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پيام اوپك 1۷5
ايران از مشارکت در توافق کاهش توليد نفت معاف شد

ابراز رضايت وزير نفت از نشست اوپك؛  به آنچه منافع اوپك و ايران را تامين می کند دست يافتيم
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تحلیل2
گفتمان

رئيس جمهوري:

آمريکا قادر نيست صادرات نفت ايران را 
متوقف کند

رئيس جمهــوري گفت: آمريکا 
بداند نفــت خود را مي فروشــيم و خواهيم 
نيســتند جلوي صادرات  قادر  آنها  فروخت. 
نفت ايــران را بگيرند. اگــر روزي بخواهند 
صادرات نفــت ما را متوقف کننــد، نفتي از 

خليج فارس صادر نخواهد شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، دکتر حسن 

روحاني، روز سه شــنبه، ۱۳ آذرماه در سفر 
به استان ســمنان و در جمع مردم شاهرود 
گفــت: آمريــکا به دنبال کودتا در کشــور 
مــا ناموفق بود. آنها در پــي تجزيه و جدا 
کردن خوزســتان، تحريم ايران و شکستن 
قدرت کشــورمان بودند اما موفق نشدند و 
بايد بررســي شــود چرا آمريکا اين همه از 
ملت ايران و ايراني ها عصباني اســت.وي 

افــزود: آمريکا اعالم کرد کــه ايران را از 
صادرات نفت محــروم مي کند، ايران را از 
تبادل تجــاري با دنيا باز مي دارد و ايران را 
در منطقــه و جهان منزوي مي کند و اعالم 
کرد در منطقه اهدافي دارد تا به آنها دست 
يابد؛ اما ملت بزرگ ما در تمام اين صحنه ها 
 ثابت کرد پيــروز نهايي ايــن نبرد خواهد

 بود.

یادداشت اول
»اوپك پالس« بالي جان »اوپك«؛

سه شرط اساسي بقاي اوپك
يکي از قديمي هاي اوپک، اين سازمان 
نفتــي را ترک مي کند. بدين ترتيب با خروج 
بحث برانگيز قطر از اوپک به نظر مي رســد 
جايگاه و اعتبار ســازمان کشــورهاي صادر 
کننده نفت در خطري جدي قرار گرفته باشد.
قطر هر چند خروج خــود از اوپک در 
ابتداي ســال 20۱9 را به داليل فني اعالم 
کرده است، اما ناظران معتقدند؛ علت اصلي اين تصميم به رفتارهاي 
يکجانبه گرانه و خودخواهانه ســعودي ها در بازار نفت باز مي گردد. 
شوربختانه اقدامات سعودي ها و تک روي آنان در اوپک و هماهنگي 
شان با روســيه، تحت لواي »اوپک پالس«، عمال اوپک را در انزوا 
قرار داده و ادامه اين روند، در آتيه اي نزديک تصميمات اين سازمان 
در بازار انرژي را بي ثمر و خنثي خواهد ســاخت. تحليلگران از جمله 
داليــل خروج قطر از اوپک را بي مزيتي اين ســازمان نفتي عنوان 
مي کننــد، چه اينکه با کاهش قيمت انرژي هاي تجديدپذير و رشــد 
بــاالي توليد نفت آمريکا، عمال تاثير اوپک در بازار نفت کم شــده 
است. برخي ديگر از تحليلگران سياسي نيز معتقدند؛ قطر براي خروج 
خود از اوپک ســه دليل مهم داشته است؛ ۱- دشمني ديرينه امارات 
و عربســتان با آنها و تالش ســعودي ها براي کودتا در قطر در سال 
۱996 2- به حاشيه رفتن قطر در اوپک به عنوان عضو کم تاثير اين 
سازمان نفتي با ايجاد اوپک پالس و انقالبي که شيل اويل ها ايجاد 

کرده است و ۳- تمرکز قطر بر ثروت حاصل از منابع گازي اش. 
در هميــن حال، پس از تصميم قطر براي خروج از اوپک، حاال 
زمزمه هاي جدي خروج عراق يکي از موسســان اصلي اوپک نيز از 
اين سازمان نفتي به گوش مي رسد. شوربختانه همبستگي در داخل 
اوپــک در پي تضاد منافع در خصوص کاهــش توليد نفت و خروج 
ناگهاني قطر از اين گروه به شدت زير سوال رفته است. کارشناسان 
مي گويند: در آشــفتگي و نافرماني حاکم بــر اوپک، عراق هم مرتبا 
از هدف توليد خود فراتر رفته اســت و بر اين اساس، اگر محدوديت 
توليد شــديد باشد، عراق ممکن اســت احساس کند به نفعش است 
ديگر عضو اوپک نباشــد. عراق در بحبوحــه تحريم هاي اول نفتي 
ايران نيز خودسرانه جاي بشکه هاي نفت ايران را در بازارهاي جهاني 
گرفت و از ســهميه تعيين شده اش در اوپک بدون هيچ نگراني اي 
تجــاوز کرد. عراق دومين توليدکننده بزرگ عضو اوپک در ميان ۱۵ 
کشــور عضو اين گروه است و پس از سالها جنگ و تحريم، هنوز با 
زيرســاخت ضعيف و فقر دست و پنجه نرم مي کند و بنابراين انگيزه 
دارد که شــيرهاي نفت خود را باز نگه دارد. طبق اعالم آژانس بين 
المللــي انرژي، بيش از 90 درصد درآمد دولت عراق از نفت اســت. 
صنعــت نفت عراق از زمان تهاجم آمريکا به عراق در ســال 200۳، 
موفق ترين تحول را در ميان صنايع اين کشــور داشته است و توليد 
نفت عراق در اکتبر به رکورد ۴.۷6 ميليون بشکه در روز رسيد. توليد 
فزاينده اين کشــور و ليبي، در افزايش عرضه جهاني در پاييز امسال 
نقش داشت. مقامات عراقي اخيرا برآورد کرده اند که به ۱00 ميليارد 
دالر براي تامين بودجه بازســازي کشور و زيرساخت آن نياز دارند و 
نفت براي تامين اين بودجه منبع حياتي مانده اســت. ثامر غضبان، 
وزير نفت عراق در اواخر اکتبر اعالم کرد: توليد بيشــتر نفت، اولويت 
اصلي اين کشور است. شرکت ملي نفت بصره اعالم کرده که قصد 
دارد توليدش را از ۳.2 ميليون بشکه در روز فعلي به ۵ ميليون بشکه 

در روز در هفت سال آينده افزايش دهد.
بر اين اســاس، بعيد نيســت که بنيان هاي اوپک بــر اثر اين 
آشــفتگي ها از هم فرو بپاشــد. البته هر چند روس ها و ســعودي ها 
درآســتانه نشست ۱۷۵ اوپک اعالم کردند که از توليد خويش خواهند 
کاســت اما همين دو کشــور متهمان اصلي کاهش قيمت نفت از 86 
دالر به 60 دالر کنوني هســتند، چه اينکه اگر به تصميمات اوپک که 
بر مبنــاي عرضه و تقاضا طرح ريزي گرديده بــود، عمل مي کردند، 
قيمت نفت نه تنها ريزش نمي کرد که احتمال افزايش بيشــتر قيمت 
هم مي رفت نافرماني در اوپک اينچنين »مد« نمي شــد. اين دو کشور 
در چند ماه اخير باالتريــن ميزان توليد نفت تاريخ خود را ثبت کردند 
تا بدين سان به عنوان ترمزي کشنده، مانع افزايش قيمت نفت شوند. 
بر اين اســاس، کشورهاي عضو اوپک با آنکه قريب به دوسوم ذخاير 
نفتي جهان را در اختيار دارند، اما يکجانبه گرايي روس ها و سعودي ها 
در »اوپک پالس«، اين سازمان را در موقعيت ضعف قرار داده است. با 
اين تفاسير، اينک اوپک ديگر نخواهد توانست از منافع اعضاي خود به 
خوبي محافظت نمايد. اين سازمان در آستانه ۵9 سالگي اش در آستانه 
زوال و اضمحالل قرار گرفته اســت. اين سازمان در برهه حاضر حتي 
نمي تواند از منافع کشــورمان به عنوان يکي از بنيانگذاران اوپک دفاع 
نمايد، منافعي که به واسطه تحريم هاي نفتي اياالت متحده امريکا به 
مخاطره افتاده است. ۱2 سپتامبر ۱960 کشورهاي صادرکننده نفت با 
هدف محافظت از منافع خود اقدام به تأسيس سازمان واحدي موافقت 
کردند که به اختصار »اوپک« ناميده شد. اين توافق در پايان مذاکرات 
نمايندگان اين کشورها در بغداد حاصل شد. هدف اصلي اين سازمان، 
آنچنان که در اساســنامه بيان شــده، به اين شرح است: »هماهنگي 
و يکپارچه ســازي سياست هاي نفت کشورهاي عضو و تعيين بهترين 
راه براي تأمين منافع جمعي يا فردي آنها، طراحي شــيوه هايي براي 
تضمين ثبــات قيمت نفت در بازار نفت بين المللــي به منظور از بين 
بردن نوسانات مضر و غير ضروري؛ عنايت و توجه ويژه به کشورهاي 
توليدکننده نفت و توجه خاص بــه ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت 
براي کشورهاي توليدکننده نفت؛ تأمين نفت کشورهاي مصرف کننده 
به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و هميشــگي؛ و بازده مناســب و 
منصفانه براي آنهايي که در صنعت نفت سرمايه گذاري مي کنند«. حال 
سوال اين است؛ آيا اهداف اوپک کنوني با اهدافي که اين سازمان در 
۱960 براي خود ترسيم کرده است، همخواني دارد؟!اما با اين اوصاف، 
نگارنده همچنان معتقد است که اوپک زنده است و همچنان مي توان 
به اثرگذاري تصميمات آتي اين ســازمان بزرگ نفتي اعتماد داشــت 
اما به شــرطي که ۱-اعضاي بزرگتر اوپک در تعامل جدي با اعضاي 
کوچکتر قرار بگيرند 2-اوپک پــالس در تعارض با منافع اوپک قرار 
نداشته باشد و ۳- هيچ دستور خارجي از بيرون به اوپک تحميل نشود.

احمد مددی

معاون اول رئيس جمهوري:

سياست دولت کاهش اتکا به درآمد هاي نفتي است
معــاون اول رئيــس جمهــوري يکي از 
سياســت هاي دولت را در مقطع فعلي، کاهش اتکا و 
وابســتگي به درآمدهاي نفتي عنوان کرد و گفت: بعيد 
مي دانم سهم درآمدهاي نفت در بودجه سال ۹۸ از ۲۵ 

درصد بيشتر باشد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقــل از پايگاه 
اطالع رســاني معاون اول رئيس جمهوري، اســحاق 
جهانگيري، روز سه شنبه، ۱۳ آذرماه در بيست وپنجمين 
همايش ملي بيمه و توسعه، بر اهميت اقتدار کشور در 
همه زمينه ها در منطقه پر آشوب خاورميانه اشاره کرد 
و گفــت: اگر امروز اقتدار ايــران در منطقه به چالش 
کشيده شود، قطعا منطقه مهم خاورميانه و خليج فارس 
دچار بحران و آشــوب خواهد شــد و اين موضوعي 
نيســت که دنيا بتواند از کنار آن به سادگي عبور کند، 
زيرا حضور ايراني مقتــدر در منطقه مي تواند کمکي 
بزرگ و جدي به ثبات و امنيت منطقه باشــد.وي با 
تبيين سياســت هاي دولت تدبير و اميد در سال هاي 
گذشــته افزود: دولــت تالش کرد فضــاي اقتصاد 

کشور را به ســمت ثبات، تعامل با دنيا و جذب منابع 
خارجي حرکت دهد، اما آمريکايي ها و کشورهايي که 
با ملت ايران دشــمني دارند تالش کردند در مقطعي 
که ايران با ســرعت به سمت توسعه در حرکت بود، 
چوب الي چرخ اقتصاد کشور بگذارند. جهانگيري با 
اشــاره به اين که امريکا در تحريم ها عليه ملت ايران 
بخش هاي مهم کشور را هدف قرار داده است، عنوان 
کرد: فروش نفت، جابه جايي پول و حمل ونقل کاال از 
بخش هايي است که امريکا در تحريم ها بر آن تمرکز 
کرده و ما نيز در مقابل روي همين نقاط ايســتادگي 
کرده ايم تا شــرايط را به خوبي پيش ببريم.وي افزود: 
يکي از سياست هاي دولت در مقطع فعلي کاهش اتکا 
و وابســتگي به درآمدهاي نفت اســت. دولت بودجه 
سال 98 کشور را به موقع تصويب کرده و به مجلس 
شوراي اســالمي ارائه مي دهد تا اين پيام را به داخل 
کشور و خارج برساند که دولت قادر است بودجه را با 
درآمدهاي مطمئن و هزينه هاي قابل قبول در زمان 

مقرر تنظيم کند.

اليحه بودجه سال 1398 کل کشور در هيئت دولت 
تصويب شد

جلسه فوق العاده هيئت وزيران صبح و 
بعدازظهر يکشــنبه )۱۱ آذرماه( با موضوع بررسي 
اليحه بودجه ســال ۱۳۹۸ کل کشور تشکيل شد 
که در پايان، اليحه بودجه ســال آينده به تصويب 

هيئت وزيران رسيد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از پايگاه 
اطالع رساني دولت، در اين جلسات، تبصره هاي 
پيشــنهادي ارقام کالن و ويژگي هاي بودجه 
مورد بحــث و تبادل نظر اعضــا قرار گرفت 
و اليحه بودجه ســال ۱۳98 کل کشــور به 
تصويب رســيد.بر اساس اين گزارش، يکي از 
مباحث کليدي اليحه بودجه سال آينده، تعيين 
قيمــت حامل هاي انــرژي و همچنين ميزان 
فروش نفت اســت.بهروز نعمتي، ســخنگوي 
هيئت رئيسه مجلس شــوراي اسالمي چندي 
پيــش عنوان کرد: صادرات نفت خام ايران در 
بودجه ســال آينده بيش از يک ميليون بشکه 

در روز پيش بيني مي شود.
دالر ۵۷۰۰ توماني و نفت ۵۴ دالري براي 

بودجه ۹۸
ســخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اســالمي گفت: احتمااًل قيمت دالر در بودجه 
ســال آينده حدود ۵۷00 تومان درنظر گرفته 
شــود. بهروز نعمتي دربــاره تصويب کليات 
اليحه بودجه سال آينده افزود: دولت بر اساس 
مــاده ۱82 آيين نامه داخلي مجلس شــوراي 
اســالمي تا پانزدهم آذر مهلت ارائه بودجه به 
مجلس را دارد و منتظر آن هستيم. سخنگوي 
هئيت رئيسه مجلس شــوراي اسالمي افزود: 
بر اســاس شــنيده ها، دولت در اليحه بودجه 
ســال آينــده قيمــت ۵۴ دالر را بــراي هر 
بشــکه نفت در نظــر گرفته اســت و پيش 
 بيني مي شــود روزانه يک ميليون بشکه نفت 

بفروشيم.

زمينه هاي همکاري مؤسسه مطالعات بين المللي 
انرژي و شرکت متن بررسي شد

توسعه  و  مهندسي  مديرعامل شرکت 
نفت )متن( بر لزوم تقويت ارتباط و تعامل بين اين 
شرکت و مؤسســه مطالعات بين المللي انرژي در 

حوزه هاي آموزشي و پژوهشي تأکيد کرد.
تورج دهقاني در نشستي که به منظور بررسي 
زمينه هاي همکاري مشــترک بين اين شرکت و 
مؤسســه مطالعات بين المللي انرژي برگزار شد، 
گفت: ارتباط و تعامل بين اين دو مجموعه بايد از 
طريق برگزاري نشســت هاي دوجانبه و مشترک 
افزايش يابد، تا از اين طريق ضمن پاســخگويي 
به اولويت ها و نيازهاي آموزشــي و پژوهشــي 
موجود، شاهد پيشــرفت در زمينه هاي تخصصي 
و فني در اين شرکت باشيم.وي همچنين ضمن 
تشــريح نيازهاي آموزشــي و پژوهشي شرکت 
مهندسي و توســعه نفت، ابراز اميدواري کرد که 
در ســايه همکاري مشــترک و اثربخش، زمينه 
الزم براي رفــع نيازها و تقاضاهــاي موجود از 

طريــق توانمندي ها و ظرفيت هاي آموزشــي و 
پژوهشــي مؤسسه ايجاد شــود و همکاري هاي 
مشترک دوجانبه توسعه يابد.در ادامه علي مبيني 
دهکردي، رئيس مؤسســه مطالعــات بين المللي 
انرژي هم اظهــار کرد: دانش يک عامل کليدي 
و دارايي راهبردي براي نوآوري، بهبود و توســعه 
در صنعت نفت و گاز اســت.وي نيز بر توســعه 
همکاري هاي مشــترک بين مؤسســه مطالعات 
بين المللي انرژي و شــرکت مهندســي و توسعه 
نفــت تأکيد کرد و از  آن به عنــوان عاملي مؤثر 
و تعيين کننده در بهبــود عملکردهاي جاري نام 
برد.به گفته مبيني، مؤسســه مطالعات بين المللي 
انرژي با توجه به برخورداري از ظرفيت هاي قابل 
توجه مي تواند پاســخگوي نيازهاي در حال رشد 
شــرکت مهندسي توسعه نفت در حوزه »آموزش 
و بهســازي نيــروي انســاني« و »مطالعات و 

پژوهش هاي کاربردي« باشد.

مديرعامل شرکت نفت ايرانول اعالم کرد:

رکوردشکني ايرانول در فروش و افزايش سهم بازار روغن موتور
ايرانول  نفت  شرکت  مديرعامل 
اين  در آستانه شانزدهمين ســال تاسيس 
شرکت از رکوردشــکني ايرانول در فروش 

و افزايش سهم بازار روغن موتور خبر داد.
به گزارش روابــط عمومي و تبليغات 
شــرکت نفــت ايرانول، مهندس عيســي 
اســحاقي در جلسه شــوراي مديران اين 
شــرکت و در آســتانه شــانزدهمين سال 
تاسيس شرکت نفت ايرانول )۱۱ آذر( گفت: 
خوشــبختانه ايرانول روند رشــد و توسعه 
خوبــي دارد و اکنون در ۵ ســال مديريت 
در اين شــرکت رکــورد توليــد، فروش، 
صادرات ، سود و افزايش سهم بازار روغن 
موتــور را از اول تاســيس ايرانول تاکنون 
شکســته ايم.وي افزود: فروش روغن هاي 
موتــوري و صنعتي ايرانول از ۱۱0 ميليون 
ليتر ســال 9۴ به حــدود ۱60 ميليون ليتر 
در ســال گذشته رسيده است و باعث شده 
خام فروشي بيس اويل )روغن پايه( از ۱۴0 

هزار تن سال 9۴ به حدود 20 هزار تن در 
هشت ماهه امسال کاهش يابد که اين امر 
موجب شده سهم بازار روغن موتور ايرانول 
براساس گزارش هاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از ۱9 درصد سال 9۳ به حدود 2۷ 
درصد در پايان سال 96 و حدود ۳0 درصد 
در ســال جاري افزايــش يابد.وي تصريح 
کــرد: ايرانــول تاکنون حــدود ۴0 درصد 
افزايش فروش روغن موتور نسبت به سال 
گذشته داشته است و در کل فروش شرکت 
نسبت به سال گذشته با رشد 6۵ درصدي 
مواجه و تا ۱0 آذر فروش مبلغي ايرانول نيز 
از ميزان سال هاي گذشته بيشتر بوده است. 
مهندس اســحاقي تاکيد کــرد: به منظور 
تحقق استراتژي شرکت و با هدف خدمت 
به مردم در ســال جــاري افزايش فروش 
روغن موتور را در دســتور کار قرار داديم 
و بــا افزايش ۴0 درصــدي فروش روغن 
موتور ســود شرکت در شش ماهه نخست 

سال جاري با حدود 6۵ درصد رشد نسبت 
به ســال گذشــته مواجه بوده است. وي 
گفت: همه کارها در شــرکت نفت ايرانول 

بر اســاس اســتراتژي تدوين شده ۱۴0۴ 
پيش مــي رود و با اجراي اين اســتراتژي 
بايد در ســال ۱۴00 به شــرکتي پيشــرو 
در داخل تبديل شــويم و در ســال ۱۴0۴ 
خام فروشــي را به حداقل برســانيم. وي 
تصريح کرد: در سال جاري چهار محصول 
جديد با باالترين ســطح کيفــي روز دنيا 
به بازار عرضه کرديم که اســتقبال خوبي 
شــد و عرضه محصوالت جديد براساس 
اســتراتژي شــرکت در دســتور کار قرار 
افزود: توليد روغن  دارد. مهندس اسحاقي 
دريايي و روغن مشترک ايرانول و پتروناس 
نيز از کارهاي مهمي بود که خوشبختانه به 
بــازار عرضه کرديم و مورد اســتقبال قرار 
گرفت. مديرعامل شــرکت نفــت ايرانول 
گفت: بر اساس استراتژي تدوين شده ۱0 
پروژه مهم شرکت از سال 9۵ تا ۱۴00 بايد 
اجرا شود که از اين تعداد پروژه هاي پايانه 
صادراتي ايرانول بــا ظرفيت 2۵ هزار تن 

در بندر ماهشهر، راه اندازي برج خنک کننده 
پااليشگاه آبادان، راه اندازي خط ريلي حمل 
محصوالت از تهران به ماهشهر انجام شده 
اســت و يوتيليتي پااليشگاه هاي تهران و 
آبــادان و فاز يک خط موم گيري و فاز دوم 
توليد اکسترکت ســبز و احداث ساختمان 
مرکزي ايرانول از پروژه هايي هســتند که 
تا ۱۴00 به بهره برداري خواهند رســيد و 
برنامه زمان بندي آنها مشخص شده است.

مهندس عيسي اسحاقي: 

خوشبختانه ايرانول روند رشد و 

توسعه خوبي دارد و اکنون در 5 سال 

مديريت در اين شرکت رکورد توليد، 

فروش، صادرات ، سود و افزايش سهم 

بازار روغن موتور را از اول تاسيس 

ايرانول تاکنون شکسته ايم
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تحلیل پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران3
گفتمان

یادداشت وزير نفت در جمع فرماندهان پايگاه هاي بسيج وزارت نفت تاکيد کرد:

بخش نفت، گاز و پتروشيمي در خط مقدم جبهه نبرد با دشمن 
بيژن زنگنــه بخش نفت، 
گاز و پتروشيمي را خط مقدم جبهه نبرد 
با دشــمن خواند و براي گذر از شرايط 
تحريم، بر اميدآفريني، ايثار و فداکاري، 
پرهيز از اسراف، مبارزه با فساد، تالش 
حداکثــري دولت براي کاهش فشــار 
معاش بر مردم و صبر و پايداري تاکيد 

کرد.
وزير نفــت، روز دوشــنبه، ۱2 
آذرماه در نوزدهمين نشست تخصصي 
فرماندهان پايگاه هاي بســيج وزارت 
نفت، ســالروز تشــکيل بسيج )پنجم 
آذر( را تبريــک گفــت و بــا درود به 
شهداي  اســالم،  شهداي  پاک  روان 
جنگ تحميلي، شــهداي صنعت نفت 
و به ويژه شهيد تندگويان و آرزوي شفا 
و صبر براي جانبازان جنگ تحميلي، 
به شــرايط ويژه حاکم بر کشور اشاره 
کرد و گفت: امروز بــه معناي واقعي 
در يک جنگ ســرد به سر مي بريم.
وي با اشــاره به وعده الهي در قرآن 
مبنــي بر اين که اگر به شــما در نبرد 
گزندي رسد، به طرف مقابل هم گزند 
داد: شرايط  ادامه  مشابهي مي رســد، 
فعلي، شــرايط سختي اســت و گذر 
از اين شــرايط، بــه اقدام هاي ويژه  و 
همچنين فداکاري و ازخودگذشــتگي 
نيــاز دارد.زنگنه گفت: هدف آمريکا و 
متحدان منطقه اي آن، اين اســت که 
از طريق اعمال فشــار و کمبودهاي 
اقتصادي، در آستانه چهلمين سالگرد 
انقالب اسالمي، بگويند ما به بن بست 

رسيده ايم.

جاي هيچ گونه کوتاهي نيست
وي بــا تاکيــد بر اين کــه بايد 
هوشيار باشيم و با تمام توان و قدرت 
ايســتادگي کنيم، يادآور شــد: جاي 
هيچ گونه کوتاهي نيست، زيرا اگر يک 
لحظه کوتاهــي کنيم، تمام زحمات و 
خون هايي که براي اســالم و انقالب 
به زمين ريخته شده هدر خواهد رفت.
زنگنه بيشترين مســئوليت را متوجه 
نيروهاي انقالبي دانســت و گفت: ما 
به عنوان نيروهاي انقالب و کارمندان 
دولت، وظيفه قانوني و شــرعي داريم 
که فشــار معاش را بر مردم کم کنيم؛ 
ايــن مهم ترين کاري اســت که بايد 
انجام دهيم و دولت در اين زمينه همه 
تالش خود را به کار بســته اســت.به 
گفته وي، اکنون بيشترين فشاري که 
بر کشــور وارد مي شود، در اين زمينه 
است که نتوانيم نفت، گاز، فرآورده هاي 
نفتي و محصوالت پتروشيمي را صادر 
کنيم، زيرا مي دانند از طرفي توليدات 
مــا بيش از نياز داخلي اســت و براي 
درآمدزايي بايد نســبت بــه صادرات 

اقدام کنيــم و از طــرف ديگر براي 
تامين برخــي نيازها به ارز نياز داريم.
زنگنه با بيان اين که امروز، بخش نفت، 
گاز و پتروشــيمي در خط مقدم جنگ 
ســرد اســت، ادامه داد: در جنگ هر 
روز شــهيد و مجروح مي آيد؛ عواطف 
و احساســات و روحيــه وطن خواهي 
و دينداري تحريک مي شــود، اما در 
جنگ ســرد اينطور نيســت. صداي 
شليک و بمبي نمي آيد، اما بدتر از آن 

به کشور فشار وارد مي کنند.
ايران در سنگين ترين محاصره 

اقتصادي
زنگنه از شرايط فعلي به عنوان 
عليه  اقتصادي  محاصره  سنگين ترين 
ايــران نام برد و افــزود: امروز جمعي 
از همکاران شما بدون سروصدا تمام 
تالش خود را به کار بسته اند تا توليد و 
صادرات نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي 
و محصوالت پتروشــيمي را زنده نگه 
دارند. بايد هم بدون سروصدا کار کنيم، 
زيرا بارها گفته ام هر اطالعاتي در اين 
زمينه بدهيم به دشمن کمک کرده ايم 
و آنها متوجه مي شــوند که چه در سر 
داريــم؛ همانگونه که هيچ فرمانده اي 
در جنگ، زمان و مســير و ســاعت 
حمله را اعــالم نمي کرد.وزير نفت در 
ادامه، به رويکردهاي اولويت دار دولت 
در شرايط فعلي اشــاره کرد و گفت: 
زماني که صادرات کم مي شود، درآمد 
هــم کاهش مي يابد و بــه دنبال آن، 
بنابراين  مي شود.  محدود  کاال  عرضه 
رويکرد مهم دولــت، تامين نيازهاي 
اصلي مــردم در حوزه هاي مربوط به 
خــورد و خــوراک و دارو و تجهيزات 
پزشــکي اســت؛ همچنين مواد مورد 
نيــاز کارخانه هاي اصلــي بايد تامين 
شــود تا اين کارخانه ها به فعاليت شان 
ادامه دهند.زنگنه تاکيد کرد: فراموش 
نکنيم که جنگ است. جنگ کشته و 
زخمي دارد؛ جنگ مشکالت دارد؛ بايد 
تحمل داشت و صبر پيشه کرد. االن 
بيش از هر زمان ديگري، همکارانم را 
به شکيبايي توصيه مي کنم. بايد مردم 
را نيــز به صبر و پايــداري و مقاومت 
اميدآفريني  بر  نفت  کنيم.وزير  توصيه 
نيز تاکيد کرد و گفــت: عده اي تمام 
تيره  آينده اي  اســت  اين  تالش شان 
و تاريک براي مردم ترســيم کنند و 
نابود مي شــويم. اصال چنين  بگويند 
چيزي نيســت. همانطور که در قرآن 
آمــده که »يا أَيَهــا الَِّذيــَن آَمُنوا إِن 
َ ينُصْرُکْم َو يَثبِّْت أَْقَداَمُکْم«  تَنُصُروا اللَّ
و در جاي ديگري آمده »إِن ينُصْرُکُم 

ُ َفاَل َغالَِب لَُکْم« يعني اگر خدا شما  اللَّ
را ياري کند، هيچ کس بر شــما غلبه 
نخواهد کرد. پس بايد تالش کنيم و 
بدانيم خدا پيروانش را ياري مي دهد.

فساد را نگوييد؛ فرياد بزنيد
زنگنه به اين واقعيت هم اشاره 
کرد که در شرايط فعلي، همانطور که 
هميشــه در طول تاريخ بوده اســت، 
برخي در تالشند از اين وضعيت براي 
ثروت انــدوزي خود اســتفاده کنند و 
ســعي مي کنند ببرند و بخورند و بار 
خودشان را ببندند. بخشي از اين ها را 
مي توان با نظارت هاي رســمي کنترل 
کرد کــه دولت هم انجــام مي دهد. 
وي ادامه داد: امــروز بايد بدون هيچ 
چشم داشــتي کار کنيم؛ اميرالمومنين 
در وصف ابوذر جمله اي دارد که خيلي 
آموزنده است با اين مضمون که »خدا 
رحمت کند ابوذر را که بســيار ياري 
مي رســاند و کم برمي داشت«؛ امروز 
ما هــم بايد اينگونه باشــيم. نگوييم 
چرا ما هم مثل بقيــه که برمي دارند 
و مي روند، نباشــيم؟ نگوييم چرا ما از 
بقيه عقب بمانيم؟ ما بايد کار درست 
را انجام دهيم. مــا نيروهاي انقالبي 
هســتيم؛ مــا مدعي هســتيم فرزند 
انقالبيم. پس بايد بسيار خير برسانيم 
و کم برداشــت کنيــم و بايد بيش از 
هــر زمان ديگري، نمــاد فداکاري و 
الگو باشــيم. انتظار مردم هم همين 
اســت.وزير نفت به موضوع فساد هم 
اشــاره کرد و گفت: همانطور که قبال 
هم بارها تاکيد کرده ام، در مقابل فساد 
که همانند خوره و موريانه براي بدنه 
جامعه است، نبايد کوتاه امد؛ حال اين 
فساد از جانب هر که مي خواهد باشد. 
نمي گويم اگر از فسادي خبردار شديد 
به من بگوييــد؛ مي گويم آن را فرياد 
بزنيد. بايد با فاسد برخورد کرد و اين 
حساسيت در شــرايط فعلي که مردم 
هســتند،  زندگي  حداقل هاي  گرفتار 
تاکيد کرد:  باشــد.وي  بايد  دوچندان 
اين که يک عده دنبال پر کردن جيب 
خودشان هستند، نه شرعي است و نه 

انقالبي.
حضور خانم ها را جدي تر بگيريد

زنگنــه در صحبت هاي خود، بر 
لــزوم جوانگرايــي در صنعت نفت و 
تاکيد  بانوان  توجه بيشــتر به حضور 
کرد و گفــت: در جايــي خواندم که 
پيامبــر اکرم )ص( در آخرين لحظات 
زندگي شــان گفته اند که نمي دانم آيا 
رســالتم را در مورد زنــان و بردگان 
به طور کامل انجام داده ام يا نه. ايشان 

درباره زنان و بردگان فرموده اند چون 
آن زمــان اين دو دســته تحت ظلم 
بوده انــد. در حــال حاضــر به برکت 
عظيمي در  اســالمي تحول  جمهوري 
حوزه زنان ايجاد شده است، اما هنوز 
شاهديم که در برخي سازمان ها هيچ 
مدير زني وجود ندارد. به طور مثال در 
شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 
يک مدير خانم هم نداريم. بايد به اين 
فرآيند کمک کنيم،  زيرا حضور بانوان 
به مبارزه بيشــتر با فســاد هم کمک 
مي کند.وي گفت: آينده روشن است و 
مطمئن هستم به کوري چشم منافقان 
و دشــمنان منطقه اي که نمي خواهند 
موفقيت  هاي ما را ببينند، با سرافرازي 
و سخت کوشــي و ايســتادگي از اين 

شرايط عبور مي کنيم. 
مهمترين فعاليت هاي بسيج وزارت 

نفت تشريح شد
مرکز  فرمانده  در همين حــال، 
بســيج وزارت نفــت بــه مهم ترين 
فعاليت هــاي پايگاه هاي بســيج اين 
وزارتخانه اشــاره کرد و گفت: کشور 
در حال نبرد در جبهه اقتصادي است 
کــه با اعتالي کلمه بســيج و روحيه 
و تفکــر ايثارگري، مي تــوان از اين 
گذرگاه ســخت عبور کرد. محمدعلي 
فالح مهرجردي، در نوزدهمين نشست 
تخصصي فرماندهان پايگاه هاي بسيج 
وزارت نفــت افزود: بســيج يک واژه 
اعتقادي اســت و به گروه و تشــکل 
خاصي تعلق نــدارد و عزيزاني که در 
اين عرصه فعاليت مي کنند در ســايه 
تعامل بــا مديران اجرايــي مي توانند 
تاثيرگذار باشــند.وي بــا بيان اين که 
پايگاه هاي بســيج صنعت نفت در دو 
فعاليت  تخصصــي  عمومــي و  حوزه 
دارند، اظهار کــرد: بيش از 90 درصد 
برنامه هاي پايگاه هاي بســيج وزارت 
نفت عملياتي و اجرايي شــده اســت 
کــه بارزتريــن شــاخصه تحقق آن، 
تعامل ميان همکاران بسيجي با بدنه 
مديريــت وزارت نفت اســت.فرمانده 
مرکز بســيج وزارت نفت، وزارت نفت 
را پرچمدار اقتصاد کشــور عنوان کرد 
و افــزود: امروز کشــور در يک جنگ 
نابرابــر اقتصادي اســت و همکاران 
بســيجي ما با اعتقاد به اعتالي کلمه 
بســيج، بايد در اين مســير ثابت قدم 
باشــند و بدانند که وعده خدا نصرت 
اســت.فالح  در ادامه به موضوع جذب 
و سازماندهي پايگاه هاي بسيج وزارت 
نفت اشــاره کرد و گفت: پايگاه هاي 
فعال در شــهر تهران ۷ حوزه است و 

در شهرســتان ها ۵ حوزه فعاليت دارند 
و همچنيــن 9 کانون تخصصي نيز در 
کنار اين پايگاه ها به فعاليت مشغولند. 
به گفته وي، بالــغ بر ۷0 هزار نيروي 
فعــال بســيجي در وزارت نفــت در 
حوزه هاي مختلف فعالند.فالح در ادامه 
قرض الحســنه  صندوق  اقدام هاي  به 
بســيجيان و ايثارگران وزارت نفت و 
ميزان تســهيالت اعطا شده از سوي 
اين صندوق اشــاره کرد و افزود: اين 
صندوق در سال ۷8 رسما فعاليت خود 
را آغاز کرد که هم اکنون بالغ بر ۱۱0 
هزار نفر عضو دارد. پرداخت تسهيالت 
نيرو و  قرض الحســنه بدون صــرف 
هزينه تشــکيالتي و تنهــا از طريق 
وزارت  حقوقــي  نرم افزاري  ســامانه 
مرکز  مي شــود.فرمانده  انجــام  نفت 
بسيج وزارت نفت، به فعاليت معاونتي 
تحت عنوان معاونت توانمندســازي و 
پايلوت  به صورت  که  محروميت زدايي 
در وزارت نفت شکل گرفته است اشاره 
کرد و گفت: هدف اصلي اين معاونت، 
حمايت از نيازمندان است که نخستين 
اقــدام آن کمــک بــه زلزلــه زدگان 
کرمانشــاه بــود و حمايت هاي خوبي 
در اين زمينه انجام شــد.وي افزود: به 
لطف مقام عالي وزارت، ستاد بازسازي 
عتبات عاليات شکل گرفت که يکي از 
مهم ترين محورهاي کاري آن برپايي 
ستاد اربعين بود؛ امسال با برپايي حدود 
6 موکب در داخل مرزهاي کشــور و 
همچنين استقرار درمانگاه هاي وزارت 
نفت در شهر نجف و کربال، توانستيم 

مراسم باشــکوه اربعين را به سمت و 
سويي هدايت کنيم که همکاران بسيج 
طالب آن بودند.فرمانده مرکز بســيج 
وزارت نفت با بيان اين که امســال بالغ 
بر ۴ هزار و 800 نفر در سامانه اربعين 
ثبت نام کردند، گفــت: اگر بتوانيم به 
هر ميزان روحيه فداکاري و ايثارگري 
را در همکاران بسيجي خالصانه تقويت 
کنيــم قطعا در محيــط کار آثار آن را 
موضوع  به  همچنين  ديد.وي  خواهيم 
شــکل گيري کانون هاي مهندسي در 
بدنه وزارت نفت اشــاره و اظهار کرد: 
شــکل گيري اين کانون هــا مي تواند 
در وزارت نفــت موثر باشــد. بحث ما 
موازي کاري نيســت و بسيج به عنوان 
چرخ دنده هاي سيســتم عمل مي کند 
و مي توانــد امــور را تســهيل کند نه 
اين که چوب الي چرخ بگذارد يا ســد 
ايجاد کند.فالح ادامه داد: ما معتقديم 
هــر جايي که کار زمين مانده بســيج 
مي تواند وارد شــود و در سايه تعامل 
 با مديريــت کالن کارهــا را اجرايي 

کند. 

