخشی از اقدامات در این حوزه 
اعالم شــده است. بر این اساس، ارتقای کیفیت و کارکرد 
ناوگان حمل و نقل کشــور )نوســازی ناوگان(، اصالح، 
تکمیل، بهبود و تدوین قوانین و مقررات و اســتانداردهای 
مرتبط با مصرف سوخت و حمل و نقل و نظارت بر اجرای 

صحیح آن ها، اصــالح و بهبود وضعیت ترافیک و کاهش 
تقاضای ســفر، استفاده از سوخت های اقتصادی و سالم تر 
با رویکرد ســوخت های تجدیدپذیر، بهینه کردن کیفیت 
ســوخت ها و ســایر فرآورده های نفتی مــورد مصرف در 
خودروها و نحوه توزیع آن ها و فرهنگ ســازی، آموزش 
و اطالع رســانی، مهم ترین مواردی است که در این حوزه 

مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست گذار حساسیتی به افزایش مصرف ندارد

در این باره علیرضا صادق آبادی - معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران - تاکید دارد که سیاســت گزاران باید همیشه 
نســبت به مصرف بنزین حساس باشند و تا زمانی که در 
بودجه کشــور محلی برای واردات بنزین یا درآمدی برای 
ایــران از محل صادرات آن در نظر گرفته نشــده باشــد، 
سیاست گزاران نســبت به هشــدارهای افزایش مصرف 
واکنشی نشان نمی دهند و در واقع نسبت به آن حساسیت 

ندارند. به گفته وی، سیاســت گذار حساســیتی بر افزایش 
مصرف ندارد و این به دلیل تأمین ســوخت از داخل است؛ 
چراکه تولید داخلی بنزین نــه بر واردات و نه بر صادرات 
اثــری ندارد. در این میان برای جلوگیری از قاچاق بنزین، 

سناریوهای مختلفی روی میز دولت و مجلس نشینان قرار 
گرفته که مهم ترین آن بازگشــت کارت سوخت و در پی 
آن ســهمیه بندی بنزین است. در این راستا، زمستان سال 
گذشته بود که شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد بازگشــت کارت سوخت جدی است و از 
مالکان خودرو و موتورســیکلتی که فاقد کارت ســوخت 
بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام 

کنند.
الزام کارت سوخت ارتباطی با سهمیه بندی ندارد

پرونده ثبت نام کارت ســوخت بدون الزام اســتفاده 
از آن و بــا عــدم اجرای ســهمیه بندی بنزین در ســال 
گذشته بســته شد اما در هفته های گذشــته در حالی که 
امکان ثبت نام برای دریافت کارت ســوخت المثنی مجدداً 
فراهم شد، زمزمه های ســهمیه بندی بنزین نیز به گوش 
رســید. موضوعی که حواشــی زیادی را در پی داشت و 
درنهایت بهروز نعمتی - ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 

شــورای اســالمی - اعالم کرد هیچ گونه افزایش قیمت 
بنزین نخواهیم داشــت و احیای کارت سوخت تنها برای 
ســاماندهی بنزین اســت و مصرف آن هم سقفی ندارد. 
وزیر نفت نیز به تازگی تاکید کرد که وزارت نفت با دستور 
رئیس جمهوری، در حال پیگیری این موضوع است که تا 
اواخر مردادماه استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی 
اجباری شــود که در این برنامه تنها سوخت گیری بنزین 
با کارت ســوخت دیده شده است و ســهمیه بندی بنزین 

موضوع دیگری است.
تأثیر الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت بر مدیریت 

توزیع
اما فرید عامری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش 
با اشاره به تأثیر استفاده از کارت هوشمند سوخت در میزان 
مصرف و کاهش قاچاق سوخت، به ایسنا گفت: با توجه به 
این که در مناطق مرزی از کارت هوشمند استفاده می شود، 
باید گفت که این کارت کارایی بیش تری در داخل کشور 
دارد کــه می تــوان از آن در کنترل و نظــارت بر عرضه 
اســتفاده کرد. وی با بیان این که عــالوه بر این می توان 
از کارت ســوخت برای اجرای سیاســت هایی که زمانی 
قرار بود اجرایی شــود اما اکنون به دستور مجلس شورای 
اسالمی متوقف شــده است، استفاده کرد، اظهار کرد: اگر 
زمانی بخواهیم به سمت دو نرخی شدن پیش برویم کارت 
هوشمند ابزاری است که می توان برای اعمال این سیاست 
از آن استفاده کرد. مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش و 
پاالیش فراورده های نفتی ادامه داد: در ســطح کالن این 
مســاله باید به سیاست های قیمتی توجه شود چرا که تنها 
این مساله می تواند مشــکالت موجود در عرضه بنزین را 
کاهش دهد، اما با توجه به شرایط معیشت مردم در شرایط 
فعلــی افزایش مضاعفی را بــه خانواده ها وارد می کند. به 
گفته وی، سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین در شرایط 
فعلی بســیار مناسب بوده چرا که می توان با سازوکارهایی 
قیمت را به گونه ای افزایش داد که به تمام اقشــار فشــار 
وارد نشود و این مساله نه تنها عدالت اجتماعی است بلکه 

موجب افزایش درآمدهای دولتی نیز می شود.

