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تحلیل2
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
ب�ا بی�ان اینکه عملکرد اکتش�اف همیش�ه جلوتر از 
برنامه تولید و توس�عه بوده است، گفت: هم اکنون 
از مجموع ذخایر و مخازن نفتی کش�ف ش�ده، ۴۵ 
درصد توس�عه نیافته است که این مقدار در بخش 

گاز به ۷۷ درصد می رسد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی 
نفت ایران، سیدصالح هندی صبح روز چهارشنبه، 
یک��م اس��فندماه در همای��ش س��االنه اهداف و 
برنامه های اکتش��اف در س��ال ۹۸ و گرامیداشت 
دس��تاوردهای درخشان اکتش��اف طی 40 سال 
دوران انقالب که در مرکز همایش های کوشک 
برگزار ش��د، درباره عملکرد این مدیریت پس از 
پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد: در این مدت 
در مجموع ۷۳ میدان نفت و گاز جدید مش��تمل 
ب��ر ۳۶ میدان نفت��ی و ۳۷ میدان گازی کش��ف 
ش��ده است که از این تعداد ۲4 میدان نفت و گاز 
مرزی و مشترک بوده اس��ت. وی افزود: پس از 
پیروزی انقالب اس��المی ایران، ۳۶ الیه جدید در 
میدان های کشف شده پیشین شناسایی شده و با 
حفر چاه های تحدیدی حجم هشت الیه مخزنی 
نی��ز در این م��دت افزایش یافته اس��ت. به گفته 
هندی، پ��س از پیروزی انقالب اس��المی ایران، 
بیش از ۱۶۱ میلیارد بش��که نفت خام درجا و ۶۷ 
میلیارد بشکه میعانات گازی درجا کشف شده، در 
میدان های مستقل نیز بیش از ۹۹۹ هزار میلیارد 
ف��وت مکعب گاز و بیش از ۸۷ هزار میلیارد فوت 
مکعب گاز همراه درجا کش��ف ش��ده است. وی 
توضیح داد: نتایج حاصل از اکتشافات نفت و گاز 
نشان می دهد که ۲۵ درصد ذخایر نفتی در دوران 
پس از پیروزی انقالب کش��ف شده، در حالی که 
در بخش گاز عمده اکتشافات )۷۵ درصد( مربوط 

به دوران پس از پیروزی انقالب بوده است.
دسترسی به ضریب جایگزینی ۹۸ درصدی در 

بخش هیدروکربور مایع
هندی با اش��اره به ضری��ب جایگزینی ۹۸ 
درصدی در بخش هیدروکربور مایع، اظهار کرد: 
ای��ن ضریب نش��ان می دهد که با گذش��ت 40 
سال از تولید و مصرف نفت، نرخ جایگزینی ۹۸ 
درصد است و در بخش گاز دسترسی به ضریب 
جایگزینی ۸۳0 درصدی، نشان از ۸ برابر شدن 
ذخایر نس��بت به دوران اول انق��الب دارد. وی 
اف��زود: مدیریت اکتش��اف در 40 س��ال پس از 
انقالب، هر س��ال )به جز ۶ س��ال زمان جنگ( 
موفق به کش��ف نفت و گاز شده است، به طوری 
که نخس��تین کش��ف مرب��وط به س��ال ۱۳۵۸ 

اس��ت. بالفاصله بع��د از پایان جن��گ تحمیلی 
نی��ز میدان های فوق عظیم م��رزی مانند پارس 
جنوبی، آزادگان و یادآوران کش��ف ش��ده است. 
ب��ه گفته هندی، بع��د از انقالب در پنج س��ال، 
یعنی از س��ال ۲00۱ ت��ا ۲00۵ میالدی، ایران 
در جهان با اختالف زیادی در رتبه اول کش��ف 
جه��ان بوده اس��ت. عضو اصلی هیئ��ت مدیره 
ش��رکت ملی نفت ایران با اش��اره به پیش��تازی 
اکتشاف نسبت به سایر حلقه های زنجیره ارزش 
نفت و گاز در کش��ور، تصریح کرد: این مدیریت 
در تمامی برنامه ه��ای پنج س��اله پس از انقالب 
موفق به کش��ف میدان ها ی��ا الیه های مخزنی 
جدید ش��ده اس��ت. هندی ادامه داد: هم اکنون 
از مجموع ذخایر و مخازن نفتی کش��ف ش��ده، 
4۵ درصد توسعه نیافته که این میزان در بخش 
گاز به ۷۷ درصد می رس��د. این موضوع نش��ان 

می دهد که عملکرد اکتش��اف همیشه جلوتر از 
برنامه تولید و توسعه بوده و این اطمینان خاطر 
را برای صنعت نفت و کش��ور ایجاد می کند که 
بتوانند برای توس��عه میدان ه��ای نفتی و گازی 
حق انتخاب داشته باشند. وی افزود: نتیجه همه 
این تالش ها این است که هم اکنون جمهوری 
اس��المی ایران با دارا بودن ۱۸ درصد ذخایر گاز 
جهان در رتبه نخست گازی و در بخش نفت در 

رتبه چهارم جهانی قرار دارد.
ضرورت ارتقای دانش فنی در حوزه اکتشاف

س��ید محم��ود مح��دث، مدیر پیش��ین 
اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران نیز در این 
مراس��م اظهار کرد: اکتش��اف باید هم از نظر 
بودج��ه ای و ه��م از نظر مصوب��ات و مقررات 
حمایت ش��ود، زیرا ب��ا وجود هزین��ه کمی که 
ب��رای فعالیت های اکتش��افی انجام می ش��ود، 
دستاوردهای بزرگ و ارزشمندی برای صنعت 
نفت و کش��ور رقم می خورد. وی ضمن تاکید 
بر ضرورت دسترس��ی اکتشاف به نرم افزارها و 
روش های نوین جهانی و بحث آموزش، گفت: 
مجموعه اکتش��اف س��رآمد کل مجموعه نفت 
اس��ت از ای��ن رو ارتقای دانش فن��ی در حوزه 
اکتشاف باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد که 
این موض��وع می تواند از طریق خرید نرم افزار، 
مطالعات مش��ترک با ش��رکت های خارجی و 
آموزش های روزآمد تحقق یابد. بر اساس این 
گزارش، در ادامه این نشست، عملکرد ۲ ساله 
مدیریت اکتش��اف و اهداف و برنامه های سال 