ضرورت وجود چشم انداز بلند مدت در عرضه نفت در بورس
محمد شيريجيان
کارشناس مديريت قراردادهاي نفت و گاز

کارشناســان معتقدند بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صادرات نفت و طراحي 
شــبکه مالي مناسب با توجه به شرايط تحريم ها، نياز به اطمينان نسبت به تداوم عرضه نفت 

در بورس دارد.
درباره شــرايط شکل گيري بورس نفت در ايران بايســتي گفت: تمام بورس هاي دنيا 
که امروزه حجم تبادل مالي بااليي دارند از جمله بورس هاي نايمکس که بورس دبي شــعبه 
اي از آن به شــمار مي رود و همچنين ســاير بورس هايي که نفت خام را به صورت فيزيکي 
يا کاغذي خريد و فروش مي کنند، در يک فرايند بلند مدت ايجاد شــدند و کار يک ســال و 
دو ســال نبوده است. اين بورس ها هم نوساناتي را پشــت سر گذاشته اند براي مثال در يک 
مقطع حجم معامالتي که داشــته اند کم بوده و به تدريج بيشــتر شده است. همچنين شکل 
معامالت در ابتدا آنجا به صورت فيزيکي بوده و سپس معامله کاغذي بر سر نفت خام شکل 
گرفته اســت. بنابراين اين مســاله که برخي عنوان مي کنند آنچه در ايران آغاز به کار کرده، 
اســمش بورس نيست و بورس هاي دنيا کاغذي هستند، درســت نيست. در واقع ما دو نوع 
بــورس داريم: فيزيکي و کاغذي که همــان بورس هاي کاغذي هم يک پيش زمينه عرضه 
فيزيکي داشــته اند. پس در ابتدا بايد يک تعريف درست از بورس داشته باشيم و بعد قائل به 
اين باشــيم که بورس هاي فعلي دنيا با حجم معامالت باال، در يک بازه زماني يک يا دوساله 
به اين مرحله نرسيدند. بلکه براي رسيدن به اين نقطه زمان گذاشته شده، قوانين زيرساختي 
تعريف شده و الزاماتي براي پايداري آن در سيستم هاي قانون گذاري آن کشورها به تصويب 
رســيده است. در همين راستا الزم است قوانيني براي وجود بلند مدت اين نهاد تصويب شود 
که در ايران، مجلس شوراي اسالمي مي تواند به اين حوزه ورود کند، اين قوانين بايد به مرور 
محک بخورند و اصالح شــوند. نکته ديگر آنکه مخاطبين اين نهاد بايد نســبت به پايداري 

آن اطمينان پيدا کنند.
ضرورت ثبات عرضه نفت در بورس براي ايجاد هاب نفتي منطقه

مخاطبين اين بازار چه کساني هستند؟ اولين مخاطب سازمان بورس است. اين سازمان 
براي ورود به ايجاد زيرســاخت ها، فراهم کردن امکانات سخت افزاري و نرم افزاري، نياز به 
اين دارد که نســبت به چشــم انداز بلند مدت بورس نفت مطمئن شود. بنابراين متولي اين 
بازار ســرمايه، تنها در صورت وجود اطمينان خاطر شروع به ايجاد و طراحي الزامات قانوني، 
نرم افزار و ســخت افزار مي کند. همچنين فعالين اين بازار يعني طرف عرضه کننده و طرف 
متقاضي هم بايد نسبت به بازار مطمئن باشند. فعال شرکت ملي نفت، به عنوان طرف عرضه 
کننــده انحصار اين حوزه را در اختيار دارد. اما اميدواريم بورس نفت ما تبديل به هابي شــود 
که عرضه کنندهاي ديگري هم پيدا شوند. شايد در بلند مدت کشورهاي منطقه عرضه نفت 
خام خودشــان را از طريق بورس ما انجام دهند، اما بايد براي اين چشــم انداز که ما عرضه 
کنندگان ديگري هم خواهيم داشت، الزم است نگاه بلند مدتي وجود داشته باشد. وجود ثبات 
دراز مــدت، امکان ورود عرضه کنندگان ديگر را فراهم مي کند. از طرفي خريداران داخلي و 
خارجي هم بايد نســبت به تامين نفتشان از اين بازار مطمئن باشند. با توجه به اينکه خريدار 
مي خواهــد قــراردادي با تقاضاي نهايي پيدا کند که براي مثال به مدت ده  ســال نفت خام 
موردنياز مشــتري اش را از بورس نفت ايران بخرد، بايد نســبت به آينده اين بورس اطمينان 
يابد. زيرا پااليشگاه هايي که نفت شان قرار است از ايران تامين شود بايد زيرساخت هاي شان 
متناســب با ويژگي نفت ايران طراحي شــود. پس براي اينکه اساســا خريدار بتواند در بازار 
جهاني حضور طوالني داشــته باشــد بايد از تداوم عرضه نفت در بورس اطمينان خاطر پيدا 
کند. عالوه بر اين، خود خريدار براي اينکه بيايد در اين حوزه ســرمايه گذاري کند و شــبکه 
مالي با توجه به شرايط تحريمي ايران طراحي کند، نياز به اطمينان مذکور دارد. براين اساس 
کسي که مي خواهد شــبکه مالي يا تجاري در بازار بين المللي بيابد و دنبال زيرساخت هايي 
براي حمل و نقل، بارگيري، ذخيره سازي و حمل نفت به بازارهاي هدف است، الزم دارد که 
به بورس نگاه بلند مدتي وجود داشــته باشد. در اين ميان، خريدار خارجي هم براي تضمين 
تهيه نفتش از بازار بورس ايران بايد مطمئن شــود که شرايط تحويل و تسويه بورس کشور 
ما جذاب اســت. مضاف بر اين ها، مصرف کننده نهايي به عنوان يک بازيگر غيرمستقيم که 
مي تواند پااليشــگاهي در آمريکاي جنوبي، اروپا يا آفريقا باشد، بايد نسبت به جريان دريافت 
نفت از بورس ايران مطمئن باشــد. پس براي اينکه ما در بــازار بورس نفتمان تعدد خريدار 

داشته باشيم، بايد هم بورس و هم سازوکارهايش يک ثبات بلند مدت داشته باشند.
شفافيت موجود براي نهادهاي نظارتي

درباره بحث ارزان فروشــي و ايجاد فساد از طريق فروش نفت در بورس که رسانه هاي 
خارجي به آن پرداخته اند بايســتي گفت: براي پاســخ به اين مساله در ابتدا الزم است بدانيم 
شرايط کشــور چگونه است. ما بايد در مسيرهاي فروش که مي تواند بورس، امور بين الملل 
شــرکت ملي نفت و يا راه هاي ديگر باشد با تســاهل و تسامح برخورد کنيم و جذابيت هايي 
بــراي بازار هدف به وجود بياوريم. نکته آنکه فروش نفت از مســيري غير از بورس تاکنون 
باعث ايجاد مشــکالت در نقدپذيري پول شــده اســت. اما با عرضه نفت در بورس يکي از 
مهمترين ضعف ها که بحث نقدپذيري پول است، حل مي شود. به اين صورت که بخش قابل 
توجهي از پول نفت را مي توانيم در همان ابتدا نقد کنيم و براي تســويه مابقي هم ضمانت 
نامه هايي از خريدار بگيريم. ضمن آنکه در فروش غير از روش بورس، امور بين الملل خودش 
هزينه هاي حمل را مي پردازد اما در بورس شــرکت ملــي نفت تعهدي براي پرداخت هزينه 
حمل ندارد و خريدار خود مسئول اين کار است. نکته ديگر اينکه در اطالعيه عرضه مکانيزم 
قيمت گذاري و تعيين قيمت پايه مشــخص شده اســت يعني در يک فرايند رقابت پذيري، 
قيمت تعيين مي شود. همچنين مشخص است که تحويل گيرنده نفت چه کسي است. ضمن 
آنکه بر اســاس ذات بازار، در شــرايط رونق قيمت افزايــش و در زمان رکود قيمت کاهش 

مي يابد. بنابراين نمي شود گفت قيمت به صورت تخفيفي است.
جذابيت بيشتر در گروي مشتري بيشتر

طبيعتا هرچه خريداران بيشــتري پيدا شود و هرچه جذابيت بازار را بيشتر کنيم، شرکت 
ملي نفت در قدرت چانه زني باالتري قرار مي گيرد. از سويي شفافيت اين بازار باعث مي شود 
که خريدارها براي نهادهاي ناظر مشــخص باشند. در حالي که پيدا شدن افرادي مثل بابک 
زنجاني محصول معامله نفت در اتاقي بسته با شرايط، قيمت، تسويه و رانت نامشخصي بود. 
اما اطالعيه عرضه تمام مسائل مثل نحوه تسويه، نحوه تخفيف، قيمت پايه و مکانيزم تعيين 
قيمت نهايي را مشــخص کرده اســت. يک نکته ديگر اينکه بايد توجه داشته باشيم قيمت 
نهايي آن قيمتي نيست که در بورس معامله بر روي آن انجام مي شود. قيمت نهايي در يک 
بازه زماني پنج روزه نســبت به زمان تحويل نهايي مشخص مي گردد. در اين صورت اگر تا 
زمان تحويل، قيمت جهاني افزايش يافت شرکت ملي مي تواند قيمت را باال ببرد و اگر پايين 
رفت خريدار از اين فرصت منتفع مي شود. درباره احتمال شناسايي خريداران در فضاي شفاف 
بورس بايستي اظهار داشت: در بازار بورس هر خريدار يک کد دارد که تنها نهادهاي نظارتي 
مي توانند به اين کد دسترسي داشته باشند. بنابراين نگراني از بابت شناسايي و احتمال تحريم 

خريداران نبايد داشت.

شرايط فعلي سنگين ترين محاصره 

اقتصادي عليه ايران است، امروز 

جمعي از همکاران شما بدون 

سروصدا تمام تالش خود را به کار 

بسته اند تا توليد و صادرات نفت، 

گاز، فرآورده هاي نفتي و محصوالت 

پتروشيمي را زنده نگه دارند

در مقابل فساد که همانند خوره و 

موريانه براي بدنه جامعه است، نبايد 

کوتاه امد؛ حال اين فساد از جانب هر 

که مي خواهد باشد. نمي گويم اگر از 

فسادي خبردار شديد به من بگوييد؛ 

مي گويم آن را فرياد بزنيد

رشد 115 درصدي ايمن سازي خطوط لوله و تاسيسات نفت و گاز آغاجاري
مدير امــور فني شــرکت نفت و گاز 
و ۹۳۵  ايمن ســازي ۳۳۲ هــزار  از  آغاجــاري 
دسي مترمربع از خطوط لوله و تاسيسات فرآيندي 
اين شرکت در نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: 
اين ميزان نســبت به مدت مشــابه پارسال ۱۱۵ 

درصد رشد داشته است.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفــت و گاز آغاجاري، کــوروش محمدي اظهار 
کرد: با تالش کارشناســان اداره بازرسي فني و 
خوردگــي فلزات به منظور بهينه ســازي توليد و 

صيانت از خطوط لوله و تاسيسات فرآيندي بيش 
از ۳۳2 هزار و 9۳۵ دسي متر مربع از خطوط لوله 
و تاسيسات اين شرکت در 6 ماهه نخست امسال 
ايمن سازي شد.وي افزود: در اجراي اين عمليات 
کــه با هدف رفع معايــب و جلوگيري از کاهش 

توليد و آســيب به تاسيســات و خطوط لوله بود، 
بررســي پوشش خطوط لوله زيرزميني با دستگاه 
سي اسکن و اندازه گيري ميزان کاهش ضخامت 
احتمالي و عيوب ساختاري به روش آلتراسونيک 

انجام شد.
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دکتر ايمان شيريان پور تاکيد کرد: 

توجه ويژه شرکت نفت فالت قاره ايران به ايمني و حفظ محيط زيست

بي رغبتي سرمايه گذاران
 انرژي هاي تجديد پذير

تصويــب رشــد 2 درصــدي 
عوارض برق از ســوي دولت موجب 
افزايــش تمايل ســرمايه گذاران در 
تجديدپذير  نيروگاههــاي  بخــش 
نخواهد شد و رشــد عوارض برق از 
سوي دولت بايد به تصويب مجلس 
برســد. در پاســخ به اين سوال که 
موافقــت دولت با رشــد 2 درصدي 
عوارض برق و اختصاص اين منابع براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير 
چه تاثيــري در اقتصاد بــرق تجديدپذير دارد؟ بايســتي گفت: اينکه 
عــوارض بــرق از 8 درصد به ۱0 درصد افزايش يافته اســت در اختيار 
دولت نيســت و بايد آنرا مجلس تصويب کند يعني هيات دولت موافقت 
کرده اســت که در بودجه 98 آنرا پيش بينــي و افزايش آن را تصويب 
کند. عوارض برق در جهت توسعه شبکه برق روستايي و تجديدپذيرها 
اســت که چگونگي تخصيص منابع براي توســعه شبکه برق روستايي 
در اختيار ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســت اما درخصوص توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير بايد گفت که متاسفانه اين منابع تصويب مي شود 
اما تخصيص نمي يابد. تخصيص عوارض برق امســال وضعيت بهتري 
نسبت به سال گذشته دارد. امسال تقريبا تمام آن ميزان عوارضي که قرار 
بود به توسعه انرژي هاي تجديدپذير تخصيص يابد اختصاص پيدا کرده 
اســت و مشکل مالي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير براي پرداخت 
قراردادهاي خريد تضمين برق از ســوي ساتبا و وزارت نيرو وجود ندارد. 
اين 8 درصد عوارض برق براي پرداخت پول برق تجديدپذيرها است که 
دولت تضمين کرده است اما مشکل اين است که بخش خصوصي ديگر 
رغبتي براي سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير ندارد درنتيجه تقاضا 
وقتي باال نمي رود پول هم نياز نيســت. اما چرا بخش خصوصي رغبتي 
براي ســرمايه گذاري در بخش تجديدپذيرها از خود نشان نمي دهد؟ در 
پاسخ بايســتي گفت: چون وضعيت نرخ ارز نامعلوم است و قيمت هاي 
خريــد تضميني برق را وزارت نيرو هنوز متناســب بــا افزايش نرخ ارز 
اصالح نکرده است و درنتيجه هرگونه سرمايه گذاري خصوصي در انرژي 
تجديدپذير غيراقتصادي شده است. پس مشکل اين نيست که عوارض 
برق از 8 درصد به ۱0 درصد برســد چرا که تمايلي براي سرمايه گذاري 
در بخش تجديدپذيرها و احداث نيروگاه وجود ندارد. متاســفانه صنعت 
تجديدپذيرکشور تعطيل است.۷0 تا 80 درصد سرمايه گذاري در ساخت 
نيروگاه هاي تجديدپذير ارزي است و وقتي دالر ۳200 تومان بود قيمت 
خريد تضميني برق براي نيروگاه هاي بادي ۳80 تومان و خورشــيدي 
حدود ۴00 تومان بود و تا حدودي با اين نرخ ارز سرمايه گذاري در اين 
صنعت صرفه اقتصادي داشــت اما در حال حاضر که ارز نيمايي 8 تا 9 
هزار تومان است و تخصيص هم پيدا نمي کند هنوز قيمت خريد تضميني 
برق همان قيمت ثابت سال هاي گذشــته است. البته ظاهرا قرار است 
۳0 درصــد قيمت خريد تضميني برقــي افزايش يابد که اين ۳0 درصد 
که نمي تواند ســاخت نيروگاه را اقتصادي کند چرا که بايد قيمت خريد 
تضميني برق به اندازه اي افزايش يابد که طرح اقتصادي شود. وقتي نرخ 
ارز ۳ برابر مي شــود و 80 درصد از هزينه ها ارزي اســت اين ۳0 درصد 

افزايش پاسخگوي توسعه تجديدپذيرها نخواهد بود.

موضع اتحاديه صادرکنندگان نفت درباره تصميم 
جديد ارزي

نفــت  اتحاديــه صادرکننــدگان 
تصميم گيري جديدي که توســط بانک 
مرکزي و وزارت صنايع گرفته شــده را 
مجازات شــرکت هاي بزرگ و خوشنام 
مي داند که مجبورند ارز خود را برگردانند، 
درحالي که شــرکت هايي هم هستند که 
مي تواننــد طبق اين تصميــم ارز خود را 
برنگردانند. ميزان صادرات اتحاديه نفت، 
گاز و پتروشــيمي طي هفت تا هشت ماه 
گذشــته مطلوب بوده اســت، اما درحال 
حاضر اعضاء به شدت نگران اند. سيستمي که براي بازگشت ارز اتخاذ شده، 
قطعا مورد تاييد اتحاديه نيســت؛ زيرا در بورس سطح رقابت برداشته شده 
است و اعضاي اتحاديه بسياري از کاالها را طبق ارز سنا خريداري مي کنند 
کــه با ارز بازار آزاد رقابت مي کند. درخواســت بانک مرکزي درباره اين که 
اعضاي اتحاديه ارز خود را با نرخ ارز در ســامانه نيما به فروش برســانند، 
غيرمنطقي است. اتحاديه پيشنهادي را به سازمان توسعه و تجارت ارائه کرد 
مبني براين که اگر کااليي با قيمت باالتر از ارز نيما به فروش رسيد، به بانک 
مرکزي برود و ما به التفاوت نرخ ارز در نيما و ســنا از ســوي بانک مرکزي 
اخذ شــود. اين پيشنهاد مورد استقبال هم واقع شــد اما تغيير و تحوالتي 
صورت گرفت که شرايط را به کلي تغيير داد. صادرات اعضاي اين اتحاديه 
با ايــن روند کاهش پيدا مي کند، اتحاديه تصميم گيري جديد که توســط 
بانک مرکزي و وزارت صنايع گرفته شــده اســت را مجازات شرکت هاي 
بزرگ و خوشنام مي داند که مجبور هستند ارز خود را برگردانند، درحالي که 
شرکت هايي هستند که مي توانند ارز خود را برنگردانند. با اين تصميم همه 
شــرکت ها ميزان صادرات خود را به زير يک ميليون دالر مي رسانند. بانک 
مرکزي بايد انعطاف بيش تري را در اعمال سياست هاي خود داشته باشد و 
با همراهي تشکل هاي بخش خصوصي تصميم گيري کند. بانک مرکزي 
در بخشــنامه اي نحوه  بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادي 
کشــور را ابالغ کرد، در اين بخشــنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارايه 
تعهد برگشت ارز هســتند و بانک مرکزي مکلف است صرفاً براي واردات 
کاال و خدمات صادرکنندگاني تامين ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه 
اقتصادي مطابق ساختار تعيين شده در دستورالعمل اين بانک باشد. در اين 
راستا اگر ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکننده اي تا يک ميليون 

يوروباشد اين صادرکننده از فروش ارز در »سامانه نيما« معاف است.

محيط  ايمني،  بهداشت،  رييس 
زيســت، مديريت بحران و پدافند غيرعامل 
شرکت نفت فالت قاره ايران، توجه به ايمني، 
حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آن 
را از مهمترين برنامه ها و اقدامات اين شرکت 
دانست و گفت: در اين راستا نخستين پروژه 
مکانيسم توســعه هواي پاک CDM(( کشور 
به منظور کاهش کربن در هوا در چند ســال 
گذشته توسط شرکت نفت فالت قاره ايران 

اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت نفت 
فالت قاره ايران، دکتر ايمان شــيريان پور، 
عملکرد اين واحد در بخش هاي بهداشــت 
صنعتــي، پدافنــد غيرعامــل، ايمنــي و 
آتش نشــاني و محيط زيســت را در شش 
ماهه نخست ســال جاري تشــريح کرد.
وي افزود: در ســال هاي گذشته پروژه هاي 
مهمي چون ساخت و بهره برداري از کارخانه 
NGL در منطقــه عملياتي ســيري براي 
جمــع آوري گازهاي همــراه ميادين نفتي 
مربوطــه اجرا شــده که عــالوه بر صرفه 
اقتصادي، نقش مهمــي در کاهش آلودگي 
محيط زيســت اين مناطق داشــته است. 
همچنين پروژه هاي تعميراتي و نوســازي 
برخي از خطوط لوله هاي دريايي در ميادين 
مناطق عملياتي و پــروژه تقويت مديريت 
زيســت محيطــي صنايع نفتــي در خليج 
فارس و نواحي ساحلي )EMPI( با همکاري 
آژانــس  و  نفــت  وزارت   HSE اداره کل
همکاري هــاي بين المللي ژاپن )JICA( در 
منطقه خارگ به عنوان پايلوت انجام شده 
است.وي افزود: پيشگيري از آلودگي خاک، 
آب هــاي زيرزميني و آلودگي ســواحل از 
طريق بهبود سيستم تصفيه پساب صنعتي 
و حــذف پيت هــاي نفتي موجــود، ايجاد 
سيســتم مديريت يکپارچــه IMS، مميزي 
و نگهداشــت آن در کليه مناطق عملياتي، 
بازسازي و نوسازي تعدادي از سيستم هاي 
فرســوده خطوط لوله انتقــال گاز ظروف 
کارخانجــات بهره برداري خشــکي منطقه 
خارگ به مشــعل و نصب مخزن قطره گير، 
محيطي  زيســت  خوداظهاريهاي  انجــام 
طي قــرارداد با آزمايشــگاه معتمد محيط 
زيســت و ارائه گزارش به اداره کل محيط 
زيست استان هاي بوشــهر و هرمزگان به 
صورت فصلي و توسعه، حفظ و نگهداشت 
مناسب فضاي سبز با نظارت تخصصي در 
کليه مناطق عملياتي نيز توســط اين واحد 
پيگيري و اجرا شده است. همچنين استقرار 
سيســتم جامع تحليل و پايش ريزش هاي 
نفتي از طريــق دريافت تصاوير ماهواره اي 

اين تصاوير  از سايت هاي مرتبط، تفســير 
نفتــي، مديريت  ايجاد نقشــه لکههاي  و 
امحاء پســماند ويژه روغن هاي آســکارل 
)PCB( در همه مناطــق عملياتي، برنامه 
بهبود وضعيت پســاب هاي صنعتي در کليه 
مناطق عملياتي و ســکوهاي آنها، ساخت 
و بهره برداري از سيســتم تصفيه پسابهاي 
بهداشــتي در مناطق عملياتي و استفاده از 
آب تصفيه شــده براي آبياري فضاي سبز 
موجود نيز توسط اين امور پيگيري مي شود.
به گفته وي، کنترل و حذف آلودگي خاک 
و مديريــت پســماند از طريق پاکســازي 
خاک هاي آلوده به ترکيبات نفتي در بســتر 
حوضچه هاي پســاب کارخانجــات ابوذر، 
فروزان، درود ۱ و 2 در منطقه خارگ، پروژه 
پاکســازي  و  اليروبي  لجن زايي،  مديريت 
حوضچه هاي اســکيمر در جزيره الوان و 
جمــع آوري، انتقال و بازيافــت آنها، برنامه 
جامع پاکسازي سطح جزاير الوان و سيري 
از نخاله هاي ساختماني و برقراري مديريت 
مناسب پســماند از طريق تفکيک در مبدا 
و جمع آوري، انتقــال، بازيافت و امحاء آنها 
توســط اين واحد انجام شــده اســت.وي 
افزود: تامين تجهيــزات و ادوات مقابله با 
آلودگيهاي نفتي در مناطــق عملياتي اين 

شرکت برنامه ريزي شــده است. همچنين 
استقرار و توسعه سيستم مديريت HSE در 
منطقه خارگ در قالب شناخت معضالت و 
تنگناها، عارضه يابي و تدوين نقشــه راه با 
همکاري شــرکت DNV در سکوي ابوذر 
به صــورت پايلوت و به کارگيري و راهبري 
دو فروند شناور OSRV چندمنظوره براي 
آمادگــي در شــرايط اضطــراري مقابله با 
آلودگي هاي نفتــي از ديگر برنامه هاي اين 
واحد است.دکتر ايمان شيريان پور گفت: در 

بخش بهداشــت صنعتي، ارزيابي و مقايسه 
در سطح  بهداشت  عملکردي  شاخص هاي 
شــش منطقه عملياتي بر مبناي راهنماي 
ارزيابي عملکرد انجمن توليدکنندگان نفت 
و گاز)OGP( و پايــش آب مصرفي مناطق 
عملياتي و سکوهاي عملياتي، اولويت بندي 
مشــاغل و تعيين گروه هاي مواجهه شغلي 
انجام شده است. همچنين بانک اطالعاتي 
مشــاغل در قالب شناســنامه شغل براي 
۵00 عنوان شــغلي در مناطــق عملياتي و 
ســتاد تهران تهيه و عدد ريسک براي هر 
عنوان شغلي در خصوص عوامل شيميايي، 
فيزيکي، بيولوژيکــي، رواني، ارگونوميکي، 
مکانيکي و ســاير عوامل تعيين شده است.
وي از انجــام مطالعــات آنتروپومتــري و 
ابعادســنجي براي طبقه بندي کارکنان خبر 
داد و گفت: اين موضوع براي همکاراني که 
تاسيسات  در  مهندسي  طراحي هاي  پيشتاز 
فرآينــدي، غيرفرآيندي بــوده و در خريد 
کار،  لباس  اداري،  مبلمــان  اقالمي نظيــر 
وســايل حفاظت فردي و ... مي تواند مورد 
اســتفاده قرار گيرد. دکتر شيريان پور افزود: 
بازرســي دوره اي از تاسيســات، کارگاه ها، 
فرهنگي  مجتمع هاي  مسکوني،  کمپ هاي 
و ...، مشارکت در کميته تخصصي سالمت 
و برگــزاري دوره اي آن در بازه هاي زماني 
۳ ماهه، مشارکت در معاينات طب صنعتي 
کارکنان و نظارت عاليه بر حســن اجراي 
اين معاينات با همکاري واحدهاي مختلف، 
ارتقاء سطح دانش فني کارشناسان HSE در 
حوزه بهداشت صنعتي با برگزاري دوره هاي 
بازآموزي با همکاري واحد آموزش شرکت، 
همچنين برنامه ريزي آموزشــي از خروجي 
معاينات طب صنعتــي، تغذيه اطالعات در 
ارزيابي عملکرد  سامانه بهداشت صنعتي و 
و توليد و نشر علوم در حوزه مرتبط با چاپ 

کتاب ها و مقاله هاي علمي از ديگر اقدامات 
اين واحد در حوزه بهداشــت صنعتي بوده 
است.دکتر شيريان پور، توسعه و به کارگيري 
دانش در زمينه علوم مرتبط با بهداشت کار، 
انجام برنامه هاي کنترل مديريتي، مهندسي 
و دســتورالعمل ها در جهت بهينه ســازي 
دستگاه ها و وظايف کاري و تعيين ضوابط 
HSE در قراردادهــاي منعقــد شــده بــا 
پيمانکاران براي لحاظ نمودن موارد آموزش 
بهداشت شــغلي و پيروي از دستورالعمل ها 
و مقــررات HSEرا از ديگــر اقدامات اين 
واحد دانســت.رييس HSE شــرکت نفت 
فالت قــاره ايران با بيــان اينکه در حوزه 
ارزشــمندي  اقدامات  نيز  غيرعامل  پدافند 
توســط اين واحد انجام شده است، گفت: 
به کارگيري خدمات سرويس ويژه مقابله با 
گاز H2S به صورت اجاره اي در سکوهاي 
نفتي، گازي و دکل ها، همچنين تاسيسات 
خشــکي نفتي و گازي کــه در مواجهه با 
سولفوره  هيدروژن  گاز  مخاطره آميز  ميزان 
هستند، پيگيري اجراي پروژه خريد اقالم و 
 H2S تجهيزات سرويس ويژه مقابله با گاز
از طريق مديريت مهندسي ساختمان براي 
جايگزيني با سيســتم هاي اجاره اي، پروژه 
نصب و اســتقرار ســامانه مديريت بحران 
)سامان( در ســاختمان خاکزاد و تاسيسات 
تقويت فشــار گاز و صادرات گاز ســيري، 
 ، CMPهمچنيــن تهيه ســند باالدســتي
تهيه طرح پاســخگويي اضطراري ERP و 
پروژه انجام مطالعات جامع آسيب شناســي 
در حوزه پدافنــد غيرعامل مناطق عملياتي 
شرکت نفت فالت قاره ايران در اين راستا 
بوده اســت. همچنين انجــام مطالعات و 
 )PSSR( پيش راه انــدازي  ايمني  عمليات 
ســکوي S۱ تا پايان ســال جاري، تهيه 
اسناد و مدارک مهندسي پروژه به کارگيري 

 Mega Flow آتــش سيســتم هاي مهار 
براي مخــازن ذخيره نفت خــام در حالت 
تغييــر  پيگيــري   ،Full Surface Fire
 Crew Boat کاربري يکي از شــناورهاي
به شناور آمبوالنس براي انتقال مصدوم از 
طريق مديريت امور توليد و پزشک مشاور، 
پيگيري کاهش بار حريق ساختمان خاکزاد 
و نصب پله هــاي اضطراري در يال جنوبي 
ساختمان از طريق مصوبات کميته مديريت 
بحران شــرکت نفت فالت قــاره ايران و 
 HSE اعمــال نقطه نظرات فنــي و عاليه
در پروژه هــاي حفــاري و تکميل چاه هاي 
 EPDFميادين ســيوند، دنا و اسفند )پروژه
سيري( در اين زمينه ارزيابي مي شود.دکتر 
شــيريان پور با بيان اينکه تهيه شناســنامه 
و پيگيــري خريد يک دســتگاه خودروي 
آتش نشــاني تاسيساتي براي اســتقرار در 
پااليشــگاه گاز هنگام در منطقه قشــم و 
خريد قطعات يدکي ضــروري خودروهاي 
آتش نشاني فرودگاهي و تاسيساتي مناطق 
عملياتي انجام شــده است، گفت: پيگيري 
و بررســي اسناد و مدارک فني در خصوص 
خريد دو دســتگاه پمپ آتش نشاني اسکله 
خارگ، تهيه شناسنامه و پيگيري خريد يک 
دســتگاه تريلر پمپ براي منطقه ســيري، 
خريد ۷ دستگاه خودروي آتش نشاني براي 
مناطق عملياتي، پروژه هاي F&G قشــم، 
اسکله بوشهر، اسکله نخيلو، سکوي رسالت، 
سکوي رشادت، پروژه F&G و ارتقاء ايمني 
 F&G ساختمان ســتاد، ارتقاء سيستم هاي
و ESD سکوي ســلمان، خريد تجهيزات 
ايمني و آتش نشــاني هلي دک ســکوهاي 
عملياتــي و پيگيــري خريد بــا مديريت 
تدارکات در حال انجام اســت.به گفته وي، 
ارتقــاء ايمني مخازن اســتراتژيک ذخيره 
نفت خام در مناطق عملياتي شــامل نصب 
سيستم همبندسازي RBC و سيستم ارت 
مخــازن، پيگيري خريد و نصب سيســتم 
فوم ســاز مخازن )فوم دوزينگ( در مناطق 
عملياتــي، انجام دو مرحله مانور مهار آتش 
و تخليه اضطراري نفرات ساختمان مرکزي 
ستاد با همکاري نفرات آتش نشان ايستگاه 
88 شــهرداري تهران از اقدامات اين واحد 
در حوزه ايمني و آتش نشــاني بوده اســت.
شــيريان پور در پايان گفت: خوشــبختانه 
مشکالت و نواقص موجود در فرودگاه هاي 
ملکي شــرکت نفت فالت قاره ايران نيز با 
حضور مسئوالن وزارت نفت و شرکت ملي 
نفت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و 
در خصوص ارتقاء ايمني آنها اقدامات الزم 

انجام خواهد شد.

مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم کرد:

سهم 14,5 درصدي و تنگناهاي مالي شرکت ملي نفت ايران
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي 
اعالم کرد: »ســهم ۱۴,۵ درصدي شرکت ملي نفت 
ايران از درآمدهاي نفتي، صرف هزينه هاي جاري شامل 
حقوق و دستمزد و هزينه هاي نگهداشت توليد  مي شود 

و جوابگوي نيازهاي سرمايه اي شرکت نيست.«
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در 
گزارشــي با عنــوان »الزامات تحقــق تأمين مالي 
باالدســت نفت و گاز در شــرايط تحريم«، تأمين 
مالي در نفت را به منظور ســرمايه گذاري، از طريق 
منابع داخلي وزارت نفت، صندوق توسعه ملي، انعقاد 
قراردادهاي نفتي و انتشــار اوراق مشارکت به دليل 
مشکالت ســاختاري خاص هر يک از روش ها فاقد 
کارايي الزم عنوان و اعالم کرده است: »سهم ۱۴,۵ 
درصدي شرکت ملي نفت ايران از درآمدهاي نفتي، 
تنها مي تواند صرف هزينه هاي جاري شامل حقوق 
و دستمزد و هزينه هاي نگهداشت توليد  شود و آنچه 
به صورت ذخيره اســتهالک شرکت بابت مصارف 
ســرمايه اي و بازپرداخت تسهيالت، اوراق مشارکت 
و تعهــدات بيع متقابل در نظر گرفته شــده، نه تنها 
جوابگوي نيازهاي ســرمايه اي شرکت نيست، بلکه 
از عهــده بازپرداخت بدهي هاي کالن شــرکت هم 

برنمي آيد.«
پاسخگو نبودن اين سهم ۱۴,۵ درصدي بارها 
مورد تاکيد قرار گرفته و مرکز پژوهش هاي مجلس 
هم با انتشار گزارش اخير خود بر آن صحه گذاشته، 

اما آيا همه محدوديت هاي شــرکت ملي نفت ايران 
به اينجا ختم مي شود؟ آيا همين سهم ۱۴.۵ درصدي 
به طــور کامل و جامع به شــرکت ملي نفت ايران 
اختصاص مي يابد؟مديرعامل سابق شرکت ملي نفت 
ايران در اين باره مي گويد: »محاسبات نشان مي دهد 
سهم واقعي شــرکت ملي نفت ايران از درآمدهاي 
نفتي، 8 درصد اســت نــه ۱۴,۵ درصد.«علي کاردر 
هفته گذشــته در مراســم توديع و معارفه مديران 
سه شــرکت فرعي زيرمجموعه شــرکت ملي نفت 
ايران، در توضيــح گفته خود، به توليد روزانه گاز به 
ميزان معادل ۴ ميليون بشــکه نفت در کشور اشاره 
کرد و گفــت: در حالي که طبق قانــون بايد ۱۴,۵ 
درصــد ارزش توليد گاز به شــرکت ملي نفت ايران 
تعلق گيرد، اما اين ســهم بــه طور کامل اختصاص 
ايران پور، معاون بررسي،  نمي  يابد.پيش تر محســن 
امکان ســنجي اقتصادي و مالي طرح هاي مديريت 
برنامه ريزي تلفيقي شــرکت ملي نفت ايران نيز در 
اين باره اعالم کرده بود: »بر اســاس بودجه  ســال 
۱۳9۷، ۱6۵ ريال به ازاي هر مترمکعب گاز تحويلي 
به شــرکت ملي گاز ايران دريافت خواهيم کرد که 
البته دقيقا معادل ۱۴,۵ درصد ارزش آن نيست.«به 
گفته ايرانپور، اين قيمت در ســال ۱۳96 نيز همين 
بوده که با توجه بــه تحويل کل محصوالت فرعي 
توليدي پااليشــگاه هاي پارس جنوبي )شامل اتان و 
ال پي جي( به شــرکت ملي گاز ايران در سال جاري، 

در قيمت گاز تحويلي به شــرکت گاز در ســال 9۷ 
تغييري نسبت به سال 96 رخ نداده است. مديرعامل 
سابق شرکت ملي نفت ايران به موضوع ديگري هم 
اشــاره کرد و آن، سهم حدود 2 دالري نفت به ازاي 
فروش هر بشکه نفت به پااليشگاه هاي داخلي بود. 
صحبت کاردر ناظر بر اين واقعيت اين اســت که به 
ازاي هر بشکه، بين دريافتي شرکت نفت از فروش 
نفت به پااليشگاه هاي داخلي و صادرات نفت، چند 
دالري فاصله اســت. البته ســهم شرکت ملي نفت 
ايران از نفت خام تحويلي به پااليشگاه هاي داخلي 
هم ۱۴,۵ درصد است، اما محاسبه اين سهم براساس 
قيمتي است که توسط کارگروهي متشکل از وزارت 
نفــت، وزارت اقتصاد و دارايي و ســازمان برنامه و 
بودجه تعيين مي شــود که در ســنوات اخير کمتر از 
يک ســوم قيمت نفت خام صادراتي در هر ســال 
بوده اســت. حاال کافي است به ياد آوريم که حدود 
نيمي از نفت توليدي کشــور هم به پااليشگاه هاي 
داخلي تحويل مي شــود تا به ايــن نکته پي ببريم 
که ســهم ۱۴,۵درصدي از درآمدهــاي نفتي بدون 
درنظــر گرفتن اين واقعيت ها تــا چه حد غيرواقعي 
است.اما نکته ســومي که از سوي کاردر مورد اشاره 
قرار گرفت، سهم ســود سهام و مالياتي است که از 
درآمدهاي شــرکت ملي نفت ايران به دولت تعلق 
مي گيرد. معاون بررســي، امکان سنجي اقتصادي و 
مالي طرح هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت 

ملي نفت ايران در اين زمينه مي گويد: »در سال هاي 
اخير، يک بار به دليل وضع نامناســب مالي دولت، 
رقم ســود سهام و ماليات نفت را باال در نظر گرفتند 
و از آنجا که طبق قانون، اين ســهم نبايد هر سال 
نســبت به ســال قبل از آن کاهش يابد، اين روال 

همين طور ادامه يافته است.«
بــا در نظر گرفتن مجموع ايــن موارد، ناگفته 
پيداســت در حالي که بســياري بر اين باور هستند 
که ســهم ۱۴,۵ درصدي شــرکت ملي نفت ايران 
از درآمدهاي نفتي جوابگوي نيازهاي اين شــرکت 
نيست، شــرکت ملي نفت به دليل دريافت نکردن 
کامل اين ســهم که توضيح آن ارائه شــد، عمال از 
همان ســهم ۱۴.۵ درصدي هم بــه معناي واقعي 

محروم است.
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود به 
درستي اشاره کرده اســت: »موضوع سرمايه گذاري 
در باالدست صنعت نفت از اهميت ويژه اي برخوردار 
است که از داليل اصلي آن باال بودن ميانگين عمر 
تأسيسات ســطح االرضي و ورود به نيمه دوم عمر 
ميدان هــاي بزرگ و اصلي نفت اســت. لذا هرگونه 
تأخير و کوتاهي در تحقق ســرمايه گذاري مورد نياز 
در درجــه اول به کاهش ظرفيــت توليد نفت، گاز 
طبيعي و ساير مشتقات آنها از سطح فعلي منجر شده 
و درجه دوم سبب کاهش ســطح ايمني و افزايش 

حوادث ناگوار خواهد شد.«

یادداشت

سيد هاشم اورعي
رئيس انجمن انرژي بادي 

ایران 

یادداشت

سيد حميد حسيني
سخنگوي اتحادیه 

صادرکنندگان نفت، گاز و 
پتروشيمي

پيشگيري از آلودگي خاک، از طريق 
بهبود سيستم تصفيه پساب صنعتي و حذف 

پيت هاي نفتي موجود، ايجاد سيستم مديريت 
يکپارچه IMS، مميزي و نگهداشت آن در 
کليه مناطق عملياتي، بازسازي و نوسازي 

تعدادي از سيستم هاي فرسوده خطوط لوله 
انتقال گاز ظروف کارخانجات بهره برداري 

خشکي منطقه خارگ به مشعل و نصب مخزن 
قطره گير، حفظ و نگهداشت مناسب فضاي سبز 
با نظارت تخصصي در کليه مناطق عملياتي نيز 

توسط اين واحد پيگيري و اجرا شده است

تحلیل
گفتمان
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پيش بيني زمان تقريبي عملي شدن يك ايده قديمي اقتصادي براي اداره کشور؛

نفت، ماليات و باقي قضايا
يک روز باالخره در چاه هاي نفت 
را مي گذاريم و کشور را با درآمد هاي مالياتي 
اين رويايي است که دولت ها  اداره مي کنيم. 
در ايران سال هاســت آن را در ذهن شــان 
مــرور مي کنند. اگر چه معلوم نيســت دقيقا 
کي بتوانيم وابستگي اقتصاد کشور به فروش 
نفت را محقق کنيــم، اما اگر روزي به هزار و 
يک دليل ديگر نتوانيم نفت بفروشــيم چطور 
کشور را ادره مي کنيم؟ بله! جواب اين سوال 
ماليات است. درست همان شيوه درآمدزايي 
دولت ها در کشــور هايي که چاه نفت ندارند. 
بــراي اينکــه بفهميم ايــران در چه زماني 
مي تواند کل مخــارج خود را از ماليات تامين 
کند، بايد به سراغ سوابق دخل و خرج دولت 
برويم. آمار هاي بانک مرکزي از ســال ۸۰ به 
بعد نشان مي دهند در طول اين سال ها سهم 
ماليات از تامين مخارج دولت بيشتر و بيشتر 
شده و در سال ۹۶ توانسته ايم با درآمد هاي 
مالياتــي، حدود ۷۰ درصــد خرج هايمان را 
تامين کنيم. اما هنوز تــا تامين ۱۰۰ درصد 
مخارج از محل ماليات يا بطور کلي درآمد هاي 
عمومي راه زياد است. با توجه به اينکه در اين 
يک و نيم دهه ۲۰ درصد به سهم درآمد هاي 
مالياتي از تامين مخارج اضافه شــده، حدود 
ســه دهه ديگر زمان الزم است تا در سال 
۱۴۲۴ درآمد هاي عمومي مــان کفاف تامين 

مخارج را بدهد.
دولت از کجا پول در مي آورد؟

برنامــه بودجه هر ســال، درآمد هاي 
دولــت از بخش هاي مختلــف را تخمين 
مي زند. بخش هايي که هر کدامشــان تاثير 
زيادي در سياست ها مي گذارند. بخش قابل 
توجهي از درآمد دولت در ســال هاي اخير، 
از محل ماليات تامين شــده است. البته تا 
همين ســال 92 اين عنوان به درآمد هاي 
نفتي اختصاص داشــته است. اگر بخواهيم 
نگاه دقيق تري داشــته باشــيم، درآمد هاي 
دولت به دو بخش اصلي تقســيم مي شود. 
اول درآمد هاي عمومي است و ديگري درآمد 
حاصــل از واگذاري ها. بخــش اول يعني 
درآمد هــاي عمومي، بــه درآمد هايي گفته 
مي شود که در آن از سرمايه هاي ملي براي 
درآمد استفاده نمي شود. بخش عمده درآمد 
مالياتي تشکيل  را درآمد هاي  عمومي دولت 
مي دهد. ســاير درآمد هاي عمومي دولت در 
شــش زيربخش ديگر تقسيم مي شوند که 
عبارتنــد از دريافت کمک هــاي اجتماعي، 
دريافــت کمک هــاي بالعوض از ســاير 
کشور ها )که مقدار آن در حال حاضر نزديک 
به صفر اســت(، درآمد حاصــل از مالکيت 
دولــت، درآمد حاصــل از خدمات و فروش 
کاال، درآمد حاصل از جرائم و خســارات و 

درآمد هاي متفرقه.
عمومي،  درآمد هــاي  مقابــل  طرف 
واگــذاري دارايي ها قــرار دارد که عبارت  
از واگذاري دارايي هاي ســرمايه  هســتند 
و مالــي. فروش نفت در بخــش واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي قرار دارد چرا که نفت 
به عنوان سرمايه ملي هر کشوري محسوب 
مي شــود. موفقيت هر دولتي در اين است 
که هزينه هاي خــود را از بخش درآمد هاي 
نفتي تامين کند و ســراغ ســرمايه ها نرود. 
براي همين يکي از چشــم انداز هاي اقتصاد 
ايران بســتن درب چاه هاي نفت و اتکا به 
درآمد هــاي عمومي اســت. داليل آن هم 
که واضح اســت. فروش نفت سختي هاي 
خودش را دارد و ممکن اســت باال و پايين 

شود.
خرج دولت از سال ۸۰ به بعد چقدر بوده؟

آخرين  تومــان،  ميليارد  هــزار   2۴۳
رقمي است که از مخارج دولت در دسترس 
است. اين رقم مربوط کل مخارج سال 96 
بوده و نســبت به ســال قبلش ۱۷ درصد 
افزايش داشته. اگر کمي دقت کنيم مي بينيم 

با توجه به اينکه تورم ســال 96، معادل 9 
درصد بــود، مخارج دولت در اين ســال 8 
درصد افزايش داشــته است. يک زماني در 
سال 80 کل مخارج دولت ۱0 هزار ميليارد 
تومان بود و رفته رفته در سال 8۵ اين رقم 
به ۴۱ هزار ميليارد تومان رســيد. سال 90 
مخارج دولت معادل 88 هزار مليارد تومان 
و ســال 9۵ کل مخــارج 20۷ هزار ميليارد 
تومان بود. شــايد اين اعــداد و ارقام خيلي 
برايتان ملموس نباشــد، امــا اين ها زماني 
اهميت پيدا مي کنند که ببينيم اينهمه خرج 
پولش از کجا آمده؟ در اين ۱۷ سالي که از 
آغاز دهه 80 گذشته، دولت ها چقدر در اتکا 
به درآمد هاي عمومي براي خرجشان موفق 

بوده اند؟
ماليات، کليد موفقيت اقتصاد

هر خانــواده اي که دخل و خرجش با 
هم نخواند، مجبور است فرش زير پايش را 
بفروشد تا از نان شبش محروم نماند. دولت 
هم همين وضعيت را دارد. وقتي درآمد هاي 
بي اندازه اش  خرج هاي  کفاف  عمومي دولت 
را ندهد، يا بايد در خرج کردن صرفه جويي 
کند، يا ســرمايه هاي ملي )بخوانيد نفت( را 

بفروشــد تا روزگارش بگذرد. اين همه سال 
که از اکتشــاف نفت در ايران گذشته، هنوز 
اقتصاد ايران در انتظار تحقق يک روياست: 
بي نيــازي از فروش نفت. ايــن بي نيازي 
چطور اتفاق مي افتد؟ پاسخ مشخص است. 
وقتي که ارقــام مخارج دولت با درآمد هاي 
عمومي يکي شــود. اتفاقي که ده ها ســال 
اســت نيافته و احتماال تا ســال هاي دور 
نخواهــد افتاد. هرچند کلــي در اين زمينه 