وحید شقاقی با اشاره به اینکه 
قیمت بنزین باید اصالح شود، 

گفت: »قیمت بنزین آزاد 
می تواند 2500 تومان تعیین 
شود و با توجه به سهمیه ای 
که برای هر خودرو درنظر 

گرفته می شود، دولت می تواند 
با افزایش یارانه نقدی و 

کمک های حمایتی به اقشار 
ضعیف و نیازمند، ازآان ها 

حمایت کند.«

سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین 

در شرایط فعلی بسیار مناسب بوده 

چرا که می توان با سازوکارهایی 

قیمت را به گونه ای افزایش داد که 

به تمام اقشار فشار وارد نشود و این 

مساله نه تنها عدالت اجتماعی است 

بلکه موجب افزایش درآمدهای 

دولتی نیز می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت جهان

با تعطیلی پاالیشگاه فیالدلفیا؛

رشد دو ساله ظرفیت پاالیش نفت آمریکا 
معکوس شد

با تعطیلی یک پاالیشــگاه نفت در فیالدلفیا که از آتش سوزی 
عظیم ماه گذشته آســیب دید، رشــد ظرفیت تولید پاالیشگاه های 

آمریکایی در دو سال اخیر، معکوس می شود.
شــرکت فیالدلفیا انرژی سولوشــنز اعالم کرد پس از آتش 
ســوزی 2۱ ژوئن که بخشــی از پاالیشــگاه را از بین برد و یکی 
از واحدهــای آن را به طور کامل تخریب کرد، پاالیشــگاه خود به 
ظرفیت 33۵ هزار بشــکه در روز را تابســتان امسال تعطیل خواهد 
کرد. این تعطیلی که هفته گذشــته آغاز شــد و تا اواخر اوت ادامه 
پیــدا خواهد کرد، مجموع ظرفیت پاالیش آمریکا را حدود 2 درصد 
کاهش داده و به ۱8.۴۶ میلیون بشکه در روز می رساند. طبق اعالم 
اداره اطالعات انــرژی آمریکا، ظرفیت پاالیش آمریکا تا اول ژوئن 
۱8.8 میلیون بشــکه در روز بود که باالتر از ۱8.۶ میلیون بشــکه 
در روز در ابتدای ســال 2۰۱7 بوده اســت. پاالیشگاه های آمریکا 
ظرفیت خود را به طور مســتمر باال برده اند و شمار پاالیشگاه های 
فعال این کشور در سال 2۰۱8 با 3 مورد کاهش، به ۱32 پاالیشگاه 
رســید در حالی که ظرفیت پیک پاالیش تقریبًا 2۰۴ هزار بشــکه 
در روز افزایش پیدا کرد. شــرکت فیالدلفیا انرژی سولوشنز پس از 
اخراج ۱۵۰ نفر، موافقت کرده اســت تعدیــل نیرو را برای برخی از 
اتحادیه هــای کارکنانش تا 2۵ اوت به تأخیر بیاندازد. این شــرکت 
قصد دارد این پاالیشــگاه را پیــش از فروش به یک مالک جدید و 
ازســرگیری فعالیت آن، ایمن کند. یکی از پاالیشگاه هایی که سال 
گذشته فعالیتش متوقف شد، پاالیشــگاه سوپریور شرکت هاسکی 
انرژی با ظرفیت پاالیش 38 هزار بشکه در روز در ویسکانسین بود. 
انتظار می رود پس از صرف ۴۰۰ میلیون دالر برای تعمیرات مربوط 
به آتش سوزی و انفجار آوریل سال 2۰۱8، این پاالیشگاه در اواخر 
ســال 2۰2۰ بازگشایی شود. بر اســاس گزارش رویترز، حدود ۵۵ 
درصد از رشد ظرفیت آمریکا سال گذشته در پاالیشگاه های منطقه 
گلف کاست حاصل شد. پاالیشگاه ها در ایالت تگزاس در ۴2 درصد 

افزایش ظرفیت ملی سهم داشتند.
جنگ گازی آمریکا و روسیه به کام اروپا شد

قیمت گاز طبیعی در اروپا به لطف جنگ رو به رشــد میان روسیه 
و آمریکا در صــادرات به این منطقه، ریزش کــرده و به کام مصرف 

کنندگان اروپایی شده است.
قیمــت گاز طبیعی اروپا در رکورد تاریخــی پایین قرار دارد و 
پاییــن هزینه حمــل گاز از آمریکا به اروپا اســت. قیمت ها در ماه 
مه حدود چهار دالر و 2۰ ســنت به ازای هر میلیون واحد گرمایی 
بریتیش بود اما کف قیمــت گاز طبیعی نزول پیدا کرده و تا رکورد 
اندک 3 دالر و 2۰ سنت رسیده است که پایین ترین قیمت از مارس 
سال 2۰۱۰ به شــمار می رود. کارلوس تورس دیاز، مدیر تحقیقات 
بازار گاز در شرکت«ریســتاد انرژی« گفــت: برندگان واضح جنگ 
میان این دو قدرت گازی، مصرف کنندگان نهایی اروپایی هســتند 
که از قیمت ارزان کم ســابقه گاز بهــره می برند و قیمت های برق 
هم در شش ماه گذشته، بیش از 3۰ درصد کاهش پیدا کرده است. 
روســیه معمواًل تأمین کننده اصلی گاز برای اروپا بوده اســت و در 
ســال میالدی گذشــته، 2۰۱ میلیارد متر مکعب گاز به کشورهای 
اروپایی صادر کرد که معــادل 38 درصد از کل تقاضای اروپا برای 
گاز بــود. با این همــه آمریکا با افزایش تولید گاز و رشــد ظرفیت 
مایع ســازی گاز، تالش می کند در این بازار زورآزمایی کند. روسیه 
می توانــد گاز را از طریق خطوط لوله و کشــتی های LNG به اروپا 
ارسال کند و نسبت به رقیب غربی خود از مزیت ژئوپلیتیکی روشنی 
برخوردار اســت. صادرات خط لوله از روســیه در پنج ماه نخســت 
امســال نسبت به سال گذشــته 8 درصد رشد کرده است. صادرات 
LNG از پایانــه یامال در ســیبری 38۰ درصد رشــد کرد. به گفته 
تورس دیاز، از نقطــه نظر اقتصادی، حجم باالتر عرضه با توجه به 
هزینه کمتر برای روسیه معقول به نظر می رسد و در شرایطی روی 
می دهد که شــرکت گازپروم روسیه می خواهد اعتبار خود به عنوان 
یــک تأمین کننده مطمئن به بازار اروپا را حفظ کند. اما از ســوی 
دیگر جو سیاســی فعلی، اروپا را به متنوع کردن تأمین انرژی خود 
واداشته است. بر اساس گزارش پایگاه خبری هلنیک شیپینگ نیوز، 
اما صادرکنندگان گاز آمریــکا برای این که بتوانند هزینه های خود 
را پوشش دهند به قیمت باالتری برای صادرات به اروپا نیاز دارند.