۱۳۹۸ بررسی شد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در همایش ساالنه اهداف و برنامه های اکتشاف در سال 9۸:

عملکرد اکتشاف همیشه جلوتر از برنامه تولید و 
توسعه بوده است

یادداشت اول

مجل��س  رئی��س 
اس��المی در  ش��ورای 
دس��تاوردهای  تش��ریح 
هفت��ه  روزه  دو  س��فر 
گذش��ته خ��ود و هیأت 
همراه که ش��امل بیژن 
نفت،  وزیر  زنگنه  نامدار 
محمدج��واد ظری��ف وزیر امور خارج��ه، فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر 
همت��ی رئی��س کل بانک مرک��زی، غالمرضا 
تاجگ��ردون رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس و فریدون حس��نوند رئیس 
کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی به 
کشور چین بود، می گوید: در این سفر مذاکرات 
متعددی در س��طوح متف��اوت و در بخش های 
مختلف بین مقامات مسئول ایران و چین انجام 
ش��د و دوس��تانی که از هیأت دولت و مجلس 
ش��ورای اسالمی در این سفر حضور داشتند، هر 
کدام با همتایان خ��ود بحث های تخصصی در 
زمینه های مختلف داشتند. بر این اساس، اجرای 
۱۷ س��ند همکاری میان تهران- پکن، گفت و 
گ��و درباره فروش نف��ت و تضمین همکاری ها 
در دوران تحری��م، بخش��ی از مذاکرات هیات 
بلندپای��ه ایرانی با حضور رییس مجلس، س��ه 
وزیر و ریی��س کل بانک مرکزی در پکن بوده 
اس��ت. بر این اس��اس، آنچه از اخبار و شواهد 
بر می آید، حکایت از س��فر موفقیت آمیز هیات 
دیپلماتی��ک کش��ورمان ب��ه چی��ن بزرگترین 
اقتصاد دنی��ا دارد، کمااینکه رییس مجلس چه 
در ب��دو ورود به کش��ور و چ��ه در گزارش خود 
به نمایندگان مجلس در جلس��ه ای غیر رسمی، 
نتایج آن را موفقیت آمیز توصیف کرده اس��ت. 
علیرضا رحیمی، یک عضو هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی در این باره گفت : رییس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه ای غیر رسمی گزارشی 
از سفر به چین و ژاپن به نمایندگان ارائه داد.وی 
اظهار کرد: رییس مجلس ش��ورای اسالمی در 
مورد گفت وگوها و رایزنی های انجام ش��ده به 
نمایندگان گزارشی را ارائه کرد و بر این مساله 
تاکید داشت که سفرها موفقیت آمیز بوده است. 
الریجان��ی در بدو ورود به تهران نیز با تاکید بر 
اینکه ایران و چین در زمینه مس��ائل بین المللی 
و اقتص��ادی نگاه مثب��ت و س��ازنده ای دارند، 
گفت که در س��فر اخیرش به چین راهکارهای 
عملی برای پررنگ تر ش��دن روابط دو کش��ور 
مورد بررس��ی ق��رار گرفت. الریجان��ی با بیان 
اینک��ه ایران و چین در زمینه های مختلف نگاه 
مش��ترک و هم راس��تایی دارند، گفت: میان دو 
کش��ور چه در زمینه مسائل منطقه ای و چه در 
زمینه مسائل بین المللی و همچنین در موضوع 
همکاری های اقتص��ادی در ابعاد مختلف نقطه 
نظرات مشترکی وجود دارد. البته رئیس مجلس 
شورای اس��المی در پایان اظهار امیدواری کرده 
که با پیگیری های انجام شده، روابط متقابل دو 

کشور پررنگ تر شود. 
ام��ا ناظ��ران معتقدند؛ ب��رای درک بهتر 
دس��تاوردهای س��فر الریجانی و هیات همراه 
ایش��ان، اندکی باید صبر کرد تا ش��واهد عینی 
حاصل ش��ود. اش��اره ناظ��ران و تحلیلگران به 
اتفاقاتی اس��ت که به تازگی در روابط اقتصادی 
و ب��ه ویژه نفتی بین ایران و چین به وجود آمده 
اس��ت. بر اس��اس آخرین گزارش های رسمی از 
منابع معتبر بین المللی، س��هم ایران از صادرات 
نفت به بازار چین کاهش محسوس��ی داشته و 
در عوض عربستان سعودی از روسیه به عنوان 
بزرگتری��ن صادرکننده نفت ب��ه چین در نوامبر 
س��بقت گرفته و به برتری ۱۹ ماهه روس��یه در 
بزرگتری��ن واردکننده نفت جه��ان خاتمه داده 
است. آمار اداره کل گمرک چین نشان می دهد؛ 
عربستان س��عودی در نوامبر ۶.۵۶ میلیون تن 
یا معادل ۱.۵۹۶ میلیون بش��که در روز نفت به 
چی��ن صادر ک��رد که ۵0 درصد در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. روسیه 
ب��ا صادرات ۶.۵۵ میلیون ت��ن یا معادل ۱.۵۹۳ 
میلی��ون بش��که در روز نف��ت در نوامبر که ۳0 
درصد در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داشت، در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت 

جهان اس��ت تالش می کند س��هم بازارش در 
چین را توس��عه دهد به خص��وص که تقاضا از 
سوی پاالیشگاههای جدید چینی این کشور را 
واداشته برای داشتن سهم بیشتری از این بازار، 
به رقابت با روسیه بپردازد. طبق گزارش رویترز، 
آرامکوی عربستان پنج توافق عرضه نفت امضا 
کرده که مجموع قراردادهای س��ال ۲0۱۹ این 
ش��رکت با خریداران چین��ی را به ۱.۶۷ میلیون 
بش��که در روز می رساند. چین همچنین واردات 
نفت از آمری��کا را که در اکتبر بدنبال تش��دید 
تنش��های تجاری میان این دو کش��ور متوقف 
شده بود را ازسرگرفته است. اما نکته اینجاست 
که صادرات نفت ایران به چین در ماه میالدی 
گذش��ته ۳۸۸ هزار و ۷۲۶ بشکه در روز بود که 
۳0 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش داش��ته اس��ت و این در حالی است که 
چین برای خرید ۳۶0 هزار بش��که در روز نفت 
از ای��ران به م��دت ۱۸0 روز از آمریکا معافیت 