پيشرفت کرديم.
نقش ماليات اين وســط چه مي شود؟ 
نکته اي کــه بايد بدانيد اين اســت که در 
چند ســال اخير، حدود ۷0 - 80 درصد کل 
درآمد هاي عمومي از دريافت ماليات بدست 
آمده است. البته در بعضي سال ها مثل سال 
8۷، اينقدر درآمد هاي مالياتي کم شــد که 
تنهــا 6۳ درصد درآمد هاي عمومي دولت از 
بخش ماليات به دســت آمد. در اين سال 
ماليات تنها کفاف يک سوم خرج هاي دولت 
را داد و به نســبت سال هاي قبل و بعدش 
نيازمندي مان به فروش نفت بيشتر بود اما 
حاال وضعيت کمي بهتر شــده و حدود ۷0 
از بخش  درصد درآمد هــاي عمومي دولت 
ماليات است. رقم درآمد هاي مالياتي از سال 
80 که تنها چهار هــزار ميليارد تومان بود، 
هر سال حدود ۱0، ۱۵ درصد افزايش داشت 
تا در ســال 96 به رقــم ۱۱6 هزار ميليارد 

تومان رسيد.
چه شد که درآمد هاي مالياتي تا اين حد 

افزايش داشت؟
روي  دولت  تاکيــد  دليل  اصلي ترين 
مي توان  را  مالياتــي  درآمدهــاي  افزايش 
گردن تحريم ها انداخت. از وقتي که ديديم 
نمي توانيم فروش نفــت را مديريت کنيم 
و هــزار و يک فاکتور در کم و زياد شــدن 
آن تاثير مي گذارد، توجهمان به درآمد هاي 
مالياتي بيشــتر شــد. براي همين در سال 
90 بعد از آنکه ديديــم درآمد هاي نفتي از 
درآمد هاي مالياتي پيشي گرفته و دوباره نياز 
ما به فروش نفــت از ۵0 درصد هم باالتر 
رفته، ســازمان امرور مالياتي چيزي به اسم 
ماليــات بر ارزش افــزوده که بخش اعظم 

درآمد هــاي مالياتي را به خــود اختصاص 
مي دهد را از ســه درصد بــه چهار درصد 
افزايش داد. اين اقدام تاثير خود را گذاشت، 
امــا کافي نبــود. چرا کــه در پايان همان 
ســال باز هم ديديم که درآمد هاي نفتي از 
درآمد هاي مالياتي بيشتر است. براي همين 
سال 9۱ ماليات به پنج درصد و سال بعد آن 
به شــش درصد رسيد. اهميت بي نياز شدن 
از فروش نفت در سال هاي تحريم بيشتر و 
بيشتر شد تا در ســال 9۳ ماليات بر ارزش 
افزوده هشت درصد و سال 9۴ اين رقم به 
9 درصد رســيد. اين تقريبا پايان ماجرا بود. 
چراکه بعد از آن مشکل دولت درباره فروش 
نفت تا حدي حل شد. آمار ها نشان مي دهد 
سير نزولي فروش نفت که از رقم دو ميليون 
و 800 هزار بشکه در سال هاي 8۳ و 8۴ به 
رقم يک ميليون و ۴62 هزار بشکه در سال 
9۳ رسيده بود باالخره متوقف شد و شروع 
بــه باال رفتن کرد. هميــن افزايش فروش 
نفت باعث شــد که ديگر درصد ماليات در 
ارزش افــزوده زياد نشــود و روي همان 9 
درصد بماند. سال 96 ما حدود دو ميليون و 
۵۴۳ هزار بشکه نفت فروختيم تا بيشترين 
درآمد نفتي در را به نام سال 96 ثبت کنيم. 
چرا که در اين سال درآمد هاي نفتي ما 92 
هزار ميليارد تومان رســيد. با اينکه از سال 
9۳ به بعد درصــد ماليات تغييري نکرد، اما 
در اين چهار سال درآمد مالياتي مان هر سال 
بيشتر از ســال قبل بود. آخرين رقمي که از 
درآمد هاي مالياتي در دســترس است نشان 
مي دهد ســال 96 مردم ۱۱6 هزار ميليارد 
تومان به دولت ماليات داده اند تا نشان دهند 
ســود آن ها براي دولت از سود فروش نفت 

بيشتر است.
کي خرجمان را از نفت جدا مي کنيم؟

پول دارترين ســرمايه دار ها هم از خير 
درآمدهايشــان نمي گذرند. حتي اگر خيلي 
ناچيز باشــد. پس هيچوقت نبايــد انتظار 
داشته باشيم که دولت در چاه نفت را ببندد 
و مملکت را با ســود حاصل از ماليات اداره 
کنــد. اهميت کم اثر کردن فروش نفت اين 
است که اگر يک روز بالي الهي يا انساني 

نازل شد و ديگر نتوانستيم حتي يک بشکه 
نفت بفروشــيم، چطور کشور را اداره کنيم؟ 
مقايســه درآمد هاي عمومــي، درآمد هاي 
نفتي و مخارج دولت ها از ســال 80 به بعد 
نشــان مي دهد کلي در اين زمينه پيشرفت 
کرده ايم، اما تا موفقيت فاصله زياد اســت. 
نيمه اول دهه هشــتاد، خرج هاي دولت از 
دوبرابر درآمد هاي عمومي هم بيشــتر بود. 
به طوري که نســبت درآمد هاي عمومي به 
مخــارج تقريبا ۴۵ درصد بود و اين نشــان 
مي دهد نصف بيشــتر خرجمان را با فروش 
نفت تامين کرده ايم. اين سهم در نيمه دوم 
دهه هشــتاد خيلي متفاوت بود. يک سال 
مي ديدي درآمدمان تنها ۵۵ درصد مخارج 
را تاميــن مي کند، يک ســال آنقدر از نفت 
بي نياز مي شديم که تنها ۱2 درصد خرجمان 
از فروش نفت تامين مي شــد. براي همين 

است که سال 88 درخشان ترين سال از نظر 
بي نيازي از نفت اســت و سهم درآمد هاي 
عمومــي از مخارج کشــور رکــورد زد و به 
۷8.۵ درصد رســيد. در اين هفت سالي که 
از آغاز دهه 90 گذشــته، سهم درآمد هاي 
عمومي دولت از مخارج بين 60 تا ۷0 درصد 
متغير بوده و آخرين آمار مربوط به سال 96 
نشان مي دهد درآمد هاي عمومي، 69 درصد 

مخارج کشور را پوشش داده اند.
بيايــد يک تخمين ســاده بزنيم. اگر 
ســهم درآمد هاي عمومي در نيمه اول دهه 
هشــتاد ۴۵ درصد فرض کنيــم و اين رقم 
در نيــم اول دهه نود به 6۵ درصد رســيده 
باشــد، کي مي توانيم کل مخارجمان را از 
ماليات تامين کنيم؟ نگاه به گذشــته نشان 
مي دهــد در اين يک و نيم دهه، 20 درصد 
سهم ماليات بيشــتر شده. حاال براي اينکه 
سهم ماليات از تامين مخارج دولت به ۱00 
درصد برســد، تقريبا ســه دهه يــا به طور 
دقيق تر 2۷ ســال ديگر زمان نياز داريم تا 
اگر خدا بخواهد در سال ۱۴2۴ کشورمان را 
از فــروش نفت بي نياز کنيم. البته اگر تا آن 

موقع نفتي برايمان باقي مانده باشد.

تکليف قانوني عرضه مستمر نفت در بورس 
بخــش خصوصــي که 
مي خواهد فعال شود، بايد بداند 
که هميشــه اين عرضه نفت 
ايجاد کند،  روابط  بايد  هست. 
مشتري دائم پيدا کند، سيستم 
را درست کند،  بانکي خودش 
اينها نياز به ســرمايه گذاري 
دارد و وقــت صــرف کردن 
مي خواهد و اين زماني مي صرفد که بخش خصوصي مطمئن باشد 
اينجا نفت هست. مثل اينکه شما بروي پااليشگاه بزني اما مطمئن 
نباشــي خوراک داري. پس بايد وزارت نفت اعالم کند که عرضه 
نفت در مستمر اســت. االن تکليف قانوني هست اما بايد تکليف 
قانوني مشخص درباره عرضه نفت با حجم مشخص با دوره زماني 
ثابت با ســازوکارهاي کنوني وجود داشته باشد. اگر امکان تسويه 
ريالي پرداخت ها فراهم شــود آن کسي که نفت را خريده، دستش 
باز مي شــود براي اينکه کااليي که در بازار شما مورد نياز است را 
تامين کند و فقط مالکيت ارز عوض شده است. همچنين کاالهاي 
ديگر مثل ميعانات هم بايد وارد بورس شود. نفت خام سنگين هم 
همين طور. اين تنوع باعث مي شــود مشــتري هاي بيشتري وارد 
شوند. همچنين يک محور داخلي هم جداگانه بايد در ذهنمان باشد 
هرچند االن شايد دغدغه نباشد. اينکه براي توسعه زنجيره ارزش 
بازاري داشــته باشيم که هر کسي خواست در اين زنجيره سرمايه 
گذاري کند بداند اينجا نفت خام هســت، اين هم راهبردي است. 
از منظر خام فروشي شايد اين راهبرد موثرتر هم باشد ولي بايد به 

فکرش بود. اين نکات در راستاي تکميل و توسعه است.
ايجاد انگيزه براي شرکت ملي نفت، راهکار پايدار کردن عرضه نفت 

در بورس
دربــاره راهکار پايدار کردن عرضه نفت در بورس بايســتي 
گفت: پيشنهاد من حل کردن مســاله انگيزشي است. اگر عرضه 
نفت اراده ما است و اگر ممکن است نگران باشيم شرکت ملي نفت 
نخواهد چنين کاري بکند، بايد سازوکاري چيد که اين انگيزه براي 
آنها وجود داشته باشد. پيشنهاد من اين است مي شود واقعا برويم به 
سمت اينکه اگر شما در بورس کاال فروختي به جاي ۱۴,۵ درصد، 
۱۵ درصد گيرت مي آيد.يعني انگيزه مالي ايجاد کنيم. مثال شرکت 
ملي نفت هر معامله شد درصد سهمت بيشتر از خارج بورس است. 
اين مي تواند به پايداري مي تواند کمک کند. از طرفي تجربه بورس 
هم تجربه مهمي اســت که اگر کااليي وارد شد و معامله حول آن 
شــکل گرفت، خود عرضه کننده هم به اين جمع بندي مي رســد 
که اين روش بهتر اســت. يک نمونه آن بحث پااليشگاه ها و نفت 

کوره است.
شرايط ورود بخش خصوصي مي تواند بيشتر تسهيل شود

درباره شــباهت هاي شــرايط عرضه نفت در بورس در سال 
90 با امسال بايستي گفت: ســال 90 شرايط سخت تر بود. االن 
تغييري رخ داده و به ســمتي رفتيم که شــرايط با شرايط عادي 
فروشــي شبيه باشد. آن زمان اعتباري مي فروختند ولي در فروش 
بورس، مي گفتند نقدي پرداخت کن. معيار اينکه بگويم شــرايط 
عرضه در بورس خوب اســت يا خير، اينکه با شرايط عادي اي که 
شرکت ملي نفت، نفت مي فروشد يکسان هست يا نه. اگر يکسان 
بود خوب اســت. درباره خطراتي که ممکن اســت در بازار بورس 
به وجود آيد بايستي اظهار داشــت: نکته ديگر من درباره تباني و 
انحصار خريداران در بازاري رخ مي دهد که شرط ورود به آن سخت 
باشد. اگر شرط ورود تسهيل شــده باشد که االن هست؛ يعني با 
پرداخت ۱0 درصد مي توانيد وارد معامله نفت در بورس شويد، اين 
خود به خود تباني و انحصار شــکن است. اينکه چند خريدار هم را 
پيدا کنند براي اينکه نفت را ارزان بخرند، نفر ديگري مي تواند پيدا 
شود و رقمي باالتر از آن چند خريدار تباني کنند، پيشنهاد دهد. اين 
شرط تســهيل بايد بماند و حتي اگر شد بيشتر تسهيل شود. آنچه 
من تاکنون فهميدم اين اســت که هنوز جزئيات اين موضوع براي 
فعاالن بخش خصوصي و غير دولتي ها واضح نيســت علي رغم 
اينکه اطالعيه عرضه اي مطرح شده است هنوز برخي آن را نديده 

يا نخوانده بود. لذا بايد اين شناخت بيشتر شود.

نيروگاه هاي سوخت فسيلي ايران، در 
دشت هاي ممنوعه

نيما نظامي 
کارشناس آب

بسياري از نيروگاه هاي سوخت فســيلي ايران، در دشت هاي 
ممنوعه قــرار دارد، درنتيجه منابع آبــي زيرزميني مطمني که اين 
نيروگاه ها در ســال هاي گذشــته مورد اســتفاده قرار مي دادند، در 
ســالهاي آينده همانند سابق، قابل اطمينان نخواهد بود. وزارت نيرو 
در دوره جديد رويکردي تحت عنوان آمايش آب محور را درنظر دارد 
که طرح هاي توســعه جديد برمبناي منابع آبي موجود، بيش تر ارائه 
مي شــود و اين رويکرد مي تواند در توسعه نيروگاه ها و به روزرساني 
آن هــا مدنظر قرار بگيــرد. نيروگاه هاي تجديدپذيــر مانند بادي و 
خورشــيدي، مصرف آبي بســيار کم و نزديک به صفــر دارند و در 
مقابل نيروگاه هاي حرارتي و سوخت فسيلي به خصوص نيروگاه هاي 
بخاري بــراي خنک کردن، مقدار زيــادي آب مصرف مي کنند که 
با توجه به شــرايط منابع آبي کشــور نيازمند تجديدنظر برروي اين 
نيروگاه ها هســتيم. با نگاه به جانمايــي نيروگاه هاي تجديدپذير در 
ايران و مناطقي که پتاســيلي باالي براي احداث نيروگاه هاي جديد 
دارند، مشــاهده مي شــود که اين مناطق منطبق بر مناطق خشک 
و دشــت هاي ممنوعه ايران هستند که اين مســاله نشان مي دهد 
پتانسيل خوبي وجود دارد تا به جاي برداشت آب زيرزميني و احداث 
نيروگاه هاي آب بر، نيروگاه هاي با مصرف پايين تر آب احداث کنيم.

یادداشت

درآمد کشورهاي دنيا از دو راه 

تامين مي شود؛ فروش نفت يا گرفتن 

ماليات. ايران براي هميشه نمي تواند 

فروشنده نفت باشد و دير يا زود بايد 

به سراغ اصالح سيستم نظام مالياتي 

خود برود

براي اينکه سهم ماليات از تامين مخارج 

دولت به 1۰۰ درصد برسد، تقريبا سه 

دهه يا به طور دقيق تر 2۷ سال ديگر 

زمان نياز داريم تا اگر خدا بخواهد در 

سال 1424 کشورمان را از فروش نفت 

بي نياز کنيم. البته اگر تا آن موقع نفتي 

برايمان باقي مانده باشد

مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت ملي حفاري ايران

نقش برجسته شرکت ملي حفاري در صدور 
خدمات فني و مهندسي

و  مديرعامــل 
رئيــس هيئت مديره شــرکت 
ملي حفاري ايــران، گفت: اين 
شرکت افزون بر تقويت جايگاه 
خود در داخــل، در زمينه صدور 
خدمــات در بخش هاي عمليات 

حفاري و خدمات يکپارچه فني و مهندسي نقش 
برجسته اي در حوزه کشورهاي خليج فارس دارد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي 
حفاري ايران، ســيدعبدالل موسوي در بازديد از 
دستگاه حفاري 9۴ فتح در جمع کارکنان عملياتي 
اظهار کرد: تالشــگران عرصه صنعت حفاري در 
اين شرکت عزم و اراده غالب براي ايجاد تحول 
در رونــد فعاليت هاي عملياتــي، فني، تخصصي 

پيشــبرد  براي  را  پشــتيباني  و 
ميان مدت  کوتاه مــدت،  اهداف 
و بلندمدت شــرکت دارند.وي با 
شرکت  توانمندي هاي  به  اشاره 
از نظر تخصص و تعهد نيروهاي 
انساني، برخورداري از دانش فني 
و بهره گيري از ۷۳ دکل خشکي و دريايي تصريح 
کرد: با وجود اين بنيه مي توان اذعان داشــت که 
اين شرکت مي تواند افزون بر تقويت جايگاه خود 
در داخل، در بعد منطقــه اي نيز در زمينه صدور 
خدمات در بخش هاي عمليات حفاري و خدمات 
يکپارچه فني و مهندســي نقش برجســته اي در 
حوزه کشــورهاي خليج فــارس در همکاري با 

شرکت هاي بزرگ خارجي داشته باشد.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب:

تکريم نيروي انساني از مهم ترين 
اولويت هاست

مــل  عا ير مد
نفت خيز  مناطق  ملي  شرکت 
جنوب گفت: نيروهاي انساني 
ســختکوش اين شــرکت با 
تجربه هاي فراواني که دارند، 
همواره در شــرايط ســخت 
از مشــکالت عبور  و دشوار 
تکريم  بنابرايــن  کرده انــد، 
ايــن نيروهــا از مهم تريــن 
اولويت هاي اين شرکت است.
به گــزارش دانش نفت 

به نقل از شــرکت ملي مناطــق نفت خيزجنوب، 
احمد محمــدي اظهار کرد: نيروهاي مســتعد و 
توانمند شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در 

دوران تحريــم بــا درايت و 
مشکالت  بر  خود  توانمندي 
و ســبب شدند  کردند  غلبه 
در مسير شکوفايي اقتصادي 
وارد  اســالمي خللي  ايــران 
چاه  مهار  ادامه  در  نشود.وي 
۱۴۷ رگ ســفيد را نمونــه 
ديگري از درايت و توانمندي 
شرکت  سختکوش  نيروهاي 
جنوب  نفت خيز  مناطق  ملي 
عنوان کــرد و گفت: عزم و 
اراده پوالديــن کارکنان در مهار اين چاه، عزت و 
سربلندي مناطق نفت خيز جنوب را بيش از پيش 

به اثبات رساند.

تحلیل
گفتمان

یادداشت

محمدصادق کریمي
کارشناس حوزه نفت و گاز
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گاز6
تدابير ترکمنستان براي اجراي خط لوله تاپي براي صادرات به پاکستان و هند از مسير افغانستان؛

ايران هاب گازي منطقه؛ فرصتي که از دست مي رود 

سخنگوي شرکت ملي گاز ايران خبر داد:

همکاري چندجانبه شرکت گاز و نهادهاي 
همسو با اصالح الگوي مصرف انرژي

شــرکت ملي گاز ايران همســو با 
کشــور،  در  انرژي  مصرف  الگوي  اصالح 
همکاري چندجانبه اي را با ســازمان هاي 
مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

همســو با بررســي اصالح الگوي 
مصرف در کشــور و ايجاد هماهنگي و 
تامين کننده  دستگاه هاي  ميان  همکاري 
با  انــرژي، نشســتي  و مصرف کننــده 
حضــور رئيــس روابط عمومي شــرکت 

ملــي گاز ايران، مديــرکل روابط عمومي شــرکت توانير، مديرکل 
روابط عمومي آب و فاضالب کشــور و نمايندگاني از حوزه معاونت 
مهندســي انرژي کل سپاه برگزار شد.مجيد بوجارزاده، رئيس روابط 
عمومي شــرکت ملي گاز ايران در اين نشســت، يکي از مولفه هاي 
توســعه و پيشرفت در کشــور را هدايت انرژي به سوي بخش هاي 
اقتصادي و ســرمايه اي و جلوگيري از هدررفت آن دانست و گفت: 
اساس روابط عمومي شــرکت ملي گاز ايران همکاري و هماهنگي 
بــا نهادهاي بزرگ مصرف کننده انرژي گاز در کشــور اســت. اين 
مهــم مي تواند گام هــاي خوبي براي الگوســازي و جلب همکاري 
همــه بخش ها در آينده باشــد.وي افــزود: يکــي از مراکز اصلي 
مصرف کننده گاز در کشــور مجموعه نيروهاي مسلح، شامل مراکز 
نظامي، آموزشي، منازل ســازماني، پادگان ها، شرکت ها و رده هاي 
تابعه آنهاست که در صورت اصالح سيستم هاي گرمايشي، مي توانند 
الگوي مناسبي براي ديگر بخش ها باشند.سخنگوي شرکت ملي گاز 
ايران تصريح کرد: در حوزه هاي مديريت مصرف انرژي از سال هاي 
گذشــته فعاليت هاي هماهنگي ميان دو وزارتخانه نفت و نيرو انجام 
شــده و ســپاه نيز در اين حوزه فعاليت هاي بســيار خوبي در زمينه 
مديريت مصرف و بهينه ســازي سيســتم هاي انرژي بر خود داشته 
اســت.بوجارزاده ادامه داد: بخشي از جمعيت کشور سربازاني هستند 
که در مجموعه هاي نيروهاي مسلح خدمت مي کنند و آنان مي توانند 
پس از آموزش اســتفاده صحيح از انــرژي، افزون بر رعايت الگوي 
مصرف در يگان محل خدمت خود، به عنوان هميار و سفيران حوزه 
انرژي پس از پايان خدمت ســربازي در محيط زندگي و کار نيز اين 
مهم را ادامه دهند.نماينده حوزه معاونت مهندســي انرژي کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي نيز در اين نشست گفت: اين معاونت به 
دنبال آن اســت که مديريت انرژي را به شکل جامع و با مشارکت 
همــه بخش هايي که در مجموعه هاي ســپاه حضور دارند از طريق 

نهادينه کردن مديريت مصرف انرژي عملي کند. 

با هدف حمايت از حوزه فرهنگ و هنر صورت گرفت ؛

بازديد معاون فرهنگي ارشاد خراسان رضوي 
از پروژه هاي فرهنگي پااليشگاه هاشمي نژاد

معاون فرهنگي و مطبوعاتي اداره کل فرهنگ و ارشــاد خراسان 
رضوي از پروژه هاي فرهنگي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد، در 
راستاي حمايت از اصحاب حوزه فرهنگ و ادب شهرستان سرخس در 

مجتمع مسکوني شهيد مهاجر بازديد کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت پااليش 
گاز شهيد هاشــمي نژاد، دکتر افشين تحفه گر در اين خصوص گفت: 
استان خراسان رضوي قدمت ديرينه اي در حوزه فرهنگ و هنر دارد 
و امروز شــاهد آثار هنرمندان در بخش هاي مختلف شامل هنرهاي 
نمايشــي، آموزش عکاسي، شعر و ادب هســتيم.وي اظهارداشت: 
خوشــبختانه در حوزه هــاي مختلــف فرهنگي، هنــري فرصت و 
بســترهاي خوبي براي رشــد و بالندگي حوزه هنر در شهر سرخس 
وجود دارد و مديران شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد توجه ويزه 

اي نسبت به اين حوزه دارند.
برپايي نمايشگاه عکس »عشق و آتش« در 

نگارخانه کمال الملك شهرستان سرخس
روابط  همــت  به 
پااليش  عمومي شرکت 
گاز شهيد هاشــمي نژاد، 
نمايشگاه عکس »عشق 
نگارخانه  در  آتــش«  و 
کمــال الملک در مجتمع 
مســکوني گاز شــهيد 
مهاجر سرخس خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت پااليش 
گاز شهيد هاشمي نژاد، اين نمايشــگاه در رثاي جانفشاني هاي آتش 
نشــانان در عمليات هاي مختلف و ياد جانفشــاني هاي شــهداي 
آتش نشــان در شهر سرخس برپا شده اســت.اين خبر حاکيست: در 
اين نمايشــگاه که با همکاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري مشهد و روابط عمومي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد برپا 

شده ۵۳ اثر از عکاسان مشهدي به نمايش درآمده است.

دارنده  چهارمين  ترکمنســتان 
ذخاير گازي دنياســت که اقتصاد بســيار 
وابســته به صادرات گاز دارد. اما از لحاظ 
جغرافيايي در فالت پهناور آسياي ميانه قرار 
گرفته و دسترســي به بازارهاي مصرف گاز 

ندارد.
آخرين وضعيت صادرات گاز ترکمنستان به 

کشورهاي مختلف
در گذشته روسيه عمده  گاز اين کشور 
را خريداري و به اروپــا منتقل مي کرد اما 
در پي اختالفات دو کشــور بر سر موضوع 
صادرات گاز پس از اتمام قرارداد روســيه 
با ترکمنســتان در سال 20۱6، اين کشور 
قرارداد خود را با ترکمنستان تمديد نکرده و 
در سال 20۱6 صادرات گاز ترکمنستان به 
روسيه متوقف گرديد. پس از قطع صادرات 
گاز ترکمنســتان به روسيه عمده صادرات 
گاز اين کشــور که بخش قابل توجهي از 
درآمدهــاي آن را نيز بــه خود اختصاص 
مي دهد صادرات گاز به چين از طريق سه 
خــط لوله خود به اين کشــور بود. بخش 
ديگر درآمدهاي اين کشــور نيز از طريق 
صــادرات گاز به ايران تامين مي گرديد. به 
همين دليل ترکمنستان در تالش بود تا با 
افزايش صادرات از مسير ايران و دسترسي 
بــه بازارهايي همچون بازار خليج فارس و 
عراق و ترکيه از وابستگي اقتصادي خود به 
صادرات گاز به چين بکاهد. در طي يکسال 
و نيم گذشــته اما با باال گرفتن اختالفات 
مالي با ايران و قطــع واردات گاز ايران از 

ترکمنستان، ترکمنســتان مجبور به تغيير 
مســير خود و تالش براي صادرات گاز از 
مسيرهاي ديگر شد. به همين دليل، تالش 
بــراي اجراي خط لوله تاپي براي صادرات 
به پاکستان و هند از مسير افغانستان را آغاز 
کرد تا نهايتا با جذب حمايت هاي طرفين 
از جمله طالبان و جذب ســرمايه گذاري 
عربســتان اجراي اين خط لولــه را کليد 
بزند. در ادامه نيز با آغاز مذاکرات با طرف 
قديمي صادرات  مســير  احياي  نيز  روسي 
گاز ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت.
پنجشنبه 29 نوامبر، قربانقلي بردي محمد 
اف، رئيس جمهور ترکمنســتان و الکسي 
ميلر، رئيس هيئت مديره شرکت گازپروم 
روســيه، حول همکاري هاي نفت و گازي 
ديدار کردند.اين ديــدار حاوي پيام تمايل 
روسيه به ادامه خريد گاز ترکمنستان بود. 
همچنين رئيس جمهور ترکمنستان نيز به 
همکاري هاي تاريخي روسيه و ترکمنستان 
در حوزه ي انرژي و سوخت اشاره کرد. دو 
طــرف در رابطه با مدرن ســازي و متنوع 
کردن زيرســاخت ها و تجهيزات، افزايش 
ظرفيت استخراج و فرآوري گاز، توسعه ي 
صنعت گاز و پتروشيمي و توليد محصوالت 
پايين  دستي متناسب با نيازهاي روز تبادل 
نظر کردند.ديدار چندين باره رئيس جمهور 
ترکمنســتان با رئيس شرکت گازپروم در 
سال جاري، نشان از سرگيري روابط گازي 
اين دو کشور است. در ۳ اکتبر سال گذشته 
نيز در ديدار بين پوتين و بردي محمد اف، 

چارچوب هاي کلي بسياري از همکاري ها را در 
مسائل مختلف مشخص شد و ديدار اخير 
بردي محمد اف با ميلر، نشــان از اراده ي 
جدي ترکمنستان براي افزايش همکاري ها 
با روسيه در حوزه ي گاز ميباشد، به طوري 
که ميلر در ديدار پيشين با بردي محمد اف 
در 9 اکتبر اعالم کرده است که واردات گاز 
از ترکمنستان را از اول ژانويه 20۱9، آغاز 

خواهند کرد.
معطل ماندن فرصت طاليي تبديل ايران 
به هاب گازي منطقه با قطع واردات گاز از 

ترکمنستان
ايران به دليل داشتن مرز مشترک با 
ترکمنستان و همچنين دسترسي ايمن به 
بازارهاي بزرگي همچون پاکستان و ترکيه 

و کشــورهاي حاشيه خليج فارس بهترين 
گزينه براي ترکمنســتان به منظور متنوع 
کردن صادراتي اســت. در طرف ديگر نيز 
ايــران مي تواند به کمــک واردات گاز از 
ترکمنســتان و صادرات آن به کشورهاي 
منطقه جايگاه خود را به عنوان هاب گازي 
منطقه تثبيت کنــد. در حالي اين فرصت 
طاليي کشــور در طي يک سال گذشته 
بــا قطع واردات گاز از اين کشــور معطل 
مانده و در حال از دســت رفتن است که 
باالي  وابســتگي  دليل  به  ترکمنســتان 
درآمدهاي خود بــه صادرات گاز به دنبال 
يافتــن جايگزيــن براي ايران و توســعه 
بازارهاي ديگر خود از جمله پاکســتان و 
هند است.نبايد از اين نکته غافل شد که با 

صادرات گاز ترکمنســتان به کشورهايي 
همچون هند و پاکســتان عمال بازارهاي 
ايران در اين کشورها نيز با مشکل مواجه 
خواهد شــد و عمال صادرات گاز ايران به 
اين کشــورها نيز احتمال کمتري خواهد 
يافت.بنابراين در حال حاضر ايران مي تواند 
با پيگيري مســتمر و مذاکرات دوجانبه با 
طرف ترکمن ضمن حل مشــکل مالي با 
اين کشــور واردات خود را از اين کشــور 
از ســر گرفته و با کمک گاز اين کشــور 
بازارهايي خود را در منطقه توســعه دهد. 
هدفــي که با برنامه ريــزي جدي و ارائه 
ترکمن  مسئولين  به  مناسب  پيشنهادهاي 

دور از دسترس نخواهد بود.

از سوي معاون اول رئيس جمهوري؛

بخشنامه مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي ابالغ شد
معــاون اول رئيس جمهــوري هم زمان با 
کاهش دما در سراسر کشور و افزايش ميزان مصرف 
گاز، بخشنامه مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي را ابالغ 

کرد.
به گزارش شانا، اســحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهــوري در بخشــنامه اي خطــاب به 
وزارتخانه ها، ســازمان ها، موسسات و شرکت هاي 
دولتي، نهادهاي انقالب اســالمي، نيروهاي مسلح 
و اســتانداري ها، بر لزوم مصرف بهينه و ايمن گاز 
طبيعي تاکيد کرد و بــه اين منظور نکاتي را يادآور 

شد.
متن کامل بخشنامه به اين شرح است:

»۱- به منظــور مصرف بهينــه و ايمن گاز 
طبيعي، کليه وزارتخانه ها، ســازمان ها، موسســات 
و شــرکت هاي دولتي، نهادهاي انقالب اســالمي، 
نيروهاي مسلح و استانداري ها تا پايان سال موظف 

به رعايت کامل موارد زير مي باشند:
الــف - رعايــت دمــاي ۱8 تــا 2۱ درجه 
ســانتي گراد در فضاهاي داخلي و بســته و دماي 
۱8 درجــه ســانتي گراد در راهروهــا و فضاهاي 

عمومي سرپوشيده.
ب - روشــن نمودن وســايل گرمايشي يک 
ســاعت قبل از آغاز وقت اداري و خاموش نمودن 

آنها يک ساعت قبل از پايان وقت اداري.
پ - خاموش نمودن وســايل گرمايشــي در 

روزهاي تعطيل.
ت - استفاده از دستگاه هاي گازسوز استاندارد 

.)B و A( با برچسب انرژي باال
ث - انجــام معاينه فني کليــه موتورخانه ها 
توســط شــرکت هاي تاييد صالحيت شده از سوي 
ســازمان ملي اســتاندارد ايران )بر اساس ماده ۱۷ 
قانــون هواي پاک(، ســرويس و تعميــر دوره اي 

تجهيزات گازســوز از طريــق متخصصان مجاز و 
نصب سامانه پايش هوشــمند موتورخانه به منظور 

افزايش ضريب ايمني و بازدهي وسايل گازسوز.
ج- کاهــش حداقل ۵ درصــدي مصرف گاز 
طبيعي هر مشترک در ۴ ماهه پاياني سال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته.
شرکت ملي گاز ايران/شرکت هاي گاز استاني 
در موارد يادشــده در اين بخشــنامه، آمادگي ارائه 
هرگونه مساعدت فني به دســتگاه هاي اجرايي را 

دارند.
2 - بــراي اجــراي موارد فوق، الزم اســت 

اقدامات زير انجام شود:
الــف - اســتانداران ضمن تاکيد بــر اجراي اين 
بخشنامه و طرح آن در شوراي اداري استان، پيگيري هاي 
الزم جهــت صرفه جويي و اصالح الگــوي مصرف در 

دستگاه هاي اجرايي را در دستور کار قرار دهند.

ب - شــرکت ملي گاز ايران/شرکت هاي گاز 
استاني مکلف به پيگيري اجراي دقيق اين بخشنامه 
در دســتگاه هاي اجرايي مي باشند. در صورت عدم 
رعايت مفاد بخشــنامه در هر مورد، شــرکت گاز 
اســتاني مربوط، پس از يک بار اخطار کتبي، ضمن 
ارســال مراتب به اســتانداري ذي ربط در صورت 
تخطــي مجدد، مطابق مقررات مربوط با دســتگاه 

اجرايي ذي ربط رفتار مي کنند.
جمهــوري  صداوســيماي  ســازمان   - پ 
اسالمي ايران نســبت به اطالع رساني مناسب براي 
بهره گيــري از روش هاي موثر جهت ترغيب جامعه 
به صرفه جويــي و کاهش مصرف گاز طبيعي اقدام 

نمايد.
ت - روابــط عمومي دســتگاه هاي اجرايــي 
نسبت به اطالع رساني مناسب براي کاهش مصرف 

سوخت به کارکنان هر دستگاه اقدام نمايند.«

افزايش همکاري شرکت انتقال گاز و موسسه مطالعات بين المللي انرژي

با هدف توسعه فرهنگ کتابخواني رقم خورد؛

بهره برداري از اولين کافه کتاب شهرستان سرخس در مجموعه مسکوني گاز شهيد هاشمي نژاد

مديران شــرکت انتقال گاز و موسســه 
مطالعات بين المللي انرژي در جلســه مشترک بر لزوم 

توسعه همکاري بين اين دو مجموعه تاکيد کردند.
انتقال  مديرعامل شــرکت  توکلي،  ســعيد 
گاز و علــي مبيني دهکردي، مشــاور وزير نفت و 
رئيس موسســه مطالعات بين المللــي انرژي در 
جلسه توســعه همکاري هاي مشــترک آموزشي 

و پژوهشــي در زمينه انــرژي و پايداري بر لزوم 
افزايش همکاري بين دو مجموعه در زمينه هاي 
برنامه ريزي، همکاري آموزشي و مديريت انرژي 
تاکيــد کردند.در اين جلســه، توکلي، موسســه 
مطالعــات بين المللــي انرژي را يکــي از مراکز 
معتبر براي آغاز همــکاري  در زمينه اموزش هاي 
تخصصــي به ويــژه مديريت انــرژي و پايداري 

عنوان کرد و گفت: شــرکت انتقــال گاز نيز در 
برنامه ريزي هاي راهبردي  انرژي،  زمينه مديريت 
و مهمي انجام داده است.مديرعامل شرکت انتقال 
گاز همچنيــن بر تعامل بيــن کميته هاي فني - 
انرژي ســتاد انتقال، مناطــق عملياتي و معاونت 
آموزشــي موسســه مطالعــات بين المللي انرژي 
در جهت تحقق اهداف مــورد نظر تأکيد کرد.در 

اصلي  مبيني دهکردي، سياست هاي  ادامه جلسه، 
موسسه مطالعات بين المللي انرژي با رويکردهاي 
جديد را حاکي از استاندارد باالي موسسه دانست 
و افزود: موسســه مطالعات بين المللي انرژي در 
زمينه هاي آموزشــي، پژوهشــي و تبادل دانش 
در راســتاي برنامه ريزي، مديريت و مدل ســازي 

سيستم هاي انرژي، توان بااليي دارد.

طي مراسمي با حضور قائم مقام اداره کل 
فرهنگ و ارشاد خراســان رضوي و جمعي از مديران 
شــرکت پااليش گاز شهيد هاشــمي نژاد، اولين کافه 
کتاب در مجتمع مسکوني شــهرک گاز شهيد مهاجر 

سرخس به بهره برداري رسيد.
بــه گزارش دانــش نفت به نقــل از روابط 
عمومي شــرکت پااليش گاز شهيد هاشــمي نژاد، 
رييس روابط عمومي اين شرکت در اين خصوص 
گفت: امروزه با وجود گســترش نفوذ و اثرگذاري 
فناوري هاي نوين ارتباطي، توســعه فرهنگي هر 
کشوري در گرو اهميت دادن به کتاب و افزايش 

نرخ ســرانه کتابخواني اســت و کتــاب جايگاه 
مهمي در سبد فرهنگي جوامع ايفا مي کند.ابوالفضل 
نعمتي اظهارداشت: با نظر مثبت مديريت محترم 
عامل و شــوراي فرهنگي پااليشگاه، در راستاي 
گسترش و ايجاد جاذبه در محيط هاي کتابخواني 
و مطالعاتــي پــروژه کافه کتاب بــا هدف جذب 
اهالي فرهنگ و ادب به ويژه جوانان و خانواده ها 
و تلطيــف فضــاي مطالعــه در مجموعه رفاهي 
با  کارکنان شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 
اعتباري بالغ بر دو ميليارد و ۵00 ميليون ريال به 
بهره برداري رسيد.وي توسعه فرهنگ کتابخواني 

در ســطح جامعه را هدف راه اندازي اين مجموعه 
فرهنگي عنوان و تصريح کــرد: اين کافه کتاب 
مســاحتي معادل ۳00 متر مربع را دارا است.اين 
مقام مســئول خاطر نشان ســاخت: کتاب هاي 
موجود در اين کافه کتــاب در حوزه هاي زبان و 
ادبيات فارســي، علوم اجتماعي، دينــي، تاريخ، 
جغرافيا، رمان هاي تاريخي، روانشناسي، کامپيوتر، 
هنر، اطالعات علمي نوجوانان، کمک درسي، فني 
و مهندسي مي باشــد که عالقمندان مي توانند با 
 مراجعه به اين کافه، از کتاب هاي موجود استفاده

 نمايند.

گفتمان

اخبار گاز

ايران مي تواند به کمك واردات 
گاز از ترکمنستان و صادرات آن به 
کشورهاي منطقه جايگاه خود را به 
عنوان هاب گازي منطقه تثبيت کند 

ولي بيش از يکسال از قطع واردات 
گاز از اين کشور مي گذرد و ترکمن ها 

روسيه و هند را جايگزين ايران 
کرده اند
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۷ پتروشیمی

با تاکيد مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي:

تقويت تجاري سازي دستاوردهاي شرکت 
پژوهش و فناوري در دستور کار قرار گرفت

با حکم معاون وزير نفت؛

رئيس حراست شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي منصوب شد

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در حکمي، نبي بيک زاد 
را به رياست حراست اين شرکت منصوب کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي صنايع پتروشيمي، 
در بهزاد محمدي خطاب به بيک زاد آمده است:»نظر به شايستگي، 
تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان رئيس 
حراست شرکت ملي صنايع پتروشيمي منصوب مي شويد. اميد است 
بــا امعان نظر به برنامه راهبردي شــرکت و همچنين تعامل موثر و 
هماهنگي الزم با مديــران و همکاران محترم در انجام ماموريت ها 
و وظايف حراســتي در ستاد و حراســت هاي تابعه، جهت صيانت از 
سرمايه هاي مادي و معنوي، يکپارچگي و ارتقاي هويت سازماني و 
ســالمت اداري به منظور تحقق اهداف عاليه شرکت موفق و پيروز 

باشيد.«
گامي موثر به منظور حفظ محيط زيست عسلويه

ظرفيت توليد اوره پتروشيمي هنگام با مصرف 
CO2 مازاد افزايش مي يابد

مدير عمليات پتروشيمي 
ظرفيت  افزايــش  از   هنگام 
اســتفاده  با  اوره  واحد  توليد 
از CO۲ مــازاد توليدي واحد 
آمونياک اين  پتروشــيمي خبر 

داد. 
نفت  دانش  گزارش  به 
پتروشيمي هنگام،  از  نقل  به 

افشــين فتح الهي افزود: طــرح افزايش ظرفيت توليــد واحد اوره 
پتروشــيمي هنگام  از   ۳2۵0 به ۳۵00 تن در روز اجرا شــده اســت.

وي افزود: اين  افزايش ظرفيت با هماهنگي صاحب ليســانس طرح 
انجام شده و با اجراي آن، روزانه حدود ۱۷۵ تن CO2   مازاد، به طور 
کامل حذف و همه آن در واحد اوره مصرف خواهد شد.مدير عمليات 
پتروشيمي هنگام اظهار کرد: با اين اقدام، 2 هدف ارزشمند جلوگيري 
از انتشــار گاز گلخانه اي CO2 به منظور حفاظت از محيط زيســت 
منطقه عســلويه و همچنين افزايش توليد اوره محقق شــده است.

گفتني اســت با توجه به تاکيد مديريت شرکت پتروشيمي هنگام بر 
حفظ محيط زيســت و کاهش  آاليندگي هوا و ايجاد آراســتگي در 
محيــط کاري کارکنان، از ســال 9۳ تاکنون هــزار اصله نهال در 
محوطه کارگاهي طرح کاشــته شــده  اســت که براي  صرفه جويي 
 در مصــرف آب، آبياري ايــن درختان به صورت قطــره اي انجام 

مي شود.