تولید نفت آمریکا در 20۱۹ به رقمی بی سابقه 
می رسد

اداره اطالعات انرژی آمریــکا پیش بینی کرد که تولید نفت این 
کشور امسال به رقمی بی سابقه می رسد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره اطالعات انرژی آمریکا در 
گــزارش »دورنمای کوتاه مدت انرژی« خــود اعالم کرد که تولید 
نفت این کشــور در سال جاری میالدی به ۱2 میلیون و 3۶۰ هزار 
بشکه در روز می رسد، در حالی که این رقم در سال گذشته میالدی 
۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار بشــکه در روز بــود. اداره اطالعات انرژی 
آمریکا پیــش از این پیش بینی کرده بــود میانگین تولید نفت این 
کشور در سال 2۰۱۹ میالدی ۱2 میلیون و 32۰ هزار بشکه در روز 
خواهــد بود. این اداره همچنین پیش بینی کرد مصرف نفت و دیگر 
سوخت های مایع در آمریکا در سال جاری میالدی به 2۰ میلیون و 
7۰۰ هزار بشــکه در روز می رسد، در حالی که این رقم پارسال 2۰ 
میلیون و ۴۵۰ هزار بشــکه در روز بــود. این رقم مصرف، باالترین 
رقم از سال 2۰۰۵ میالدی تا کنون به شمار می آید. اداره اطالعات 
انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت این کشــور در سال 2۰2۰ 
میالدی به ۱3 میلیون و 2۶۰ هزار بشــکه در روز می رسد، در حالی 
که تقاضای نفت در این کشــور 2۰ میلیون و ۹۱۰ هزار بشــکه در 

روز خواهد بود.

بین امللل

بررسی سه سناریوی احتمالی از افزایش تنش ها در خلیج فارس؛

نفت ۳25 دالری!؟
اویل پرایس در گزارشی به 
تبعات تنش های در خلیج فارس بر قیمت 
جهانی نفت پرداخت و نوشــت: جنگ در 
خلیج فارس می تواند قیمت نفت را تا ۳۲۵ 

دالر باال ببرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
اویــل پرایس، تنش های بیــن ایران و 
آمریکا باال گرفته و حاال زمان این است 
که بررسی کنیم، چگونه جنگ در خلیج 
فارس بر قیمت های نفــت تأثیر خواهد 
گذاشت. در هفته های اخیر احتمال اینکه 
ایران تنگــه هرمز را ببندد افزایش یافته 
است. همچنین پس از ساقط شدن پهپاد 
متجاوز آمریکایی توســط ایران، احتمال 
وقوع جنگ در خلیج فارس تشدید شده 
است. در چنین شــرایطی احتمال اینکه 
ایران تهدید خود برای دریافت عوارض 
ســنگین بــرای عبور از تنگــه هرمز از 
متحدان آمریــکا را عملی کند، باال رفته 
است. همچنین ممکن است در صورتی 
که ایران نتوانــد نفت خود را صادر کند، 
اجازه ندهد برخی کشــورهای دیگر هم 
نفت خود را صادر کنند. تاثیری که بسته 
شــدن تنگه هرمز بر قیمت نفت خواهد 
گذاشــت، به وضوح به میزان نفتی که 
روزانه از بازارهای جهانی حذف می شود 
و مدت زمانی که ایــن وضع ادامه پیدا 
می کند ارتبــاط خواهد داشــت. بر این 
اساس، تحلیل گران وقوع یکی از این 3 

سناریو را محتمل می دانند.
ســناریوی اول: در خوشبینانه ترین 
حالــت تنگه هرمز تنها بــرای چند روز 
و فقط برای کشــتی های تجاری بسته 
خواهد شــد که ایــن تأثیر زیــادی بر 
داشــت،  نخواهد  نفت  جهانی  بازارهای 
هرچند قیمت هر بشکه نفت فوراً به بیش 
از ۱۰۰ دالر جهــش خواهد کرد، اما بعد 
از باز شدن تنگه به سطح قبل باز خواهد 
گشــت. در این ســناریو، ظرفیت ذخیره 
تولید نفت و خط لوله های عربســتان و 
امارات متحده عربی، برای دور زدن تنگه 
هرمز و صادرات نفت، مؤثر خواهند بود.