گرفته است. 
ع��الوه ب��ر آن، موضوع مه��م دیگر بین 
ای��ران و چی��ن تعیی��ن تکلیف ف��از ۱۱ پارس 
جنوبی اس��ت که با گذشت چندین ماه از خروج 
توت��ال از این ابر پروژه، »س��ی ان پی س��ی« 
چین هنوز هیچ اقدام موثری درباره توسعه این 
ف��از  انجام نداده اس��ت. یک س��ال و ۸ ماه از 
روزی که قرارداد توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
میان ش��رکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به 
رهبری ش��رکت توتال بسته شد، می گذرد. ۱۲ 
تیر ماه سال ۱۳۹۶ بود که این قرارداد به ارزش 
4.۸ میلیارد دالر منعقد ش��د ک��ه توتال در آن 
س��همی ۵0.۱ درصدی، شرکت سی ان پی سی 
چین س��همی ۳0 درصدی و شرکت پتروپارس 
س��همی ۱۹.۹ درصدی داشت. تقریبا یک سال 
پ��س از انعقاد این قرارداد، ش��رکت فرانس��وی 
توتال در واکنش به تحریم های اعمال ش��ده از 
س��وی ایاالت متحده بر ایران، عنوان کرد که 
ادامه فعالیت در ای��ن پروژه برایش غیر ممکن 
اس��ت. پس از طی فرآیندی ک��ه این خروج را 
رسمیت بخشید، طبق مفاد قرارداد سهم شرکت 
توتال به شرکت س��ی ان پی سی چین انتقال 
یافت��ه و قدرالس��هم CNPC را به ۸0.۱ درصد 
افزایش داد. ش��وربختانه اکن��ون و از زمانی که 
توسعه فاز ۱۱ »متوقف« شده است، شرکت سی 
ان پی س��ی اقدامی را در جهت این پروژه انجام 
نداده است. بر این اساس، یکی از ماموریت های 

مه��م دیگر وزیر نفت در چین پیگیری مس��اله 
قرارداد فاز ۱۱ بوده اس��ت، موضوعی که هنوز 
 نتایج آن مش��خص نگردیده اس��ت. ش��رکت 
سی ان پی سی یکی از بزرگ ترین شرکت های 
نفت و گازی چین و همچنین ش��رکتی بزرگ 
در دنیا اس��ت. فوربز در لیست ۵00 شرکت اول 
دنیا بر اس��اس درآمد، که در سال ۲0۱۷ منتشر 
 کرده بود، این ش��رکت را در رتبه 4 ام قرار داد. 
س��ی ان پی س��ی حضور خ��ود در پروژه های 
نف��ت و گاز ایران را از س��ال ۲004 آغاز کرد و 
با ش��دت گرفتن تحریم های غربی علیه ایران، 
در بس��یاری از پروژه ه��ای نف��ت و گاز ای��ران 
فعال ش��د. این حضور در موارد قابل توجهی با 
موفقیت همراه بود. طرح توسعه آزادگان شمالی 
 یک��ی از مهم ترین پروژه هایی بوده اس��ت که 
س��ی ان پی سی در آن حضور داشته است. این 
ش��رکت در پروژه های نفتی عراق نیز حضوری 
پررنگ داشته است. پیشتر و پس از آنکه رویترز 

در خب��ری بدون منبع رس��می مدعی ش��د که 
ش��رکت سی ان پی سی از پروژه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی ایران کنار رفته است، محمد مشکین فام 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نشستی 
خبری در توضیح روند حضور این شرکت عنوان 
کرده بود: » اگرچه در رس��انه ها اعالم شده که 
ش��رکت چینی از توس��عه ف��از ۱۱ کناره گیری 
کرده است، اما هیچ موضع گیری رسمی از سوی 
چینی ها اعالم نش��ده و فرآیند انتقال س��هم و 
توسعه فاز ۱۱ در حال پیگیری است و به زودی 
وضعیت پیمانکار فاز ۱۱ مشخص خواهد شد.« 
پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران از منظر 
عظم��ت و درآمدزایی پروژه ای کم رقیب در دنیا 
به حس��اب می آید. بسیاری این مساله را مطرح 
می کنن��د که خ��روج ش��رکت های بین المللی 
حوزه انرژی از این پ��روژه 4.۸ میلیارد دالری، 
ن��ه فقط برای ایران بلکه برای این ش��رکت ها 
با ضریب بیش��تری عدم النف��ع به همراه خواهد 
داشت. قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها 
ق��راردادی بود که در قال��ب قراردادهای جدید 
نفتی ایران موس��وم به IPC منعقد شد. در این 
مدل قراردادی برای نخس��تین بار به شرکت ها 
اجازه داده می شد برای مدت زمان طوالنی تری 
در حدود ۲0 س��ال، در پروژه ها حضور داش��ته 
باشند. این مس��اله بر جذابیت جذب سرمایه در 
این حوزه افزود. در مراس��م انعق��اد این قرارداد 
که تیر ماه ۹۶ برگزارش��د، همچنین مدیرعامل 
شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین امضای 
قرارداد ف��از ۱۱ را ورق خوردن صفحه جدیدی 
در تاریخ صنعت نف��ت ایران قلمداد کرد. »لو« 
قرارداد توسعه فاز ۱۱ را مثال خوبی برای ادامه 
همکاری های ش��رکت ملی نفت ایران و سایر 
ش��رکت های بزرگ بین المللی در آینده دانست 
و اع��الم کرد: »پ��س از امضای ای��ن قرارداد، 
س��رمایه گذاران بیش��تری به ایران خواهند آمد 
و در توس��عه صنع��ت نف��ت و گاز این کش��ور 
مش��ارکت خواهند داش��ت«. ای��ن مدیر چینی 
با اش��اره به س��ابقه طوالنی حضور این شرکت 
در صنع��ت نفت ایران گفت: »از س��ال ۱۹۹0 
و از زمانی که CNPC به بازار ایران وارد ش��د 
عالقه من��دی خود به بخش ه��ای مختلف این 
صنعت را نشان داد. امروز نیز اطمینان داریم که 
با حضور توتال به عنوان طرف عملیاتی در این 
قرارداد و نیز پتروپارس به عنوان شریک ایرانی، 
دستاوردهای بزرگی در زمینه دانش و تولید در 