مهندس بهــزاد محمدي، مدير 
لزوم  پتروشيمي بر  ملي صنايع  عامل شرکت 
فعاليت هاي شرکت  تقويت تجاري ســازي 
پژوهــش و فناوري بــه ويــژه در صنعت 

پتروشيمي تاکيد کرد.
مهندس بهــزاد محمدي معاون وزير 
نفــت و مدير عامل شــرکت ملــي صنايع 
از مرکز تهران  بازديــد  پتروشــيمي ضمن 
شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي، گفت: 
جاي بسيار افتخار اســت که روحيه باال و 
توان علمي ارزنده ايــن مجموعه در جهت 
ايجاد پتانســيل هاي علمي، فني و صنعتي 
شــدن به سمت بالغ شدن است. وي افزود: 
بالنده  و  پويــا  پتروشــيمي صنعتي  صنعت 
است که نقش بسيار اساسي و جايگاه تاثير 
گذاري در اقتصاد ملي کشــور دارد. از اين 
رو شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در 
علمي صنعت   - فنــي  پشــتيابي  بخــش 
پتروشيمي بسيار نقش حائز اهميت و حياتي 

دارد و بايد در زمينه به کارگيري از توان اين 
مرکــز در بدنه صنعت اقداماتي انجام گيرد. 
بهزاد محمدي با بيان اينکه معتقدم که پل 

ارتباطي صنعت و شرکت پژوهش و فناوري، 
تــا به امروز چندان پررونق نبوده اســت، بر 
جهش و پرش فعال تر اين شرکت در سال 
جــاري تاکيد و خاطر نشــان کرد: صنعت 
پتروشيمي بايد نسبت به توان و دستاوردهاي 
پژوهشي و فناوري پتروشيمي کامال راضي و 
قانع باشــد و اساس اين مهم تنها از طريق 
اعتماد ميســر خواهد شد. وي ادامه داد: اگر 
نتوانيم اطمينان قابل اتکاء نســبت به توان 
فني و پژوهشــي اين شــرکت در صنعت 
ايجاد نماييم، تمامي تالش ها و دستاوردهاي 
ارزشــمند اين مجموعه بــي نتيجه خواهد 
پتروشــيمي نيز  مانــد. در مقابــل صنعت 
مي تواند با اطمينان خاطر نســبت به تعهد 
و دانش اين شــرکت، بــا کاهش تدريجي 
وابســتگي به دانــش خارجي بــه ويژه در 
شرايط کنوني کشور، در بخش هاي مختلف 
فعال و پررونق باشــد. معاون وزير نفت در 
امور پتروشــيمي با تاکيد بر نــگاه حمايتي 

شــرکت ملي صنايع پتروشيمي از مجموعه 
پژوهــش و فنــاوري پتروشــيمي، گفت: 
بايد در ســال 98 گام هــاي قابل توجهي 
در زمينــه همکاري اين شــرکت و صنعت 
پتروشيمي برداشته شود. مهندس محمدي، 
هدف غايي را اســتفاده و بهره مندي کامل 
از پتانسيل ها و دستاوردهاي اين شرکت در 
صنعت خواند و افزود: معتقدم بايد درزمنيه 
تجاري سازي فعاليت هاي جاري اين مرکز 
اقدامات وسيع و ســريعي انجام شود. البته 
در ايــن زمينه اقداماتي کــه تاکنون منجر 
به قرارداد شــده، انجام شــده است و جاي 

دارد تا رسيدن به نقطه بلوغ تجاري سازي 
دانش فني، برنامه ريزي شود. گفتني است، 
مهنــدس بهزاد محمدي ضمــن بازديد از 
سالن ها و آزمايشگاه هاي پليمري، غشايي، 
فعاليت هــاي گروه فناوري- شــيميايي و 
توســعه محصول و گروه کاتاليســت ها و 
متانول در جريان اقدامات شرکت پژوهش 
و فناوري پتروشيمي به ويژه در بخش هاي 
تجاري ســازي دانش فني، مشــارکت و 
همکاري هاي اين شــرکت در بخش هاي 
داخلي و بين المللي و دســتاوردهاي دانش 

فني قرار گرفت.

صنعت پتروشيمي بايد نسبت به 
توان و دستاوردهاي پژوهشي 

و فناوري پتروشيمي کامال 
راضي و قانع باشد و اساس 

اين مهم تنها از طريق اعتماد 
ميسر خواهد شد

هدفگذاري براي افزايش ظرفيت توليد در پتروشيمي پليمر کرمانشاه
ظرفيــت توليــد پلــي اتيلن در شــرکت 

پتروشيمي پليمر کرمانشاه تا ۱۲ درصد افزايش مي يابد.
سعيدي طاهري، مدير عامل شرکت پتروشيمي پليمر 
کرمانشــاه در گفتگو با خبرنگار نيپنا در مورد ميزان توليد و 
افزايش ظرفيت توليد اين مجموعه اظهارکرد: شــرکت ما 
يکي از شــرکت هاي زيرمجموعه زنجيره خط اتيلن غرب 
اســت که سال گذشــته توانســت با ۱0۷ درصد ظرفيت 
اســمي خود پلي اتيلن توليد کنــد و در ادامه همان روند در 
شش ماهه نخست ســال جاري 8 درصد باالتر از ظرفيت 

اسمي توليد داشــتيم. اين واحد توليدي به گونه اي ساخته 
شــده که تنگنا و گلوگاه توليد ندارد و مي توانيم در راستاي 
توســعه،ظرفيت توليد را بين ۱0 تا ۱2 درصد افزايش دهيم.

وي ادامــه داد ظرفيت توليد در حــال حاضر ۳00 هزار تن 
پلي اتيلن معادل ۳8 تن در ساعت است که با طرح افزايش 
ظرفيت اميدواريم به ۴۳ تا ۴۴ تن در ســاعت برسد.وي در 
مورد مزيت دســتگاه هاي موجود براي افزايش ظرفيت در 
پتروشيمي پليمر کرمانشاه گفت: دستگاه هاي اصلي مجتمع 
از زمان راه اندازي به گونه اي طراحي شده که حاشيه افزايش 

توليد در آينده پيش بيني شــده اســت و با کمي تغييرات در 
بعضي دســتگاه هاي خط توليد، برق و ابزار دقيق اميدواريم 
تا پايان ســال 98 ظرفيت توليد را بــه ۳۴۵ هزار تن ارتقا 
دهيم.مدير عامل شرکت پتروشيمي پليمر کرمانشاه در مورد 
طرح هاي توسعه اي اين مجموعه گفت:  با تقاضا از استان 
در نظر داريم در حوزه پايين دستي پتروشيمي سرمايه گذاري 
مشترک انجام دهيم. اين طرح در حال بررسي است و هدف 
از اين کار توليد اشــتغال در اســتان با سرمايه گذاري کمتر 
است.سعيدي در مورد وضعيتHSE شرکت پتروشيمي پليمر 

کرمانشــاه گفت: از لحــاظ آتش نشــاني و ايمني، محيط 
زيست و بهداشت کارنامه روشني داريم بطوريکه واحد هاي 
ما توانسته اند از شــاخص بيش از 2۱ ميليون نفر در ساعت 
کار بدون حادثه منجر به فوت که در شــرکت ملي صنايع 
پتروشيمي تعريف شده اســت عبور کند.همچنين در زمينه 
محيط زيست بصورت مســتقيم و آنالين توسط اداره کل 
اســتان در حال پايش هستيم و هيچگونه آاليندگي نداريم. 
در زمينه بهداشت نيز با معاينات ادواري و باالترين کنترل ها 

سالمت همکاران خود را تامين مي کنيم.

مصداق بارز اقتصاد مقاومتي:

تامين داخلي80 درصد از نيازهاي صنعت انتقال نفت 

در نوزدهمين نشســت تخصصي فرماندهــان پايگاه ها و 
اعضاي شــوراي بســيج صنعت انتقال نفت ايران بر تامين داخلي ۸۰ 

درصد نيازمندي هاي شرکت تاکيد شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شــرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران، در اين نشســت عباسعلي جعفري نسب، 
مديرعامل شــرکت گفت: اکنون در سراسر صنعت انتقال نفت ايران 
نيروهاي بســيجي حضور دارند و با روحيه اي مثال زدني مشغول به 
خدمت رساني هستند.وي با تأکيد بر همگاني نمودن بسيج در شرکت 
و تقويت بيش از پيش آن افزود: بحث اقتصاد مقاومتي که مقام معظم 
رهبري نيز هميشه بر آن تأکيد دارند از اهميت بسزايي برخودار بوده و 
همچون گذشته بايد به طور فراگير در همه بخش هاي مختلف شرکت 
به آن توجه شود.جعفري نســب تأکيد کرد: اکنون در صنعت انتقال 

نفت بيش از 80 درصد نيازمندي هاي ما از طريق داخل تأمين مي شود 
کــه اين خود مصداق بارز اقتصاد مقاومتي اســت و بايد تالش کنيم 
با ترويج روحيه بســيجي از نظر کمي و کيفي فعاليت هايمان را ارتقاء 
دهيم و با اخالص بي منت و براي اعتالي کشــورمان در زمينه هاي 
مختلف قدم برداريم.سردار شريف رئيس روابط عمومي سپاه پاسداران 
انقالب اســالمي نيز با حضور در اين نشســت تصريح کرد: امسال و 
در آستانه چهل ســالگي انقالب اســالمي، وضعيت کشور از لحاظ 
توانمندي و قدرت بسيار مطلوب بوده که اين ثمره تالش دليرمردان 
کشور در دوران هشت ســال دفاع مقدس است.وي يادآور شد: همه 
مردم بويژه نيروهاي بســيجي بايد با عزمي جزم و اعتمادي راسخ در 
راه دفــاع از آرمانهاي امام راحل)ره( گام بردارند چرا که حضرت امام 
خميني )ره( با انقالب و پشــتيباني ملت، نظام جمهوري اســالمي را 
بنيانگذاري کرد.حســين حيدري فرمانده حوزه مقاومت بسيج شرکت 
نيز در اين نشســت گفت: بســيج، نيروي کارآمدي است که کارنامه 
درخشــان آن در جبهه و جنگ و پس از آن برکســي پوشيده نيست 
و در شــرکت خطوط لوله و مخابرات نيــز اين کارآمدي با حضور در 
عرصه هاي مختلف به تصوير کشيده شده است.وي در ادامه گزارشي 
از فعاليت هاي انجام شده توسط نيروهاي بسيج سازندگي شرکت در 
زمينه هاي مختلف از جمله کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه و ارسال 
کانکس و ساخت حمام و سرويس بهداشتي در اين مناطق ، آبرساني 
به مناطق جنوبي کشور، ساخت منازل مسکوني براي مناطق محروم 
اســتان خوزستان و .... را ارائه کرد.گفتني است در اين نشست سردار 
مطيعي معاون ســازمان پدافند غيرعامل کشور، سرهنگ رمضاني از 
پليس فتا و نوربخش از ســتاد عتبات عاليات حضور داشتند و مباحثي 

را در حوزه هاي مختلف مطرح کردند.

گزارش

اخبارپتروشيمی

روابط عمومي
شرکت پااليش گاز شهيد  هاشمي نژاد 

نوبت دوم - مناقصه شماره 9۷4۰۰81 
) خريد مقدار 6۰ تن آنتي فوم(

۱- نوع مناقصه:  دو مرحله ای داراي ارزيابي کيفي
 ۲- نوع فراخوان:  عمومی. 

 ۳ – نام ونشــاني مناقصه گذار:  شــرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس:  مشهد، خيابان آبکوه، نبش 
دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵،  شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه کميسيون مناقصات. 

۴- نوع و مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه:  تضمين هاي اعالم شــده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 
۳,۸۰۶,۴۰۰,۰۰۰ ريال ) سه ميليارد و هشتصد و شش ميليون و چهارصد هزار ريال (

 ۵- محل، زمان و مهلت دريافت اســناد:  متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ نســبت به دريافت 
اسناد  استعالم ارزيابي کيفي مناقصه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند: 

الف:  مراجعه حضوري به آدرس اعالم شده، به همراه اصل نامه درخواست شرکت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه 
کتبي نماينده، جهت دريافت اســناد به همراه کارت شناسايي معتبر الزامي است(، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده 

متقاضيان خواهد گرديد.
ب:  مراجعه به ســايت اينترنتي اين شرکت به آدرس:  WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت کليه اسناد از بخش 

مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.
۶- آخرين مهلت تحويل اســتعالم ارزيابي کيفي تکميل شــده به دبيرخانه کميسيون مناقصات:  پايان وقت اداری مورخ 
۹۷/۱۰/۰۱ )توضيح اينکه تاريخ تحويل پاکتها به پســت مالک عمل نبوده و مالک، تحويل پيشنهادات و پاکتهاي مناقصه، به 
دبيرخانه کميســيون مناقصات، واقع در آدرس اعالم شده مي باشــد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي الزم 
را در خصوص تحويل به موقع پيشــنهادات )چه از طريق پســت و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است امکان 
قبول پيشــنهاد هايی که پس از پايان مهلت اعالم شــده دريافت می شــوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت ارسال شده باشند( 
وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشــنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. همچنين ارسال 
پيشــنهادها به آدرسي غير از آدرس اعالم شده و يا ارســال به پااليشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم 
تحويل اســناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد کرد. الزم به ذکر است پس از پايان مرحله ارزيابي کيفي اسناد شرکت در مناقصه 
براي مناقصه گران تأييد شــده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام 

واقع خواهد شد.    
۷- محل و زمان گشايش پيشنهادات:  پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها ) ارزيابی فنی (، پاکتهای مالی شرکتهای واجد 
شرايط در تاريخ ۹۷/۱۱/۱۷ در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي 
شــمالي، شماره ۲۵۵، شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. الزم به 
ذکر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي کيفي و همچنين 
فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير وجود خواهد داشت، با اين وجود اين شرکت نسبت به دعوت از 
مناقصه گراني که پيشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت کتبي )حداقل ۷۲ ساعت قبل از جلسه 

قطعي گشايش پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.
 توضيحات:  با توجه به اينکه فرآيند مناقصات اين شــرکت از طريق سامانه تامين الکترونيکي کاالي صنعت نفت  اقدام 

مي گردد لذا مناقصه گران محترم مي بايست شرايط الزم براي حضور در اين قبيل مناقصات را داشته باشند. 

شرکت ملي گاز ايران
شرکت پااليش گاز شهيد  هاشمي نژاد  

)S.G.P.C(

شماره مجوز: ۱۳۹۷/۴۱۵۵

نوبت دوم
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8  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

والديمير پوتين، فرشته نجات بن سلمان در اوج انزواي آل سعود؛یادداشت

ديپلماسي »بزن قدش«! بازي جديد روسيه و عربستان
مهدي مطهرنيا 
استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل بين الملل 
رئيس جمهور روسيه به دنبال آن است که از برگ رياض مانند برگ ايران که سال ها است از آن سود 
برده، اســتفاده کند تا بتواند از رقباي خود امتياز بگيرد. واقعيت اين است که آنچه روسيه در خصوص ايران، 
سوريه و حتي انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده امريکا انجام داده، موجب شده پوتين مهارت خاصي 
در اين زمينه پيدا کند. فيلمي که از پوتين و بن ســلمان در نشســت جي 20 پخش شــد و نوع دست دادن 
آن ها به تصوير کشيده بود، نشان مي داد که رئيس جمهور روسيه به دنبال زمينه پروري براي استفاده بهتر 
از عربســتان است. با آن نمايشي که در اين نشســت به راه انداخت، سعي داشت اين پالس را به کشور هاي 
غربي به ويژه اياالت متحده بفرســتد که رابطه خوبي با رياض دارد و بهتر اســت که اين کشور ها با مسکو 

کنار بيايند.
نشست اخير گروه جي 20 بدون حاشيه نبود و تصاوير قابل تاملي از اين نشست با محوريت بن سلمان 
به سراســر نقاط دنيا مخابره شــد. يکي از اين فيلم ها صحبت هاي ماکرون، رئيس جمهور فرانسه با وليعهد 
جوان بود. در ويدئويي که از ديدار پنج دقيقه اي ميان آن ها منتشر شده است، ماکرون و بن سلمان در حالي 
که سرهايشــان را به هم نزديک کرده اند در حال گفتگو با صدايي آرام ديده مي شوند. از صداي مکالمه نيز 
مي توان فهميد که بن سلمان مي گويد«نگران نباشيد«، ولي ماکرون در پاسخ به او جواب مي دهد: »نگران 
هستم«. در ادامه اين کليپ کوتاه، ماکرون مي گويد: »تو هيچ وقت به حرف من گوش نمي دهي«، ولي بن 
ســلمان در پاســخ مي گويد: »البته که گوش مي دهم.« در آخر نيز رئيس جمهور فرانسه به وليعهد سعودي 

مي گويد: »من مردي هستم که سر حرفش مي ماند.«.
اما در اين ميان اتفاق جالب توجه خوش بش عجيب و بســيار گرم رئيس جمهور روســيه با محمد بن 
سلمان بود که مورد توجه بسياري از رسانه ها قرار گرفت. آن ها در مواجه به يکديگر به نوعي عجيبي دست 
دادند و با خند ه هاي مداوم بر ســر ميز نشستند. همين کافي بود تا گمانه زني ها در خصوص نقش روسيه در 
ماجرا هاي اخير بعد از تحت فشــار قرار گرفتن عربستان از ســوي متحدان غربي خود، بر سرزبان ها بيفتد. 
البته اين نخستين بار نيست که پوتين و بن سلمان يک رابطه خوب را به نمايش مي گذارند و مدتي قبل در 

خصوص تحريم هاي نفتي ايران هم همکاري نيم بندي با يکديگر داشتند.
روســيه يک کشــور باقي مانده در حوزه امپراطوري هاي بزرگ در جهان در گستره تاريخي محسوب 
مي شود. اگر در يک برش تاريخي از امپراطوري ايران و رم شروع کنيم در مرز نزديک اما گذشته جهاني، دو 
قطب اساسي شرق و غرب با رهبري اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و اياالت متحده خود را به نمايش 
مي گذاشــت و حاال با فروريزش مسکو در قالب اتحاد جماهير شوروي، روسيه خود را وارث يک امپراطوري 
بزرگ مي داند که در عين حال که به انقالب اکتبر روسيه متکي بوده، اما از آن امپراطوري قديمي نشانه هايي 
دارد. الزم است به اين نکته تاکيد کنم که روس ها تالش مي کنند 
خــود را در چارچوب مســائل بين المللي حفــظ کنند و با وجود 
مشــکالت و معضالتي پرتهديد داخلي خود، زمينه هاي نفوذ خود 
را به ويــژه در خاورميانه و نوهارتلند حفظ کند. از اين رو همواره 
تالش داشــتند که در موقعيت هاي خاص تاريخي از کشور هاي 
مختلف در فالت ايران بهره ببرند و به همين دليل بار ها از ايران، 
ســوريه، عربســتان و... براي گرفتن امتياز در حوزه هاي مختلف 
بين المللي به عنوان برگ برنده اســتفاده کرده  اســت. در ارتباط 
با عربســتان نيز به نظر مي رســد با توجه به پرونده خاشقجي و 
نوع برخورد کشــور هاي منطقه به ويژه ترکيه و فرا منطقه اي به 
خصوص اياالت متحده امريکا و فرانسه، محمد بن سلمان در يک 
وضعيت تدافعي نســبت به غرب قرار گرفته، براي گرفتن امتياز 
از غرب ســعي در مهندسي معکوس دارد که در آن با عشوه گري 
در مســکو مي پردازد و نمايش اين عشوه گري در برابر دوربين ها 
توســط پوتين و بن سلمان به معني آن اســت که هر دو در پي 
گرفتن امتياز هستند. اين در حالي است که هم محمد بن سلمان 
و هم پوتين بــه خوبي مي دانند که رياض و مســکو نمي توانند 
شريک استراتژيک باشــند. زيرا اساسا در رقابت استراتژيک ميان تهران، رياض و مسکو، اين مسئلِه انرژي 
است که وضعيت آن ها را مشخص مي کند. اما پوتين سعي دارد در شرايط فعلي از رياض استفاده کند. يعني 
اين رفتار هايي که در نشست جي 20 از پوتين ديدم به اين دليل است که هم بتواند از عربستان امتياز بگيرد 
و بخش مهمي از دالر هاي باد آورده رياض را که به واســطه فروش نفت نصيب آن ها شده را به سمت خود 
بکشاند. در اينجا بايد به اين نکته توجه داشت که در مرحله کنوني، فرانسه، آمريکا و به طور کلي کشور هاي 
غربي در چارچوب گســترش دکترين دموکراســي ارشــادي در حوزه ايجاد آرامش در منطقه براي ورود به 
دوران نظم جديد جهاني بايد به حکام کشــور هاي منطقه اين منطق را گوشــزد کنند که در دنياي جديدي 
که حاصل از گذار انســان به دليل گســترش تکنولوژي از اتاق شيشه اي به گوي بلورين است، نمي توان بر 
سبک و سياق قديم بر مردم حکم راند و نيرو هاي اقتدارگرا را بر مردم حاکم کرد لذا محمد بن سلمان که در 
مرحله نخست اين امر را پذيرفته و زمينه هاي يک حرکت دموکراتيک در رياض را فراهم کرده بود، با توجه 
به اشــتباه استراتژيکي که در خصوص ماجراي خاشقجي مرتکب شد، االن در تله غربي ها گرفتار شده است 
و زير فشــار هاي بسياري قرار گرفته که منجر به آن شــده اين روز ها بر لبه يک پرتگاه حرکت کند که هر 
لحظه ممکن اســت از اين پرتگاه به پايين سقوط کند؛ بنابراين او تالش دارد که با تمسک جستن از مسکو 
به عنوان تنها راه حل، شرايط بهتري براي خود ايجاد کند که قدرت مانور بيشتري داشته باشد. البته در اين 
ميان روســيه و باقي کشورها به خوبي مي دانند که محمد بن ســلمان نهايتا در آغوش کشور هاي غربي به 
ويژه اياالت متحده امريکا قرار خواهد گرفت اما پوتين سعي دارد از شکافي که ميان واشنگتن و رياض ايجاد 
شده، نهايت استفاده را ببرد. پوتين ثابت کرده است که يک فرد عملگراي واقعگراي فرصت طلب است و از 
فرصت هاي مختلف با توجه به عملگرايي خود در چارچوب کنش و ديدن واقعيت ها در بينش خود، بيشترين 
استفاده و بهره را مي برد. پوتين به خوبي دريافته است که در دنياي سياست نه دوست و دشمن دائمي وجود 
دارد و نه منافع ملي ثابت. او هرچند از پرورش يافته هاي مکتب مارکسيستي است و از سران کا. گ. ب. بوده، 
اما خود يک مقدمه اي بر ديدگاه ماکياوليستي روسي است که به همه مسائل و اتفاقات به چشم يک وسيله 
براي رســيدن به اهدافش نگاه مي کند و از همه آن ها نهايت اســتفاده را مي برد. بنابراين پوتين به دنبال آن 
است که از برگ رياض مانند برگ ايران که سال ها است از آن سود برده، استفاده کند تا بتواند از رقباي خود 
امتياز بگيرد. واقعيت اين است که آنچه روسيه در خصوص ايران، سوريه و حتي انتخابات رياست جمهوري 
اياالت متحده امريکا انجام داده، موجب شده پوتين مهارت خاصي در اين زمينه پيدا کند. فيلمي که از پوتين و 
بن سلمان در نشست جي 20 پخش شد و نوع دست دادن آن ها به تصوير کشيده بود، نشان مي داد که رئيس 
جمهور روســيه به دنبال زمينه پروري براي استفاده بهتر از عربستان است. با آن نمايشي که در اين نشست 
به راه انداخت، سعي داشت اين پالس را به کشور هاي غربي به ويژه اياالت متحده بفرستد که رابطه خوبي با 
رياض دارد و بهتر اســت که اين کشور ها با مسکو کنار بيايند. تهران و رياض هر دو انگشت اتهام به سمت 
يکديگر دراز کرده اند و به خوبي مي دانند که تغيير درگيري در منطقه از وضعيت نيابتي به وضعيت مســتقيم 
مي تواند کل خاورميانه را به آتش بکشد و اين منطقه را براي همه تبديل به يک جهنم کند که بيشترين سود 
از اين وضعيت نصيب کشور هاي فرامنطقه اي مي شود؛ لذا در عين حال که مدام يکديگر را متهم مي کنند در 
مواقع خاصي صحبت از دوســتي و گفتگو به ميان مياورند. مجموع اين ها نشانگر نوعي تنش بسيار ملتهب 
ميان تهران و رياض اســت که مي تواند با يک اتفاق مســير خود را به سمت تعارض يا تفاهم تغيير دهد. اما 
بايد در نظر داشــت که اين وضعيت مي تواند براي پايتخت هاي هر دو کشور هزينه آور باشد. زيرا اين قبيل 
وضعيت هاي جنگ و صلح شرايطي ايجاد مي کند که رقباي منطقه اي و فرامنطقه اي از آن بيشترين بهره را 

مي برند و به تبع هر دو پايتخت دچار ضرر و زيان مي شوند.«

گروه مطالعات و تحقيقات دانش نفت
 نشست سران گروه ۲۰ در حالي 
در شــهر بوينس آيرس برگزار شد که محمد 
بن سلمان در سايه جنايات عربستان در جنگ 
يمن و قتل دولتي جمال خاشــقچي در انزواي 
کامل قرار گرفت و شــايد تنها فرشته نجات 
او در اين نشســت مهم والديمير پوتين رهبر 
روسيه بود. پوتين با ديپلماسي »بزن قدش« او 

را از اين انزوا تا حدودي رهانيد. 
تحليلگــران علــت اين نــوع »خوش 
و بــش« غيــر معمول پوتين با بن ســلمان 
را ريشــه در »توافقات نفتــي« مي دانند که 
تحت عنــوان »اوپک پالس« بر بازار نفت و 
معادالت عرضه و تقاضا و قيمت سايه انداخته 
است. دســتاوردهاي »بزن قدش« پوتين – 
بن ســلمان خيلي زود عيان شد تا جايي که 
والديمير پوتين پس از نشســت سران گروه 
20 اعالم کرد: روســيه و عربستان سعودي 
موافقت کردند که پيمانشــان براي مديريت 

بازار نفت معروف به اوپک پالس را در سال 
20۱9 ادامه دهند. والديمير پوتين در حاشيه 
نشست سران گروه 20 در بوينوس آيرس هم 
گفت: ما توافقي بــراي تمديد پيمان کاهش 
توليد داريم. توافق نهايي درباره حجم کاهش 
توليد وجود ندارد، اما ما به اتفاق عربســتان 
ســعودي اين کار را انجام خواهيم داد و آمار 
نهايي هر چه باشد، ما توافق کرديم وضعيت 
بازار را رصد کرده و به آن به سرعت واکنش 

نشان دهيم.
رياض در مسير مسکو

شــاهزاده محمد بن ســلمان، وليعهد 
ســعودي در مراســم افتتاحيه نشست سران 
گروه 20 در شــهر بوينس آيــرس )پايتخت 
آرژانتين(، يکي از ســوژه هاي مورد پي گيري 
خبرنگاران بود. خبرنگاران پيگيري مي کردند 
که چه کسي با وليعهد سعودي ديدار مي کند 
و رفتار ســران ديگــر کشــورها در برابر او 
چگونه اســت همانگونه که تصاوير و فيلم ها 

نشــان داد او در انزوا قرار گرفت. در عکس 
يادگاري ســران کشورها، در حاشيه قرار داده 
شد و بسياري از سران کشورها، حتي از دست 

دادن بــا او هم خــودداري کردند. محمد بن 
ســلمان از نظر افــکار عمومي جهان، متهم 
به دخالــت در قتل يــک روزنامه نگار منتقد 
کشورش )جمال خاشــقجي( است به همين 
دليل در ســطح جهاني، در انــزوا قرار گرفته 
اســت. از نشــانه هاي انزوا اينکه اکثر سران 
کشــورهاي غربي با محمد بن سلمان ديدار 
کردنــد و ديدارشــان هم انتقــادي بود و 2 
موضوع چالشــي خاشــقجي و يمن را در آن 
مطرح کردند. کاخ کرملين قبل از سفر پوتين 
بــه آرژانتين هم اعالم کرد کــه او با محمد 
بن ســلمان ديدار خواهد داشت. همزمان در 
هفته هاي اخير مي توان به تمجيد مطبوعات 
از واکنش مقامات و رســانه هاي  ســعودي 
روســيه نســبت به حادثه خاشــقجي اشاره 
کرد. روس هــا برخالف کشــورهاي غربي، 
از موضــع دولتمردان ســعودي در ماجراي 
خاشــقجي حمايت کردند. به نظر مي رســد 
مقامات سعودي و در راس آنها، ملک سلمان 

 نماينــده ايــران در هيئت عامل 
اوپــک، زيان تقريبي کشــورهاي عضو و غير 
عضو اوپک را از کاهش قيمت نفت طي سه ماه 

گذشته، حدود ۹ ميليارد دالر اعالم کرد.
اردبيلي در آســتانه  حســين کاظم پور 
نشست ۱۷۵ اوپک در وين، گفت: نشست اخير 
اعضاي اوپک با مسائل متعددي که در انتهاي 
ســال ميالدي با آن مواجه شده ايم، همزمان 
شده که از جمله مي توان به خروج غيرمترقبه 
قطر از اوپک اشــاره کرد.وي افزود: در واقع 
اين کشــور )قطر( به همراه برخي کشورها از 
يکه تازي و بدون تعهد بودن کميته مشترک 
وزارتي نظارت بــر توافق اوپک - غير اوپک 
)JMMC( ناراحت هســتند، زيرا آنها موظف 
بودند هر نــوع تغييري را در توليد با اطالع و 
اجمــاع اعضاي اوپک يا احتماال با هماهنگي 
ميان اعضــاي غيراوپک اعمال کنند. نماينده 
ايران در هيئت عامل اوپک گفت: در ماه هاي 
 JMMC گذشته به خصوص از ماه مي، کميته
با افزايش توليد برخي کشورها که توان توليد 
نفت بيشــتري داشتند موافقت کرده است، به 
زعم اين که پيشــاپيش خأل ناشي از احتمال 

تاثيــر تحريم ايران را جبران کنند.وي با بيان 
اين که برخــي اعضا بدون اين کــه موافقت 
ســاير اعضاي اوپک را جلب کنند توليدشان 
را اضافه کردند، گفت: اين مسئله سبب بروز 
اعتراض هايي شد و حتي دفتر حقوقي اوپک 
هــم اعالم کرد کــه اين اقدام هــا در نقض 
قطعنامه هاي قبلي اوپک اســت؛ با اين حال 
اين روند )افزايش توليد( به دليل انگيزه هاي 
سياســي، انگيزه هاي اقتصادي و کسب سهم 

بيشتر از بازار ادامه يافت.
افت ۳۰ دالري قيمت نفت

کاظم پــور گفت: آقــاي ترامپ با دادن 
بخشــودگي به برخي کشورهاي خريدار نفت 
ايران يا به اصطالح تأخير در اجراي تحريم ها، 
در مجموع فرصتي را به وجود آورد که عرضه 
نفت ايران ادامه پيدا مي کرد و کاهش شديدي 
در بازار به وجود نمي آمد، اين در حالي اســت 
کــه افزايش قابل توجه توليد برخي اعضا )در 
پي انتظار تحريم نفت ايران( نيز رخ داده بود؛ 
در نتيجه هم ذخاير نفتي افزايش يافت و هم 
اين که در طول ســه ماه گذشته قيمت نفت 
به طور متوسط ۳0 دالر کاهش يافت.نماينده 

ايــران در هيئت عامل اوپــک با توضيح اين 
که قيمت نفت در ســه ماه اخيــر تا امروز از 
باالترين نرخ خود، به ميزان ۳0 دالر کاهش 
يافته که اين موضوع برخي کشورها را نگران 
کرده اســت، ادامه داد: کشور قطر نيز با ابراز 
نگراني از اين نوع حرکت هاي يکجانبه گرايانه 

برخي از اعضا، به صورت رســمي در نشست 
اعضاي اوپک، خروج خود را از اين ســازمان 
اعالم خواهد کرد.وي ادامه داد: همان طور که 
گفته شده است قطر اعالم کرده از اول ژانويه 
از اين سازمان خارج خواهد شد و تصميم دارد 
بيشــتر بر افزايش توليد در حوزه گاز تمرکز 
کند، به نحوي که توليد خود را از ۷00 ميليون 
مترمکعب به هــزار و ۱00 ميليون مترمکعب 

در روز برساند.
احتمال ريزش اعضاي کوچک تر اوپک

کاظم پــور ريــزش در ميــان اعضاي 
کوچک تر اوپک را با توجه به شــرايط فعلي 
غيرممکــن ندانســت و در توضيح آن گفت: 
زماني که برخي کشــورهاي عرضه کننده که 
ظرفيت محــدودي در توليد دارنــد، از يک 
ســو با تقاضاي کاهش توليد مواجه شوند و 
از ســوي ديگر، ظرفيتي هم بــراي افزايش 
توليد در مواقع لزوم نداشــته باشند، احتمال 
ريزش اعضاي کوچک تر تقويت مي شــود و 
اين غيرممکن نيســت. وي با اشاره به توافق 
 cooperation( نفــت  توليد  جهاني کاهش 
agreement( کــه تــا پايان ســال جاري 

گفتگو: رويا خالقي  
 مدير پيشــين امــور بين الملل 
شــرکت ملي نفت ايران معتقد است: وقتي 
ايران  که امريکا بحث تحريم فــروش نفت 
را مطرح کرد، گفته شــد عربستان و روسيه 
مي توانند با افزايــش توليد، جاي خالي نفت 
ايران را در بازار پر کنند، اما دست اندرکاران 
بازار نفت از همان ابتدا مي دانســتند که اين 
ادعاها يک بلوف است. تحريم نفت ايران و 
تهديد به صفر کردن آن از ســوي آمريکا را 
شايد بتوان يکي از مهم ترين مسائلي دانست 
که اين روزها در ســر تيتر اخبار رسانه هاي 
داخلــي و خارجــي جا خوش کرده اســت. 
کمتر پيش مي آيــد خبرگزاري هاي بلومبرگ، 
رويترز و ديگر ســايت ها را باز کنيد و خبري 
در اين بــاره نبينيد. هر روز آمارهاي متفاوتي 
از توليــد و صادرات نفت ايران روي خروجي 
اين خبرگزاري ها قــرار مي گيرد. همين روز 
جمعه بود که رويترز، با رســم جدولي مقدار 
صادرات نفت ايران را در ماه اکتبر ۷۶۱ هزار 
و ۵۹۳ بشکه در روز عنوان کرد. وزارت نفت 
اما قرار نيســت درباره توليد و صادرات نفت 
ايران به دليل سوءاستفاده امريکا رقمي اعالم 
کند. راس ســاعت، خود را به محل گفت وگو 
مي رساند با کارت بليط مترو در دستانش. در 

مقابل ايــن که مي گويم »چقــدر آن تايم؟« 
لبخند مي زند. »فروشــنده نفت ايران« لقبي 
است که بسياري از رسانه ها به دليل سال ها 
حضــورش در رأس فروش نفــت ايران، به 
او داده اند و او نيــز تعصب خاصي روي امور 
ايران دارد. در  بين الملل شــرکت ملي نفت 
تک تک واژگاني که به کار مي برد اين تعصب 
ملي  شــرکت  از  »نمي خواهم  هويداســت: 
نفــت ايران تعريف کنم، امــا به اذعان همه 

پااليشگران، اين شرکت سابقه خوبي در دنيا 
به لحــاظ عرضه مطمئن نفت دارد«، يا »امور 
بين الملل شرکت ملي نفت ايران کارش را به 
خوبي بلد اســت و مي داند در شرايط تحريم 
چه بايد بکند«. او به واسطه سال ها حضورش 
ايران پيش بيني مي کند  در شرکت ملي نفت 
صادرات نفت ايــران در اين دوره از تحريم 
به زير يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
نرود. سيد محســن قمصري در گفت وگو با 
شانا از سياســت آمريکا در به صفر رساندن 
نفت ايران هم مي گويــد و يادآوري مي کند: 
با ايران ريشــه دار است.  »خصومت آمريکا 
پيش از انقــالب ۵۷، نزديک بــه ۶۵ هزار 
آمريکايي همه امور ايران را اداره مي کردند و 
پس از انقالب حــس کردند که جزيره ثبات 
خود را در منطقه از دســت داده اند، بنابراين 
مخالفت و دشمني شــان با ايــران بنيادين 
است.« وقتي از روسيه و کمکش به ايران در 
شرايط تحريم مي پرسم، مي گويد: »اعتقادم 
اين اســت برخي مديران سياسي به اشتباه 
فکر مي کنند که روســيه مي تواند در شرايط 
تحريم به ايران کمک کند.« با مدير پيشين 
امور بين الملل شــرکت ملي نفت ايران بيش 
کرديم؛  گفت وگو  دوســتانه  ســاعت  دو  از 

خواندني ها را مي توانيد در زير بخوانيد.

بسیاري از تحلیلگران، تحریم این دوره امریکا  ��
علیه نفت ایران را ســختگیرانه تر از دوره گذشته 

مي دانند. از نگاه شما اینگونه است؟
به نظرم اين گونه نيســت. تحريم هاي 
ايــن دوره بيشــتر تجــاري _ بازرگاني و 
تحريم کننده آن تنها آمريکاســت که رئيس 
جمهــوري آن تاجر و اهل معامله اســت، در 

پوتين ثابت کرده است که يك فرد 
عملگراي واقعگراي فرصت طلب است و از 
فرصت هاي مختلف با توجه به عملگرايي 

در کنش و ديدن واقعيت ها در بينش 
خود، بيشترين استفاده و بهره را مي برد. 
پوتين به خوبي دريافته است که در دنياي 

سياست نه دوست و دشمن دائمي وجود 
دارد و نه منافع ملي ثابت.

حادثه خاشقجي و واکنش شديد در 

آمريکا و اروپا عليه مقامات سعودي و 

منافع اين کشور، هديه اي آسماني به 

روسيه بود تا هم پيمان تاريخي آمريکا 

در خليج فارس به سمت مسکو تمايل 

پيدا کند و البته آغوش والديمير پوتين 

براي يك دوست جديد باز است

حسين کاظم پور اردبيلي: عملکرد برخي از 

اعضا در اجراي توافق جهاني کاهش توليد 

نفت )cooperation agreement( در 

ماه هاي گذشته در خصوص توليد نه تنها اثر 

مثبتي در بازار نداشته، بلکه اثر تخريبي هم 

داشته و در شرايط فعلي تا حدودي به ابزار 

سياسي عليه ايران تبديل شده است

عربستان هم اکنون روزانه 1۰ ميليون 
بشکه نفت توليد مي کند که بخش 

عمده اي از آن در طبقه انواع نفت خام 
سبك )Light( قرار دارد و ميزان 
توليد نفت مديوم اين کشور حدود 

يك ميليون و 8۰۰ هزار بشکه در روز 
است، بنابراين نمي تواند جاي خالي 
نفت ايران را که مديوم است، پر کند

تحلیل
گفتمان

نماينده ايران در هيئت عامل اوپک اعالم کرد:

زيان 9 ميليارد دالري کشورهاي عضو و غير عضو اوپک از کاهش قيمت نفت

در گفت وگو با سيدمحسن قمصري بررسي شد؛

بلوف روسي - عربي در جايگزيني نفت ايران
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والديمير پوتين، فرشته نجات بن سلمان در اوج انزواي آل سعود؛

ديپلماسي »بزن قدش«!
خطر اضمحالل اوپك

مي تواند  قطــر  خروج 
اوپک  اضمحالل  ساز  زمينه 
شــود. دو کشــور قطــر و 
اختالفات  ســابقه  عربستان 
طوالني دارند، به طوري که 
عربستان طي ۱8 ماه گذشته 
قطر را بايکوت کرده اســت؛ 
در نتيجــه قطر در شــرايط 
ســختي قرار گرفته اســت. قطر خود را عربســتان گازي مي داند و 
برايش دشوار است تا زير فشار سعودي ها باشد. البته شايد الزم باشد 
که جمهوري اســالمي ايران براي ماندن قطر در اوپک ميانجي گري 
کند. قطعا ايران مايل نيســت که قطر را در اوپک از دســت بدهد، 
قطر ۵۷ ســال عضو اوپک بوده است، اما خروج اين کشور از اوپک 
بــه معناي ايجاد جايگاهي براي يک توليدکننده ديگر نيســت. بي 
شــک خروج قطر از اوپک متاثر از اختالفات اين کشور با عربستان 
اســت، البته هنوز براي جمع بندي و اظهار نظر زود اســت، ولي در 
هر صورت بايد صبر کــرد. به طور کلي تصميم قطر براي خروج از 
اوپک عجوالنه اســت و مي تواند زمينه اضمحالل سازمان اوپک را 
فراهم ســازد. دولت قطر گفته که خروج اين کشور از اوپک تصميم 
اســتراتژيک و فني بوده است، اما دقيقا مشخص نيست که قطر چه 
خواسته و هدفي از اين اقدام دارد، اما به هر حال اين تصميم قطر بر 
پيچيدگي اجالس 6 دسامبر مولفه جديدي وارد کرد. البته توليد نفت 
قطر که رقمي کمتر از يک ميليون بشــکه در روز است، از سبد توليد 

نفت اوپک خارج مي شود ولي در بازار وجود دارد.
صادرات گاز؛ نقطه قوت قطر

قطر از کشورهاي اصلي عضو اوپک است که در همان روزهاي 
نخست تشکيل اين سازمان به آن پيوست. به اين ترتيب اين کشور 
يک عضو قديمي و تاثير گذار محســوب مي شود. با اين وجود سهم 
توليد نفت اين کشور در سبد توليدي اوپک رقم چشمگيري نيست، 
به نحوي که از نظر ميزان توليد در اوپک، پس از عربســتان، عراق، 
ايران، کويت و امارات، توليدي معادل 609 هزار بشکه ) اکتبر 20۱8 

ميالدي( در رتبه يازدهم قرار دارد.
ميزان توليد نفت قطر )بشکه در روز(

اوضاع قطر در بخش توليد و صادرات گاز با توجه به منابع غني 
پارس جنوبي، بهتر است. به اين ترتيب که ۵0 ميليون مترمکعب در 
روز را از طريق خط لوله دلفين در اختيار امارات قرار مي دهد و حتي 
در شــرايط محاصره اقتصادي - سياسي اين کشور توسط عربستان 
و امارات، جريان صادرات گاز اين کشــور ادامه داشت. قطر يکي از 
بازيگران مهم بازار ال.ان.جي جهان اســت و بيشــتر تمرکز خود را 
بر اين حوزه قرار داده اســت. عمده مقاصد صادرات ال.ان.جي اين 
کشــور به ترتيب به شرق آسيا، اروپا )اوراســيا(، آفريقا، خاورميانه و 
مرکز و شمال اياالت متحده امريکا است. البته به تازگي ترکيه را نيز 
در برنامه صادراتي خود قرار داده است. به اين ترتيب مي توان گفت 
28 درصد سهم صادرات ال.ان.جي جهان در اختيار قطر قرار دارد. 