ســناریوی دوم: در حالت بدبینانه، 
آمریــکا و متحدانــش نمی توانند تنگه 
هرمز را فوراً بــاز کنند و این تنگه برای 
۴۵ روز کامــاًل بســته خواهد ماند و ۴۵ 
دیگر هم طول خواهد کشــید که عبور و 
مرور نفتکش ها به حالت عادی بازگردد. 
در این حالت ذخایر اســتراتژیک جهان 
در 2 ماه اول به مصرف خواهند رسید و 
طبق بررسی مرکز مطالعات و تحقیقات 
ملک عبداهلل عربســتان، کــه در آوریل 
2۰۱8 انجام شد، قیمت هر بشکه نفت تا 

32۵ دالر جهش خواهد کرد.

ســناریوی ســوم: در نهایت تحت 
سناریوی جهنمی، در خلیج فارس جنگ 
رخ می دهــد و زیرســاخت های تولید و 
صادرات نفت به شــدت آســیب خواهد 
دید و با بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز، 
قیمت نفت ســر به فلک خواهد کشید. 
قیمت ها تنها پس از سقوط جهان در یک 

رکود اقتصادی شدید پایین می آیند.
جنگ در خلیج فارس قیمت نفت را به 

اوج می رساند
در همیــن حــال، شــبکه خبری 
راشــاتودی گــزارش داد: در هفته های 
اخیــر، به ویــژه پس از ســاقط کردن 
پهپاد آمریکایی از ســوی ایران، احتمال 
بسته شــدن تنگه هرمز و احتمال جنگ 
در خلیج فــارس افزایش یافته اســت. 
این اقدام تهدید ایــران را درباره اعمال 
خسارت های شــدید به متحدان آمریکا 
در منطقــه در صورت حملــه نیروهای 
آمریکایی و جلوگیــری از صادرات نفت 
این کشــورها در صورت بسته شدن راه 
صــادرات نفت ایــران، جدی تر می کند. 
خاطره کودتــای آمریکایی علیه محمد 
و  در ســال ۱332 شمســی  مصــدق 
بازگرداندن محمدرضــا پهلوی به ایران 
از سوی ســازمان سی آی ای، هنوز برای 

مردم ایران زنده است.
پیامدهای بستن تنگه هرمز از سوی 

ایران، چشمگیر خواهد بود
پــس از جنــگ نفتکش هــا در 
جریان هشت ســال جنگ تحمیلی با 
عــراق، فرماندهان نیــروی دریایی و 
ســپاه پاسداران ایران با آگاهی از اینکه 
نمی توانند آمریکا را به شــکل ســنتی 
تهدیــد کنند، توانایی هــای نامتقارن و 
دیگــر توانایی ها را کســب کرده اند تا 
به جمهوری اســالمی توان بسته تنگه 

هرمز را بدهند. این توانایی ها شامل 
هزاران مین دریایی، اژدر، موشک های 
معمولی  زیردریایی های  پیشرفته،  کروز 
و کوچک و ناوگانی از قایق های تندرو 
بوده که بیشــتر آنهــا در منطقه تنگه 
وزارت  برنامه ریزان  متمرکزنــد.  هرمز 
دفاع آمریکا باور دارند ایران از همه این 
توانایی ها برای اختالل در کشتیرانی از 
خلیج فارس و مسدود کردن دسترسی 
آمریــکا و متحدانش بــه منطقه خلیج 
نیروی  اســتفاده خواهد کــرد.  فارس 
دریایی ایــران، به عنوان تهدیدی قابل 
توجه بــرای کشــتیرانی بین المللی در 
تنگــه هرمز در نظر گرفته می شــوند. 
جیم متیس، وزیر دفاع پیشــین آمریکا، 
زمان ریاست بر ستاد مرکزی فرماندهی 
آمریکا، برنامه ای چنــد ملیتی را برای 
حمل ونقل  در  اختالل ها  کردن  محدود 
دریایی در تنگه هرمز تدوین کرد. البته 
ممکن اســت درگیری ها به تنگه هرمز 
محدود نشــوند و به دیگر نقاط منطقه 
خلیج فارس نیز کشــیده شــوند، حتی 
ممکن اســت بدون بســته شدن تنگه 
هرمــز در آغاز، جنگــی منطقه ای آغاز 

شــود که در آن زیرساخت های تولید و 
صادرات نفت و گاز متحمل آسیب های 
ایران مورد حمله  اگر  شدیدی شــوند. 
آمریــکا و متحدانــش قرار گیــرد، یا 
احســاس کند که حمله نزدیک است، 
ممکن است تصمیم بگیرد حمله هوایی 
و موشکی به نیروهای نظامی آمریکا و 
متحدان منطقــه ای آن را در زمانی که 
هنوز توانایی این کار را دارد، آغاز کند. 
تأثیر بسته شــدن تنگه هرمز بر قیمت 
جهانی نفت، به روشــنی به میزان نفت 
دور مانــده از بازار بــه صورت روزانه و 
مدت بســته شــدن این تنگه، بستگی 
دارد. ســه فرض کلی درباره جنگ در 
خلیج فارس قابل طرح است. در فرض 
خوشــبینانه، تنگه هرمز تنها چند روز 
برای حمل ونقل تجاری بســته می شود 
و تأثیر آن بر عرضه جهانی نفت نسبتًا 
محدود خواهد بود، امــا به هر حال به 
نتیجه  دربــاره  اولیه  ابهام هــای  دلیل 
جنگ، شــاهد عبور قیمت نفت از مرز 
۱۰۰ دالر خواهیم بود، ســپس قیمت 
نفت به سرعت به سطح پیش از بحران 
باز خواهد گشــت. اگــر تنگه هرمز به 
طور کامل بسته شود، عرضه روزانه 2۰ 
میلیون و 7۰۰ هزار بشــکه نفت مختل 
خواهد شد، اما ظرفیت انتقال روزانه ۴ 
میلیون بشکه نفت از طریق خط لوله به 
پایانه های عربســتان و امارات در خارج 
از خلیج فارس که اکنون بدون استفاده 
اســت، بخشــی از این توقف عرضه را 
جبران می کند. افزون بر آن، عربستان 
میزان اعالم نشــده، اما نسبتًا اندک از 
نفت را در چند تأسیســات ذخیره سازی 
در نقــاط مختلف جهــان ذخیره کرده 
که شــامل اروپا، ژاپــن، چین و آمریکا 
می شوند. در فرض بدبینانه که طبق آن 