تولید پارس جنوبی خواهیم داشت«.
از جمله مباحث مه��م دیگر در مذاکرات 
ای��ران و چین موضوع نق��ل و انتقال مالی بوده 
اس��ت، موضوعی که با بسته شدن کانال مالی 
بی��ن ای��ن دو کش��ور در کونلون بان��ک چین، 
مشکالت جدی ای را برای ایران به وجود آورده 
اس��ت. چندی پیش در گفتگویی که با یکی از 
مدیران صنعت نفت داشتم، او از بسته شدن این 
بانک ابراز نگرانی ش��دیدی کرده  و به نگارنده 
گفت: »یکی از مسائل و مشکالت امروزه مان 
در بح��ث ارزی و دریافت های ارزی مان، بحث 
مشکالت ارزی با »کونلون بانک چین« است. 
عموما در حال حاضر ش��رکتهای نفت و گاز در 
این بخش با این چالش مواجه هس��تند. ببینید! 
م��ا دریافتی هایی ب��ه ص��ورت ارزی داریم که 
اینه��ا االن در کونلون بانک چین بالک ش��ده 
و متاس��فانه قابل تبدیل ش��دن به ارز نیس��ت. 
بخ��ش زیادی از پولهای ما در این بانک چینی 
اس��ت که در سالیان قبل آنجا رفته و این پولها 
به مرور با توجه به نیاز ش��رکتها نقد می شده و 
به عنوان خونی در رگهای ش��رکتها به گردش 
درمی آمد اما االن بزرگترین چالش ما حل شدن 
مس��ائل فیما بین با کونلون بانک است که حل 
این مسئله حتما باید اولویت اصلی دولتمردان و 

مقامات تصمیم گیر باشد«.
ب��ه ه��ر تقدی��ر، امیدواریم س��فر هیات 
دیپلماتیک کش��ورمان به چین پردستاورد بوده 
باش��د، س��فری که بالفاصله پس از بازگش��ت 
هیات ایرانی، پای بن سلمان سعودی در خاک 
چی��ن را تجرب��ه کرد. گویی جنگ��ی تمام عیار 
در ح��وزه اقتصادی در میان اس��ت، جنگی که 
به طرز مس��تقیمی با ثبات و امنیت کش��ور گره 

خورده است. 

اقدام خوب ايرانول در شفاف سازی و حذف واسطه ها؛

سامانه شناسايی تامين کنندگان و پيمانکاران ايرانول 
راه اندازی شد

تامین کنن�دگان  شناس�ایی  س�امانه 
و پیمان�کاران ش�رکت نف�ت ایران�ول ب�ه منظ�ور 
شفاف سازی، حذف واسطه ها و مستند سازی، تحت 
نظارت و کنترل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به 

آدرس www.iranol.ir رونمایی و راه اندازی شد.
عیس��ی اسحاقی در جلسه ش��ورای مدیران 
و مس��ئولین ایرانول در پاالیشگاه آبادان، گفت: با 
استفاده از این سامانه، تامین کنندگان و پیمانکاران 
می توانن��د بدون واس��طه و به صورت مس��تقیم، 
توانایی ها و پتانس��یل های خ��ود را معرفی کرده و 
ش��رکت نفت ایران��ول اقالم مورد نیاز خ��ود را از 
تولید کننده یا تأمین کننده آن به صورت مس��تقیم 

تهی��ه و در نتیج��ه موجبات کاه��ش قیمت تمام 
ش��ده محصوالت و ایج��اد ارزش اف��زوده برای 
ایران��ول و خری��داران فراهم آید. در این جلس��ه 
س��یاوش افضلی عضو هیات مدی��ره و قائم مقام 
در ام��ور بازرگانی و تولید ش��رکت نف��ت ایرانول، 
برخ��ی از اه��داف راه اندازی س��امانه شناس��ایی 
تامین کنن��دگان و پیمانکاران را امکان دسترس��ی 
آن الین تامین کنندگان و پیمانکاران به س��امانه، 
شفاف سازی روند شناسایی، شرکت در مناقصه و یا 
مزایده و آگهی ها، بهبود فرایند تأمین کاال، ارتباط 
مستقیم با سامانه و کارشناسان، ارتباط مستقیم با 
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، ارتباط نزدیک و 

راحت با تامین کنندگان و پیمانکاران، اطالع رسانی 
در لحظه کلیه رخداد ها، انطباق با دستور العمل های 
س��ازمانی و گواهینامه های داخل��ی و بین المللی، 
افزای��ش رقابت پذیری و رقابت س��ازی، س��رعت 
عمل، اعم��ال و کنترل سیس��تماتیک مقررات و 
فراهم س��ازی امکان تهیه گزارش های مدیریتی و 
نظارتی به صورت پیش��رفته برای مدیران میانی و 
ارش��د، عنوان کرد. وی همچنین گفت: راه اندازی 
این سامانه سبب شده است تا اطالعات اشخاص 
حقیقی و حقوقی و ثبت و نگهداری سوابق آنان در 

سامانه انجام پذیرد.

نگاه تحلیلی دانش نفت به دستاوردهای سفر رییس مجلس و هیأت نفتی و اقتصادی به بزرگترین اقتصاد دنیا؛

رمزگشایی سفر به چین
 آیا »سی ان پی سی« به فاز 11 پارس جنوبی باز می گردد؟ صادرات نفت ایران به چین افزایش می یابد؟ 

مشکالت ارزی با کونلون بانک چین مرتفع می شود؟ 

احمد مددی

ناظران معتقدند؛ برای درک بهتر 
دستاوردهای سفر الریجانی و هیات 

همراه ایشان، اندکی باید صبر کرد تا 
شواهد عینی حاصل شود. اشاره ناظران و 
تحلیلگران به اتفاقاتی است که به تازگی 
در روابط اقتصادی و به ویژه نفتی بین 

ایران و چین به وجود آمده است

هندی: 

مدیریت اکتشاف در 

تمامی برنامه های پنج ساله پس از 

انقالب موفق به کشف میدان ها یا 

الیه های مخزنی جدید شده است

با استفاده از این سامانه، تامین کنندگان و 
پیمانکاران می توانند بدون واسطه و به صورت 

مستقیم، توانایی ها و پتانسیل های خود را 
معرفی کرده و شرکت نفت ایرانول اقالم مورد 
نیاز خود را از تولید کننده یا تأمین کننده آن به 
صورت مستقیم تهیه و در نتیجه موجبات کاهش 

قیمت تمام شده محصوالت و ایجاد ارزش 
افزوده برای ایرانول و خریداران فراهم آید
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3 تحلیل
گفتمان