مناطق صادراتي ال.ان.جي قطر

هر چند که اين کشــور سهم قابل توجهي در توليد نفت ندارد، 
اما با توجه به حساســيت باالي بــازار نفت و همچنين تحريم نفت 

ايران، خروج اين کشور از اوپک بر قيمت ها بي تاثير نخواهد بود. 

و محمدبــن ســلمان، از واکنش هاي اروپا 
و آمريــکا در برابر حادثه قتل خاشــقجي 
انگيزه  شــوکه شــده اند و همين موضوع 
آنهــا را براي تقويت روابط با شــرق )چين 
و روســيه( افزايش داده است چرا که چين 
در اين موضوع، ســکوت تاييدآميز داشت و 
روس ها هم از موضع رياض حمايت کردند. 
البته مي تــوان پيش بيني کــرد که رابطه 
اســتراتژيک آمريکا و عربســتان سعودي، 
نابود نخواهد شــد اما قطعا رابطه رياض – 
مسکو روز به روز بيشتر تقويت خواهد شد. 
مقامات ســعودي قبل از حادثه خاشقجي، 
براســاس تجربه بهار عربي و حمايت هاي 
آمريکا و روســيه از متحدان خود در مصر 
و ســوريه )حسني مبارک و بشــار اسد( و 
وابســتگي  کاهش  بيني  پيــش  همچنين 
آمريــکا به نفت خليج فارس و عربســتان 
سعودي، خودکفايي آمريکا در زمينه واردات 
نفت، ارتقاء چين به رتبه اول اقتصاد جهاني 

و در نتيجه بزرگتريــن مصرف کننده نفت 
جهان و سياســت آمريکا براي انتقال توجه 
به سمت چين و کشورهاي همسايه خود در 
قاره امريکا تصميم گرفته اند رياض را از اتکا 
صرف به امريکا جدا کنند. همزمان، در حالي 
که کشورهاي غربي صادرات سالح خود به 
ديگر کشــورها به ويژه سعودي را به هزار 
امــا و اگر گره مي زننــد و آن را به تصميم 
گيري و تصميم ســازي نهادهاي مختلف 
داخل و خــارج از حاکميت مرتبط مي کنند 
چين و روسيه، تنها با تصميم دولت، سالح 
را تحويل مي دهند. مي تــوان به اين نکته 
نيز اشاره کرد که وقتي کشورها، به داليل 
مختلــف وارد چالش با غــرب )آمريکا – 
اروپا( مي شــوند و تنش به وجود مي آيد و 
مورد تحريم يــا مجازات قــرار مي گيرند 
در نتيجه به جبر شــرايط، به محور شــرق 
نزديک مي شــوند چرا کــه گزينه ديگري 
ندارنــد و بايــد نيازهاي خــود را برآورده 

سازند. فيدل کاســترو رهبر انقالب کوبا از 
جمله مصاديق اين شرايط است. همچنين 
مي توان به اردوغان رئيس جمهوري ترکيه 
اشــاره کرد. او زماني به پوتين نزديک شد 
که بــا آمريکا و اروپا بر ســر چند موضوع 

از جمله حقوق بشــر، سرکوب فعاالن ُکرد، 
بازداشــت يک شهروند آمريکايي و ... وارد 
چالش شد، به مسکو نزديک تر شد. حادثه 
خاشقجي و واکنش شديد در آمريکا و اروپا 
عليه مقامات ســعودي و منافع اين کشور، 

هديه اي آســماني به روســيه بود تا هم 
پيمان تاريخي آمريــکا در خليج فارس به 
سمت مسکو تمايل پيدا کند و البته آغوش 
والديمير پوتين براي يک دوست جديد باز 

است.

ميالدي اعتبار دارد، اظهار کرد: اگر بنا باشد 
اين توافق تغيير کند يا تمديد شود، با توجه 
به تصميم جاري که اعضا بايد کاهش توليد 
داشته باشند، رقم توليد در توافق بايد تغيير 

کند.
اثر تخريبي عملکرد برخي اعضا در توليد

کاظم پور با بيان اين که عملکرد برخي 
از اعضا در اجراي توافق جهاني کاهش توليد 
در   )cooperation agreement( نفــت 
ماه هاي گذشته در خصوص توليد نه تنها اثر 
مثبتي در بازار نداشته، بلکه اثر تخريبي هم 
داشته و در شرايط فعلي تا حدودي به ابزار 
سياسي عليه ايران تبديل شده است، گفت: 
بنابراين احتمال اين که توافق تمديد شــود 
نيز بعيد است، يا حداقل برخي از کشورهاي 
عضو بــه آن نمي پيوندند که اگر اين اتفاق 
هم بيفتد عمال تمديد اين توافق موضوعيت 
پيدا نکــرده و منتفي اســت.وي ادامه داد: 
البته اين به آن معنا نيست که اگر کشوري 
مثل ايران يا هر کشــور ديگر عضو اوپک 
به همکاري اوپک و غيراوپک ملحق نشود 
خدشــه اي به جايگاهش در سازمان اوپک 

وارد شود، بلکه مي تواند به عنوان اعتراض 
به آن عملکردي که منجر به کاهش شديد 
از اين همکاري کناره گيري  قيمت ها شده، 
کند. نماينده ايران در هيئت عامل اوپک با 
بيان اين که توزيع سود و زيان ناشي از اين 
تغييرات در ميان کشــورهاي عضو متفاوت 
است، تصريح کرد: کشورهايي که ظرفيت 
افزايش توليد نداشــتند با کاهش قيمت ها 
درآمدشــان را از دست داده اند و کشورهايي 
که ظرفيت افزايش توليد داشتند و توانستند 
با افزايش توليد درآمدشان را باوجود کاهش 
قيمت هــا حفظ کنند هم بــه هرحال منابع 
طبيعي شان را از دست داده اند که اين هدف 
اوپک نيست. وي افزود: هدف اوپک عالوه 
بر توازن، تامين درآمد قابل قبول براي همه 
کشورهاي عضو است و اگر بنا شود برخي از 
اعضا با توليدشان به ديگران زيان برسانند، 
اين موضــوع در واقع به مثابه اســتفاده از 
اوپک در يک جنگ اقتصادي است.کاظم پور 
افزود: هم اکنون ايران به دليل تحريم، هم 
از کاهش قيمــت و هــم از کاهش توليد 
متضرر مي شود. اگر چه برخي از کشورها با 

افزايش توليد توانستند ضرر ناشي از کاهش 
قيمت را جبران کنند، اما تعداد کشــورهاي 
متضرر بيشــتر اســت، به طوري که زيان 
تقريبي کشورهاي عضو اوپک و غير اوپک 
از کاهش قيمت نفت در سه ماه گذشته، 9 
ميليارد دالر برآورد شده است. اين در حالي 

است که سود حاصل برخي کشورها تقريبا 
2,۷ ميليارد دالر تخمين زده مي شود. البته 
آنهايي هم که ســود بردند فقط رقم خالص 
درآمدي آنهاســت، در حالي که قيمت واحد 

محصول شان را ارزان فروشي کرده اند.
آنهايي که افزايش توليد داشته اند، بايد 

کاهش دهند
نماينده ايــران در هيئت عامل اوپک 
با بيــان اين که پيش بيني نتيجه نشســت 
اوپک بسيار سخت است، افزود: انتظار اين 
است که کاهش توليد از جانب کساني باشد 
که افزايش توليد داشــته اند، نه کشورهايي 
که هيچ افزايش توليدي نداشــته اند يا حتي 
توليدشان کمتر هم شده است. بنابراين بعيد 
اســت مجموعه چند کشــوري که افزايش 
توليد داشته و منتفع شــده اند حاضر شوند 
حداقــل ۱,۴ تا ۱.8 ميليون بشــکه کاهش 
توليــد دهند تا قيمت ها بــه روند باالرونده 
برگردد. لذا بعيد مي دانم در اين بخش اعضا 
به تفاهم برســند. وي افزود: کشــورهايي 
مثل عربستان يا روســيه که کاهش توليد 
را پيشــنهاد مي دهند، دو هدف دارند؛ اول 

اين که بگويند ما توليد را کاهش داديم اما 
ساير کشــورها نپذيرفتند، بنابراين مسئول 
ســقوط آتي قيمت ها اين کشورها هستند؛ 
اين درحالي اســت که کشــورهاي مذکور 
روند ســقوط قيمت هــا را از چندماه پيش 
شــروع کرده اند و به همين دليل قيمت ها 
۳0 دالر نســبت به قبل کاهش يافته است. 
از ســوي ديگر اگر اين کاهش توليد مورد 
موافقت ديگــر اعضا قرار بگيــرد، اگرچه 
پايبندي هــا قطعي و بــاال نخواهد بود، اما 
اين پيام سياســي را به امريــکا مي دهد که 
اگر شما بخشودگي به ايران بدهيد ما توليد 
را کاهــش مي دهيم؛ به عبــارت ديگر اين 
پيامي به امريکاست به منظور شديدتر کردن 
تحريم ها عليه ايران.نماينده ايران در هيئت 
عامل اوپک با بيان اين که به لحاظ سياسي 
به دقت متوجه اين اتفاق ها هســتيم و آن 
را پيگيــري مي کنيم، تصريح کرد: اميدوارم 
کاهش توليد موجب افزايش قيمت ها شود 
و حداقل توازن ميان کشورهاي زيان ديده و 
ســودبرده در ميان اين مجموعه را مقداري 

منطقي تر بين اعضا برقرار کند.

حالي که تحريم هاي سال 20۱۱ و پيش از 
برجام، سياسي بود و ايران افزون بر آمريکا 
از ســوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
و اتحاديــه اروپا نيز تحريم شــده بود. اگر 
خاطرتان باشد آمريکايي ها پس از خروج از 
برجام، اعالم کردند که صادرات نفت ايران 
را به صفر مي رسانند، اما هم اکنون و با آغاز 

تحريم ها صفر نشده و صفر هم نخواهد شد.
دلیل ناکامي آمریــکا در تحریم کامل نفت  ��

ایران چه بوده است؟
نتوانســت در  آمريکا بــه چند دليل 
تحريم کامل نفت ايران موفق باشد. نخست 
آن که تحريم هايي که هم اکنون عليه ايران 
اعمال شــده بيش از آن که سياسي باشد، 
اقتصادي است و تحريم کننده نيز بيشتر به 
دنبال منافع اقتصادي است تا سياسي. حال 
اگر اين منافع تامين شــود اين کشور ديگر 
اصراري به ادامه تحريم  ندارد. دوم؛ موضوع 
مازاد عرضــه در بازار نفت اســت که هم 
اکنون به جز نفت هــاي خامي که در طبقه 
نفت  ايران قرار دارند يعني نفت خام متوسط 
و ســنگين )Medium، Heavy( بقيه انواع 
نفت خام  در بــازار با مــازاد عرضه روبه رو 
هســتند، بنابراين خيلي امــکان جايگزين 
بــراي نفت ايران که در بازار حتي با کمبود 
نيز روبه روست، وجود ندارد. بدون شک شما 
کــه اخبار را مرور مي کنيــد مي دانيد وقتي 
آمريکا بحث تحريم فــروش نفت ايران را 
مطرح کرد، گفته شــد عربســتان و روسيه 
مي توانند با افزايش توليد، جاي خالي نفت 
ايران را در بازار پر کنند، اما دست اندرکاران 
بازار نفت از همان ابتدا مي دانستند که اين 

ادعاها يک بلوف است.
چرا بلوف؟ ��

به ويژگي نفت اين کشورها و تفاوت 
آن با نفت ايران برمي گردد. عربســتان هم 
اکنون روزانه ۱0 ميليون بشــکه نفت توليد 
مي کند که بخــش عمده اي از آن در طبقه 
انواع نفت خام ســبک )Light( قرار دارد و 
ميزان توليد نفت مديوم اين کشــور حدود 
يک ميليون و 800 هزار بشکه در روز است، 

بنابراين نمي تواند جاي خالي نفت ايران را 
که مديوم اســت، پر کند. آنچه عربســتان 
درباره افزايش توليد عنوان کرده، در بخش 
نفت سبک اســت. در مورد روسيه هم بايد 
بگويم نفت اورال روسيه نيز دقيقا نمي تواند 
جاي نفت ايــران را بگيرد، به دليل اين که 
ســبک تر از نفت خام ايران است. روسيه و 
عربستان شايد بتوانند توليد نفت خام مديوم 
خــود را در يک يا دو مــاه افزايش دهند و 
جاي ايران را بگيرنــد، اما قطعا توان توليد 
مداوم در بخش توليد نفت مديوم را ندارند. 
به همين دليــل مي گويم که اين تحريم ها 

شکننده است. 
دلیل تاکید شما، مبني بر این که تحریم هاي  ��

این دوره شکننده است، چیست؟
در دوره پيشــين همه موارد کامال با 
حســاب و کتاب و کامال مشخص بود که 
ســهميه هر کشــور براي خريد نفت ايران 
چقدر اســت و گفته شد خريداران هر 6 ماه 
بايد 20 درصد خريدشــان را کم کنند، اما 
در ايــن دوره هنوز رقم دقيق کاهش خريد 
اعالم نشــده است. جهت يادآوري هم بايد 
بگويم در دوره قبل تحريم کنندگان ســعي 
کردند براي تحت فشــار قرار دادن بيشتر 
ايران، مصرف کنندگان را به سمت استفاده 

 )synthetic( از مصرف نفت خام مصنوعي
ســوق دهند. به اين صــورت که مقداري 
از نفت خام ونزوئال را با نفت خام ســبک 
عربســتان مخلوط و چيزي به نام نفت خام 
مديــوم توليد کردند تا جايگزين نفت ايران 
شــود. در اين دوره اما به دليل مشــکالت 
ونزوئــال و اين که امکان عرضه مداوم نفت 
از سوي اين کشور وجود ندارد امکان توليد 
چنيــن نفــت خامي هم نيســت. همه اين 
مسائل را اگر کنار هم بگذاريد مي بينيد که 

اين تحريم ها، تحريم هايي شکننده  است.
شــرکت ملي نفت ایران با شــرایطي که  ��

توضیــح دادید در این دوره چه میزان مي تواند 
نفت صادر کند؟

فکر مي کنم حتــي اگر اين تحريم ها 
جدي باشد و عملياتي شود باز هم صادرات 
نفت ايران از دوره قبل بيشــتر خواهد بود. 
ما در دوران اوج تحريم هاي شوراي امنيت 
ســازمان ملل و اتحاديه اروپــا عليه ايران، 
حدود 800 هزار بشــکه نفت در روز صادر 
مي کرديــم. فکر مي کنــم در اين دوره، در 
بدبينانه ترين حالت احتماال بين يک ميليون 
و ۳00 تا يک ميليون و ۵00 هزار بشــکه 

نفت در روز صادر کنيم. 
ادامه در صفحه۱۶

زيان تقريبي کشورهاي عضو اوپك و غير 
اوپك از کاهش قيمت نفت در سه ماه 

گذشته، 9 ميليارد دالر برآورد شده است. 
اين در حالي است که سود حاصل برخي 
کشورها تقريبا 2,۷ ميليارد دالر تخمين 
زده مي شود. البته آنهايي هم که سود 

بردند فقط رقم خالص درآمدي آنهاست، 
در حالي که قيمت واحد محصول شان را 

ارزان فروشي کرده اند

نفت اورال روسيه نيز دقيقا نمي تواند جاي 
نفت ايران را بگيرد، به دليل اين که سبك تر 
از نفت خام ايران است. روسيه و عربستان 
شايد بتوانند توليد نفت خام مديوم خود را 

در يك يا دو ماه افزايش دهند و جاي ايران 
را بگيرند، اما قطعا توان توليد مداوم در 

بخش توليد نفت مديوم را ندارند. به همين 
دليل مي گويم که اين تحريم ها شکننده است

یادداشت

حفاري و تکميل 1۰۰ حلقه چاه نفت و گاز در 
کارنامه امسال شرکت ملي حفاري

سرپرســت معاونت عمليات حفاري شرکت ملي حفاري ايران، از حفر و 
تکميل يکصدمين حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خيز خشــکي و دريايي 

کشور خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــي حفاري ايران، محمد 
آل خميــس گفت: با تالش مســتمر کارکنان عملياتــي، خدمات جانبي و 
پشتيباني شرکت، حفاري و تکميل چاه شماره ۱۵0رگ سفيد با به کارگيري 
دســتگاه حفاري 6۳ فتح، ســاعت 2۴ نهم آذرماه به پايان رسيد و به اين 
ترتيب، تعداد چاه هايي که به همت شــرکت ملي حفــاري ايران از ابتداي 
امســال تا کنون حفاري و تکميل شــده، به صد حلقه افزايش يافت.وي با 
اشاره به اين که دکل حفاري 6۳ فتح از جمله دستگاه هاي تحت سرپرستي 
مديريت عمليات حفاري 2 خشــکي است، افزود: حفاري و تکميل اين چاه 
۱2۵ روز بــه طــول انجاميد و پس از تکميل براي بهره بــرداري در اختيار 
شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قــرار گرفت.آل خميس اظهار کرد: بر 
اساس مستندات، از ابتداي امســال تاکنون حفاري و تکميل ۴0 حلقه چاه 
توســعه اي، پنج حلقه چــاه توصيفي و ۵۵ حلقه چاه تعميري با کاربســت 
دســتگاه هاي حفاري ناوگان اين شرکت در مناطق خشکي و دريايي کشور 

به پايان رسيده است.

تحلیل
گفتمان

نماينده ايران در هيئت عامل اوپک اعالم کرد:

زيان 9 ميليارد دالري کشورهاي عضو و غير عضو اوپک از کاهش قيمت نفت

در گفت وگو با سيدمحسن قمصري بررسي شد؛

بلوف روسي - عربي در جايگزيني نفت ايران

فریدون برکشلي
ریيس دفتر مطالعات انرژي وین 
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تحلیل1۰

تعهدات سنگين ايران درموافقتنامه پاريس

هزينه 52,5 ميليارد دالري براي اجراي 
تعهدات موافقت نامه پاريس

علمي موافقت نامــه  مبانــي 
پاريــس بر روي ايــن مبنا چيده 
شــده کــه گازهــاي گلخانه اي 
منجر   CO2 ازجمله  انسان ساخت 
به گرمايش زمين شــده است، لذا 
بايد انتشــار اين گازها را کاهش 
دهيــم. در ايــن زمينــه مطالبي 
را مطالعــه کــردم و شــنيدم که 
نظريات مختلف ديگري هم وجود 
دارد و روي ايــن مســئله اتقان و اجماع علمي وجــود ندارد. حال با 
فرض اينکه بايد انتشــار گازهاي گلخانه اي را کاهش دهيم، توجه 
به تجربه کشورهاي مختلف مفيد اســت. به عنوان مثال، کشوري 
مثل افغانستان کاماًل به صورت مشروط تعهد داده که درصورت اخذ 
يک ســري کمک ها، مقدار مشخصي کاهش مي دهد ولي بر اساس 
ســند تعهدات موجود ايران بخش بزرگــي از تعهدات را به صورت 
غيرمشــروط انجام خواهد داد. در حاليکه هيچ دليل خاصي ندارد که 
ايران چنين تعهدي بدهد. با توجــه به برآوردهاي اقتصادي اجراي 
تعهدات ايران، اين توافق صددرصد مضر براي کشــور است با توجه 
به اين تعهداتي که ما داديم، هزينه ۵2,۵ ميليارد دالري براي اجراي 
اين تعهدات به ما تحميل مي شود و حتي طبق گفته سازمان حفاظت 
محيط زيســت، ايــن هزينه معادل کاهــش ۷,2 درصدي در توليد 
ناخالص ملي )GDP( خواهد بــود. بنابراين صددرصد اين تعهدات 
به ضرر ما است. ما يک کشور وابسته به نفت هستيم و اصاًل دليلي 
ندارد زيربار تعهداتي برويم که رشــد اقتصادي ما را که اآلن هم در 
وضعيت مناسبي نيستيم، خراب تر هم بکند. همچنين عالوه بر ابعاد 
اقتصادي و علمي که بحث شــد، الزم است ابعاد حقوقي، سياسي و 
ديگر ابعاد آن هم مورد بررســي دقيق تري قــرار بگيرد که به اين 
مســئله مهم به صورت جامع پرداخته شود. البته کارشناساني در اين 

ابعاد هم کار تخصصي کردند که الزم است حرفشان شنيده شود.

تصميم گيري درباره موافقت نامه پاريس بعد از 
ارسال تصميمات

ايــراد شــوراي نگهبان به 
مــاده ۴ اليحه الحــاق ايران به 
موافقت نامه پاريس وارد اســت و 
ضــرورت دارد تصميمات توســط 
ســازمان محيط زيست به مجلس 
ارسال شود. بر اين اساس، تعهدات 
ايران در ايــن موافقت نامه بايد در 
مجلس مورد بررســي قرار گيرد. 
ايرادات شوراي نگهبان به ماده 2۳ و بندهاي 8 و 9 از ماده ۴ اين اليحه 
اســت، ايرادي که شــوراي نگهبان به بندهــاي 8 و 9 از ماده ۴ اليحه 
گرفته بود، وارد بود. شوراي نگهبان به متن تصميمات ايراد گرفته است 
در صورتي که متن تصميمات مشخص نيست و قرار شد سازمان محيط 
زيســت متن تصميمات را کتبا اعالم کند. پس از آنکه متن تصميمات 
کتبا به شوراي نگهبان ارسال شد، آنگاه مي توان بحث و بررسي کرد. از 
فحواي صحبت هاي کارشناسي که مطرح شده اين است که کشورها از 
جمله ايران قرار است اقدامات داوطلبانه اي را درخصوص کاهش گازهاي 
گلخانه اي انجام دهند و اين اقدامات داوطلبانه خود را به صورت مکتوب 
اعالم کنند که در آن صورت اين اقدامات تبديل به تعهد خواهد شد. حال 
بايد ديد اين تعهداتي که ايران مي دهد چه مقدار هزينه براي کشور دارد و 
از کجا اين هزينه قرار است تأمين شود؟ براين اساس اين تعهدات بايد در 
مجلس مورد بررسي قرار گيرد. البته من به جلسه کميسيون اکتفا نکردم و 
قرار است جلسه اي را با حضور کارشناسان به منظور آگاهي بيشتر از اين 
موافقت نامه برگزار کنم. برداشت من از ماده 2۳ اين است که تنفيذ ماده 
۱6 کنوانســيون تغييرات آب و هوايي است که قبال در مجلس تصويب 
شده است حال اگر تنفيذ باشد که ايرادي ندارد و اگر غير از آن باشد که 
بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.بر اين اساس، قرار شد تيم کارشناسي 
متشکل از يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان و همچنين معاونين سازمان 
محيط زيســت و يکي از اعضاي کميسيون اين موضوع را مورد بررسي 
بيشــتر قرار دهند تا پس از بررسي بيشتر در کميسيون کشاورزي دوباره 

اين موضوع مطرح شود.
سند تعهدات ايران در موافقتنامه پاريس چيست؟

در نامه شــوراي نگهبان به مجلس دربــاره ايرادات اليحه الحاق 
ايــران به موافقت نامه پاريس آمده اســت: »با توجه بــه بندهاي 8 و 9 
مــاده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳، پيوســت هاي ايــن موافقتنامه بايد ضميمه 
شــوند تا امکان بررسي و اظهارنظر در اين شورا فراهم گردد«. مهمترين 
پيوســت موافقت نامه پاريس، ســند تعهدات ايران به اين موافقت نامه يا 
همان NDC اســت که قرار بود توسط دولت به مجلس در قالب اليحه 
اي ارائه شــود ولي همانطور که اخيرا کيخا رييس کميسيون کشاورزي 
مجلــس در مصاحبه با خبرگزاري فارس اعالم کــرده، تاکنون اين امر 
صورت نگرفته است. پيگيري ها حاکي از آن است که مسير قانوني اليحه 
ســند تعهدات ايران در موافقتنامه پاريس در داخل دولت تکميل نشده و 
اين موضوع در معاونت حقوقي رياســت جمهوري در حال بررسي است. 
تاکنون مرکز پژوهش هاي مجلس در قالب دو گزارش مجزا اعالم کرده 
اســت که عدم ارائه سند تعهدات ايران در موافقت نامه پاريس به مجلس 
خالف اصول ۷۷ و ۱2۵ قانون اساسي است.گفتني است براساس بند 2 
ماده ۴ موافقت نامه پاريس، کشورها ملزم به ارائه و اجراي سند تعهداتي 
هســتند که خود طرح مي کنند. طبق سند تعهدات فعلي )در صورت ارائه 
به مجلس( ايران ملزم به کاهش ۴ تا ۱2 درصدي انتشار گازهاي گلخانه 
اي خود است که بر اساس گزارش سازمان محيط زيست هزينه ۱۷,۵ تا 

۵2,۵ ميليارد دالري در پي دارد.

صمد محمدي
کارشناس حوزه انرژي

 محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه و بيژن 
زنگنــه، وزير نفــت در دو نامه جداگانه به دکتر حســن 
روحانــي، رييس جمهوري درخواســت کرده اند تا الحاق 
ايــران به توافق نامه پاريس مجدداً در مجلس شــوراي 
اسالمي و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و تاييد 
شــود؛ چرا که به گفته ظريف، ملحق نشدن ايران به اين 
توافق نامه مي تواند موجب باز شدن پرونده اي عليه ايران 

در شوراي امنيت سازمان ملل شود. 
اما به گفته کارشناســان، برخالف تعهدات شفاف 
و البته ســنگين ايــران در موافقتنامــه پاريس، دولت 
افغانستان اجراي تعهدات خود را به اعطاي کمک هاي 
بين المللي مشروط کرده است. توافق تغيير اقليمي پاريس 
در چارچــوب کنوانســيون تغيير اقليم ســازمان ملل 
)UNFCCC( مبنــي بر جلوگيــري از گرمايش زمين، 
در ۱2 دسامبر 20۱۵ شــکل گرفت. کشورهاي امضاء 
کننده، متعهد به کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي خود 
به ميزان تعيين شده در سند مشارکت ملي)NDC( خود 
شــدند؛ به نحوي که تعهدات کشورها هم از منظر نوع 
و هم از منظر ميزان، بســيار متفاوت هســتند. برخي 
کشــورها مانند ايــران، هم تعهــدات داوطلبانه و هم 
تعهدات مشروط دارند؛ ولي برخي ديگر مانند افغانستان، 
تمام تعهدات خود را مشــروط به کمک هاي بين المللي 
کــرده و هيچ تعهــد داراي بار مالــي، در برابر اجراي 
تعهدات خود نپذيرفته اســت. سهم افغانستان در توليد 
گازهاي گلخانه اي بســيار اندک است؛ ولي با اين حال، 
دولت افغانســتان به اميد دريافت کمک هاي بين المللي 
براي اجراي طرح هاي توســعه اي خــود درزمينه  هاي 
اقتصادي و اجتماعي به توافق اقليمي پاريس پيوســته 
اســت. بر خالف دولت ايران که تعهدات داوطلبانه هم 
دارد، دولت افغانســتان، اجراي تعهــدات خود مبني بر 
کاهش ۱۳.6 درصدي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
را تمامًا به کمک هاي بين المللي مشــروط کرده و هيچ 

اقدام داوطلبانه اي را نپذيرفته است. 
 بررسي تعهدات داوطلبانه ايران و افغانستان

کشــور افغانستان از مدل تعهدات مشروط پيروي 
کرده و هيچ گونه تعهد داوطلبانه در سند مشارکت ملي 
ارائه نداده است، در مقابل، دولت ايران در سند مشارکت 
ملي خود تعهد کرده اســت که ميزان ۴ درصد از انتشار 
گازهاي گلخانه اي خود را، به  صورت داوطلبانه تا سال 
20۳0 کاهش دهد؛ ضمن اينکه سازمان محيط زيست 
هزينه ســرمايه موردنياز براي اين مقدار کاهش را که 
رقمــي در حدود ۱۷.۵ ميليارد دالر تخمين زده اســت. 

اين هزينه قرار است تا از منابعي چون قطع يارانه هاي 
انرژي، صندوق ملي محيط زيســت و ســرمايه گذاري 
بخش خصوصي داخلي و بين المللي تامين شــود و در 
حقيقت، بــار مالي اجراي تعهد به عهــده دولت ايران 
است. بررسي ها نشــان مي دهد که منابع تعيين شده از 
سوي دولت براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت کاهش 
۴ درصدي انتشــار گازهاي گلخانه اي تا سال 20۳0، از 

اعتبار الزم برخوردار نيستند.
مقايسه تعهدات مشروط دو کشو

ر در سند مشارکت ملي
ايــران عالوه بر تعهد داوطلبانه، متعهد شــده 
اســت که در صورت برطرف شدن محدوديت هاي 
مالي و فّنــاوري، 8 درصد به ميزان تعهد داوطلبانه 
خود اضافــه کند و تا ســال 20۳0، ميزان کاهش 
انتشــار گازهاي گلخانه اي را به ۱2 درصد برساند. 
کاهش ۱2 درصدي انتشــار گازهاي گلخانه براي 
اقتصاد ايران بســيار آسيب زننده اســت، عالوه بر 
ايجاد مشــکالت اقتصادي به جهــت کاهش اين 
مقدار انتشار، يکي از مشکالت شروط ذکرشده براي 
افزايش 8 درصدي کاهش انتشــار، تفسيرپذيري و 
غيرقابــل ارزيابي بودن آن اســت به اين معني که 
نوع و ميزان محدوديت ها تعيين نشــده اســت. به 
عبارت ديگــر، بر عکس ارائه تعهدات که شــفاف 
بود، امتياز هاي مطالبه شــده توســط ايران، داراي 
ابهام هاي فراواني اســت که بهانه هاي زيادي براي 
تامين اين شروط در اختيار سازمان هاي بين المللي 
مي دهد که نمونه آن رفع تحريم ها است که قابليت 
صحت ســنجي ندارد که آيا محقق شده يا نه. اين 

در حالي  اســت که در سند مشارکت ملي افغانستان 
شروط به صراحت ذکر شده اند و کاماًل قابل ارزيابي 
هستند. دولت افغانستان در سند مشارکت ملي خود 
تعهد کرده اســت که نسبت به ســال پايه 200۵ 
ميزان ۱۳.6 درصد از انتشــار گازهاي گلخانه اي را 
تا سال 20۳0 کاهش دهد؛ ولي اين کاهش انتشار 
را به ســرمايه گذاري به ميــزان ۱۷.۴ ميليارد دالر 
از ســوي صندوق تسهيالت جهاني زيست محيطي 
)GEF(، صندوق آب وهواي ســبز )GCF(، کمک 
نهادهاي بين المللي و افزايش ســرانه ناخالص ملي 
مشــروط کرده اســت و اين يعني دولت افغانستان 
در صورت تأمين نشــدن اين ميزان سرمايه گذاري، 
مي توانــد از اجراي تعهدات خود شــانه خالي کند 
عالوه بر تعيين ميزان سرمايه گذاري موردنياز دولت 
مانند  ســرمايه گذاري  مستعد  حوزه هاي  افغانستان 
انرژي، جنگل داري، اســتخراج منابع، کشــاورزي، 
مديريت زباله و گسترش آموزش عمومي را مشخص 
کرده اســت. جــدول خالصه تعهدات و شــروط 
 دولت افغانســتان در سند مشــارکت ملي را نشان

 مي دهد.
عالوه بر افغانستان ديگر کشورهاي منطقه مانند 
قطر و پاکســتان تعهداتي غيرقابل ارزيابي و مشــروط 
ارائه داده اند و عربستان هم که از هيچ يک از مدل هاي 
کنواسيون پيروي نکرده است، ميزان کلي ۱۳0 ميليون 
تني را براي کاهش انتشــار گازهــاي گلخانه اي بدون 
تعيين ســازوکار اجرايي تعهد کرده است، تعهدات قطر 
کاماًل کيفي و غيرقابل ارزيابي هســتند مانند افزايش 
سهم انرژي هاي تجديد پذير، تحقيق و توسعه در زمينه 

انرژي هاي پايدار، افزايش ســطح کيفيت نظام آموزش 
محيط زيســت و افزايش سهم توريسم از توليد ناخالص 
داخلي و پاکســتان نيز اجراي تعهــدات خود مبني بر 
کاهش رشــد انتشــار حداقل ۵ و حداکثر ۱8 درصد از 
انتشــار گازهاي گلخانه اي را به عدم آسيب رســاني به 
افزايش توليد ناخالص ملي خود و کمک هاي بين المللي 
در جهت توســعه انرژي هاي تجديد پذير مشروط کرده 
اســت. با توجه به ميزان باالي ذخاير نفت وگاز ايران و 
اقتصاد در حال توسعه متکي بر اين منابع، انتظار مي رود 
که دولت ايران نيز در تعهدات خود مانند رقباي نفتي و 
همسايگان خود هوشمندانه عمل کند و تعهدات خود را 
به کمک  هايي که ميزان و نوع آن کامال شــفاف باشد، 
مشروط کند؛ مانند افغانستان و همچنين مي تواند مانند 
قطــر تعهداتي کيفي ارائه کند که هيچ محدوديتي ارائه 

تعهداتي اين چنيني وجود ندارد.
بديــن ترتيــب شايســته اســت تــا نمايندگان 
کميسيون کشاورزي در بررســي اين سند نقاط ضعف 
فاحــش موجــود در اين ســند را که بــه اولين تعهد 
رســمي و الزام آور کشــور در موافقتنامه پاريس تبديل 
 خواهد شــد توجه داشــته و ســعي در رفع آنها داشته 

باشند.
جدول خالصه شروط و تعهدات اجرايي افغانستان

200۵ ميالديسال پايه

سال هاي 
2020 تا 20۳0 م هدف

 مشروط نوع مشارکت

گازهاي پوشش 
داده شده

کربن دي اکسيد، متان و نيترو 
کسيد

هدف

کاهش ۱۳.6 درصدي گازهاي 
پوشش داده شده تا سال 20۳0 
طبق سناريو )BAU( مشروط 

به حمايت خارجي

سرمايه هاي 
موردنياز

-کل سرمايه موردنياز:۱۷.۴0۵ 
ميليارد دالر

-هزينه هاي انطباق: ۱0.۷8۵ 
ميليارد دالر

-هزينه کاهش گازهاي 
گلخانه اي )2020 تا(20۳0: 

6.62 ميليارد دالر

قامت خميده صنعت برق زير تعهدات توافقنامه پاريس

امين عين اللهي
کارشناس حوزه انرژي

 بر اســاس سومين گزارش ملي تغيير آب 
و هوا سازمان محيط زيست، ۲۵ درصد از کل تعهدات 
کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي کشور تا سال ۲۰۳۰ 
ميالدي مربوط به حوزه نيروگاهي و توليد برق اســت. 
بر اين اســاس، اقدامات وزارت نيرو در کاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي ۱۰.۸۳ ميليــارد دالر هزينه در پي 
خواهد داشت که موجب کاهش ۳۹ ميليون تني گازهاي 
گلخانه اي خواهد شــد و مابقي کاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي حوزه برق مربوط به صرفه جويي در مصرف 

برق مانند صنعت است.
افزايش راندمان نيروگاه ها

در ايــن گــزارش در مورد افزايــش بهره وري 
در نيروگاه هاي کشــور از محل اتصال واحد بخار به 
نيروگاه هاي گازي موجــود به منطور کاهش مصرف 
ســوخت و به تبع آن کاهش انتشــار گازهاي گلخانه 
اي تاکيد شده است. به اين ترتيب بايد احداث بخش 
بخار ســيکل ترکيبي و جايگزينــي نيروگاه هاي کم 
راندمــان قديمي کليد بخورد، به گونه اي که ميانگين 
بازده نيروگاه هاي حرارتي کشور در سال ۱۴09 به ۴6 
درصد برسد. بر اساس آخرين گزارش ترازنامه انرژي 
وزارت نيــرو، ميانگين راندمــان نيروگاه هاي حرارتي 
توليد برق کشــور در سال 9۴، ۳۷.۴ درصد بوده است 
و براي رســيدن به هدف تعيين شــده در موافقت نامه 
پاريس، الزم است تا نرخ رشد 0.۵۷ درصدي ساليانه 
در افزايش ميانگين راندمان داشته باشيم. اين در حالي 
است که بر اساس شــکل زير، ميانگين رشد ساالنه 
راندمان نيروگاه هاي حرارتي کشــور 0.2۳ درصد بوده 

اســت. به عبارت ديگر تعهد ارائه شده در موافقتنامه 
پاريس بيش از 2 برابر توان کشور در افزايش راندمان 

نيروگاه ها است.
متوسط راندمان نيروگاه هاي حرارتي کشور

يکي از داليل کند بودن رشد راندمان نيروگاه هاي 
کشور ناتواني در تامين مالي است و وزارت نيرو با بيش 
از ۱۵ هــزار ميليارد تومان بدهي، اين روزها تبديل به 
يکي از بدهکارترين وزارت خانه هاي دولت شده است. 
مهم ترين دليل اين امر، تعرفه پايين فروش برق است 
که موجب عدم توجيه پذيري توليد برق شده است. بر 
اساس آمار ارائه شده متوسط قيمت توليد هر کيلووات 
ساعت برق در کشور ۱۱0 تومان است که با ميانگين 
قيمت 66 تومان فروخته مي شود. در اين شرايط شاهد 
فرار ســرمايه گذاران بخش خصوصي از صنعت برق 
هستيم که موجب روند کند توسعه نيروگاه هاي جديد 

و به خصوص اضافه کردن واحد بخار به نيروگاه هاي 
گازي شــده اســت. اين اقتصاد ناکارآمد موجب شده 
تا بســياري از واحدهايي که طرح ابتدايي آنها احداث 
نيروگاه هاي سيکل ترکيبي بوده، با افتتاح واحد گازي 

رها شده و واحد بخار به آنها اضافه نشود.
وقتي برق روي دست بخش خصوصي مي ماند

ساختار مصرف برق يکي ديگر از عوامل دخيل 
در روند کند رشــد راندمان نيروگاهي اســت. مشکل 
عمده ديگر در صنعت برق نبود بازار مشتاق خريد برق 
در فصل هاي سرد ســال است. اين مشکل به قدري 
جدي است که در ســال 96 موجب اختالف مصرف 
22 هزار مگاواتي بين فصل ســرد و گرم سال شد. به 
عبارت ديگر نيروگاه هايي که در تابستان به شدت به 
توليد بيشتر برق تشويق مي شدند در فصل سرد خريدار 
جدي براي محصول خود نداشتند. اين مشکل در واقع 

مربوط به سهم ۵۱ درصدي بخش خانگي در مصرف 
برق است، چراکه اين بخش براي مصارف سرمايشي 
نياز بســياري به برق در فصل گــرم دارد و در فصل 
سرد نياز چنداني به مصرف برق ندارد، بنابراين شاهد 
اختالف شديدي بين فصل سرد و گرم سال در مصرف 
برق هســتيم. اين مشــکل به مراتب در کشورهاي 
صنعتي داراي ابعاد ضعيف تري اســت چراکه در اين 
کشورها سهم صنايع از مصرف برق بسيار باالست و 
چون اين بخش در طول ســال به طور يکنواخت نياز 
به برق دارد، مشتري قابل اعتمادي براي صنعت برق 
محسوب مي شــود. در صورت افزايش سهم مصرف 
صنايع از مجموع برق کشــور، شــاهد افزايش توجيه 
اقتصادي براي توليد برق هستيم، در غير اين صورت 
نياز به نيروگاه  هايي داريم که به سرعت وارد مدار شوند 
و برق توليد کنند و با کاهش تقاضا در فصول ســرد 
سال، از شــبکه خارج شوند. نيروگاه هاي گازي داراي 
اين خصوصيت ذاتي هستند و بنابراين با وجود راندمان 
بسيار کمتر از نيروگاه هاي سيکل ترکيبي اما به دليل 
ويژگي بارز همچنان مورد استقبال هستند، در نتيجه تا 
زماني که ساختار مصرف برق کشور تغيير محسوسي 
نداشته باشد نمي توان انتظار تبديل تمامي نيروگاه هاي 
گازي به ســيکل ترکيبي را داشــت. باتوجه به موارد 
ذکر شــده، صنعت برق کشور توان اجراي تعهدات بار 
شده از مســير موافقتنامه پاريس را ندارد و عدم توجه 
به اين مشــکل ممکن است مشکالت جديدي براي 
اين بخش از صنعت کشور به وجود آورد. چنانچه بي 
توجهي به اين مشــکالت در تابستان گذشته موجب 
خاموشي هاي گسترده و خسارت هاي فراوان به صنايع 

مختلف شد. 

یادداشت

عبداهلل حاتميان
عضو کميسيون کشاورزي 

مجلس

یادداشت

احمدعلي کيخا
رئيس کميسيون 
کشاورزي مجلس

يادداشت
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11 بورس
يك مقام مسئول در بورس انرژي:

جزييات عرضه هاي آتي نفت در بورس انرژي
رئيس  فــر،  صالحي  محمــد   
عمليــات بازار فرآورده هــاي هيدروکربوري 
بورس انــرژي در گفت و گو بــا خبرگزاري 
فارس پيرامــون آخرين اقدام ها براي تداوم 
عرضه محموله هاي نفت خام در اين بورس 
گفت: بزودي و پــس از اصالحات جديد در 
اطالعيه عرضه و انعطاف بيشــتر در شرايط 
معامله، عرضــه محموله هاي جديد نفت خام 

در بورس انرژي آغاز خواهد شد.
صالحي فر بــا تاکيد بر اهميت قيمت 
گذاري نفت خام به عنوان کاالي استراتژيک 
کشــور در اطالعيه عرضه، بــر لزوم تداوم 
عرضــه اين کاال در بــورس انرژي تاکيد و 
اضافه کرد: تداوم عرضه نفت خام در بورس 
از اهميت باالتري نســبت به تمرکز صرف 
بر لزوم معامله شــدن يک محموله عرضه 
شــده برخوردار اســت.رئيس عمليات بازار 
فرآورده هاي هيدروکربــوري بورس انرژي 
افزود: بر اين اساس براي جذب اعتماد بيشتر 
در بازار پيشنهادهايي براي افزايش انعطاف 
در اطالعيه عرضه به وزارت نفت ارائه شده 
که با اســتقبال روبرو بوده است.وي با بيان 
اينکه پيشــنهادهاي موجــود براي اصالح 
اطالعيه عرضــه نفت در بــورس انرژي، 
مي بايســت به لحاظ عملياتــي و تکنيکي 
بررسي شــود، افزود: فرصت ايجاد شده از 

زمان معامله دوميــن محموله نفت خام در 
بورس انرژي باعث شد تا بررسي هاي جامع 

تري بــراي افزايش جذابيت و مشــارکت 
بخش خصوصي بخصوص در زمينه تعيين 

قيمت پايه نفت خام در بورس صورت گيرد.
اين مقام مســئول با بيان اينکه به محض 

تصويب اطالعيه جديــد، عرضه نفت خام 
در بــورس انرژي آغاز خواهد شــد، گفت: 
برخي از موارد براي اصالح اطالعيه عرضه، 
نيازمنــد صرف زمان بود. بــه عنوان مثال، 
موضوع اســتخراج قيمت رســمي نفت خام 
)OSP( ايران که در دهم هر ماه شمســي 
صورت مي گيرد زيرا قيمت کشــف شده در 
عرضه هاي بعدي بســيار با اهميت اســت.