تنگه هرمز برای چند ماه بســته خواهد 
شد، سازوکار واکنش اضطراری جهانی 
در دو ماه نخســت بحران تمام می شود 
و قیمــت نفت به رقمی بی ســابقه در 
طول تاریخ می رسد. به طور کلی، ذخایر 
راهبردی نفت جهان برای کمبود جبران 
کافی خواهد بود و پس از پایان بحران، 
همچنــان ۴۰ درصد از حدود 2 میلیارد 
بشــکه ذخایر راهبردی جهــان، باقی 
خواهد ماند، اما ظرفیت برداشت روزانه 
از ایــن ذخیره ســازی ها، چالش ایجاد 
خواهد کرد. تحقیق های پیشــین نشان 
می دهــد در یک ماه نخســت بحران 
احتمالی، روزانــه حداکثر ۱۴ میلیون و 
۴۰۰ هزار بشــکه نفــت را می توان از 
ذخایر راهبردی انرژی برداشــت کرد و 
در ماه دوم، این رقــم به ۱2 میلیون و 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز می رســد، در 
حالی که طبــق برآوردهای ما، عرضه 
روزانه ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار بشــکه 
نفت مختل خواهد شــد. طبق پژوهش 
منتشر شــده در سال 2۰۱8 میالدی از 
ســوی مرکز مطاالت و پژوهش نفت 
ملک عبداهلل در عربســتان، در فرض 
فقــدان ظرفیت مــازاد عرضه نفت در 
جهان )که در صورت بسته شدن تنگه 
هرمز بــا آن مواجه خواهیم شــد(، در 
دوران اوج بحران جنگ داخلی لیبی در 
سال 2۰۱۱ میالدی قیمت نفت به 32۵ 
دالر برای هر بشکه افزایش می یافت. 
برای مقایسه، الزم است اشاره شود که 
در آن دوران تنها ۶۰ میلیون بشــکه از 
ذخایر راهبردی نفت کشــورهای عضو 
آزادســازی  انرژی  بین المللی  آژانــس 
شــد. در نهایت، در فرض وقوع جنگ 
منطقه ای و فراتر رفتن آن از بسته شدن 
تنگه هرمز که در آن، آسیب های جدی 
به زیرساخت های تولید و صادرات نفت 
در منطقــه خاورمیانه وارد می شــود و 
تنگه هرمز برای سه ماه بسته می شود، 
قیمت نفت سر به فلک خواهد گذاشت. 
قیمت ها پیش از سقوط اقتصاد جهانی 
به رکودی شــدید، کاهــش نخواهند 
یافــت. حمله مســتقیم به تأسیســات 
فــراوری نفــت بقیق شــرکت آرامکو 
عربســتان، به تنهایی می تواند تا زمان 
بازســازی کامل این تأسیسات، عرضه 
روزانه 7 میلیون بشــکه نفت در جهان 
را برای یک سال یا بیشتر مختل کند. 
تأثیر این اتفاق و دیگر خســارت ها به 
تولید نفت در خلیج فارس، تنها می تواند 
تا حدی با اســتفاده از ۴۰ درصد باقی 
مانــده از ذخایر راهبــردی نفت جهان 

جبران شود.

نقشه بعدی اوپک برای زورآزمايی با شيل آمريکا
هفته  متحدانــش  و  اوپــک 
گذشــته در نشســتی که یکی از آرام ترین 
دیدارهای این گروه در سال های اخیر بود، با 
اشــاره به وجود مازاد عرضه در بازار و رشد 
ضعیف تقاضا، توافق کاهش تولید نفت را تا 

پایان مارس سال ۲۰۲۰ تمدید کردند.
مأموریــت اوپک بــرای پایین بردن 
ســطح ذخایر نفت اگر موفقیت آمیز بود به 
قیمت های باالتر نفت منجر می شــود که 
اعضای اوپک بــرای متعادل کردن بودجه 
خــود به آن نیــاز دارند زیرا اکثــر آنها به 
صــادرات نفت متکی هســتند. با این حال 
قیمت های باالتر نفت ناخواســته به رشــد 
تولید نفت شیل آمریکا کمک کرده و عمده 
نفتی که اوپک از بازار حذف کرده اســت را 
جبران می کند. به نظر می رســد که اوپک 
فعاًل به قیمت های باالتر نفت فکر می کند 
و بعــداً درباره پس گرفتن ســهم بازارش 
فکــری خواهد کرد. در حال حاضر اوپک و 
شرکایش شامل روسیه که در توافق کاهش 
تولید مشارکت دارند به کاهش سطح ذخایر 