دانش نفت از سمینار »آینده نفت در سرزمین انرژی« گزارش می دهد؛

تحلیل حکمرانی در کشورهای نفتی و سناریوهای صادرات نفت ایران

یادداشت

تک خبر

دانش�گاه صنعت�ی ش�ریف، روز 
سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه در سمینار »آینده نفت 
در س�رزمین ان�رژی« میزبان دانش�جویان و 
متخصص�ان عالقه مند به ح�وزه نفت و انرژی 
ب�ود. در این نشس�ت، مس�عود نیلی و عباس 
ملک�ی، اعض�ای هیئ�ت علمی این دانش�گاه، 
محم�د مروت�ی، عض�و هیئت علمی دانش�گاه 
خاتم، س�یدمهدی حس�ینی، کارشناس ارشد 
حوزه ان�رژی و علی ش�مس اردکانی، رئیس 
کمیس�یون ان�رژی ات�اق بازرگانی ای�ران، از 
وض�ع کنون�ی ب�ازار جهان�ی نف�ت، موقعیت 
ای�ران در ای�ن بازار، نح�وه عملک�رد اقتصاد 
کش�ورهای نفتی، معم�ای فراوانی، فرصت ها 
و فرصت س�وزی ها و س�ناریوهای پیش روی 
کشور در شرایط تحریم سخن گفتند که اهم 

این مطالب را با هم مرور می کنیم:
حکمران�ی ضعیف در کش�ورهای نفتی: 
مس��عود نیلی مطالب خ��ود را تحت عنوان 
»هرم معکوس رش��د و توسعه نفتی و تأثیر 
آن ب��ر یادگیری حکمرانی« ارائ��ه داد و بر 
این موض��وع تاکید کرد که ع��دم موفقیت 
در عملک��رد اقتص��ادی برخی کش��ورهای 
برخوردار از ذخایر نفتی، ناشی از این ذخایر 
نیس��ت، بلکه متأث��ر از کیفیت حکمرانی در 
این کشورهاس��ت. اما چ��را نقش حکمرانی 
در ای��ن زمینه تعیین کننده اس��ت؟ نیلی در 
این زمینه، به مقایس��ه کش��ورهای نفتی و 
غیرنفت��ی پرداخت و گف��ت: »اقتصادی که 
متک��ی به نفت نباش��د، بر س��رمایه گذاری 
بنگاه ها و پس انداز خانوارها و بهبود مستمر 
کیفیت محصوالت و خدمات تمرکز می کند 
و از آنجا که این دو، منوط به ثبات اقتصادی 
و سیاسی و بهره مندی از فضای کسب وکار 
مناس��ب اس��ت، دولت ها خ��ود را مکلف به 
تحقق این پیش نیازها می کنند. هرم رشد و 
توسعه در کشورهای غیرنفتی با این پرسش 
آغاز می شود که منابع را از کجا تأمین کنیم؟ 
بنابراین تمرکز اصلی بر تجهیز منابع است، 
ام��ا در اقتصادهای متکی به نفت، پرس��ش 
این است منابع را به کجا تخصیص دهیم؟ 
بنابراین نقطه آغ��از هرم به جای بنگاه ها و 
خانوارها، معطوف می شود به دولت و چرخه 
معیوبی شکل می گیرد که به طور طبیعی از 
ش��وک های نفتی مصون نیست«. به گفته 
این اس��تاد دانشگاه، مش��کل دقیقًا از اینجا 

آغاز می ش��ود که دولت ها با ات��کا به نفت، 
خود را بی نیاز از س��رمایه بنگاه ها و خانوارها 
می بینند. اینجاست که به طور طبیعی، دیگر 
بهبود فضای کس��ب و کار یا برقراری ثبات 
ه��م معنای خود را از دس��ت می دهد. نیلی 
در عین ح��ال به اقتصاده��ای نفتی موفق 
مثل اقتصاد نروژ و اقتصادهای نفتی باثبات 
مثل قطر هم اش��اره و نتیجه گیری کرد که 
کیفیت حکمرانی در موفقیت یا موفق نبودن 

کشورهای نفتی تعیین کننده است.
۳ س�ناریو ب�رای صادرات نف�ت ایران: 
نشس��ت،  ای��ن  در  حس��ینی  س��یدمهدی 
مقایس��ه ای از کش��ورهای نفتی و غیرنفتی 
و البت��ه کش��ورهای غیرنفت��ی نس��بت به 
یکدیگر داش��ت و با اش��اره به کشورهایی 
مثل آمریکا، کانادا و نروژ گفت: »بی ش��ک 
نفت نعمت است، اما کشورهای نفتی موفق، 
کشورهایی هستند که اجازه نداده اند نفت در 
اقتصادشان، س��هم بزرگی داشته باشد و به 
همین دلیل چندان تحت تأثیر ش��وک های 
نفتی قرار نگرفته اند«. حس��ینی به پیشتازی 
قط��ر در صادرات LNG، ق��درت تولید نفت 
عربس��تان، فعالیت قابل توجه قزاقستان در 
کاش��اگان و افزایش تولی��د و صادرات نفت 
عراق به عنوان نمونه هایی از پیشرفت های 
کشورهای همس��ایه در بازار انرژی اشاره و 
تاکید کرد و حض��ور فعال تر و موثرتر ایران 
را در ای��ن بی��ن با توجه به اهمیت مس��ائل 
ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیت ملی ضروری 

خواند. حس��ینی با اشاره به میانگین ضریب 
بازیاف��ت نفت در ایران که حدود ۲4 درصد 
اس��ت، ادامه داد: »در این زمینه، جای کار 
زیادی وجود دارد و افزایش ضریب بازیافت، 
تریلیون ها دالر ثروت برای کشور به همراه 
خواه��د داش��ت«. حس��ینی در ادامه، س��ه 
س��ناریوی خوش بینانه، بدبینانه و بینابین را 
برای صنعت نفت ایران در ش��رایط تحریم 
تبیی��ن کرد و گف��ت: »در خوش بینانه ترین 
حالت، SPV به صورت گسترده و قانع کننده 
فعال ش��ده و همکاری خوبی با بانک های 
اروپایی، چین��ی و هندی برقرار می ش��ود؛ 
معافیت های هشت کش��ور واردکننده نفت 
ای��ران از یک س��و و روند کاهش��ی تولید 
نفت اوپک از س��وی دیگ��ر ادامه می یابد و 
تهاتر نف��ت با تجهی��زات و کاالهای مورد 
نیاز نیز به ویژه در همکاری با همس��ایگان 
دنبال می ش��ود که در این ش��رایط، روزانه 
۱.۵ میلیون بش��که نفت ایران صادر خواهد 
ش��د. در بدبینانه ترین س��ناریو هم صادرات 
روزان��ه نفت ایران بین ۶00 ت��ا ۸00 هزار 
بش��که خواهد ب��ود و در س��ناریوی مابین 
این دو حالت، ص��ادرات روزانه یک تا ۱.۲ 
میلیون بش��که نفت پیش بینی شده است.« 
حس��ینی، مهم تری��ن اولویت ه��ای صنعت 
نفت را در ش��رایط کنون��ی، ادامه صادرات 
نفت و حفظ نس��بی بازار، بازگرداندن وجوه 
صادرات��ی، پرداخت��ن به نوس��ازی صنعت، 
بهبود بازده��ی کاری و کاهش هزینه ها و 
حفظ و نگهداری از مخازن خواند و در بیان 