صالحي فر از اســتقبال خريداران خارجي از 
طريق سفارت خانه هاي متبوع خود در ايران 
سخن گفت و افزود: در حال حاضر برخي از 
پيشنهادها از جمله امکان عرضه نفت سنگين 
و نيمه سنگين ايران در بورس انرژي در کنار 
عرضه نفت خام سبک در انتظار تأييد وزارت 
نفت است و گفته مي شــود برخي از موارد 
نيز مي بايست در شــوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي مصوب شــود.رئيس عمليات بازار 
فرآورده هاي هيدروکربــوري بورس انرژي 
افــزود: عرضه هاي نفت خام ســبک ايران 
فعاًل در حجم يک ميليون بشکه اي بر روي 
رينگ بين الملل بورس انرژي خواهند رفت 
اما پس از عرضه هاي مستمر اين کاال حجم 
عرضه ها به تدريج افزايــش خواهد يافت. 
همچنين اقدام هايي براي انتشار اوراق سلف 
نفتي صورت گرفته که در آينده اي نزديک 

انجام خواهد شد.

جبران 25 درصد کسري برق با توسعه 
تجديدپذيرها

سيدمحمدجواد موسوي
عضو هيات مديره انرژي هاي تجديد پذير 
براساس برنامه، تا سال ۱۳98 هزار مگاوات به توليد برق ايران، 
از طريق تجديدپذيرها اضافه مي شــود که اين ميزان مي تواند تا 2۵ 
درصد کســري توليد برق را جبران کند. تاکنون 6۵0 مگاوايت انرژي 
تجديدپذير در ايران نصب شــده که براساس برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، ۵00 مگاوات به اين مجموعه اضافه مي شود. تاکنون اقدامات 
متعددي دراين راســتا انجام و قرار شده تا با کشورهاي عمان، ترکيه، 
ارمنستان، گرجســتان، عراق و افغانستان صادرات برق تجديدپذيرها 
صورت بگيرد. براســاس امضاي تفاهم نامه با معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري به زودي مرکز توسعه فناورري هاي انرژي تجديدپذير 
ايجاد مي شود که اکنون مراحل اجراي اين طرح در حال انجام است.

با حکم وزير نفت؛

2 عضو هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي 
منصوب شدند

وزير نفت در احکامي جداگانه، مســعود کرباســيان و محســن 
پاک نژاد را به عضويت در هيئت عالــي نظارت بر منابع نفتي منصوب 

کرد.
بــر مبناي ماده )۳( قانون اصالح قانــون نفت مصوب ۱۳90 
مجلس شوراي اســالمي، نظارت بر اعمال حق حاکميت و مالکيت 
عمومي بــر منابع نفتي به عهده »هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي« 
اســت که بر اســاس بند »8« اين ماده قانونــي، دو نفر از معاونين 
وزارت نفت به انتخاب وزير نفت در ترکيب اين هيئت قرار مي گيرند.
نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت 
بر اجراي سياســت هاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت 
در فرآيند صيانــت از منابع نفت و گاز و نظارت بر قراردادهاي مهم 
نفت و گاز بخشــي از وظايف هيئــت عالي نظارت بر منابع نفتي به 

شمار مي رود.
مديرکل بازرسي و رسيدگي به شکايات 

وزارت نفت منصوب شد
وزير نفت در حکمي، اشــکان ميرمحمدي را به عنوان مديرکل 

بازرسي و رسيدگي به شکايات وزارت نفت منصوب کرد.
متن حکم بيژن زنگنه خطاب به ميرمحمدي به شرح زير است:
»با عنايت به تعهد و تخصص جنابعالي، با اســتعانت از خداوند 
دانــاي توانا، به موجب ايــن حکم به عنوان مدير کل بازرســي و 
رســيدگي به شکايات وزارت نفت منصوب مي شــويد.انتظار دارد با 
تحولي که ايجاد مي کنيد، بازرسي نقشي فعال تر ايفا نموده و با انجام 
صحيح وظايف ذاتي خود و ارائه گزارش هاي مناســب به اينجانب، 
در صيانــت از اعتبار صنعت نفــت و دارايي هاي مادي و معنوي آن 
بيش از پيش مؤثر باشــد.از خداوند قادر متعال براي جنابعالي در اين 
مســئوليت خطير، با همکاري ديگــر همکارانتان، توفيق خدمت به 
مردم مســئلت مي کنم«زنگنه در حکم جداگانه اي، از زحمات سيد 
محمد احمدي که پيش از اين عهده دار سرپرستي اداره کل بازرسي 

و رسيدگي به شکايات وزارت نفت بود نيز قدرداني کرد.

نخستين سکوي فاز 13 پارس جنوبي نصب شد
نخســتين عرشه دريايي فاز 
حدود  وزني  بــا  پارس جنوبي   ۱۳
۲ هــزار و ۲۰۰ تن، بامــداد اروز 
موقعيت  در  آذرماه   ۱۴ چهارشنبه، 

مخزني سکوي ۱۳B نصب شد.
طرح  مجري  معتمــد،  پيام 
توســعه فــاز ۱۳ پارس جنوبي با 
اعالم اين خبر گفــت: از ابتداي 
 ۱۳D ۱۳ وB ماه گذشته دو عرشه

به طور همزمان در يارد صنعتي صدرا در بوشهر بارگيري و مهاربندي 
شدند و آمادگي کامل براي نصب در موقعيت هاي دريايي داشتند، اما 
به دليل شرايط ناپايدار جوي و اهميت رعايت الزامات ايمني، نصب 

سکوي ۱۳B در نخستين بازه هوايي مناسب انجام شد.
ظريف: فروش نفت، محور کانال مالي اروپا با 

ايران است
وزير امور خارجه در پاسخ به ادعاي رويترز در مورد حذف فروش 
نفــت از SPV، گفت که فروش نفت، محــور کانال مالي اتحاديه اروپا 
با ايران اســت و در پاســخ به اظهارات پمپئو نيز تاکيد کرد که هيچ 
قطعنامه اي در شــوراي امنيت آزمايش هاي موشــکي ايران را ممنوع 

نکرده است.
محمد جــواد ظريف در توضيح ادعاي اخير رويترز درباره عدم 
پوشــش فروش نفت در جريان مراودات مالي اتحاديه اروپا با ايران، 
گفت: بر اســاس اطالعاتي که ما داريم اينگونه نيست، زيرا اگر پول 
نفت ايران به حســابي واريز نشود مشــخص نيست که پولي براي 
مراودات وجود داشــته باشد، از ســوي ديگر قسمت عمده صادرات 
جمهوري اســالمي ايران نفت اســت بنابراين به نظر مي رسد برخي 
فضاســازي ها در حال شکل گيري اســت تا مردم را نااميد کند.وزير 
امور خارجه تصريح کرد: جمهوري اســالمي ايران هميشــه بر توان 
داخلــي خود تأکيد داشــته و از اين رو تالش خــود را با اروپايي ها 
ادامه داديم و بر ايــن باوريم که اروپايي ها در تالش براي ارتباط با 

ايران هستند. 

کارشناس بازار سرمايه مطرح کرد؛

پيشنهاد انتشار اوراق سلف ريالي براي افزايش جذابيت عرضه نفت در بورس

ساسان کاظمي نژاد مطرح کرد؛

بررسي استفاده از ظرفيت هاي ماده 12 به منظور توسعه حمل ونقل ريلي کشور

 محمد اسکندري، کارشناس بازار سرمايه 
در گفتگو بــا خبرگزاري فارس اســتفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي براي فروش نفت و در عين حال کنار 
رفتن حاکميت انحصار دولتــي در فروش اين کاال را 
از مزيت هاي عرضه نفــت در بورس انرژي در دوران 
تحريم ها عنــوان کرد و افزود: اگر حجم مشــخصي 
از نفــت را در بازار تک محمولــه اي SPOT مي توان 
فروخت اما در بازار مشــتقه حجــم فروش تا چندين 

برابر حجم معامالت فيزيکي قابل افزايش است.
اســکندري با بيان اينکه نبايد بورس به عنوان 
ابــزاري موقت در دوران تحريم ها براي فروش نفت 
به کار گرفته شــود بــه واکنش منفي رســانه هاي 
خارجي از عرضه نفت در بورس اشــاره کرد و گفت: 
با وجود برخي مــوارد، اطالعيه عرضه نفت خام در 
بورس انرژي بطور حرفه اي تبيين شــده است و اگر 
اراده اي براي ادامه عرضه نفت خام بويژه در بخش 
تسويه و تحويل کاال وجود داشته باشد، ادامه عرضه 
نفت خام در بورس با همت دستگاه هاي نظارتي قابل 
انجام اســت.به گفته وي، دولت ها هميشــه در دنيا 
وقتي بزرگ مي شــوند دخالت کردن براي آن ساده 
تر مي شــود. دولت نه رقيب بخش خصوصي است و 
نه براي درآمد زايي بايد فکر کند.اســکندري مطالبه 
رسانه ها براي تداوم عرضه نفت خام در بورس انرژي 

را با هدف استفاده بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي 
مورد تاکيد قرار داد و گفت: پيشــنهاد انتشار اوراق 
ســلف اســتاندارد ريالي نفت بدون تضمين سود به 
نهادهاي مرتبط ارائه شــده تا از طريق کشف قيمت 
اين اوراق در بازار، جذابيت بيشــتري براي سرمايه 

گذاران ايجاد شــود.وي اضافه کــرد: در اين فرايند 
مي توان جرياني را ايجاد کرد که شرط تحويل نفت 
خــام از دولت به پااليشــگاه ها در ازاي عودت اين 
اوراق باشد.اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه 
عرضه نفت خام در بورس انرژي به شــفاف شــدن 

پااليشــگاه ها نيز کمک خواهد کرد، افزود: پيشنهاد 
فوق به گونه اي است که پااليشگاه ها نيز نفت خام 
مصرفي خــود را از طريق بــورس دريافت خواهند 
کرد و از ســويي ديگر بازار ثانويــه آن نيز با حضور 
اين مجتمع ها بطور کامل تضمين مي شود.پيشــنهاد 
انتشار اوراق سلف استاندارد ريالي نفت بدون تضمين 
سود به نهادهاي مرتبط ارائه شده تا از طريق کشف 
قيمت ايــن اوراق در بازار، جذابيت بيشــتري براي 
ســرمايه گذاران ايجاد شود.اسکندري با بيان اينکه 
اگر بــورس مرجع قيمت ها براي بــازار نفت تعيين 
شود ســاير بازيگران نيز به اين بازار ورود مي کنند، 
افزود: مي توان با پرميموم و ديســکانت مشــخصي 
بــراي محموله هــاي مختلف نفــت، قيمتي که در 
بورس انرژي کشــف مي شود و در عين حال مطابق 
با سازوکاري مشابه فرمول قيمت گذاري محصوالت 
ســنگ آهني ها و فوالدي ها مبناي تحويل کاال به 
پااليشگاه ها باشد.اين کارشناس بازار سرمايه افزود: 
در مقابل اگر پااليشگاه ها بخواهند نفت خام مصرفي 
خود را از دولت دريافت کنند بايد اوراق سلف موازي 
استاندارد بدون اختيار خريد و فروش را در بازار ثانويه 
بــورس خريداري کنند و در ازاي ارائه آن، نفت خود 
را تحويل بگيرند.از اينرو بايد پااليشي ها را به عنوان 
بازيگران اصلي وارد بازار نفت در بورس انرژي کرد. 

 موضوع اســتفاده از ظرفيت هاي ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در توســعه حمل  ونقل 
ريلي کشــور از سوي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت 

مطرح و بررسي شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت بهينه سازي 
مصــرف ســوخت، ساســان کاظمي نــژاد در همايش 
فرصت هــاي ســرمايه گذاري و تامين مالــي در حوزه 
حمل ونقل ريلي، با ارائه گزارشي، به بررسي ظرفيت هاي 
مــاده ۱2 قانــون رفع موانــع توليــد رقابت پذير براي 
ســرمايه گذاري در بخش حمل ونقل ريلي و چالش هاي 
پيش رو پرداخت و گفــت: اين ماده قانوني يک فرصت 
طاليي براي نهادهاي دولتي است تا براي پروژه هايي که 
به صرفه جويي انرژي منتهي مي شــود از سرمايه گذاري 
بخش خصوصي داخلي و خارجي اســتفاده کنند.وي به 
وظايف شرکت بهينه ســازي مصرف سوخت اشاره کرد 
و گفت: هدف اين شــرکت اجــرا و حمايت از طرح ها و 
پروژه هايي است که به مهار مصرف افسارگسيخته انرژي 
در کشــور و رسيدن به توســعه پايدار و مصرف صحيح 

منابع انرژي منتج مي شود.کاظمي نژاد به اهميت توسعه 
حمل ونقل ريلي در کشــور اشــاره کرد و افزود: شرکت 
بهينه ســازي مصرف سوخت همســو با ماده ۱2 قانون 
رفع موانع توليد، تاکنون اقدام به تعريف 20 ميليارد دالر 
پروژه بهينه سازي مصرف سوخت در سه حوزه ساختمان، 
صنعــت و حمل ونقل کرده کــه از اين رقم، ۷ ميليارد و 
۵00 ميليون دالر به پروژه هاي توسعه حمل ونقل ريلي 
در بخش هاي باربري زيرساخت و مسافربري اختصاص 
يافته اســت.وي در ادامه با ارائه اماري درباره استفاده از 
سامانه حمل ونقل ريلي در کشورهاي پيشرفته در مقايسه 
با ايران اظهار کرد: درصد اســتفاده از حمل ونقل ريلي 
براي جابه جايي مســافر و بار در دانمــارک ۳8 درصد، 
استراليا ۳0,8 درصد و آلمان 26.6 درصد است، در حالي 
که اين رقم متاســفانه در کشور ما زير يک درصد است.
کاظمي نژاد تصريح کرد: توسعه حمل ونقل ريلي و انتقال 
سفرهاي جاده اي به ريل افزون بر امنيت و ايمني باال و 
کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، کاهش مصرف سوخت 

را به همراه دارد.

یادداشت

انتصاب

اخبار نفت
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Iran Installs 1st South Pars 13 
Topside

Iran has installed the first offshore topside of Platform 
13B of phase 13 of the supergiant South Pars gas 
field in the Persian Gulf.Operator of the phase’s 
development project Payam Motamed said the 2,200-
ton structure was installed in its designated spot on 
Wednesday, December 05, 2018.He further said that 
platforms 13B and 13D were being constructed at 
SADRA Company’s yard.He said platform 13B was 
98% complete and provided that the climate was 
appropriate, its delivery operation and installation 
would be implemented soon.Once operational, the 
platform will produce 500 mcf/d (14.2 mcm/d) of 
natural gas from the phase, the official added.

Kermanshah Petchem Plant 
to Raise Output

Iran’s Kermanshah Polymer Company (KPC) is to 
increase its polyethylene production capacity by 12 
percent.The CEO of the company, Masoud Saeidi 
Taheri, outlined the plant’s plans to boost its produc-
tion capacity saying last year the company was able 
to offer 107% of its nominal polyethylene capacity, 
and in the first six months of the current calendar 
year, which began on March 21, production was 8% 
higher than its nominal capacity.“This plant does not 
have any production bottlenecks and can increase its 
production capacity by 10 to 12 percent,” he added.
He said the plant’s polyethylene production capacity 
currently stood at 300,000 tons per year or 38 tons per 
hour.“We hope to increase the capacity to 43 or 44 
tons per hour,” Mr. Taheri said.He further stated that 
plans were under way to bring the facility’s produc-
tion capacity to 345,000 tons per year by March 2020.

Hengam Petchem Plant to Boost 
Urea Production Capacity

The director of operations at Hengam Petrochemical 
Plant announced that the facility’s urea production 
capacity would increase by using the excess CO2 
produced by the ammonia unit of the plant. Afshin 
Fath Elahi said a project to increase the production 
capacity of the urea unit was been implemented 
which would boost the plant’s urea output from 
3,250 tons per day to 3,500 t/d.He added that the 
boost was being carried out in coordination with the 
licensor of the project and, with its implementation, 
a total of 175 tons/day of excess CO2 would be fully 
consumed in the facility.

NIDC Drills 100 Wells since 
March 21

National Iranian Drilling Company (NIDC) has 
drilled 100 oil and gas wells over the course of the 
past 8 months.According to the company, Moham-
mad Ale-Khamis, an official with NIDC, said the 
wells were spudded in offshore and onshore fields.
He said the wells included 40 development, 5 ap-
praisal and 55 workover wells which were drilled by 
NIDC rigs mostly for the National Iranian South Oil 
Company (NISOC). 

NewsOil

Zangeneh Meets Qatari 
Counterpart in Vienna

Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh met his Qatari opposite 
number, Saad al-Kaabi, Qatar Energy 
Minister, in Vienna on Thursday, 
discussing increased meddling of other 
countries in OPEC decisions.
The two sides also spoke about Qatar’s 
withdrawal from the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) at Kempinski Hotel before 
the group’s 175th meeting later on 
Thursday.Reduced share of OPEC 
members in the oil market and the 

growing involvement of other countries 
in the organization’s decisions in recent 
years, as well as the cooperation of the 
two countries for developing the joint 
South Pars gas field in Persian Gulf 
waters were the meeting’s highlights.
The two officials also emphasized 
expansion of cooperation between the 
two countries.”Iran is not happy with 
the departure of Qatar from OPEC 
and is unaware of the reason behind 
this decision,” the Iranian Minister of 
Petroleum had said earlier.

US Unable to Call a Halt to Iran Oil Exports: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani 
said Iran was selling its oil and 
would continue to do so, adding 
the US was unable to call a halt to 
Iran’s oil exports.
“The US should be informed that 
we are selling our oil and will con-
tinued to do so. They are unable to 
stop Iran’s oil exports. If, one day, 
they intend to stop our oil exports, 
no oil would be exported from 
the Persian Gulf,” said the official 
during a visit to the southwestern 
province of Khuzestan on Tuesday.

He said the US had failed in hatch-
ing a coup in Iran, adding, “They 
sought to fragment Iran and separate 
Khuzestan from the country, impose 
sanctions on Iran and undermine 
the power of our country, in all of 
which they failed. It must be studied 
why the US is so much irritated by 
Iran and the Iranian nation.”  Dr. 
Rouhani added that the United 
States had declared that it would 
deprive Iran of oil exports, keep 
Iran from trading with the world 
and isolate it in the region and the 

world, declaring that it had goals in 
the region to achieve, but “our great 
nation in all of these scenes proved 
to be the ultimate victor in this 
battle.””The United States cannot 
cut off our trade relations with the 
region and the world, and it must 
know throughout our country our 
people will maintain their cultural, 
economic, and political relations 
with the countries of the region 
and the world, and develop their 
relations with their neighbors and 
Islamic countries and the world.”

Pakistan Keen on 
Completing IP Gasline

The new Pakistani government is keen on comple-
tion of a gas pipeline project, which is planned to 
deliver Iranian natural gas to energy-thirsty Paki-
stan, Ghulam Sarwar Khan, Minister for Petroleum 
and Natural Resources of Pakistan, said.According 
to IRNA, the official said on Friday: “Pakistan 
intends to complete this project.”Elaborating on 
the Pakistani government’s achievements in the 
energy, oil and gas areas, Sarwar Khan said he had 
received an invitation from his Iranian opposite 
number to visit Tehran to discuss completion of the 
Iran-Pakistan (IP) gas pipeline in Pakistan. Iran has 
completed its share of the project.He also under-
lined US sanctions on Tehran, adding the Pakistani 
government would make decisions based on its 
national interests.“Recently, an Iranian delegation 
have travelled to Islamabad to renew talks on the 
gas pipeline project and Pakistan is also interested 
in completion of the project given its ever-growing 
need for energy,” the Pakistani official said.

روابط عمومي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

آگهي خريد خدمات مشاور
موضوع:   خريد خدمات مشاوره به شماره  م م ن9۷/۰26 

مربوط به تأمين خدمات جامع نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و 
امنيت و هميار فني فناوري اطالعات و ارتباطات

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران
 شــرکت نفت مناطق مرکزي ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشــخصات و شــرايط کلي زير از طريق 

فراخوان عمومي )دومرحله ای( به شرکت های واجد شرايط، واگذار نمايد.
الف( شرح مختصر کار 

پشتيباني، نگهداري، تهيه، طراحي و توسعه ســامانه ها، نرم افزارها، شبکه و امنيت اطالعات و همچنين سخت افزارهای 
شــرکت نفت مناطق مرکزي ايران در چهار بخش خدمات کارشناسي فن آوری اطالعات، خدمات شبکه ای و ارتباطات و امنيت 

اطالعات، تعميرات و نگهداري سخت افزارها، خدمات نرم افزاری
ب( مدت و محل و اجراي کار

   مدت اجراي پروژه ۲۴ ماه بوده و محل اجرای پروژه  تهران  می باشد. 
ج( شرايط و مدارک موردنياز جهت شرکت در خريد خدمات مشاوره  )الزامی( 

ارائه مدارک استعالم ارزيابی کيفی من جمله شرايط و مدارک اعالم شده زير جهت شرکت در خريد خدمات مشاوره  الزامی 
است.

۱- داشتن شــخصيت حقوقي و ارائۀ مدارک ثبت شرکت شامل: آگهي روزنامه رســمي، اساسنامه، آخرين تغييرات، ُکد 
اقتصادي و شناسه ملي شرکت، آدرس دقيق پستي، تلفن ثابت و نمابر)فکس(. 

۲- داشتن امکانات، نيروي متخصص و ارائۀ سوابق کارکنان شرکت.
۳- داشتن تجربۀ کافي درزمينۀ مرتبط با موضوع خريد خدمات مشاور 

۴- داشــتن گواهي شوراي عالي انفورماتيک که در سايت مديريت و برنامه ريزی کشور به آدرس Sajar.mprog.ir با رتبه 
يک يا دو يا سه دريکی از زمينه های فعاليت زير ؛

• خدمات پشتيباني
• مشاوره و نظارت بر اجراي طرح های انفورماتيک فناوري اطالعات و ارتباطات

• توليد و پشتيباني نرم افزارهای سفارش مشتري
• شبکه داده های رايانه ای و مخابراتي
• امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات

 ۵- دارا بودن مجوز حراست از شرکت ملي نفت ايران
۶- داشتن صورت های مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي ۱۳۹۶و ارايۀ مدارک جهت ارزيابي توان مالي. 

WWW.ICOFC. IR ۷-  تکميل فرم استعالم ارزيابی کيفی موجود در سايت 
د( مهلت و محل مراجعه متقاضيان 

  متقاضيان واجد شــرايط مندرج دربند »ج« که آمادگي اجراي پروژه رادارند می توانند فرم های اســتعالم ارزيابی کيفی 
خريد خدمات مشاوره مربوطه   را از پايگاه اينترنتی اين شرکت به نشاني )WWW.ICOFC.IR( دريافت و بر اساس آن مدارک 
الزمه شــامل سوابق و مدارک کاری و مالی ۵ سال اخير را تکميل و در قالب يک عدد CD )لوح فشرده( به انضمام »نامه اعالم 
آمادگي جهت شــرکت در خريد خدمات مشــاور فوق الذکر« حداکثر تا پايان وقت اداري روز   شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۱ ، به اين 
شرکت به نشــاني: تهران-  خيابان طالقاني- خيابان حافظ– خيابان رودسر غربي– پالک ۳۰ )ساختمان خليج فارس(- طبقه 

پنجم تسليم نمايند.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان می توانند با تلفن  ۸۷۵۲۱۰۴۵- )۰۲۱( تماس حاصل نمايند.

شرکت ملي نفت ايران
 شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

در هفته دوم جام نسل طالیی

تیم فوتبال نوباوگان دومین گام را محکم برداشت
تيــم فوتبــال نوباوگان ياران جــوان  در  دومين  بازی 
رســمی خود در چارچوب بازی های  جام نســل طاليی 
ســر پشــت   ۱-2 را  ماهــان  پــارس   تيــم 

 گذاشت.
 ديــدار تيم های يــاران جوان و المپيک در چارچوب
  بــازی هــای  جــام نســل طاليی از ســاعت ۱۳:۳0

 صبح روز جمعه در ورزشــگاه  ســازمان برنامه آغاز شد 
که برتری 2 بر ۱ ياران جوان را به دنبال داشت. 

در اين بازی سخت و درگيرانه ارشيا نيک اخالق 
دروازه بــان يــاران جوان با واکنش های ديدنی خود  
چنديــن بــار دروازه ياران جوان   را نجات داد و ديگر 
بازيکنان نيز با سخت کوشی و فداکاری های  بسيار 

برای پيروز ی تالش کردند 
 گل اول ايــن بــازی را اهورا رئيســی با پاس گل 
کسری قهرمانی به ثمر رساند . در ادامه اين بازی در 
حاليکه نتيجه ۱ بر۱ مساوی  بود در  لحظات واپسين 
 بازی  اهورا رئيســی از روی يک ضربه ايســتگاهی 
 گل دوم خــود و تيمــش را بثمــر رســاند  تــا
  يــاران جوانــی ها با دو پيــروزی در صدر جدول قرار

 بگيرند.

ترکیب تیم یاران جوان:  ��
کســری قهرمانی -ابولفضل نصيری -  اميرعلی نشاد-
ارشــيا نيک اخالق-پرهام نصيری-اهورا رئيســی-
 مهدی قربانی-حســين خمســه-عليرضا حنيفی-

 مبيــن امينــی- علــی نصابی-آريا مســچی مقدم- 

علی رنجبر-امير تقی زاده- آتيال حرفتی- امير رضا هاشمی

سرمربی: محمود خويی
مربيان: سعيد رئيسی- ميالد ايرانی دوست

مربی دروازه بان: امير علی واعظی

شماره مجوز: ۱۳۹۷/۴۵۳۹
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13 ایدرو
امضا و تبادل تفاهم نامه همکاري ميان

 سازمان مديريت صنعتي و جامعه متخصصين نساجي ايران

ششمين جلسه کميته سياستگذاري 
مسئوليت اجتماعي سازماني برگزار شد

ششمين جلسه کميته سياســتگذاري مسئوليت اجتماعي 
سازماني با حضور ابوالفضل کياني بختياري، مديرعامل سازمان 

مديريت صنعتي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت صنعتي، در اين 
جلسه ساختار حقوقي کميته ياد شده مورد بررسي قرار گرفت 
و در ادامه، جديدترين اقدامات انجام شــده در حوزه مسئوليت 
اجتماعي سازماني در وزراتخانه ها و شرکت هاي کشور بررسي 

شد.
در اين جلســه، گزارش پــروژه »گلباف من« و اقدامات 
انجام شده پژوهشکده سياست گذاري علم و فناوري دانشگاه 
صنعتي شــريف در شــهر گلباف کرمان، در حوزه مسئوليت 
اجتماعــي، توانمندســازي و ايجاد زمينه هــاي کارآفريني و 
خوداشــتغالي مردم بومي منطقه به اســتماع حاضران رسيد.
از ديگر موضوعات مطرح شــده در اين جلســه، آشــنايي با 
مفاهيم بانک هاي اجتماعي و الگوهاي بين المللي و همچنين 

بانک هاي اجتماعي تاسيس شده در کشور بود.
برگزاري هفتمين جلسه کميته 

سياستگذاري مسئوليت اجتماعي سازماني
اجتماعي  مسئوليت  کميته سياســتگذاري  جلسه  هفتمين 

سازماني در محل موسسه کار و تامين اجتماعي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان مديريت صنعتي، در 
اين جلســه، ابوالفضل کياني بختياري، مديرعامل ســازمان 
مديريت صنعتي با اشاره به سابقه و هدف شکل گيري کميته 
سياستگذاري مسئوليت اجتماعي سازماني، به معرفي فعاليت ها 

و سوابق اعضاي اين کميته پرداخت.
وي ضمــن اعالم آمادگــي ســازمان مديريت صنعتي 
در خصوص همــکاري با موسســه کار و تامين اجتماعي در 
زمينه هاي آموزشي، پژوهشــي، مشاوره صنعتي و تخصصي، 
برگزاري سمينار مشــترک و ... از محمدرضا سپهري رييس 
موسســه کار و تاميــن اجتماعي بــراي بازديد از ســازمان 
مديريــت صنعتي، دعــوت به عمــل آورد.در اين جلســه، 
محمدرضا ســپهري به بيان تاريخچه مفهوم توســعه پايدار، 
شــکل گيري شــاخص هاي توسعه و شــاخص هاي ۱۷ گانه 
توســعه پايدار که از سال 20۱۵، مصوب شــده اند، پرداخت.

وي ضمن اشــاره به تقسيم بندي شــاخص ها و توزيع آنها در 
دســتگاه هاي حاکميتي؛ همچنين گزارش هــا و برنامه هاي 
اجرايي آنها به تعريف »کار شايســته«، مدل و شــاخص هاي 
 آن که توســط موسســه کار و تامين اجتماعي تهيه شــده، 

پرداخت.

 در جلســه ديدار رئيس و نايب 
متخصصين  جامعــه  مديره  هيــات  رئيس 
صنعت نســاجي با ابوالفضل کياني بختياري، 
مديرعامل ســازمان مديريت صنعتي، تفاهم 

نامه همکاري ميان طرفين منعقد گرديد.
به گــزارش روابط عمومي ســازمان 
مديريــت صنعتــي، ابوالفضــل کيانــي 
بختياري در اين جلسه ضمن معرفي برند 
۵۵ ساله ســازمان مديريت صنعتي، شرح 
مختصري از فعاليت هاي اين سازمان ارائه 
نمود و بر آمادگي سازمان براي همکاري 
نســاجي  متخصصين صنعت  جامعــه  با 
در ابعاد آموزشــي، مشــاوره اي، توانمند 
ســازي منابع انساني در سطوح مختلف و 
بهســازي مديريتي تاکيد کرد.وي تصريح 
کرد: با توجه به آشــنايي سازمان مديريت 
صنعتي با صنعت نســاجي، آمادگي داريم 
با تعريف محتواي مشترک و بهره مندي 
توانمندسازي  دوره هاي  اساتيد طرفين،  از 
سرمايه هاي انساني و عارضه يابي صنايع 
نســاجي را بــراي خوشــه هاي صنعتي 
زيرمجموعه جامعه متخصصين نســاجي 
نماييم.مديرعامل ســازمان  برگزار  ايران، 
آمادگي  مديريت صنعتي خاطرنشان کرد: 
داريم بــا توجه به تعامــالت بين المللي 
ســازمان، دوره هاي صنعتي آشناســازي 
مديــران صنايع نســاجي را بــا آخرين 
دستاوردهاي صنعت نســاجي و بازديد از 
مراکز نساجي بين المللي بصورت مشترک 
اين  افزود:  بختيــاري  کنيم.کياني  برگزار 
ارزنده اي  همکاري مشــترک را فرصت 
براي توسعه صنعتي مي دانيم و مي توانيم 
در خصوص طراحــي و اجراي دوره هاي 

 Post – و   ،  MBA ، DBA آموزشــي
DBA بطــور تخصصــي براي نســاجي 
اقدام نماييم، عــالوه بر اين مي توانيم در 
تعامل با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
دوره هاي خاص رشــته صنعت نساجي را 
برگزار  و  بصورت علمي کاربردي، طراحي 
نماييم.وي اظهار داشت: سازمان مديريت 
صنعتي آمادگي دارد کلينيک هاي عارضه 
يابي براي بخش صنعت نســاجي طراحي 
با توجه بــه ماموريت  نمايد؛ همچنيــن 

محول شده به ســازمان از طرف وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت، در خصوص 
ايجاد دفتــر ارتباط صنعت و دانشــگاه، 
مي توانيــم در ايــن زمينه نيز بــا جامعه 
متخصصيــن صنعت نســاجي همکاري 
کنيم.مديرعامل سازمان مديريت صنعتي 
با اشــاره به ظرفيت خانه مديران سازمان 
براي تبادل تجربيات مديران نســاجي با 
ابراز اميدواري  ديگر حوزه هاي صنعــت، 
نمود کــه همکاري طرفيــن نويدبخش 

تشکيل يک هسته قوي آموزشي در حوزه 
صنعت نساجي باشــد.در اين جلسه سيد 
محمد مقدسي رئيس هيات مديره جامعه 
متخصصين صنعت نســاجي ايران ضمن 
ارائــه تاريخچــه اي از فعاليت هاي اين 
تشکل اظهار داشــت: در صنعت نساجي 
زيرشــاخه ها،  تعدد  و  بدليل گســتردگي 
نيروهاي انســاني از ســطوح کارگري تا 
و صاحبان  کارآفرينــان  و  متخصصيــن 
صنعت فعاليــت مي کننــد. وي افزود: با 

توجه به قدمت سازمان مديريت صنعتي، 
از آوازه نــام و جايگاه آن مطلع هســتيم 
و با عنايت بــه ماموريــت اصلي جامعه 
متخصصين که اموزش تحقيق و پژوهش 
در حوزه صنعت نســاجي است، اميدواريم 
مديريــت صنعتي  با همکاري ســازمان 
بتوانيــم اين ماموريت را به نحو احســن 
انجــام دهيم.در اين جلســه همچنين در 
خصوص آمادگي سازمان مديريت صنعتي 
بــراي همــکاري با جامعــه متخصصين 
صنعت نســاجي ايران در حوزه هاي تعالي 
ســازماني، رتبه بندي شرکت هاي نساجي 
در IMI۱00«« ، کنفرانس توســعه منابع 
انســاني و اتاق هاي فکــر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاکيد شــد. در پايان اين 
جلسه، تفاهم نامه همکاري ميان طرفين 

منعقد و مبادله گرديد.

با تاکيد بر تجارت بين المللي طي روزهاي 25 و 26 دي ماه و به ميزباني سازمان مديريت صنعتي در تهران؛

چهاردهمين کنفرانس توسعه منابع انساني برگزار مي شود
 مهمترين رويداد علمي کشور در حوزه 
منابع انساني با تاکيد بر تجارت بين المللي، ۲۵ و 
۲۶ دي ماه به ميزباني سازمان مديريت صنعتي در 

تهران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي ســازمان مديريت 
بختيــاري، مديرعامل  کياني  ابوالفضل  صنعتي، 
ســازمان مديريت صنعتي در نشست خبري که 
به مناسب اين رويداد بزرگ علمي در ۱2 آذر ماه 
۱۳9۷ برگزار شد، گفت: سازمان مديريت صنعتي، 
با پشتوانه بيش از ۵۵ سال حضور موثر در جامعه 
صنعتي کشــور ماموريت خود را کمک به توسعه 
ظرفيت مديريت و تحول و بهسازي سازمان ها و 
دســتيابي به اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي 
کشور از طريق انجام مشاوره صنعتي، آموزش و 

تحقيق برنامه ريزي نموده است.
وي با اشاره به خدماتي که اين سازمان ارائه 
مي دهد تصريح کرد: يکي از ماموريت هاي اصلي 
ســازمان مديريت صنعتي که با فلسفه وجودي  
سازمان هماهنگ اســت بحث آموزش مي باشد. 
اين ســازمان در آموزش مديريت و گرايش هاي 
مختلف حوزه هاي مرتبط با مديريت در دو سطح 
آموزش هاي کاربــردي و تخصصي و همچنين 
آموزش هاي مقطع دار و عالي دوره هاي متنوعي 

را برگزار مي کند. 
مديرعامل ســازمان مديريت صنعتي ادامه 
داد: تاکنون 2۱0 هزار نفر از اين ســازمان فارغ 
التحصيل شــده و در حوزه هاي مختلف صنعتي 
مشــغول به فعاليت هســتند. حوزه ديگري که 
در ســازمان مديريت صنعتي بــه عنوان يکي از 
ماموريت هايمان دنبــال مي کنيم، بحث تحقيق 
و مشــاوره صنعتي است. تاکنون بيش از ۵ هزار 
پروژه مشــاور صنعتي براي بخش هاي دولتي و 

خصوصي انجام داده ايم.
کياني بختياري اعــالم کرد: واحد ديگري 
که در ســازمان انجام وظيفه مي کند، واحد اعتبار 
بخشــي است. در اين واحد همه ساله رتبه بندي 
و اعطاي جايزه به شرکت هاي برتر برنامه ريزي 
و اجرا مي شود. جايزه ۵00 شرکت برتر بر مبناي 
فورچون۵00 طراحي  المللي  بين  شــاخص هاي 

شده و تاکيد آن بر شــاخص هاي کيفيت است. 
البته شاخص هاي توليد ملي و حمايت از کاالهاي 
ايراني 2 شاخص اساســي بود که امسال در رتبه 

بندي ها مورد توجه قرارگرفته است.
وي افــزود: جايزه مديريــت انرژي، جايزه 
تعالي ســازماني و تعالي منابع انســاني از ديگر 
جوايزي اســت که همه ســاله توســط سازمان 
مديريت صنعتي برگزار مي شود. اين جايزه امسال 
بر مبناي شــاخص هاي اقتصاد مقاومتي طراحي 
شده است. يعني بسياري از شاخص هاي اقتصاد 
مقاومتي مثل توســعه بهره وري، توسعه دانش 
بنياني و بحث هاي حمايت از توليد داخل و توسعه 
کارآفريني و ســاير بند هاي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي را به صورت شاخص هاي مهم در جايزه 
مذکور طرح ريــزي و لحاظ کرده ايم. مديرعامل 
سازمان مديريت صنعتي با اشاره به اقدامات واحد 
نشــر و دانش اين ســازمان، گفت: واحد نشر و 
دانش وظيفه انتشار تازه هاي مديريت را بر عهده 
دارد. در ســال جاري در حال آماده ســازي 2۵ 
کتاب از برگزيده هاي مديريت در جهان هســتيم 
که جايزه هاي بين المللي گرفتته اند. بخشــي از 
اين کتب همزمان با برگزاري کنفرانس رونمايي 
و برخي ديگر در ماههاي پاياني ســال منتشــر 
مي شوند. اين کتاب ها کتاب هايي هستند که مورد 
رجوع مديران، اساتيد ، دانشجويان و صنعتگران و 
عالقمندان به حوزه مديريت قرار خواهند گرفت، 
بنابراين فکر مي کنيم که روند هاي جديد در حوزه 
منابع انســاني ، حوزه مديريت و فناوري را با اين 

کتاب ها در کشور جريان سازي مي شود. 
کياني بختياري با اشــاره به شــکل گيري 
حوزه هــاي نوآورانــه ماننــد بحث مســئوليت 
اجتماعــي ســازمان ها و شــرکت ها )CSR( در 
ســازمان مديريت صنعتي گفت: اين حوزه براي 
نخستين بار در سطح کشور به صورت آکادميک 
شکل گرفته اســت. برگزاري دوره هاي مديريت 
مســئوليت اجتماعي بنگاه ها و سازمان ها، انتشار 
نشريه مســوليت اجتماعي بنگاه ها و سازمان ها 
از جملــه مواردي اســت که به منظور توســعه 
حوزه هاي نوآورانه و معرفــي اقدامات اجتماعي 

سازمان ها صورت پذيرفته است. 
وي افزود: با توجه به وجود بيش از ۳ هزار 
و ۷00 شــرکت دانش بنيان در کشور، در حوزه 
مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان دوره هاي 
 MBA مديريتي را طراحي کرديه ايم و دوره هاي
کســب و کار دانش بنيان با هدف تقويت جامعه 

دانش بنياني کشور طراحي شده است.
مديرعامل ســازمان مديريت صنعتي ادامه 
داد: کميته راهبــري انقالب صنعتي چهارم را در 
ســازمان راه اندازي کرديم و يک ادبيات سازي و 
جريان ســازي در خصوص موج چهار صنعت را 
آغاز نموده و کتاب هايي در همين زمينه در دست 
چاپ داريم و قصد داريم سمينارهايي را در خانه 
مديران برگزار کنيم. البته پيش تر نيز موضوعات 
مختلفي در خصــوص فناوري هاي مالي، کالن 
داده ، اينترنت اشياء و کسب و کارهاي پلتفرميک 
برگزار کرده ايم.کياني بختياري در بخش ديگري 
از صحبت هــاي خــود، در مــورد چهاردهمين 
کنفرانس توسعه منابع انساني، گفت: ما مديريتي 
تحت عنوان مديريــت کنفرانس ها و همايش ها 
داريــم که همه ســاله بيــش از 2۵0 کنفرانس 
علمي و مديريتي برگزار مي کند. اين بخش متولي 
برگــزاري چهاردهمين کنفرانس منابع انســاني 
اســت. هدف از برگزاري ايــن کنفرانس ادبيات 
سازي و آگاهي بخشــي در حوزه مديريت منابع 
انســاني و همچنين معرفي تازه هــاي مديريت 
در حوزه منابع انســاني به شــرکت کنندگان و 
عالقمندان به اين حوزه اســت.وي با بيان اينکه 
منابع انســاني دارايي و ســرمايه هاي نامشهود 
دستگاه ها و بازوي حمايتي مديريت است، افزود: 
در هر ســازمان و بنگاه منابع انساني نقش هاي 
کليدي دارند. صاحب نظــران معتقدند که منابع 
انســاني شريک راهبردي ســازمان ها و بنگاه ها 
هســتند. بنابراين ايــن کنفرانــس از مهمترين 
کنفرانس هايي است که سازمان مديريت صنعتي 
مديريت برگزار مي کنــد و محورهاي کالن اين 
کنفرانــس عبارتند از: مديريت منابع انســاني و 
تحوالت پيــش رو، مديريت منابع انســاني در 
شرايط پيچيده کســب و کار، حرفه اي گرايي و 

مديريت استعداد و... 
درون مايه اصلي اين کنفرانس را ســرمايه 

انساني و تحول ديجيتال نامگذاري کرده ايم.
در عصــر تحــول ديجيتــال مدل هــاي 
جديــد مديريت منابع انســاني، نظام هاي جديد 
مديريت کســب و کارها، مدل هاي جديد جذب 
و بکارگيري، مهارت ها و مشــاغل جديد ، کسب 
و کارهاي دانش بنياني و استارتاپي و شبکه هاي 
اجتماعي و ... ظهور و بروز کرده که براي پذيرش 
و مواجهه با آنها ديگر روش هاي ســنتي جوابگو 
نخواهد بود و اين کنفرانس بر آن اســت تا اين 

مدل ها را تشريح و معرفي نمايد.
دبيــر  جزنــي  نســرين  ادامــه  در 
علمي چهاردهمين کنفرانس توسعه منابع انساني، 
ضمن تقدير از سازمان مديريت صنعتي به عنوان 
يک نهاد عملگرا، تصريح کرد: يکي از ويژگي ها 
يا برتري هاي ســازمان مديريــت صنعتي، ايده 

پردازي، عملگرايي و تخصص گرايي است.
وي افــزود: حدود ۱۵ ســال پيش عده اي 
از فعاالن حوزه منابع انســاني تصميم گرفتند تا 
جايگاه و اهميت مديريت منابع انســاني در يک 
ســازمان را به همــگان به ويژه مديران ارشــد 
معرفــي کنند. همان طور کــه مي دانيد، امروزه 
مهم ترين ســرمايه يک ســازمان، منابع انساني 
يا کارکنان واقعي آن ســازمان اســت. بنابراين 
يکــي از اهداف اصلي برگــزاري اين کنفرانس 

علمي، معرفي و اهميت مديريت منابع انســاني 
در سازمان و همچنين برندسازي مديريت منابع 
اســت.دبير علمي چهاردهمين کنفرانس  انساني 
توسعه منابع انســاني با اشاره به تفاوت هاي اين 
دوره از کنفرانس توسعه منابع انساني با دوره هاي 
پيشــين، تصريح کــرد: در ايــن دوره ما براي 
نخستين بار به »نداي کارکنان« توجه کرده ايم. 
تا کنون تنها مديــران و متخصصان حوزه منابع 
انساني در اين کنفرانس ســخنراني داشتند، اما 
اکنون در اين دوره براي نخستين بار ضمن توجه 
ويژه به صحبت ها و ايده هاي کارکنان، اقدام به 
راه اندازي چهار کميته علمي، 2 شوراي سياست 
گذاري و دريافت بيش از 200 مقاله علمي کرديم 
که اميدواريم از اين ميزان بتوانيم حدود ۵0 مقاله 

را در اين فرصت 2 روزه ارائه کنيم.
جزني ادامه داد: مديريت منابع انســاني و 
حرفــه اي گرايي، يکي از مهم ترين و اصلي ترين 
محورهاي اين کنفرانس است که چهار موضوع 
در آن مــورد بررســي قرار مي گيــرد. اين چهار 
موضوع عبارتند از: نقش مديريت منابع انســاني 
در فرهنگسازي و حمايت از توليد ملي باکيفيت، 
نقــش مديريت منابع انســاني در نهادينه کردن 
اخالق حرفه اي و مســئوليت اجتماعي شرکت، 
نقش مديريت منابع انســاني در مديريت باور و 
اعتماد در ســازمان و راهکارهاي ارتقاي برند و 

حرفه اي گرايي مديريت منابع انساني.