و تقویت قیمت ها متمرکز شده اند حتی اگر 
این اقدام به معنای از دســت دادن ســهم 
بازار باشد. طبق برآورد بلومبرگ نیوز، سهم 
اوپک از تولید جهانی نفت برای نخســتین 
بار از سال ۱۹۹۱ به پایین 3۰ درصد کاهش 
پیدا کرده اســت. اما تحلیلگران بانک جی 
پی مورگان معتقدند کارت عبور آزاد اوپک 
به شــیل دیری نخواهد کشــید و در میان 
مدت این گروه ســهم بازارش را از شــیل 
آمریکا پس می گیرد. کریستین مالک، مدیر 
تحقیقات نفــت و گاز خاورمیانه در جی پی 
مورگان در این باره به شــبکه ســیان بی 
سی گفت: ســعودی ها و اوپک قصد دارند 
از نفت پشتیبانی کنند در حالی که به دلیل 
وعده های رشد اقتصادی و جذب سرمایه ای 
که داده اند تحت فشــار قرار دارند. وی در 
ادامه افــزود: این گروه فعاًل به فکر تقویت 
اما ســطح قیمت  قیمت های نفت اســت 
قابل قبول کاهش پیدا کرده اســت. اوپک 
ممکن اســت حداقل نیم تا یک دهه صبر 
کند تا رشد شــیل آمریکا به اوج برسد زیرا 

بسیاری برآورد کرده اند که رشد نفت شیل 
آمریکا در حدود ســال 2۰2۵ به پیک خود 
می رســد. اما منتظر ماندن بــرای این که 
اوپک به پیک رشــد خود برسد برای اوپک 
پایدار نیســت و این گروه هر چه طوالنی تر 
صبر کند، پس گرفتن ســهم بــازارش را 
دشــوارتر خواهد یافت. در حالی که هدف 
فوری اوپک مشخص است، تحلیلگران این 
پرسش را مطرح می کنند که آیا این کاهش 

تولیدها می تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند 
و پایان بازی این گروه چیســت. اد مورس، 
مدیر جهانی تحقیقات کاال در بانک سیتی 
می گویــد اوپک و متحدانــش هیچ پایان 
بــازی ندارند جز این که زمان ترک توافق، 
کاهش تولید را مرتبًا به تأخیر بیاندازند. این 
کاهش تولیدها عمدتًا اقدامات دفاعی است 
زیرا انگیزه هــای اصلی برای تولیدکنندگان 
اوپک پالس، آســیب پذیری آنها نسبت به 

قیمت های پایین نفت و درآمدهای ناکافی 
اســت. وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کاال 
در بانک آی ان جی نیز بر این باور اســت 
که تمدید توافق کاهش تولید اوپک پالس، 
سازنده خواهد بود و به باال رفتن قیمت های 
نفت تا پایان ســال منجر می شود اما بازار 
تحت تأثیر تمدید کاهش تولید قرار نگرفت 
و قیمت های نفت به بدترین شــکل که در 
چند ســال اخیر مشاهده شده بود به نتیجه 
نشست اوپک پالس واکنش نشان دادند و 
بیش از ۴ درصد سقوط کردند زیرا نگرانی ها 
نسبت به رشد ضعیف تقاضا، توافق اخیر را 
تحت الشعاع قرار داد. بر اساس گزارش اویل 
پرایس، هر چه اوپک موفق شــود از طریق 
کاهش تولید، قیمت باالتری به دست آورد، 
بیشــتر  آمریکا  تولیدکنندگان نفت شــیل 
تشویق می شــوند و کاهش تولید مذکور را 
جبران می کننــد. بازی پایانی اوپک ممکن 
اســت روشن نباشد اما هدف جاری متعادل 
کردن بازار به بهای از دســت دادن ســهم 

بازار به رقیبان شیل آمریکا تمام می شود.

اویل پرایس:
 احتمال اینکه ایران تهدید 
خود برای دریافت عوارض 

سنگین برای عبور از تنگه هرمز 
از متحدان آمریکا را عملی 
کند، باال رفته است. همچنین 

ممکن است در صورتی که 
ایران نتواند نفت خود را 

صادر کند، اجازه ندهد برخی 
کشورهای دیگر هم نفت خود 

را صادر کنند

نگاه تحليلی



اخبار نفت 

تعمیر توربین زیمنس به همت متخصصان 
شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

تجهیز ســامانه الکترونیــک کنترل پره هــای هدایت کننده هوای 
ورودی به کمپرســور توربین زیمنس )VGV CONTROLLER( با سود و 
صرفه جویی ۲۸ هزار یورویی و با اســتفاده از توان متخصصان شرکت 