راهکارها نیز ب��ر الزام هایی از جمله برخورد 
حقوق��ی فع��ال با اص��ل تحریم در س��طح 
دیپلماسی  بیش��تر  فعال س��ازی  بین المللی، 
اقتصادی و سیاس��ی، پیگی��ری جدی برای 
گس��ترش SPV و اس��تفاده حداکث��ری از 
تضاد پیش آمده بین آمریکا با دیگر کشورها 

عنوان کرد.
بنزی�ن:  ت�ا  نف�ت  از   فرصت س�وزی؛ 
علی ش��مس اردکانی، دیگر س��خنران این 
س��مینار بود ک��ه درباره انح��راف اصلی در 
صنع��ت نفت ایران گف��ت: »انحراف اصلی 
این است که انباشت سرمایه از نفت به اندازه 
کافی صورت نگرفته و بوروکرات ها در این 
زمینه مقصر اصل��ی بوده اند.« به گفته وی، 
هدررفت منابع مصادیق دیگری هم دارد؛ از 
گازسوزی ها و توسعه بدون آمایش سرزمین 
گرفت��ه تا بنزینی ک��ه در منطقه لیتری ۹0 
س��نت قیمت دارد و در ای��ران به قیمت ۸ 
س��نت عرضه  می شود. ش��مس اردکانی با 
بیان اینکه نوشتن بودجه بر مبنای نفت، در 
حکم فرصت دادن به کشورهای قدرتمندی 
اس��ت که ب��ه دنبال ضرب��ه زدن به اقتصاد 
کش��ور هس��تند، خاطره ای هم تعریف کرد: 
برای  بود  »آن زمان، سرمایه گذاری آمده 
احداث خط لول�ه ایران - هن�د. آقایان 
گفتند نیازی به س�رمایه ش�ما نیست؛ ما هم 
پ�ول داریم و هم لوله. بعدها به همان ها که 
این حرف را زدند، گفتم پس سرمایه ای که 

می گفتید کجاست؟«
انعطاف پذیری بازار جهانی نفت: محمد 

مروت��ی به عنوان یکی دیگر از س��خنرانان 
این س��مینار، به تحلیل تغییرات عمده بازار 
جهانی نفت ط��ی دو دهه اخیر پرداخت که 
نتایج این تحلیل ها حاکی از انعطاف پذیری 
بیش��تر بازار و در نتیجه، زنگ خطری برای 
اقتصادهای نفتی اس��ت. ب��ه گفته مروتی، 
نوسانات تولید نفت آمریکا و سرعت واکنش 
عرض��ه در قبال تغییر قیمت نفت، از س��ال 
۲00۵ ب��ه بع��د، با مدت زم��ان پیش از آن 
قابل مقایسه نیس��ت که یک دلیل اساسی، 
نوآوری های بیشتر و توسعه فناوری هاست. 
این استاد دانش��گاه، به سرعت گرفتن روند 
تولید ش��یل های نفتی هم به ویژه طی سه 
سال اخیر اشاره کرد و گفت: »انعطاف پذیری 
بازار جهانی نفت، یعن��ی دیگر خروج منابع 
یک کش��ور نفتی نمی تواند تهدیدی جدی 
برای بازار نفت باشد و اقتصادهای نفتی باید 
ای��ن زنگ خطر را جدی بگیرند«. وی ادامه 
داد: »افزایش چند برابری تولید شیل نفتی، 
نشان دهنده افزایش بازدهی و اثربخشی در 
فرایند تولید منابع نامتعارف در جهان اس��ت 
و معنای روش��نش این است که اگر زمانی، 
تولید ش��یل نفت با نفت ۱00 دالری توجیه 
اقتصادی داشت، امروز با نفت های به مراتب 

ارزان تر هم می تواند توجیه داشته باشد«.
نف�ت نعم�ت اس�ت: س��خنران پایانی 
این س��مینار، عباس ملکی بود که مدیریت 
نشس��ت را نی��ز به عهده داش��ت. او هم در 
تأیید صحبت های عنوان شده، تصریح کرد: 
»نفت بدون تردید نعمت اس��ت، نه نقمت. 
هم نفت برای ایران نعمت بوده اس��ت هم 
گاز. مطمئن باش��ید ایران اگر نفت نداشت، 
ژاپن نمی ش��د. این نعمت را ق��در بدانیم«. 
ملک��ی پیش بینی ک��رد ش��رایط پیش آمده 
ب��رای ونزوئال احتمال تمدی��د معافیت های 
واردکنن��دگان نفت ای��ران را افزایش دهد 
و با این جمله صحبت های��ش را پایان داد: 
»در بدترین حالت، حتی اگر روزی صادرات 
نف��ت ما به صفر برس��د، ما ب��از هم قدرت 
منطق��ه ای خواهیم ب��ود، همانط��ور که در 
قرن هایی که هنوز از کش��ف نفت و دارسی 
 خبری نبود، ایران قدرت منطقه ای به شمار 

می رفت«.
تاری��خ ب��ه بس��یاری از برداش��ت ها، 
پیش بینی ها و گمانه زنی ها پاسخ خواهد داد.