وي بــا بيان اينکه معتقــدم تمامي مديران 
يک ســازمان، مدير منابع انساني هستند، افزود: 
»مديريت منابع انساني و تحوالت پيش رو« يکي 
ديگر از محورهاي اين کنفرانس 2 روزه است که 
نقش مديريت منابع انســاني در مواجهه با موج 
چهارم توســعه صنعتي را مورد تحليل و بررسي 
قرار مي دهد. توســعه خالقيــت، نوآوري و تفکر 
انتقادي از مهم ترين موضوعات مورد بحث در اين 
محور است. احمد بذلي رياست شوراي راهبردي 
کنفرانس توسعه منابع انساني، سخنران بعدي اين 
نشســت خبري، با بيان اينکه تحوالت جهشي، 
تغييرات پيچيده و رقابت شــديد، از ويژگي هاي 
محيط کســب و کار امروز است، اعالم کرد: در 
چنين وضعيتــي، فهم کامــل و صحيح محيط 
کســب و کار دشــوار و صحت پيش بيني آينده 
بســيار دشوارتر است. به موازات پيچيده تر شدن 
فضاي کسب و کار، ســازمان ها براي شناسايي 
فرصت هاي جديــد و عملکرد مطلوب تر، بايد به 

سمت کارآفريني جديد حرکت کنند.
وي افزود: کارآفريني جديد نيازمند يادگيري 
و نوآوري اســت. بنابراين کنفرانس هاي توسعه 
منابع انســاني و عرصه هاي يادگيــري بهترين 
محيط بــراي يادگيري و شــکل گيري بســتر 
کارآفريني سازماني است.رياست شوراي راهبردي 
کنفرانــس توســعه منابع انســاني تصريح کرد: 
ســازمان مديريت صنعتي باحمايت و مشارکت 
ســازمان گســترش و نوســازي صنايع ايران و 
انجمن مديريت منابع انســاني ايران، به منظور 
انجام ماموريت اصلي خود يعني توســعه ظرفيت 
مديريت، از ســال ۱۳8۱ تا کنــون برگزار کننده 
۱۳ دوره ايــن کنفرانس علمــي در تهران و 20 
همايش يادگيري در مراکز اســتان ها بوده است. 
در طول برگزاري ايــن رويدادهاي علمي، 998 
تجربه و ۳ هــزار و 80۵ مقاله علمي به دبيرخانه 
دائمي کنفرانس توسعه منابع انساني رسيده است. 
از اين تعداد بيش از 6۵0 مقاله و تجربه ارائه شده 
و همچنين بيش از 20 هزار نفر در مدت برگزاري 
رويدادهاي يادشــده از اين مقــاالت و تجربيات 

استفاده و بهره برداري کردند.

ابوالفضل کياني بختياري: با توجه 
به آشنايي سازمان مديريت صنعتي 
با صنعت نساجي، آمادگي داريم با 

تعريف محتواي مشترک و بهره مندي از 
اساتيد طرفين، دوره هاي توانمندسازي 
سرمايه هاي انساني و عارضه يابي صنايع 

نساجي را براي خوشه هاي صنعتي 
زيرمجموعه جامعه متخصصين نساجي 

ايران، برگزار نماييم

اخبار
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بنزين 5 هزار توماني شايعه است؛

دولت و مجلس يکصدا در برابر شايعه گراني بنزين

گفتمان

تاکيد نمايندگان مجلس بر مزيت هاي احياي 
کارت هوشمند سوخت

نمايندگان مجلس شوراي اســالمي با تاکيد بر اين که مديريت 
مصرف، جلوگيري از قاچــاق، کاهش ترافيک، کاهش آلودگي هوا 
و شــفافيت اقتصادي از مهم ترين مزاياي احياي کارت هوشمند 
سوخت اســت، عنوان کردند: کارت هوشمند سوخت روشي موثر 

براي مهار مصرف بنزين است.
بر اســاس اين گزارش، عضو کميســيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: اســتفاده از کارت سوخت قاچاق سوخت 
از مرزهاي مختلف کشــور را کنترل مي کند.جالل ميرزايي، با 
اشــاره به انتشار اخباري مبني بر افزايش قيمت بنزين به ۱800 
تومان، گفت: مجموعه دولت در خصوص افزايش قيمت بنزين 
جلسه اي با مجلس و کميسيون انرژي برگزار نکرده اند و اعالم 
نشده که قرار است قيمت بنزين افزايش يابد.وي با بيان اين که 
مجوز افزايش قيمت ســوخت بر اســاس برنامه ششم توسعه 
به دولت داده شــده اســت، افزود: با توجه به مصرف بي رويه 
فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين بايد تصميمي اساســي در اين 
زمينه اتخاذ شــود تا مانع مصرف زياد و قاچاق ســوخت شود.
اين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: 
صاحبان خودرو از اين پس بايد از کارت ســوخت استفاده کنند 
تا بتوان قاچاق سوخت از مرزهاي مختلف کشور را کنترل کرد. 
اســتفاده دوباره از کارت سوخت اين آمادگي را ايجاد مي کند تا 
در صورت لزوم براي ســهميه بندي سوخت اقدام شود.ميرزايي 
با بيان اين که دولت بايد براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
با مجلس هماهنگي هاي الزم را داشته باشد تا تصميم گيري و 
پاسخگويي از ســوي هر دو قوه انجام شود، عنوان کرد: دولت 
مســائل، مشــکالت و دغدغه هاي خود را در حوزه سوخت با 
نمايندگان مطرح کرده، اما درباره ســهميه بندي هنوز موضوعي 
مطرح نشــده است. در همين حال، يک عضو کميسيون برنامه 
و بودجه مجلس شــوراي اسالمي، اســتفاده از کارت هوشمند 
ســوخت را يکي از راهکارهــاي مقابله با قاچاق و ســدي در 
برابر مصرف بي رويه ســوخت دانســت.عزت الل يوسفيان مال 
به موضوع تفاوت قيمت بنزين در ايران و کشــورهاي همسايه 
اشــاره کرد و گفت: به دليل اختالف بســيار زياد قيمت بنزين 
در کشور ما با کشــورهاي همسايه، بخش زيادي از سوخت ما 
قاچــاق مي شــود، در حالي که اين منابع متعلــق به همه ملت 
اســت.وي با تاکيد بر اين کــه بايد براي جلوگيــري از قاچاق 
ســوخت برنامه عملي داشــته باشيم، افزود: اســتفاده از کارت 
هوشــمند سوخت يکي از راهکارهاي جلوگيري از قاچاق بنزين 
به ويژه در مرزهاســت، همچنين نظــارت و کنترل کارت ها به 
جلوگيري از هرگونه سوءاســتفاده منجر مي شــود و در شرايط 
کنوني تحريم ها نيــز احياي آن به مهار تقاضا و مصرف کمک 
مي کند.اين عضو کميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراي 
اســالمي تصريح کرد: هزينه هاي زيادي براي زيرساخت کارت 
هوشمند سوخت صرف شده اســت، از اين رو، احياي آن را به 
فــال نيک مي گيريم و از چنين رويکردي که از تاراج منابع ملي 
جلوگيري مي کند، حمايت مي کنيم.يوسفيان مال عنوان کرد: با 
استفاده از کارت هاي ســوخت مطلع مي شويم کدام شهرستان 
بيشــترين مصرف ســوخت را دارد، کدام برنــد خودرو مصرف 
سوخت بيشــتري دارد و کدام جايگاه سوخت مرزي، بيشترين 
توزيع ســوخت را در کشــور انجامي مي دهد، از اين زيرساخت 
عمدتا با هدف مديريت و جلوگيري از قاچاق اســتفاده مي شود.

در هميــن حال، علي اصغر يوســف نژاد، عضو هيئت رئيســه 
مجلس شوراي اســالمي با بيان اين که مصرف سوخت و ديگر 
حامل هاي انرژي در ايران در مقايســه با ديگر کشــورها بسيار 
باالست، به خبرنگار شــانا گفت: متاسفانه فرآورده هاي نفتي و 
به ويژه بنزين در ايران بدون ابزارهاي کنترلي مصرف مي شوند 
و برخي افراد نيز قيدوبندي براي صرفه جويي ندارند.وي افزود: 
اســتفاده از کارت هوشمند ســوخت يا به  کارگيري راهکارهاي 
ديگر مي تواند روشي موثر براي مهار مصرف اين فرآورده باشد.
يوســف نژاد تصريح کرد: لزوم به کارگيــري راهکارهايي براي 
حفظ ســرمايه هاي ملي ضروري اســت. امروز که با مشکالت 
و معضالتي همچون آلودگي هوا و ترافيک مواجه هســتيم بايد 
در بخش مصرف سوخت مديريت مناســب تري داشته باشيم.
حســين اميري خامکاني، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس 
شوراي اســالمي نيز در اين باره به خبرنگار شانا گفت: مصرف 
ايران در بخش انــرژي و فرآورده هاي نفتي همانند بنزين، گاز 
و برق نســبت به استانداردهاي جهاني بسيار بيشتر است و اين 
براي کشوري که با برخي مشکالت اقتصادي دست  وپنجه نرم 
مي کند مناسب نيست، بنابراين بايد تدابيري انديشيد تا مصرف 
بنزين و ديگر فرآورده ها مديريت شــود.وي ادامه داد: مجلس 
يکــي از راه هــاي مديريت مصرف بنزين را اســتفاده از کارت 
هوشمند ســوخت مي داند. در شرايط کنوني که اختالف قيمت 
ســوخت بين ايران و کشورهاي همسايه زياد شده، انگيزه براي 
قاچاق افزايش يافته اســت.عبدالحميد خدري، عضو کميسيون 
انرژي مجلس شــوراي اسالمي نيز در گفت وگو با خبرنگار شانا، 
به مزاياي اســتفاده از کارت سوخت اشاره کرد و گفت: افزايش 
شفافيت اطالعات در حوزه هاي سوخت و حمل  ونقل از مزاياي 
اســتفاده از کارت هوشمند سوخت اســت، به گونه اي که بازار 
عرضه و تقاضاي بنزين را نيز شفاف مي کند.وي افزود: استفاده 
از کارت هوشــمند ســوخت مانع مهمي بر سر راه قاچاق بنزين 
ايجاد و بانکي از اطالعات خودروها و مقدار مصرف آنها را براي 
دولت فراهم مي کند و سبب مي شود آمار و اطالعات مناسب و 
دقيقي درباره ميزان و نحوه مصرف بنزين خودروهاي شخصي 
و عمومــي در اختيار وزارت نفت قرار گيرد.خدري عنوان کرد: با 
توجه به تفاوت قابل توجه قيمت بنزين در داخل کشور با قيمت 
اين فرآورده نفتي در کشورهاي همسايه، استفاده دوباره از کارت 
هوشمند سوخت از رواج قاچاق به ويژه قاچاق سازمان يافته اين 

فرآورده نفتي جلوگيري مي کند.

تهيه و تنظيم: محسن آقايی
نفت  وزارت  فراخــوان  آغاز  با   
براي ثبت نام کارت ســوخت و الزامي شدن 
قريب الوقوع دريافت بنزين با کارت هوشمند 
ســوخت، گمانه زني ها دربــاره آينده قيمت 
بنزين تا جايي پيــش رفت که برخي خبر از 
بنزين ۵ هزار توماني در ســال آينده دادند، 
خبري که با واکنــش دولت و مجلس مواجه 
شــد و دولتمردان و مجلسيان يکصدا بنزين 
۵ هزار توماني را به شــدت تکذيب کردند. 
آنچه در پي مي آيد نگاه دانش نفت است به 
اظهارات مقامات دولتي و نمايندگان مجلس 
که نظر خواننــدگان را به اين اظهارات جلب 

مي نماييم. 
قيمت ۱۰۰۰ توماني بنزين در بودجه ۹۸

رئيس ســازمان  نوبخت،  باقر  محمد 
برنامه و بودجه گفت: قيمت هربشکه نفت 
در اليحه بودجه را به طور متوسط ۵۴ دالر 
لحاظ کرديم و اين رقم مبناي محاســبات 
است ، نرخ هر ليتر بنزين هم ۱000 تومان 

پيش بيني شده است. 
بنزين ۵ هزار توماني شايعه است

وزير نفت هم گفــت: افزايش قيمت 
ســوخت و بنزيــن ۵ هزار توماني شــايعه 
اســت. بيژن زنگنه، افزايش قيمت سوخت 
و بنزين ۵ هزار توماني را شايعه خواند و در 
پاسخ به سوالي درباره مرحله بعدي عرضه 
نفت در بورس انرژي گفت: مرحله ســوم 

پــس از اين که گزارش دو مرحله گذشــته 
به شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي 
ســه گانه ارائه شود، انجام خواهد شد و آنها 
بايد تصميــم بگيرند که پــس از اين چه 

اتفاقي رخ دهد. 
در هميــن حال، رئيس کميســيون 

اســالمي تاکيد  انــرژي مجلس شــوراي 
کرد: ســهميه بندي و افزايش قيمت بنزين 
در دســتور کار مجلــس و دولت نيســت 
و کميســيون انــرژي مجلس بــا هرگونه 
افزايش قيمت بنزين مخالف است. فريدون 
حسنوند با اشــاره به طرح مباحث مختلف 

درباره قيمت بنزين در سطح جامعه، اعالم 
کــرد: صراحتا مي گويم کميســيون انرژي 
مجلس مخالف افزايش قيمت است و اکثر 
نماينده هاي مجلس نيــز با افزايش قيمت 
موافق نيســتند. وي افزود: تا امروز درباره 
از  افزايش قيمت سوخت  ســهميه بندي و 

تصميمي گرفته  دولــت  و  مجلــس  طرف 
نشــده اســت و چنين موضوعي در دستور 
کار قرار ندارد. اسدالل قره خاني، سخنگوي 
کميســيون انرژي مجلس نيــز در اين باره 
گفته اســت: تاکنون فقط پيشــنهادهايي 
مربوط به مديريت مصرف ســوخت مطرح 
شده، اما هيچ تصميمي براي افزايش قيمت 

بنزين يا سهميه بندي اتخاذ نشده است.
بنزين ۵ هزار توماني کذب محض است

ســخنگوي هيئــت رئيســه مجلس 
دولت  و  اســالمي گفت: مجلس  شــوراي 
برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند 
و بنزين ۵ هزار توماني کذب محض است. 
بهروز نعمتي با اشاره به اعالم خبري مبني 
بر افزايش قيمت بنزيــن تا ۵ هزار تومان، 
گفت: افزايش قيمت بنزين به هيچ وجه در 
برنامه هاي دولت و مجلس قرار ندارد. وي با 
بيان اين که موضوع افزايش قيمت بنزين در 
کميسيون انرژي مجلس مطرح نشده است، 
افزود: بنده موضــوع افزايش قيمت بنزين 
را از وزير نفت جويا شــده ام که وي عنوان 
کرده موضوع افزايش قيمت بنزين صحت 
رئيســه مجلس  ندارد. ســخنگوي هيئت 
شــوراي اســالمي، با انتقاد از انتشار اخبار 
نادرست گراني بنزين، تصريح کرد: تصميم 
عاقالنه مديريتي در شــرايط کنوني کشور 
اين بوده که مصرف سوخت ساماندهي شود 

و بايد مانع قاچاق سوخت شد. 

شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتي با انتشار گزارشي پيشنهاد داد:

الگوي تخصيص ماهانه 30 ليتر بنزين 1000 توماني به هر نفر
اقتصاد  تحليلگران  شــبکه   
مقاومتي در يک گزارش سياستي تحت 
عنوان »تخصيص ســهميه بنزين به هر 
نفر بر بســتر کد ملّي خانوار« پيشنهادي 
در خصوص ســهميه بندي بنزين ارائه 
کرد. بر اساس گزارش اين نهاد سياست 
پژوهي و کانون تفکر، الگوي تخصيص 
ســهميه بنزين به هر خــودرو که طي 
ســال هاي ۱۳86 تــا ۱۳9۴ بر بســتر 
کارت سوخت اجرايي شد، آثار مثبتي در 
مديريت مصرف و کنترل قاچاق داشت. 
با اين وجود، افرادي که خودرو نداشتند يا 
کم مصرف بودند، در اين الگو مدنظر قرار 
نگرفته و حقوقشان از منابع عمومي کشور 
اعطا نگرديد؛ چرا که عماًل بنزين يارانه اي 
تنها به افراد داراي خودرو و موتور سيکلت 
تعلق مي گرفت و اين مصداق تخصيص 

ناعادالنه و غيربهينه منابع بود.
طبــق گزارش شــبکه تحليلگران 
اقتصــاد مقاومتي، حال که دولت بنا دارد 
مجددا کارت ســوخت را فعال نمايد و از 
مزاياي آن بهره ببرد، ضروري اســت در 
الگوي اجراي آن بازنگري صورت گيرد. 
الگوي پيشنهادي جايگزين، »تخصيص 
ســهميه به هر فــرد بر بســتر کد ملّي 
سرپرســت خانوار« است. بر اين اساس، 
پيشنهاد مي شود سهميه بنزين يارانه اي 
به صورت »ماهانه ۳0 ليتر بنزين ۱000 
توماني بــه ازاي هر فرد« در نظر گرفته 
شود و اين ســهميه بر بستر کد ملّي، به 
سرپرســت خانوار تخصيــص يابد. نرخ 
مصارف مازاد بر سهميه نيز )نرخ آزاد( در 
بازاري که بين مردم براي خريد و فروش 
سهميه شــکل مي گيرد، تعيين گردد.در 
اين الگو، افرادي که مصرف بنزين ندارند 
يا کم مصرف هستند، مي توانند با فروش 
سهميه خود در بازاري متشّکل از طريق 
مابه التفاوت  از  افزاري،  نرم  سازوکارهاي 
نرخ آزاد و نرخ يارانه اي بنزين به صورت 
مستقيم منتفع شوند؛ لذا مسئله پرداخت 
يارانه نقــدي ديگر بــراي دولت وجود 
نخواهد داشــت و به صورت خودکار اين 
يارانه تخصيص مي يابد. همچنين از آنجا 
که در اين سازوکار، نرخ آزاد يارانه چنداني 
ندارد، مشــکل قاچاق و تخصيص يارانه 
پنهان انرژي بــه پرمصرف ها نيز مرتفع 
مي گــردد.در قالب اين الگــو در صورت 

لزوم، امــکان مديريت بازار و تعيين نرخ 
آزاد به صورت تکليفي نيز توســط دولت 
وجــود دارد. در واقــع دولــت مي تواند 
به صورت گام به گام و با اتخاذ سياست هاي 
هوشمندانه، نرخ دوم را تدريجاً به سمت 
قيمت فوب خليج فارس ســوق دهد و از 

آزادسازي ناگهاني آن بپرهيزد.
لزوم کنترل نرخ حمل و نقل عمومي پس 

از سهميه بندي
شــبکه  سياســتي  گزارش  طبق 
تحليلگران اقتصــاد مقاومتي همزمان با 
اجراي اين طرح، به منظور جلوگيري از 
اثرگذاري نــرخ آزاد بنزين بر هزينه هاي 
عمومــي، بايــد نــرخ حمــل و نقــل 
عمومي کنترل شود. اين مهم با رفع موانع 
امکان پذير  توسعه سي.ان.جي در کشور 
اســت چراکــه تقريباً همه تاکســي ها 
دوگانه سوز هستند.ذکر اين نکته ضروري 
اســت که توسعۀ ســي.ان.جي )و حتي 
ال.پي.جي در نيمۀ شمالي کشور( نه فقط 
براي تاکســي ها بلکه براي همۀ افراد و 
شــرکت هاي خدماتي که فعاليت آن ها 
وابسته به حمل ونقل اســت، مفيد واقع 
خواهد شــد. به اين معني که اگر موانع 
و معضالتي که پيش روي سوخت هاي 

جايگزين است رفع شود، اقشار گوناگون 
بسته به ميزان منفعتي که از جايگزيني 
بنزين با ســي.ان.جي دارند، از اين بازار 
استقبال خواهند کرد.عالوه بر اين، براي 
اطمينان بيشتر مي توان تخصيص سهميه 
ويژه به تاکسي ها را نيز مانند گذشته در 
دستور کار قرار داد. اگر نرخ حمل و نقل 
عمومي ثابت بمانــد، عمده تبعات رواني 
نرخ آزاد بنزين بر ساير هزينه هاي خانوار 

قابل کنترل خواهد بود.
6 مزيت تخصيص سهميه بنزين به 

هر فرد براي مردم و دولت
تحليلگران  شــبکه  گزارش  طبق 
اقتصاد مقاومتي، تخصيص سهميه بنزين 
به هر فرد بر بستر کد ملّي خانوار، مزاياي 
متعددي نســبت به الگــوي تخصيص 
سهميه به هر خودرو براي مردم و دولت 

دارد. اين مزايا عبارتند از:
يک- به عدالت نزديک تر است؛ چرا 
که خانوارهاي بدون خودرو يا کم مصرف 
نيز از دريافت سهميه بنزين خود منفعت 
کســب مي کنند و لذا همه خانوارها، از 

يارانه بنزين بهره مند مي شوند.
دو- مشــکل قاچاق و يارانه پنهان 
بنزين پرمصرف ها را به صورت دائمي حل 
مي کند. چرا که نرخ آزاد تعيين شــده با 
هر ســناريو، به نرخ کشورهاي همسايه 
نزديــک بوده و لــذا انتقــال بنزين به 
به صورت شفاف  کشورهاي همســايه 
و بــا قيمت منصفانه صــورت مي گيرد. 
دريافت  اضافي  يارانــه  نيز  پرمصرف ها 

نمي کنند.
سه- افزايش يارانه نقدي مازاد بر 
۴۵ هزار تومان فعلي در کار نخواهد بود. 

در واقع منابع يارانه نقدي از اختيار دولت 
خارج شده و مستقيماً در اختيار خود مردم 
قرار خواهد گرفت و از اقشــار پردرآمد و 
دهک هاي باال به اقشار کم درآمد منتقل 

مي شود.
چهــار- يارانه نقدي بــه صورت 
مســتقيم و کاماًل هدفمند به خانوارهاي 
نيازمنــد منتقل مي شــود. در واقع ديگر 
ضــرورت نــدارد دولت در تشــخيص 
خانوار هاي نيازمند دخالت کند؛ بلکه يارانه 
بنزين به صورت خودکار از اقشار پردرآمد 
و پرمصرف بــه خانوارهاي بدون خودرو 
يا کم مصرف منتقل مي شــود. مشخصا 
خانوارهاي بدون وســيله نقليه بيشترين 
منفعــت نقــدي را از اجــراي اين طرح 
خواهند داشت. به عنوان مثال در صورتي 
يک خانواده ۴ نفره سهميه بنزين خود را 
به نرخ 2000 تومان بفروشد، ماهانه 2۴0 

هزار تومان منفعت نقدي خواهد داشت.
پنج- نارضايتي عمومي از تغيير نرخ 
بنزين ايجاد نمي شود؛ چرا که اگر نرخ آزاد 
بنزين به هر دليل کاهش يابد، بخشي از 
جامعه رضايت بيشــتري خواهند داشت 
و بخشــي ديگر درآمدشان کم مي شود؛ 
اگر نرخ آزاد بنزين گران شــود نيز درآمد 
دهک هاي پايين افزايــش مي يابد و در 
مقابل به هزينه بنزين پرمصرف ها افزوده 
مي شود. در نتيجه همواره بخشي از جامعه 
نارضايتي عمومي شکل  و  منتفع هستند 

نخواهد گرفت.
شــش- در اين مدل، روزانه تقريبًا 
80 ميليون ليتر بنزين ســهميه اي توزيع 
مي شــود. اگر توليد فعلي بنزين در داخل 
روزانه 9۵ ميليون ليتر در نظر گرفته شود، 
دولت روزانه ۱۵ ميليون ليتر بنزين با نرخ 
آزاد در بازار داخل خواهد فروخت يا آن را 
با همين قيمت صادر خواهد کرد. درنتيجه 
با فرض اختالف قيمت 2000 توماني نرخ 
فروش آزاد نسبت به نرخ سهميه، دولت 
روزانه ۳0 ميليارد تومان و ســاالنه حدود 
۱۱ هــزار ميليارد تومــان افزايش درآمد 
نســبت به وضعيت فعلي خواهد داشت. 
اين درآمد به طور کامــل مي تواند براي 
حمل ونقل  تقويت  زيرســاخت ها،  ارتقاء 
عمومي، حمايت از سوخت هاي جايگزين 
و بهسازي راه هاي روستايي مورد استفاده 

قرار گيرد.

مطابق با پيشنهاد اين کانون تفکر، 

سهميه بنزين يارانه اي بايد به صورت 

»ماهانه 3۰ ليتر بنزين 1۰۰۰ توماني 

به ازاي هر فرد« در نظر گرفته شود 

و نرخ مصارف مازاد بر سهميه نيز در 

بازاري که بين مردم شکل مي گيرد يا 

توسط دولت، تعيين گردد.
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15 بین الملل

پيش بيني نهادهاي بين المللي از قيمت نفت
قيمت  در خصوص  پيش بيني ها   
نفت در سال آتي حاکي از آن است که با توجه 
به روند صعودي قيمت طال، رشد قيمت نفت 
دور از انتظار نيســت؛ با اين وجود، گزارش 
نهادهاي معتبر بين المللي آمار و ارقام ديگري 
درباره قيمت آينده نفت ارائه مي دهد که قابل 

تامل است.
باوجود کاهش ســهم نفــت و گاز از 
کل مصارف انرژي جهان در ۱0 سال اخير، 
همچنــان اين دو مــاده از مهمترين منابع 
انرژي جهان به شــمار مي روند؛ به طوري 
که بيــش از ۵۷ درصد مصارف انرژي اوليه 
اتفاق  جهان را تشکيل مي دهند. مهم ترين 
عرضه نفت و مســاله تاثيرگذار بر بازار نفت 
در سال گذشــته ميالدي، طرح فريز نفتي 
بود که با توافق کشــورهاي اوپک و روسيه 
و با هدف ثبات قيمــت نفت رخ داد. طبق 
اين طرح، کشــورهاي عضو اوپک و روسيه 
تا حــدي بر کاهش توليــد نفت خود حتي 
کاهش برخي اعضا از جمله عربســتان به 
توافق رســيدند که اين مســاله در انتهاي 
سال گذشته نيز تا اواسط سال 20۱8 دوباره 
تمديد شده است. از طرف ديگر بهبود رشد 
اقتصادي جهان منجر به بهبود تقاضا شد و 
در نهايت وضعيت عرضه و تقاضاي ســال 
گذشته رشــد اندک قيمت نفت را به دنبال 
داشــت.در خصوص تخميــن قيمت نفت 
در ســال آتي با توجه به نســبت قيمت آن 
به طال پيش بيني مي شــود که رشد قيمت 
نفت بيش از رشــد قيمت طال باشــد که با 
توجه به روند صعــودي قيمت طال به نظر 
مي رسد رشد قيمت نفت دور از انتظار نباشد؛ 
امــا پيش بيني نهادهاي معتبــر بين المللي 
نفــت از جمله اداره اطالعات انرژي آمريکا، 
بانــک جهاني، صنــدوق بين المللي پول و 
موسسه اکونوميست از قيمت آتي آن چندان 
خوشبينانه نيست و بازه قيمتي بين ۴9 دالر 
تا 6۳ دالر را در هر بشکه پيش بيني کرده اند. 
هرچنــد که اداره اطالعات انرژي آمريکا در 
جديدترين گزارش خود بــه  دليل ابهامات 
نســبت به تاثير بازگشــت تحريم ها عليه 
صادرات نفت ايران، قيمت مورد پيش بيني 
براي نفت را باال برده است.تحوالت ايران با 
توجه به دارا بودن رتبه چهارم ذخاير نفت و 
اول ذخاير گاز جهان، براي بازارهاي جهاني 
انرژي بسيار مهم است. قيمت نفت در بودجه 
سال ۱۳9۷ ايران حدود ۵۵ دالر نزديک به 
پيش بيني نهادهاي بين المللي و پيش بيني 
صدور نفــت خام و ميعانات گازي در همين 
سال حدود ۵۳.2 ميليون بشکه نفت در روز 
در نظر گرفته شــده است.به گزارش ايسنا، 
وابستگي بيش از ۳6 درصدي بودجه ايران 
به نفت در سالجاري از مهمترين معضالت 
اقتصاد نفتي ايران به شمار مي رود و فعاالن، 
اقتصادي  ســرمايه گذاران  و  کارشناســان 
تاکيد دارند که قيمــت نفت وگاز بر قيمت 
بســياري از کاالهاي ديگر موثر اســت و 
بيشــتر قيمتهاي کاالهاي اساسي، فلزات و 
محصوالت پتروشــيمي از قيمت نفت تاثير 
مي پذيرد.قيمت نفت در بودجه سال ۱۳9۷ 
ايران حــدود ۵۵ دالر نزديک به پيش بيني 
نهادهــاي بين المللــي و پيش بيني صدور 
نفت خــام و ميعانات گازي در همين ســال 
حدود ۵۳.2 ميليون بشکه نفت در روز درنظر 
اسماعيلي  اســت.حميد حاج  گرفته شــده 
ـ کارشــناس مســايل اقتصــاديـ  درباره 
وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اثرات 
آن به ايســنا، مي گويد: شخصا معتقدم که 
بودجه 98 يکي از ســخت ترين بودجه هاي 
ســالهاي اخير است چون تحقق درآمدهاي 
بودجه غيرقابل پيش بيني است و وابستگي 
بودجه هــاي ســنواتي به نفــت و وصول 
درآمدهاي ارزي از جمله مسايل حال حاضر 
بودجه هاي سنواتي به شمار مي رود.وي اين 
احتمال را مي دهد که رســيدگي و تصويب 
بودجه سال آينده در مجلس به درازا بکشد 
و مي افزايد: مجلس تا زماني که منابع بودجه 
مشخص نشــود آن را تصويب نمي کند.اين 
کارشناس مسايل اقتصادي،تعريف خط مالي 
از سوي اتحاديه اروپا را در کاهش نگراني ها 
براي تحقــق درآمدهاي نفتي در بودجه 98 
موثــر خوانده و مي گويد: در صورتي که اين 
خط مالي تعريف شود، مشکالتي که ممکن 

است در بحث پيش بيني درآمدها در بودجه 
وجود داشــته باشد، از بين مي رود و لذا بايد 
ديــد که اروپايي ها چقــدر اين خط مالي را 
پشتيباني مي کنند.در سال 20۱6 ذخاير نفت 
اثبات شــده دنيا در مجموع ۱۷60 ميليارد 
بشکه بوده و کشــور ونزوئال با داشتن ۱8 
درصد از ذخاير نفت دنيا، مقام اول بزرگترين 
دارنده ذخاير را به خود اختصاص داده است.
پس از ونزوئال، عربستان با ۱6 درصد، کانادا 
با ۱0 درصد و ايران با 9 درصد در رتبه هاي 
بعدي قرار دارند.نسبت ذخاير به توليد نشان 
مي دهد که با توليد در ســطح مقدار کنوني، 
درصورت افت نکردن فشار در سالهاي آتي، 
ذخاير اثبات شــده کنوني تا چند سال دوام 
خواهند داشــت.در ميان کشــورهاي فوق، 
ونزوئال باز هم در مقام اول است و با توليد 
کنوني حدود ۳۵0 سال نفت خواهد داشت. 
بعد از اين کشــور، ليبي با ۳۱0 ســال قرار 
دارد و سپس اين نســبت کاهش مي يابد؛ 
کشور سوم کانادا با ۱0۵ سال در رتبه بعدي 
اســت و در نهايت ايران از اين حيث مقام 
چهارم را دارد و بــا توليد کنوني پيش بيني 
شده بيش از ۱00 ســال نفت داشته باشد.
بنابر اين مشاهده مي شود که ونزوئال، ليبي، 
کانادا و ايــران به مقدار کمي توليد مي کنند 
و ذخاير قابل اتکايي برايشــان باقي مانده 
است.البته شرايط توليد ليبي به دليل مسايل 
داخلي خاص است و شايد با برطرف شدن 
مشکالت توليد و افزايش آن، اين نسبت در 

سالهاي آتي کاهش يابد. 

نکته جالب توجه اين است که نسبت 
ذخاير به توليد آمريکا تنها ۱0 ســال است 
و نشــان دهنده مقدار زيــاد توليد نفت در 
اين کشور در شــرايط کنوني است.چنانچه 
فناوري هــاي جديــد در توليد نفت شــيل 
آمريکا کشــف نشــود، ذخاير اين کشور در 
دهه آتي پايان مي يابد.عربســتان، آمريکا و 
روسيه در رقابتي تنگاتنگ، بزرگترين توليد 
کنندگان نفــت جهان به شــمار مي روند.

در ميان توليدکننــدگان بزرگ نفت جهان، 
آمريکا و کانادا، عالوه بر توليد نفت مرسوم 
به نفت شيل و نفت ماسه اي، اقدام مي کنند 
که کيفيت نفت اين دو کشور را موجب شده 
اســت.پس از به ثمر رسيدن برجام آثار اين 
توافق مهم بين المللي در بخش نفت ايران 
در ســال 20۱6 کامال نشــان داده شد به 
نحوي که ايران با توليد بيش از ۴.6 ميليون 
بشــکه نفت و ميعانــات گازي و با افزايش 
توليد بيش از ۷00 هزار بشــکه در روز، در 
ميــان ۱0 توليد کننده بزرگ نفت جهان در 
رتبه چهارم قرار گرفته است، در حالي که در 

انتهاي سال 20۱۵ ايران رتبه هفتم در ميان 
توليد کنندگان نفت جهان بود.

اداره اطالعات انرژي آمريکا
بر اســاس گــزارش اداره اطالعات 
انرژي آمريکا کــه در ماه ژوئن از عرضه و 
تقاضاي نفت در ســالهاي آتي ارائه کرده، 
مازاد عرضه در ســال 20۱۷ از بين رفته و 
حتي در مقاطعي تقاضا بيش ازعرضه بوده 
اســت اما طبق پيش بيني ايــن نهاد بين 
المللي، وضعيت عرضه و تقاضا در سالهاي 
آتي به تعادل خواهد رسيد.حتي در مقاطعي 
ممکن اســت دوباره در بــازار مازاد عرضه 
ايجاد شــود به همين دليل اين نهاد معتبر 
بين المللي رشــد محدود قيمت نفت را در 
ســالهاي آتي پيش بيني کرده است. اداره 
اطالعات انرژي آمريکا قيمت نفت وســت 
تگزارش آمريکا در ســال 20۱8 و 20۱9 را 
۵8 دالر در هر بشکه پيش بيني کرده است.