زاگرس جنوبی تعمیر شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، حمید ایزدی، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی با اعالم این خبر گفت: برای نخســتین بار در کشور با تالش 
متخصصان این شــرکت، تعمیر تخصصی ســامانه الکترونیک کنترل 
پره های هدایت کننده ورودی به کمپرسور )VGVC( توربین زیمنس 
SGT۴۰۰ ایســتگاه تقویت فشار گاز نار بومی سازی شد. وی با اشاره 
به هزینه خرید 3۰ هزار یورویی قطعه جدید، درباره عملکرد آن اظهار 
کرد: این تجهیز میزان دبی هوای ورودی به کمپرســور هوای توربین 
را کنتــرل و تنظیم می کند و اختالل در آن ســبب بروز پدیده مخرب 
نوســان شدید هوای درون کمپرسور توربین )سرج( شده و صدمه های 
جبران ناپذیری به توربین وارد می کنــد. وی تصریح کرد: این توربین 
مهرماه ســال گذشــته به دلیل ایراد در VGV CONTROLLER از 
مدار تولید خارج و فاز مطالعاتی تعمیر آن از سوی متخصصان زاگرس 
جنوبی در منطقــه عملیاتی نار و کنگان آغاز شــد. متخصصان اداره 
مهندســی تعمیرات با همراهی یکی از شرکت های داخلی از اسفندماه 
پارســال تالش خود را برای دســتیابی به دانش تعمیر این تجهیز به 
کار گرفتنــد. بــه گفته ایزدی، ســامانه الکترونیک کنتــرل پره های 
هدایت کننده هوای ورودی به کمپرســور توربین پس از ساعت ها کار 
مطالعاتی و با اجرای افزون بر ۵۰ برگ نقشــه انجام شــد و خردادماه 
امسال توربین SGT۴۰۰ به صورت آزمایشی به چرخه تولید بازگشت 
و بــا اطمینان از صحت عملکرد تجهیز تعمیر شــده همچنان در مدار 
تولید قــرار دارد. ایزدی با تاکید بر حمایــت از متخصصان داخلی در 
ســال رونق تولید تصریح کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی چهار دســتگاه توربین زیمنس SGT۴۰۰ در اختیار دارد که به 
منظور تقویت و استفاده از توان سازندگان داخلی، بومی سازی دانش و 
تکنولوژی تجهیزات صنعت نفت و گاز و کاهش وابستگی به خارج، به 
جای خرید و جایگزین کردن این تجهیز از شــرکت سازنده، تعمیر آن 
با اســتفاده از توان متخصصان داخلی را در دستور کار دارد و به ازای 
خرید هر قطعه )VGV CONTROLLER( از خروج 28 هزار یورو از 
کشور جلوگیری کرد، همچنین با توجه به استفاده از این مدل توربین 
در کشور، دســتیابی به دانش فنی، تعمیر و ساخت قطعات آن اهمیت 
بسیاری دارد. وی ضمن قدردانی از تالشگران اداره مهندسی تعمیرات 
و منطقه عملیاتی نــار و کنگان و همچنین همراهی بخش خصوصی 
برای دســتیابی به دانش فنی تعمیر این تجهیز بر استفاده حداکثری از 

توان متخصصان و شرکت های توانمند داخلی تاکید کرد.
تحریم های نفتی نشان داد کشور را می توان 

بدون نفت هم مدیریت کرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تحریم های نفتی نشان داد که 
می توان کشــور را بدون درآمدهای نفتی اداره کرد و به جای درآمدهای 

نفتی باید به دنبال درآمدهای کشاورزی و صنایع تکمیلی آن رفت.
غالمرضا شرفی با اشــاره به مطالبه رهبری در خصوص خروج 
درآمدهای نفتی از بودجه جاری گفت: قطعًا آن چیزی که مقام معظم 
رهبری در خصوص اقتصــاد مصلحت می دانند راه کار عملی و علمی 
وجــود دارد. این نماینده مجلس گفــت: این راه کارها باید مورد توجه 
مسئوالن دولتی قرار بگیرد تا بتوانند به طور ۱۰۰ درصدی به آن عمل 
کنند در حال حاضر ایران در شــرایط تحریم نفت اداره می شود و این 

نشان می دهد که می توان حتی بدون نفت هم اقتصاد را اداره کرد.
بدون نفت هم می توان ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرد

این عضو کمیســیون انرژی مجلس ادامه داد: ایران کشــوری 
بزرگ اســت که در صنایع مختلــف مزیت دارد و اگــر دولت بتواند 
نگاهــش را از روی نفت بردارد و روی بخش هــای دیگر تمرکز کند 
آنــگاه می توان به راحتی و حتی بدون فروش یک بشــکه نفت درآمد 
ارزی مــورد نیاز خــود را تأمین کند. وی با اشــاره به بخش های غیر 
نفتی گفت: ایران سرزمین وسیعی است که می توان روی محصوالت 
کشاورزی آن حســاب ویژه ای باز کرد به طوریکه مقام معظم رهبری 
بارها اعالم کرده اند می توان با صادرات محصوالت کشاورزی و ایجاد 
صنایع تکمیلی درآمد خوبی برای کشــور ایجاد کرد. شرفی همچنین 
با اشــاره به صنایع تکمیلی در حوزه نفت گفت: با تحریم های صورت 
گرفته می بینیم که کشور به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر است که 
می توان از این طریق درآمدهای نفتی را جایگزین کرد. وی همچنین با 
اشاره به درآمد مالیاتی گفت: وقتی کشور به سمت تولید و رونق تولید 
حرکت کند و از ســوی دیگر شــفافیت نیز وجود داشته باشد می توان 
انتظار داشــت که درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد که این درآمدها 

می تواند کمک کند به دولت تا بتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند.
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برترین اقتصادهای جهان در جذب »سرمایه گذاری مستقیم خارجی«
آنکتاد  توسط  که  گزارشــی  براساس 
منتشر شده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرق 
آسیا طی سال گذشته میالدی رشد ۴ درصدی داشته 

به ۲۸۰ میلیارد دالر رسیده است.
برپایه یک تعریف ســاده، ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی )FDI( عبارت اســت از سرمایه 
گذاری یک کمپانی یا شــخص حقیقی در کشور 
دیگر با هدف تجارت و تولید. از این رو شــاخص 
اف دی آی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است 
که می تواند اثر مهمی بر رشــد و توسعه اقتصاد 
یک کشــور داشته باشد. براساس گزارش سرمایه 
گذاری جهانی که توسط آنکتاد منتشر شده است، 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در شرق آسیا 
طی سال گذشته میالدی رشد ۴ درصدی داشته 
به 28۰ میلیارد دالر رســیده است. این شاخص 
همچنین برای اقتصادهای در حال توســعه طی 
ســال 2۰۱8 عملکرد باثباتــی را ثبت کرده و به 
رشد 2 درصدی )7۰۶ میلیاردالر( اشاره دارد. این 
در شــرایطی اســت که اقتصادهای توسعه یافته 
ضعیف ترین آمار از ســال 2۰۰۴ را با کاهش 27 
درصدی )۵۵7 میلیــارد دالر( به خود اختصاص 
داده انــد. در ادامه با برترین اقتصادهای جهان در 
جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در سال 

2۰۱8 همراه باشید:
1۰- هند

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۴2 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: ۹

۹- اسپانیا

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۴۴ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: ۱7
۸- استرالیا

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۶۰ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: 8
۷- برزیل

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۶۱ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: ۶

۶- انگلیس

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۶۴ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: ۴
۵- هلند

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: 7۰ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: 7
۴- سنگاپور

جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی: 78 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: ۵

۳- هنگ کنگ

جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۱۱۶ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: 3
۲- چین

جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی: ۱3۹ 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: 2
1- آمریکا

جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی: 2۵2 
میلیارد دالر

رتبه جهانی برای FDI در سال 2۰۱7: ۱

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

با هدف انجام عملیات حفاری و خدمات جانبی

 شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملي 
حفاری ایران توافقنامه همکاری امضاء  می کنند

شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شــرکت ملی  حفاری  
ایران به منظور انجام عملیات حفــاری و خدمات جانبی، توافقنامه همکاری 

امضاء مي کنند.
 معاون مدیرامور فني)حفاري( شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب با 
بیان این مطلب اظهار کرد: این توافقنامه شامل ارائه خدمات مورد نیاز این 
شرکت در زمینه عملیات حفاري و تعمیر چاه هاي نفت و گاز در ۵ بخش 

براي یک دوره ۵ ساله از سوي شرکت ملي حفاري ایران است.
مهندس صفرعلي رئیســي افــزود: این  بخش ها شــامل عملیات 
حفاري و خدمــات جانبي )دکل ها(، حفاري انحرافي، حفاري زیر فشــار 
تعادل )UBD(، نمودارگیري از ســیال حفاري )Mud logging( و مدیریت 
پسماند است که  پیش از این براي هر یک از انها توافقنامه هاي جداگانه 

اي داشتیم.
وي گفت: به منظور چابک سازي و بهبود عملیات حفاري توافقنامه 
هاي قبلي مورد بازنگري قــرار گرفت و همه آنها در یک توافقنامه ادغام 
و با برگزاري بیش از ۵۰ نشســت تخصصي و مدیریتي، متناسب با شرایط 

کنوني بروز رساني و مفاد آن تدوین گردید.
 رئیسي اظهار کر: همچنین با برگزاري بیش از 2۰ نشست مشترک 
با مدیران و کارشناســان شــرکت ملي حفاري ایران مفاد توافقنامه جدید 
بررســي و کاستي هاي آن برطرف شــد و اکنون به عنوان یک توافقنامه 

منسجم آماده امضاء طرفین است.
معاون مدیرامور فني)حفاري( شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
افزود: از دیدگاه ما شــرکت ملي حفاري ایران یکــي از بازوهاي توانمند 
شــرکت ملي نفت ایران در جهت تحقق اهداف برنامه هاي تولید اســت 
و هر چه این شرکت قوي تر باشــد، رسیدن به اهداف تولید نیز سریع تر 
محقق مي شــود؛ لذا در این توافقنامه استفاده حداکثري از امکانات سخت 
افزاري و نرم افزاي شرکت ملي حفاري ایران مدنظر قرار داده شده است.
وی یادآور شــد:  این توافقنامه طي روزهاي آینده از ســوي مدیران 
عامل شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شــرکت ملي حفاري ایران 

امضاء خواهد شد.

اصالحیه آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه
شرکت پتروشیمي نوري- سهامي عام

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های کثیراالنتشــار تاریــخ 1۳۹۸/۰۴/1۲ پیرامون 
برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه به اطالع سهامداران محترم شرکت پتروشیمي 
نوري– سهامي عام می رساند به دلیل عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران 
برگزاری مجمع در تاریخ 1۳۹۸/۰۴/۲۳ لغو می گردد و بدین لحاظ از سهامداران محترم 
دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت که در روز دوشنبه تاریخ 
1۳۹۸/۰۴/۳1 ساعت 1۵ در محل سالن اصلی مرکز بین المللی همایش های رازی واقع 
در تهران-بزرگراه همت-جنب برج میالد-دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل مي گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- قرائــت گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به ســال مالي منتهي به تاریخ ۲۹ 
اسفند ماه 1۳۹۷

۲- قرائت گزارش حســابرس و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به تاریخ 
۲۹ اسفند ماه 1۳۹۷

۳- تصویــب عملکرد و صورت هاي مالي و ترازنامه ســال مالي منتهي به تاریخ ۲۹ 
اسفند ماه 1۳۹۷

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي 1۳۹۸
۵- تقسیم سود

۶- تعیین پاداش هیات مدیره
۷- تعیین حق حضور اعضا هیات مدیره

۸- سایر موارد