بانک جهاني
بر اساس گزارش چشم انداز بازارهاي 
کاالها که بانک جهانــي در آوريل 20۱6 
اعالم کرده است، متوسط قيمت در سالهاي 
20۱8 و 20۱9 ميالدي به ترتيب ۵6 و ۵9 
دالر در هر بشــکه پيش بيني شده است که 
اگرچه نشان دهنده پيش بيني رشد تدريجي 
ميانگين قيمت نفت در اين نهاد بين المللي 
است، ســطح قيمت پيش بيني شده براي 
سال آتي، کمتر از ســطح قيمتها در اواخر 
سال 20۱۷ اســت. از مهمترين داليل اين 
پيش بيني احتمال کاهش توقف طرح فريز 
نفتي، افزايــش توليد نفــت آمريکا به دليل 
بازگشــت توليد ميدان هاي نفت شــيل و 
همچنين حل مشکالت سياسي کشورهاي 
نيجريــه و ليبي و افزايــش توليد نفت اين 

کشورها است.
موسسه اکونوميست

تخمين بيزينس مانيتور از قيمت نفت 
در دو ســال 20۱8 و 20۱9 بــه ترتيب 6۳ 
و 60 دالر در هر بشــکه بــراي نفت برنت 
است که اين قيمت از قيمت پيش بيني شده 
نهادهاي قبلي خوشبينانه تر اما همچنان در 

مقايسه با قيمتهاي کنوني پايين تر است.
صادرات و درآمد فروش نفت ايران

بر اساس گزارش معاونت برنامه ريزي 
توسعه شــهري و امور شوراهاي شهرداري 

تهران از چشــم انداز اقتصاد ايران در سال 
۱۳9۷ ، مجمــوع ارزش صــادرات نفت و 
ميعانات گازي در سال ۱۳9۷ با قيمت نفت 
حدود ۵۵ دالر صادرات 2.۵۳ ميليون بشکه 
در روز نفــت خام و ميعانات گازي و فروش 
داخلــي ۱00 هزار بشــکه در روز ميعانات 
گازي حــدود ۵2.۷ ميليارد دالر خواهد بود 
که از اين مقدار ۷.6۴ ميليارد دالر به شرکت 
ملــي نفت ايــران و ۱6.2۵ ميليارد دالر به 
صندوق توسعه ملي اختصاص يافته و مابقي 
در اختيار دولت قرار مي گيرد. فرضياتي که 
براي اين ارقام در نظر گرفته شــده اســت 
صادرات 2.۱۳ ميليون بشــکه نفت در روز 
و با قيمت ۵۵ دالر، صــادرات 0.۴ ميليون 
بشــکه ميعانات گازي و با قيمت ۵۵ دالر 
و فــروش ميعانات گازي به پتروشــيمي ها 
به مقــدار 0.۱ ميليون بشــکه در روز و با 
قيمت ۵2.۵ دالر است.بر اساس ارقام فوق 
وابستگي بودجه دولت به نفت از ۳۵ درصد 
در سال ۱۳96 به ۳6 درصد در سال ۱۳9۷ 
افزايش يافته است و قيمت نفت پيش بيني 
شده براي ســال بعد نزديک به همين رقم 
است و فروش دالرهاي نفتي با مبالغ باالتر 
قطعا بودجه دولت را بيشتر مي کند.همچنين 
صادرات فراورده هــاي نفتي و صادرات گاز 
در درآمدهــاي نفتي لحاظ نشــده در حالي 
که در هــر دو زمينه صادرات در حال انجام 
است و همين مســاله منجر به ايجاد ابهام 
در بودجــه دولت در بخش درآمدهاي نفتي 
شده اســت.مهمترين انتقادي که به بودجه 
دولــت در بخش درآمدهــاي نفتي مربوط 
است، بحث وابســتگي ۳6 درصدي بودجه 
به نفت اســت که البته بــا توجه به ترکيب 
صادرات غير نفتي کــه عمال اغلب آنها بر 
پايه نفت و گاز هستند، اين وابستگي بيشتر 
هم اســت و با توجه به رويکرد جهان براي 
شيفت به سمت انرژي هاي تجديد پذير به 
نظر مي رسد در ۱0 تا ۱۵ سال آتي وضعيت 
منابــع در اختيــار دولــت از طريق فروش 
نفت با تغييراتي اساسي مواجه شود.تحليل 
حميد حاج اســماعيلي ـ کارشناس مسايل 
اقتصادي با توجه به وابســتگي بودجه هاي 
9۷ بــه درآمدهــاي نفتي اين اســت که 
برخــالف پيش بيني هايي کــه ظرف يکي 
دو ماه گذشته داشــتيم و تصور مي کرديم 
قيمت نفت بر اســاس تحريم هــا افزايش 
يابد، اين امر چندان عملي نشــده اســت و 
روسيه و عربســتان که به عنوان بزرگترين 
توليد کننده نفت جهان شــناخته مي شوند 
با اوپک همکاري نداشــتند و توليداتشان را 
افزايش دادند؛ کشورهايي مثل کره و ژاپن 
هم که در بحث خريد نفت از ايران معافيت 
گرفتند،به هر حال متحد آمريکا هســتند و 
چنــدان قابل اعتماد نيســتند.به گفته وي، 
عليرغم آغاز فصل سرما در اروپا و خاورميانه 
قيمت نفت روبه تنزل گذاشــته اســت لذا 
پيش بيني قيمت نفت در بودجه سال آينده 
کمي سخت است و اگر دولت سطح توليدات 
را هم پيش بيني و خط مالي اروپا نيز حمايت 
کند، قيمت هر بشــکه نفــت احتماال بيش 
از ۴۵ تــا ۵0 دالر نخواهد بود.البته ممکن 

است که امريکايي ها از ذخايرشان استفاده تا 
قيمــت نفت را کنترل کنند و نگذارند باالتر 
برود.حاج اســماعيلي در گفت وگو با ايسنا، 
در پاســخ به اين پرســش که آيا صادرات 
غيرنفتي ايران مي توان هزينه هاي جاري و 
منابع بودجــه اي دولت را تامين کند؟ گفت: 
سطح صادرات غير نفتي ايران محدود است 
و آن قدري نيســت که پشــتيباني الزم را 
بــراي جبران هزينه هاي نفتي کند.طبعا اگر 
در تحقق منابع بودجه دچار مشــکل شويم 
روي دســتمزدها و کاهــش قــدرت خريد 
مردم تاثير مي گذارد.اين کارشــناس مسايل 
اقتصادي اشــاره اي هم به توافق اخير چين 
و روسيه براي پايين نگه داشته شدن قيمت 
نفت کرده و مي گويد: در روزهاي گذشــته 
توافق تجاري بين چين و امريکا اتفاق افتاد 
.چين و آمريکا هردو به نفت نياز دارند و اين 
نقطه مشترکي اســت که نفت پايين بماند.
بنابر اين مي بينيد که نمي توانيم براي خريد 
يا افزايش نفت روي چيني ها هم حســاب 
کنيم چون آنها جزو مصرف کنندگان اصلي 
نفت در دنيا هستند و سهم جدي در مصارف 
نفت دارنــد از اين رو پاييــن ماندن قيمت 
نفت ممکن است به مشکالت بودجه اي ما 
منجر شــود مگر آن که اتفاق خاصي نظير 
آنچه در اعــالم خروج قطر از اوپک افتاد را 
شاهد باشــيم.در حال حاضر در بودجه سال 
۱۳9۷ بيــش از ۷۵ درصــد منابع در اختيار 
دولت صرف هزينه هاي جاري مي شــود که 
بيشــتر اين هزينه ها براي پرداخت حقوق و 
دســتمزد کارکنان دولت است در حالي که 
صــادرات غير نفتي ايــران در باالترين حد 
ممکن قرار دارد و بعيد اســت تا ســالهاي 
آتي ايران بتواند حجــم صادرات خود را به 
بدهد.همچنين  افزايش  محسوســي  شکل 
با توجه به آينــده بازارهاي جهاني انرژي و 
افزايش ســهم انرژي هــاي تجديدپذير، به 
نظر مي رســد قيمت نفت نيــز کاهش يابد 
در ايــن صورت و با توجه بــه تورم فزاينده 
حقوق و دســتمزد کارکنــان دولت در کنار 
کاهش احتمالــي درآمدهاي نفتي دولت در 
سالهاي آتي اين پرسش مطرح مي شود که 
نقشه راه دولت براي ايجاد تعادل در اقتصاد 
و انجام فعاليتهــاي عمراني که براي رونق 
بازارها بســيار مهم است و قسمت مهمي از 
اشــتغالزايي از اين محل تامين مي شــود 
چيست؟ بر اساس جدول زير ميانگين قيمت 
پيش بيني شده در نهادهاي معتبر بين المللي 
بين ۵۷ تا ۵9 دالر در هر بشکه است.در اين 
بين قيمت نفت لحاظ شده در بودجه ايران 
نيز حدود ۵۵ دالر اســت کــه با پيش بيني 

نهادهاي بين الملي هماهنگي دارد.

با درنظر گرفتن توافق چند روز گذشته 
چين و آمريکا براي پايين ماندن قيمت نفت 
و همچنين اظهارات اخير وزير انرژي روسيه 
مبني بر مذاکره دربــاره کاهش توليد نفت 
پيش از نشســت اين هفتــه اجالس اوپک 
و با توجه به اعالم خــروج قطر از اوپک و 
پيش بيني بزرگترين شــرکت هاي بازرگاني 
نفت جهان که اعالم کردند قيمت هاي نفت 
به دليل تحريم هاي آمريکا، در سال آينده به 
پايين 6۵ دالر در هر بشکه سقوط نکرده و 
از مرز ۱00 دالر خواهد گذشت، مي توان اين 
طور نتيجه گرفت که در سال 20۱8 با توجه 
به نشانه هاي بهبود شرايط اقتصاد جهاني در 
آمريکا، اروپا و چين و افزايش کلي تقاضاي 
جهانــي نفت احتمال اين که قيمت نفت در 
سال 20۱8 در مقايســه با ميانگين قيمت 
سال 20۱۷ افزايش يابد دور از انتظار نيست 
و بــا توجه به قيمت ميانگين نفت که حدود 
۵0 دالر در هر بشــکه در سال 20۱۷ بوده 
پيش بيني مي شــود ميانگين قيمت نفت در 
ســال 20۱8 در بازه ۵۵ تــا 60 دالر تعيين 

شود.

مقايسه وضعيت انرژي تجديدپذير
 در ايران و جهان

احسان ليواني
معاون گروه انرژي هاي تجديدپذير پژوهشگاه وزارت نيرو 
در حــال حاضر انرژي هاي تجديدپذير توســعه خوبي در دنيا 
پيدا کرده و در اين شــرايط در ايران تاکنــون 6۵۴ مگاوات برق از 
طريق نيروگاه هاي تجيدپذير توليد شده که اين ميزان کمتر از يک 
درصد کل ظرفيت برق ايران اســت. بيــش از ۵0 درصد از ظرفيت 
نيروگاه هاي نصب شــده برق در آلمان تجديدپذير اســت و با وجود 
پيشــرفتي که اين کشــور تاکنون در حوزه انرژي هاي تجديدپذير 
داشته، قصد دارد تا سال 20۳0، ظرفيت نيروگاهي تجديدپذير خود 
را به بيش از 6۵ درصد برساند. حدود ۴0 درصد ظرفيت نيروگاه هاي 
نصب شــده برق انگلستان هم تجديدپذير است و در نظر دارد تا دو 
سال ديگر ۳0 درصد کل انرژي خود را از طريق تجديدپذيرها توليد 
کند. در حال حاضر ۳0 درصد ظرفيت نيروگاهي نصب شده در اسپانيا 
نيز انرژي هاي تجديدپذير اســت و تا سال 20۵0 اين عدد به ۱00 
درصد مي رسد، عالوه بر اين در کشور شيلي تا سال 20۵0، ظرفيت 
نيروگاه هاي نصب شــده تجديدپذير به ۷0 درصد خواهد رسيد. در 
حال حاضر، دو درصد از ظرفيت نيروگاه هاي نصب شده در مالزي را 
نيروگاه هاي تجديدپذير تشکيل مي دهند و قرار است تا سال 20۳0 
ظرفيت ايــن نيروگاه ها به 20 درصد برســد. در ژاپن نيز ۳2 هزار 
گيگاوات برق از طريق نيروگاه هاي تجديدپذير توليد مي شــود که تا 
ســال 20۳0، ظرفيت اين نيروگاه ها به 2۴ درصد مي رسد. هم چنين 
بايد گفت کشــورهاي همسايه در توسعه تجديدپذيرها غافل نبودند 
و پيشــرفت خوبي در اين حوزه داشته اند. ترکيه در ميان کشورهاي 
همسايه ايران در زمينه توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير پيشروتر 
بوده تا جايي که در حال حاضر اين کشور بدون محاسبه نيروگاه هاي 
برق آبي، ۱2.۵ گيــگاوات از نيروگاه هــاي تجديدپذير توليد کرده 
کــه ۱۵ درصد از ظرفيــت کل برق توليد شــده در تمام نيروگاه ها 
را شــامل مي شــود. ترکيه در نظر دارد تا سال 202۳ ظرفيت توليد 
بــرق از انرژي هاي تجديدپذير را به بيــش از دو برابر توليد کنوني، 
يعني 2۷گيگاوات يا 2۵ درصد برســاند و عراق در حال حاضر ۱00 
مگاوات برق از طريق نصب نيروگاه هاي تجديدپذير به ويژه نيروگاه 
خورشــيدي توليد کرده است و بنابر برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
قصــد دارد تا ســال 2020 ظرفيت توليد بــرق تجديدپذير خود را 
بــه ۱0 درصد معادل ۳۵ گيگاوات برســاند. کويــت در حال حاضر 
۷0مگاوات برق از طريق نيروگاه هاي تجديدپذير توليد کرده، اســت 
و اين کشور بنا دارد که تا سال 20۳0 ظرفيت توليد برق تجديدپذير 
خود را به ۱۵ درصد معادل دو گيگاوات برســاند و در نظر دارد براي 
ايــن کار 8 ميليارد هزينــه کند. دبي ۱۵ درصد از بــرق خود را از 
طريق تجديدپذيرها توليد کرده که معادل ۷.8 گيگاوات برق است، 
عالوه بر اين، عربســتان در حال حاضــر 92 مگاوات برق از طريق 
نيروگاه هــاي تجيدپذيــر توليد کرده و در نظر دارد تا ســال 20۳2 
ميزان برق توليدي خود از نيروگاه هاي تجديدپذير را به ۵۴ گيگاوات 
برســاند که اين رقم 80 درصد برق توليدي ايران در حال حاضر را 
شــامل مي شود. اردن نيز در حال حاضر 6۴6 مگاوات برق از طريق 
نيروگاه هاي تجديدپذير توليد کرده و بنا دارد تا سال 2020 ظرفيت 
نيروگاه هــاي انرژي تجديدپذير خود را به ۱0 درصد برســاند و ۱8 

گيگاوات برق توليد کند. 

توافق دو رئيس جمهور کارساز شد؛

يونيپك چين خريد نفت از آمريکا را از سر 
مي گيرد

پس از اين که صلح تجاري بين آمريکا و چين، ريسک اعمال 
تعرفه بر واردات نفت از آمريــکا را کاهش داد، يونيپک به عنوان 
تاجر نفت چين، در نظر دارد تــا ماه مارچ، خريد نفت از آمريکا را 

از سر بگيرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از رويترز، پس از اين که صلح 
تجاري بين آمريکا و چين، ريسک اعمال تعرفه بر واردات نفت 
از آمريکا را کاهش داد، يونيپک به عنوان تاجر نفت چين، در نظر 
دارد تا ماه مارچ خريد نفت از آمريکا را از ســر بگيرد. ســه منبع 
آگاه خبر دادند که يونيپک در نظر دارد تا اول مارچ که دوره 90 
روزه صلــح موقت تجاري بين دو اقتصاد بزرگ جهان، به پايان 
مي رســد، از آمريکا نفت وارد کند. امســال با باال گرفتن جنگ 
تجاري بين دو کشور، واردات نفت چين از آمريکا کامال متوقف 
شد. يک مدير ارشد از بزرگترين پااليشگاه آسيا)سينوپک( گفت: 
خريــداران چيني که به دنبال خريد نفت از آمريکا هســتند، در 
طول اين بازه )90 روزه( به وارد کردن نفت از اين کشور هجوم 
خواهند آورد. او اضافه کرد: اين نفت بايد قبل از ۱ مارچ به چين 
برســد. يک مدير اجرايي که نخواست نامش فاش شود، گفت: 
قيمت هاي نفت پايين هستند و از لحاظ اقتصادي منطقي به نظر 
مي رسد که مقداري نفت، در انبارهاي تجاري خود ذخيره کنيم. 
يونيپک و ســينوپک به درخواست رويترز براي اظهار نظر پاسخ 
ندادند؛ اين در حالي اســت که يونيپک، بازوي تجاري سينوپک 
اســت؛ اما هنوز مشخص نيســت که يونيپک چه ميزان نفت از 
آمريکا ســفارش دهد، اما يکي از منابع بــه رويترز خبر داد که 
حجم واردات نفــت از آمريکا در ماه ژانويــه رکورد خواهد زد. 
رکورد ماهانه قبلي واردات نفت از آمريکا به ژانويه 20۱۷ مربوط 
مي شــود که طبق داده هاي اداره امار چين، اين کشور ۴۷2000 
بشــکه در روز نفت از آمريکا وارد کرده بود. در 9 ماه اول 20۱8 
چين به طور متوسط ۳2۵000 بشکه در روز از آمريکا نفت وارد 
کرد، اما با باال گرفتن جنگ تجاري، حتيبا اين که نفت در ليست 
کاالهايي که مشــمول تعرفه مي شوند نبود، خريداران چيني، در 

ماه اکتبر از وارد کردن نفت آمريکا خودداري کردند. 

یادداشت

تک خبر

باوجود کاهش سهم نفت و گاز از 

کل مصارف انرژي جهان در 1۰ 

سال اخير، همچنان اين دو ماده از 

مهمترين منابع انرژي جهان به شمار 

مي روند؛ به طوري که بيش از 5۷ 

درصد مصارف انرژي اوليه جهان را 

تشکيل مي دهند



ابهام دراحداث فاز دوم پااليشگاه ايالم 
مهمترين چالش الفين سيزدهم

 
با احداث پااليشگاه گاز ايالم 
بــه منظــور پااليــش گاز ميادين 
گازی تنــگ بيجــار و کمان کوه 
واقع در اســتان ايالم، طرح مجتمع 
پتروشــيمی ايالم با هدف استفاده 
توليــدی  از محصــوالت  بهينــه 
ايــن پااليشــگاه و تبديــل آن به 
محصوالت ارزشــمند پتروشيمی با 
ارزش افزوده بيشــتر پس از مطالعات اقتصادی در سال ۱۳8۱ توسط 
شرکت ملی صنايع پتروشيمی و شورای عالی اقتصاد تصويب و در سال 
۱۳82 عمليات اجرايی آن آغاز شــد. اين مجتمع به عنوان بزرگترين 
مجتمع پتروشيمی در غرب کشور با دارا بودن واحدهای سرويس های 
جانبی و پلی اتيلن ســنگين در حال بهره برداری و واحدهای عملياتی 
الفين و شيرين سازی گوگرد نقش بسيار مهم و حياتی در اشتغالزايی، 

رونق اقتصادی و کاهش سطح عمومی محروميت در استان دارد. 
در ميان با توجه به راه اندازی قريب الوقوع واحد الفين موسوم به 
الفين سيزدهم به عنوان واحد مادر به دليل توليد محصوالت متنوع و 
بــا ارزش نظير اتيلن، پروپيلن، بنزبن پيروليز، برش های چهار کربن و 
تامين خوراک ساير صنايع پاين دست از اهميت بسيار باالی برخوردار 
اســت و بهره برداری از اين واحد نه تنها تنگنای تامين خوراک ايجاد 
شــده در واحد پلی اتيلن سنگين مجتمع را مرتفع می نمايد که پيامد 
آن ايجاد ارزش افزوده و ســود آوری، تسريع در نرخ بازگشت سرمايه 
صرف شــده در پروژه مذکور، جلوگيری استهالک تجهيزات می باشد 
بلکه ضمن اطمينان خاطر ســرمايه گذاران در جهت ايجاد واحدهای 
پايين دســتی پتروشيمی و صنايع تکميلی مرتبط، زمينه الزم را برای 
تکميل حلقه های مفقوده صنايع بيشــمار وابسته و توسعه طرح های 
ميان دستی و پايين دستی آتی و تحقق ارزشهای مورد نظر در مجتمع 
از قبيل کســب ارزش افزوده، ايجاد اشتغال و توسعه صنعتی و رونق 

اقتصادی در استان فراهم می کند. 
با اين حال مهمترين عاملی که امکان تحقق مزايای فوق را برای 
مجتمع و اســتان به چالش می کشد عدم احداث و راه اندازی فاز دوم 
پااليشگاه گاز ايالم می باشد. زيرا در ابتدا طراحی واحد الفين با ظرفيت 
حدود ۳00 هزارتن بر مبنای ميزان استخراج و پااليش گاز در فاز اول 
پااليشگاه بود و و برنامه ای برای افزايش ظرفيت و توسعه واحد مذکور 
نداشــت. اما با توجه به برنامه شرکت ملی نفت مبنی بر حفر ۵ حلقه 
چاه جديد و توســعه ميدان گازی تنگ بيجار و اعالم شرکت ملی گاز 
مبنی بر احداث فاز دوم پااليشگاه و تعهد شرکت های مذکور، شرکت 
پتروشــيمی ايالم به منظور جلوگيري از هدر رفتن ميعانات گازي، گاز 
مايع و گاز اتان استخراج شده و توليد محصوالت با ارزش افزوده بيشتر 
نه تنها از روی اجبار اقدام به تغيير ظرفيت طراحی و احداث واحد الفين  
بر اســاس ظرفيت هر دو فاز پااليشــگاه به ميزان توليد ساليانه ۴۵0 
هزار تن نمود. بلکه طراحی ساير واحد های فرايندی از قبيل پلی اتيلن 
سنگين و پلی پروپيلن بر مبنای تکميل فاز دوم پااليشگاه بوده است. 
 کار احداث و عمليات فاز اول با حفر ۵ حلقه چاه از ميدان گازی 
تنگ بيچار بــا ظرفيت فرآورش 6/8 ميليون متر مکعب گاز در روز از 
خرداد ۱۳80 آغاز و راه اندازی آن در پاييز سال ۱۳86 صورت پذيرفت 
و بــا بهره بــرداری آن عالوه بر توليد روزانــه ۵ ميليون و 800 هزار 
مترمکعب  جهت گازرساني به شهرهاي استان ايالم و تقويت فشار گاز 
ساير مناطق غربي کشور، روزانه يک هزار مترمکعب  ميعانات گازی، 
۴۵0 تن اتان و 8۱0 تن گاز مايع جهت تامين خوراک پتروشيمی ايالم 
استحصال می شود. اما فاز دوم پااليشگاه گاز ايالم با ظرفيت فراورش 
۳/۴ ميليون متر مکعب گاز تــرش که بنا بود در مجاورت واحد فعلي 
پااليشگاه و استفاده از تمامي سرويس هاي جانبي پااليشگاه و نهايتا« 
تا پايان سال ۱۳89 به بهره برداری برسد. نه تنها اين امر محقق نشد 
بلکه به بهانه افت فشار چاه های گاز منطقه بيجار در سال های گذشته 
با مشــکالتی زيادی مواجه بود حتی صحبت از منتفی شدن پروژه به 
ميان آمد اما با پيگيری های انجام گرفته توســط نمايندگان استان و 
اســتاندار محترم و با توجه به بررسی های صورت گرفته جهت برآورد 
ميزان ذخاير چاه های گاز منطقه بيجار از ســوی کارشناسان شرکت 
ملی نفت و نظر مثبت وزير محترم نفت به اين طرح، حفر ۵ حلقه جديد 
در ميــدان گازی مذکور در هيات مديره وزارت نفت و احداث فاز دوم 
پااليشگاه گاز ايالم در هيئت مديره شرکت ملی گاز مصوب شده است.

لذا از استاندار دلسوز و پرتالش که همواره پيگيری مسائل حوزه 
انرژی اســتان می باشــند و نمايندگان محترم استان عضو کمسيون 
انرژی و مديريت ارشد هلدينگ خليج فارس و ساير سهامداران انتظار 
می رود با تالش مضاعف و رايزنی با وزير محترم نفت و ساير مسئولين 
ذيربط، ضمن تامين اعتبار الزم، شــرکت ملی نفت را بدون هيچگونه 
فــوت وقت به حفر چاههای جديد در ميــدان مذکور مکلف نمايند و 
همينطور شــرکت ملی گاز را مجاب به افزايش ظرفيت شيرين سازی 
خود و احداث فاز دوم پااليشــگاه نمايند، چرا که با عدم احداث و راه 
اندازی فاز دوم پااليشــگاه ، تنها حدود 66 درصد ظرفيت پتروشيمی 
وارد مدار می شود که قاعدتاً واحد الفين اين مجتمع به عنوان مهمترين 
واحد فرايندی و ســاير واحد های پايين دست الفين مجتمع را از نظر 
اقتصادی، بازگشت سرمايه و سودآوری با مشکالتی مواجه خواهد نمود 
از ايــن رو افزايش ظرفيت توليد با احداث فاز دوم پااليشــگاه ضمن 
کمک موثر به تثبيت جريان گاز غرب کشور و جلوگيري از افت فشار 
گاز در اســتانهای غربی بخصوص استان همدان در فصول سرد سال 
به مرتفع شــدن مشکل مجتمع پتروشيمی ايالم در خصوص تحويل 

خوراک به ميزان طراحی و ظرفيت اسمی خود کمک خواهد نمود.
در پايــان اميدواريم  هر چه ســريعتر عمليــات اجرايی فاز دوم 
پااليشــگاه شــروع و در آينده نزديک با بهره برداری از واحد الفين با 
ظرفيت اســمی و ساير طرح های توسعه ای مجتمع پتروشيمی ايالم 
شاهد شکوفايی و توســعه همه جانبه و آينده اميد بخش برای استان 

باشيم.
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توافق اوپك و غيراوپك برای کاهش 1/2 ميليون بشکه ای توليد نفت؛

پيام اوپك 1۷5
ايران از مشارکت در توافق کاهش توليد نفت معاف شد

گروه مطالعات و تحقيقات دانش نفت
در حالی که زنگنه، جلســه ۱۷۵ اوپک 
در وين را سخت تر از هميشه ارزيابی کرد، اما 
سرانجام اعضای اوپک در هنگامه دخالت های 
روشن آمريکا و قدرتنمايی روس ها به کاهش 
توليد تن داد و البته اصرار ايران برای مستثنی 
شدن از کاهش توليد هم جواب داد و ايران در 
کنار ليبی و ونزوئال از کاهش توليد نفت معاف 
شد، هر چند سعودی ها تالش داشتند در اقدامی 
مضحک، ايران از کاهش توليد نفت معاف نشود.
ديروز اختالفات اوپک آنچنان عميق بود 
کــه به بازار قيمتی نفت نيز نفوذ کرد تا جايی 
که پيش از تصميم اوپک و در سايه اختالفات، 
قيمت ســبد نفتی اوپک )سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت( به روند کاهشی خود ادامه داد 
و به کمتر از 60 دالر رسيد، هر چند بالفاصله 
پس از توافــق اوپــک ۱۷۵، قيمت نفت در 

بازارهای جهانی ۴/۷ درصد افزايش يافت.
اما نشست ۱۷۵ اوپک با اجماع اعضا بر 
کاهش توليد نفت تا 800 هزار بشکه از ابتدای 
سال 20۱9 به پايان رسيد و قرار شد کشورهای 
غير عضو اوپک نيز ۴00 هزار بشکه از توليد 
خود بکاهند که روسيه نيز در اين کاهش توليد 
دخيل خواهد بود. مدت زمان اين توافق شش 
ماهه خواهد بود. اما به باور کارشناســان، اين 
کاهش يک ميليون و دويست هزار بشکه ای 
نفت، نتوانست از نگرانی ها درباره آينده متزلزل 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت بکاهد.
در هميــن حال، اين نشســت بيش از 
هــر چيزی، قدرت روس ها عضو غير اوپک و 
ميهمان اين ســازمان نفتی در وين را به رخ 
کشــيد، چه اينکه همه اعضای اوپک منتظر 
تصميم روس ها برای ميزان کاهش توليد نفت 
روســيه بودند. بی ترديد، پيام اوپک ۱۷۵ اين 
است که در کنار پايمردی و ايستادگی ايران بر 
معافيت از کاهش توليد نفت –که جای تقدير و 
تشکر فراوان از مهندس زنگنه و تيم نفتی اش 
در وين دارد- اما اين ســازمان نفتی در سايه 
اختالفات سياسی اعضای خويش می رود که 
نقش رگوالتوری اش بر بازار نفت را از دست 
بدهد و اين نقش مهم را دو دستی به روس ها 

وانهد.

زنگنه پيش از اجالس اوپک چه گفت؟
در هميــن حال، زنگنه پيش از اجالس 
اوپک و در بدو ورود به وين گفت: ايران بايد از 
هر تصميمی درباره سطح توليد اوپک مستثنا 
باشد. وزير نفت به ســابقه تاريخی ايران در 
حمايت از اوپک و مواضع آن برای ثبات بازار 
اشــاره کرد و گفت: همان طور که پيش تر نيز 
گفتــم، در اين مقطع و تا زمانی که تحريم ها 
ادامــه دارد، ايران در هيچ توافقی درخصوص 
سطح توليد نفت اوپک شــرکت نمی کند و 
بايد از هر تصميمی در خصوص سطح توليد 

مستثنا باشد. بيژن زنگنه، هنگام ورود به هتل 
کمپينسکی در جمع خبرنگاران درباره مواضع 
ايران در نشست ۱۷۵ اوپک اظهار کرد: ايران 
هميشه از اوپک و مواضع آن برای ثبات بازار 
حمايت کرده است، اما در اين مقطع همانطور 
که پيشــتر نيــز گفتم تا زمانی کــه ايران با 
تحريم روبه روست در هيچ توافقی برای توليد 
شــرکت نمی کند. وی قيمت مناســب برای 
هر بشــکه نفت را 60 تا ۷0 دالر عنوان کرد 
و درباره ديدار نماينــده وزارت خارجه آمريکا 
در امور ايران با نمايندگان برخی کشــورهای 

عضو اوپــک هم گفت: اگر آقای هوک برای 
درخواســت عضويت آمريکا در اوپک به وين 
آمده و به همين دليل با اعضای اوپک مالقات 
می کند اين درخواســت قابل بررسی است، 
اگر می خواهد از طريق اوپک فشــار بيشتری 
به ايران وارد کند، غيرحرفه ای اســت. زنگنه 
تصريح کرد: اوپک ســازمانی مستقل است و 
بخشــی از وزارت انرژی آمريکا نيست که از 

واشنگتن دستور بگيرد.
از خروج قطر از اوپک خوشحال نيستيم

وزير نفت درباره خروج قطر از اوپک هم 

گفت: ايران از خروج قطر از اوپک خوشــحال 
نيســت و از دليل اين تصميم بی خبر است. 
وی در واکنش به سوالی درباره خروج ايران از 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اظهار کرد: 
ايران از بنيانگذاران اوپک است و از اين سازمان 

خارج نمی شود.
ضرورت فعاليت JMMC در چارچوب حيطه 

اختيارات
زنگنه درباره پيوســتن ايران به کميته 
وزارتــی نظارت بر توافــق اوپک و غيراوپک 
)JMMC( تصريح کــرد: اين تصميم نياز به 
بررسی دارد. وی با بيان اين که کميته وزارتی 
نظارت بر توافق اوپک و غيراوپک سال گذشته 
فراتر از اختياراتش عمل کرده است،  در پاسخ 
به اين که آيا ايران ســال آينده به اين کميته 
می پيوندد پاسخ منفی داد. وزير نفت در پاسخ 
به اين که آيــا اين کميته بايد فعاليت خود را 
متوقف کند، تاکيد کرد: بهتر است اين کميته 
در حيطه اختياراتی کــه اوپک به آن محول 
کرده اســت،  عمل کند. زنگنــه درباره آينده 
همکاری کشورهای عضو و غيرعضو اوپک در 
برنامه کاهش توليد موسوم به بيانيه همکاری 
گفــت:   )Declaration of Cooperation(
بيانيه همکاری تنها برای همکاری اســت نه 
موضوعــی فراتر از آن. ايــن بيانيه نبايد يک 
سازمان جديد يا موضوعی شبيه آن تلقی شود.

بررسی اقدام های مداخله جويانه برخی 
کشورها در تصميمات اوپک

در هميــن حــال، موضــوع افزايش 
اقدام های مداخله جويانه برخی کشــورها در 
تصميمات اوپــک، در ديدار وزير نفت ايران و 
وزير انرژی قطر مورد بررسی قرار گرفت. بيژن 
زنگنه در هتل کمپينسکی وين با سعد الکعبی، 
وزيــر انرژی قطر درباره خروج اين کشــور از 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت گفت وگو 
کرد. کاهش ســهم عرضه اعضای سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت و افزايش دخالت 
برخی کشــورها در تصميمات اين سازمان در 
سال های اخير و همچنين همکاری دو کشور 
در ميدان مشترک پارس جنوبی از محورهای 
اين ديدار بوده است. وزرای نفت ايران و انرژی 
قطر در اين ديدار بر گسترش همکاری ها ميان 

دو کشور تاکيد کردند.

جواد قيصریان فرد
رئيس تحقيق و توسعه 

پتروشيمی ایالم

ادامه از صفحه۸
آقــاي قمصري، آیــا تحریم پیاپي نفت ایران، ســبب  ��

نمي شود مشــتریان مشخصات فني پاالیشگاه هاي خود را 
تغییر دهند و از نفت خام ترکیبي یا ســبک براي جایگزیني 

نفت خام ایران استفاده کنند؟
در اين زمينه، چند موضوع مطرح اســت. نخست 
اين که اعمال تغيير در پااليشــگاه ها کار راحتي نيست. 
دوم اين کــه تغيير فني پااليشــگاه ها نياز به ســرمايه 
بااليي دارد که هم اکنون چنين ســرمايه اي در اختيار 
پااليشــگران نيست. سوم، عرضه مطمئن نفت از سوي 
ايران اســت که مشتريان حاضر نيســتند از اين امتياز 
به راحتي بگذرند و چهــارم؛ موقعيت ژئوپوليتيک ايران 
و نزديک بودن به مســيرهاي ارســال نفت اســت که 
پااليشــگران هر زمان بخواهند مي توانند نفت شان را از 
ايران تامين کنند. به عنوان مثال، خريد نفت از ســوي 
پااليشگران هندي از ايران به دليل بعد مسافت به طور 
طبيعي با صرفه تر اســت. بنابراين تغيير مشخصات فني 
پااليشگاه ها براي نخريدن نفت از ايران عملياتي نيست. 
امــا نکته اي را درباره عرضــه مطمئن نفت هم بگويم. 
نمي خواهم از شرکت ملي نفت ايران تعريف کنم، اما به 
اذعان همه پااليشگران، اين شرکت سابقه خوبي در دنيا 
به لحاظ عرضه مطمئن نفت دارد. همه پااليشگراني که 
طرف قرارداد با شرکت ملي نفت ايران هستند مي دانند 
که اين شــرکت حتي در سخت ترين شرايط هم عرضه 
نفت خود را قطع نکرده و هميشــه هواي مشــتري را 
داشــته است، به همين دليل پس از اجراي برجام هم با 
وجود آن که خيلي ها باور نمي کردند توانســتيم بازارمان 

را به سرعت پس بگيريم.
آیا مشاوران آقاي ترامپ، بدون مطالعه و آگاهي از مواردي  ��

که اشــاره کردید، ادعا کردند مي توانند صادرات نفت ایران 
را به صفر برسانند؟

قطعا تمــام اين موارد را به آقــاي ترامپ اعالم 
کردنــد، اما رئيس جمهوري اين کشــور که نمونه آن 
را در ايران نيز داشــتيم، اهل حرف شــنيدن نيست. 
البته يادمان باشــد که دنيا، دنياي استقالل است. اين 
طور نيســت که فکر کنيم همه پااليشگران از آمريکا 

حرف شــنوي دارند و تحت الحمايه اين کشور هستند. 
آنهــا هم منافع خود را در نظــر مي گيرند، اما بايد اين 
واقعيت را هم بپذيريم کــه اياالت متحده امريکا، بازار 
بزرگي است که همه کشــورها از آن استفاده مي کنند 
و آمريکا نيز با همين ابزار براي اجابت خواســته خود 
به کشورها فشار مي آورد. خاطرم هست در دوره  قبلي 
تحريم هــا خانم کلينتون، وزير امور خارجه دولت اوباما 
در ســفر به آســيا به ويژه هند، تعداد زياد از صاحبان 
صنايع و پااليشــگران را بــا خود همــراه مي کرد و 
پااليشــگران هندي را با عناويني مانند در اختيار قرار 
ندادن کاتاليســت يا قطعه تحت فشار قرار مي داد. در 
واقع فشار اقتصادي، به امريکا کمک مي کند تا به هدف 
خود برسد، بنابراين در اين شرايط بسيار مهم است که 
ما )ايران( بتوانيم اين فشــارها را تحمل کنيم. باز هم 
تاکيــد مي کنم جايگزيني براي نفت ايران وجود ندارد. 

اگر بود، آنها به راحتي از آن عبور مي کردند.
یعني شما معتقدید آمریکا مجبور خواهد شد پس از پایان  ��

معافیت ۱۸۰ روزه که به برخي از مشتریان نفت ایران داده، 
آن را تمدید کند؟

دقيقــا. البته بايد به اين موضوع توجه کنيد که در 
6 ماهه دوم ســال، تقاضا بــراي نفت کاهش مي يابد و 
در صــورت تداوم تحريم، صادرات نفت ايران با کاهش 
همراه خواهد شــد که اين موضــوع ارتباطي به تحريم 
نــدارد. اما همان طور که گفتــم فکر نمي کنم صادرات 
نفت ايــران از يک ميليون و ۵00 هزار بشــکه در روز 

کمتر شود.
آیــا این امکان وجود دارد همانند تحریم ۲۰۱۱ ، آمریکا  ��

بعد از پایان معافیت، خواستار کاهش بیشتر واردات نفت از 
سوي مشتریان ایران شود؟

بعيد مي دانم، اما اگــر چنين اتفاقي هم بيفتد بايد 
از هــم اکنون دنبــال راه حل هاي مناســب رفت. البته 
اين موضــوع را هم نبايد فراموش کــرد که خصومت 
آمريکا با ايران ريشــه دار است. پيش از پيروزي انقالب 
اسالمي سال ۵۷، نزديک به 6۵ هزار آمريکايي همه امور 
ايران را اداره مي کردند و بعد از انقالب آنها حس کردند 
کــه جزيره ثبات خــود را در منطقه از دســت داده اند، 

بنابراين مخالفت و دشــمني آنها با ايران بنيادين است. 
ايــن خوش خيالي را هم نداريم کــه فکر کنيم با وجود 
تحريم هــا، همه چيز خوب اســت و بايد تالش کرد با 
کاهش واردات، اقتصاد کشور را در شرايط تحريم سامان 

بخشيد. 
رســانه هایي مانند رویترز مدعي شــدند که با شــروع  ��

تحریم ها، روســیه نفت ایران را در بازار مي فروشد. اگرچه 
آقاي زنگنه این موضوع را تکذیب کرد؛ با این حال شایعه هایي 
از این دست با شروع تحریم هاي یکجانبه امریکا علیه ایران 
بســیار شــنیده مي شود. آیا تاکنون ســابقه داشته که امور 
بین الملل نفت ایران، از طریق کشــور دیگري نفت خود را در 

بازار بفروشد؟
به هيچ وجــه چنين موضوعي صحت ندارد. دليل 
اصلي آن هم اين است که روسيه امکان واردات نفت خام 
ندارد، يا اگر هم داشته باشد براي واردات نفت ايران بايد 
مسافت طوالني را ) درياي سياه يا بالتيک( طي کند که 
اين موضوع هزينه بســيار بااليي به پااليشگران روسي 
تحميل مي کند. ضمن اين که روس ها خود صادرکننده و 
فروشــنده نفت هستند و به هيچ وجه منطقي نيست که 

بيايند و نفت ايران را بفروشند.
و البته اعتقادم اين اســت برخي مديران سياسي 
به اشــتباه فکر مي کنند که روســيه مي تواند در شرايط 
تحريــم به ايران کمــک کندکه اينگونه نيســت. اگر 
خاطرتان باشد ايران قرارداد معاوضه ۵00 هزار بشکه اي 
نفت را با روســيه امضا کرد که ســرانجام به ۱00 هزار 

بشکه ختم شد.
در شــرایطي که تولیدکننــدگان نفت با افزایش تولید و  ��

تخفیف هاي ویژه به دنبال گرفتن سهم ایران از بازار هستند؛ 
آیا ایران هم از این ابزار براي حفظ بازار خود استفاده مي کند 

یا نفت رایگان به برخي مشتریان مان مي دهد؟
شــرکت ملي نفت ايران به هيچ کشــوري نفت 
رايــگان نمي دهد. در مورد تخفيف بــه خريداران نفتي 
هم بايد بگويم ما نيز به خريــداران نفتي خود تخفيف 
مي دهيم ، اما نه تخفيفي که عــده اي گمان مي کنند و 
مصطلح اســت. تخفيفي که ما به مشتريان مي دهيم به 
نوعي قابل رقابت با بقيه نفت  هاي خام  اســت. اگر قرار 

باشد نفت مان را بسيار گران بفروشيم، طبيعي است که 
خريداران ديگر نفتي از ما نخرند. پااليشــگاه ريالنس 
هند با ظرفيت روزانه يک ميليون و 200 هزار بشــکه 
نفــت خام ۴2 نوع نفت خام مصــرف مي کند و اگر قرار 
باشد قيمت نفت خام ما گران باشد آن را کنار مي گذارند، 
ضمن اين که نفت مان را ارزان هم نمي فروشــيم. با اين 
حال برخي از کشــورها مانند عراق توليدشــان در حال 
افزايش است؛ اين کشــور با تخفيف هاي زيادي که به 
مشــتريان خود مي دهد در حال افزايش ســهم خود از 

بازار نفت است.
از ایــن موضوع بگذریم؛ چــرا افکار عمومي و مردم پول  ��

حاصــل از فروش نفت را از شــرکت ملي نفت ایران مطالبه 
مي کنند، در حالي که این شرکت تنها فروشنده نفت است؟

اين موضوع فرافکني اســت. وظيفه شرکت ملي 
نفت ايران توليد نفت، صادرات و رساندن پول حاصل از 
فروش آن به حساب هاي بانک مرکزي است. متاسفانه 
در افکار عمومي اينگونه جا افتاده است و بايد تالش کرد 

اين نگاه تغيير کند.
به نظر مي رســد اين نگاه افکار عمومي از شفاف 

نبودن فروش نفت نشات مي گيرد.
فروش نفت  ايران کامال مشخص و شفاف است. 
روال نيز اينگونه است که به محض بارگيري نفت خام، 
فهرست مشتريان در اختيار بانک مرکزي قرار مي گيرد 
و اين بانک نيز در سررسيد، پول نفت را دريافت مي کند. 
خوشبختانه حساب شرکت ملي نفت ايران در تمام اين 

سال ها از شفافيت برخوردار بوده است.
با توجه به تجربه اي که شما در فروش نفت ایران دارید؛  ��

چه پیشنهادي براي عبور از فشار تحریم فروش نفت ایران 
مي دهید؟ 

امور بين الملل شــرکت ملي نفت ايران کارش را 
به خوبي بلد اســت و مي داند بايد چه کند. ما نفت را به 
خريداران مي رسانيم، منتها مسئله در مورد نحوه انتقال 
وجوه حاصــل از خريد نفت ايران اســت. فکر مي کنم 
نظام بانکي ايران بايد کانال مطمئني براي انتقال وجوه 
بينديشد، چراکه مشتري هاي نفتي ايران ما را به عنوان 

يک عرضه کننده مطمئن مي شناسند.

بلوف روسي - عربي در جايگزيني نفت ايران

وزير نفت درباره نتيجه مذاکرات فشرده وزرای نفت و انرژی 
کشــورهای عضو اوپک گفت: به آنچه تامين کننده منافع اوپک و 

ايران است، دست يافتيم.
بيژن زنگنه در پايان دو روز مذاکرات فشــرده ميان وزرای 
نفت و انرژی کشــورهای عضو اوپک، پيــش از ترک دبيرخانه 
اوپک در بين خبرنگاران حاضر شد و به اين پرسش که آيا ايران 
از نتايج مذاکرات راضی اســت؟ پاسخ مثبت داد.زنگنه در پاسخ 
به خبرنگاران، معافيت ايران از مشــارکت در توافق کاهش توليد 
را تاييد کرد و در پاســخ به اين سوال که آيا از کلمه معافيت در 
بيانيه پايانی اســتفاده شده است؟گفت: ايران از مشارکت در اين 
توافق مستثنا شده و ما نامه معافيت را از اوپک دريافت می کنيم.

وی در پاسخ به اين پرســش که آيا شما از تماس دولت آمريکا 
با برخی اعضای اوپک ناخشــنوديد؟ عنوان کرد: بله. ما قبال نيز 
تجربه چنين رفتارهايی را داشته ايم. اوپک نمی خواهد از بيرون از 
ســازمان تحت فشار قرار گيرد. نمی دانم دولت آمريکا چه زمانی 
از اين رويه درس می گيرد.زنگنه، مذاکرات را ســخت و پيچيده 
توصيف کرد و در پاسخ به ســوالی درباره تاثيرگذاری روسيه در 
حصول توافق امــروز، گفت: روســيه در درون اوپک تأثيرگذار 
نيست، اما در مجموع در توافق بين اوپک و غيراوپک، نمی توان 
نقش مهم روســيه را ناديده گرفت.وی در پاسخ به اين پرسش 
که چرا مذاکرات ديروز منتج به توافق نشــد؟ گفت: ما به زمان 

بيشتری احتياج داشتيم.

ابراز رضايت وزير نفت از نشست اوپک؛ 
 به آنچه منافع اوپک و ايران را تامين می کند دست يافتيم