صرفه جویی ساالنه 19 هزار میلیارد تومان با 
اجرای مبحث 19 ساختمان

اصلی تری��ن  از  یک��ی 
انرژی  مصرف کنن��ده  بخش های 
در کش��ور بخش ساختمان است. 
ای��ن بخش ب��ا در اختیار داش��تن 
40 درصد از س��هم مصرف انرژی 
کش��ور، قابلی��ت باالی��ی ب��رای 
کاه��ش مصرف انرژی دارد. یکی 
از راهکارهای��ی که در این بخش 
توسط کارشناسان مطرح می شود، اجرای صحیح و کامل مبحث ۱۹ 
مقررات ملی س��اختمان است. این مبحث، استاندارد مشخصات فنی 
ساختمان مانند عایق دیوارها، جنس و ضخامت مصالح کف و سقف 
ساختمان و جنس پنجره ساختمان را از منظر مصرف انرژی مشخص 
می کند.ب��ه گفته این مبحث در بهترین حال��ت تنها در ۱۵ درصد از 
ساختمان های کشور رعایت می ش��ود. طبق بررسی های انجام شده، 
اج��رای مبحث ۱۹ بی��ن ۳0 تا ۵0 درصد مصرف انرژی س��اختمان 
را کاه��ش خواهد داد. بنابراین می توان گف��ت با اجرای مبحث ۱۹ 
مقررات ملی س��اختمان و عایق بندی اصولی ساختمان ها حداقل ۲۵ 

درص��د از مصرف انرژی کل 
کاهش  کشور  ساختمان های 
می یابد.در این قس��مت فقط 
کاهش مص��رف گاز طبیعی 
جه��ت گرمای��ش در بخش 
خانگ��ی بررس��ی می ش��ود. 
نزدی��ک ب��ه ۷۵ درص��د از 
مصرف گاز در بخش خانگی 
محی��ط  گرمای��ش  جه��ت 
مصرف  می ش��ود.  مص��رف 
گاز بخ��ش خانگی در س��ال 
۹۵ طبق آمار منتشر شده در 
برابر  هیدروکربوری  ترازنامه 
مترمکع��ب  میلی��ارد   ۵0.۳۳
بوده است. بنابراین با اجرای 

کام��ل مبحث ۱۹ صرفه جوی��ی انجام گرفته در مص��رف گاز برای 
گرمایش تنها در بخش خانگی برابر ۹.۵ میلیارد متر مکعب س��االنه 
خواهد بود.با در نظر گرفتن قیمت صادراتی گاز )در حدود ۲0 س��نت 
ب��ه ازای هر متر مکعب(، درآمدی در ح��دود ۱۹ هزار میلیارد تومان 
در سال برای کشور به دست خواهد آمد. اجرای مبحث ۱۹، مصرف 
برق جهت س��رمایش ساختمان را نیز کاهش خواهد داد که به دلیل 
در دسترس نبودن اطالعات این بخش، در این یادداشت به آن اشاره 
نش��ده است.در نهایت می توان گفت اجرای مبحث ۱۹ که تنها یکی 
از گام های بهینه سازی مصرف انرژی کشور فقط در بخش ساختمان 
اس��ت، قابلیت صرفه جویی س��االنه ۱۹ هزار میلی��ارد تومان فقط از 
صرفه جویی گاز طبیعی دارد. یعنی تقریبا برابر با یارانه نقدی دریافتی 
نیمی از کش��ور در یک س��ال !بنابراین می توان گفت که بهینه سازی 
پتانس��یل باالیی برای درآمدزایی )کاهش هزینه ها( در کش��ور دارد. 
راهکارهای دیگری مانن��د بهره ور کردن لوازم خانگی، اصالح رفتار 
مصرفی مصرف کننده ها در بخش ساختمان و همچنین راهکارهای 
بهینه س��ازی در بخش های حمل ونقل و صنعت نیز قابلیت بسیاری 
برای صرفه جویی در هزینه ها یا به عبارتی کسب درآمد برای کشور 
دارند. امید اس��ت این مسئله بس��یار مهم در کشور بیشتر مورد توجه 

مسئوالن قرار گیرد.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از 
صادرات نفت 2۰ درصد تعیین شد

نمایندگان مجلس ش�ورای اسالمی س�هم صندوق توسعه ملی از 
منابع حاصل از صادرات نفت را ۲۰ درصد تعیین کردند.

نمایندگان در نشس��ت علنی روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه مجلس 
شورای اس��المی در جریان بررس��ی جزئیات بخش درآمدی الیحه 
بودجه س��ال ۹۸ با بند )الف( تبصره )۱( موافق��ت کردند. بند )الف( 
تبصره )۱( به این ش��رح اس��ت: سهم صندوق توس��عه ملی از منابع 
حاص��ل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات 
گاز( ۲0 درصد تعیین می ش��ود. بانک مرکزی مکلف اس��ت در طول 
سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و 
سهم ۱4. ۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام 
و میعانات گازی )معاف از تقس��یم سود س��هام دولت( و سهم ۱4.۵ 
درصد ش��رکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز 
)معاف از تقس��یم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( اقدام کند. 
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم س��ال محاسبه و 
تسویه می شود. گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱4. ۵ درصد مربوط به 
سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار ازسوی وزارت نفت به 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات 
و انرژی مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه 
می شود. ش��ایان یادآوری است که نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در 
مجلس شورای اسالمی در نشس��ت علنی امروز و در جریان بررسی 
جزییات بخش درآمدی الیحه بودجه س��ال ۹۸ در بند )الف( تبصره 
)۱( ماده واحده این الیحه پیش��نهاد بازگش��ت به سهم ۳4 درصدی 
صندوق توس��عه ملی از مناب��ع حاصل از صادرات نفت را مطرح کرد 
که علی الریجانی، رئیس مجلس بیان داش��ت این مس��ئله مطلبی 
اس��ت که مقام معظم رهبری کتبًا اعالم کرده اند که امسال با توجه 
به ش��رایط اقتصادی س��هم صندوق توس��عه ملی از منابع حاصل از 

صادرات نفت ۲0 درصد باشد.

مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب خبر داد:

آغاز فرآيند مناقصات 6 مخزن جديد از طرح نگهداشت و افزايش توليد

چاه شماره 8 پازنان شرکت نفت و گاز آغاجاری توليدی شد

مدیرعامل ش�رکت ملی مناط�ق نفت خیز 
جن�وب از آغاز فرآیند مناقصات ۶ مخزن جدید از طرح 
نگهداش�ت و افزایش تولید ۲۸ مخزن این ش�رکت از 

روز دوشنبه، ۲۹ بهمن ماه خبر داد.
به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از ش��رکت 
مل��ی مناطق نفت خیز جن��وب، احمد محمدی ضمن 
اب��راز خرس��ندی از روند منظم کارگ��روه تخصصی 
طرح نگهداش��ت و افزایش تولی��د گفت: میدان های 
س��یاهمکان، منصورآباد، زیالیی، رامین و دو مخزن 

از میدان مارون در ۶ بس��ته به مناقصه خواهند رفت 
و پیش بین��ی می کنیم که براس��اس برنامه، برندگان 
مناقصات اوایل س��ال ۹۸ مش��خص و معرفی شوند. 
وی به ارزش ریالی این ۶ بس��ته اشاره کرد و افزود: 
ح��دود ۸ هزار میلیارد تومان ب��رای انجام پروژه های 
مرتبط با این ۶ بس��ته برآورد شده است که مشابه با 
دیگر بس��ته های این طرح، از محل جذب سرمایه و 
آورده پیمانکار تأمین می شود. مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اینکه مقدمات آغاز 

عملیات اجرایی ۶ بس��ته مربوط به مخازن منصوری 
آسماری، رامش��یر، گچس��اران خامی، اللی آسماری، 
کبود و نرگس��ی انجام شده اس��ت، اظهار کرد: ابالغ 
ش��روع به کار برای آغ��از فعالیت های مهندس��ی و 
تجهیز کارگاه، اوایل اس��فند امسال برای پیمانکاران 
مربوطه ارسال می شود. محمدی در پایان اظهار کرد: 
بر اس��اس برنامه، روند آماده س��ازی دیگر بسته ها در 
حال اجراست و به زودی وارد فاز بعدی یعنی مناقصه 

خواهند شد.

می�دان   ۸ ش�ماره-  چ�اه 
پازن�ان-۱ ب�ا انج�ام اقدام ه�ای اصالحی 
مناس�ب مخزن�ی و درون چاه�ی و س�پس 
انجام اصالحیه های استانداردسازی ادوات 
و اتصاالت س�رچاهی به دست کارشناسان 
ش�رکت بهره برداری نف�ت و گاز آغاجاری 

تولیدی شد.
به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از 
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خی��ز جنوب، 
الیاس��ی نیا، رئیس مهندسی تولید شرکت 
نف��ت و گاز آغاج��اری در این باره توضیح 
داد: چاه ش��ماره- ۸ میدان پازنان از زمان 
حفاری در س��ال 4۲ ب��ه دلیل صفر بودن 
فشار س��رچاهی به عنوان چاه مشاهده ای 
گاز - نفت و آب و به منظور تعیین سطوح 
تماس س��یاالت در بخ��ش جنوبی میدان 
با انج��ام آزمایش های ممیزی فش��ار در 

حالت س��اکن مورد اس��تفاده ق��رار گرفته 
ب��ود و امکان تولید از چاه وجود نداش��ت. 
وی افزود: با بررس��ی های دقیق و استفاده 
از شبیه س��ازهای مخزن��ی و نرم افزارهای 
اداره  کارشناس��ان  س��وی  از  چاه مح��ور 
مهندس��ی تولید آغاج��اری و با همکاری 
کارشناسان اداره مهندسی عملیات مخازن 
ستاد در سال ۹4 مشخص شد امکان تولید 
نفت از این چاه وجود دارد،  از این رو انجام 
اقدام های اصالحی از قبیل مشبک کاری و 
اسیدکاری در دستور کار قرار گرفت. رئیس 
مهندسی تولید شرکت نفت و گاز آغاجاری 
درباره تعویق در راه اندازی چاه توضیح داد: 
متعاقب انجام اقدام های اصالحی مخزنی 
و پس از اطمینان از وجود نفت با کیفیت و 
فشار مناسب، تصمیم نهایی مبنی بر تغییر 
وضعیت چاه از مشاهده ای به تولیدی نفت 

اتخاذ ش��د، اما از آنجایی که چاه فاقد خط 
لوله تولید )خط لوله جریانی( بوده و تاج چاه 
نیز قدیمی و مناسب تولید نفت نبوده است 
امکان راه اندازی چاه وجود نداشت، بنابراین 
در اسرع وقت اصالحیه های الزم از سوی 
اداره مهندس��ی تولید آغاجاری ارائه ش��د. 

الیاس��ی نیا گفت: در ای��ن اصالحیه ها که 
با همکاری ادارات نگه��داری و تعمیرات 
خطوط لول��ه، بهره برداری، بازرس��ی فنی 
و خوردگ��ی فل��زات این ش��رکت و اداره 
خدمات فنی چاه ها به اجرا درآمد نس��بت 
به استانداردس��ازی تاج چاه و احداث ۲00 

متر خط لوله جریان��ی و اتصال موقت به 
خط��وط لوله جریان��ی چاه ش��ماره ۱۲۲ 
پازنان-۱ اقدام های الزم انجام شد و چاه 
مذک��ور با دب��ی هزار بش��که در روز نفت 
سبک در مدار تولید قرار گرفت. وی ادامه 
داد: متعاقب انجام آزمایش های مهندسی 
بهره برداری و در صورت تأمین هزینه های 
الزم، مستقل س��ازی خ��ط لوله جریانی تا 
واحد بهره برداری برنامه ریزی خواهد شد. 
رئیس مهندسی تولید شرکت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاری گفت: س��ود و صرفه 
حاص��ل از اجرای ای��ن اصالحیه ها که با 
حداقل هزینه به دست توانمند کارشناسان 
ای��ن ش��رکت انج��ام ش��د بالغ ب��ر هزار 
میلیارد ریال در س��ال برآورد می ش��ود که 
 گام ارزش��مندی در مس��یر افزایش تولید 

است.

»نفت بدون تردید نعمت است؛ پس اگر 
اقتصاد برخی کشورهای برخوردار 

از این نعمت حال و روز خوبی 
ندارد، آن را پای حکمرانی نامناسب 
بگذاریم؛ نه پای موهبت ارزشمندی 

به نام نفت«. این محور اصلی 
صحبت هایی بود که در سمینار »آینده 

نفت در سرزمین انرژی« مطرح شد

محمد شکرچی زاده 
رییس مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی

اجرای صحیح مبحث 19 در 

 ساختمان های کشور موجب کاهش

 3۰ تا 5۰ درصدی تلفات انرژی خواهد 

شد و این کاهش مصرف فقط در حامل 

گاز طبیعی و در بخش گرمایش خانگی 

باعث صرفه جویی به میزان 19 هزار 

میلیارد تومان در سال خواهد شد



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه4 اسفند ماه 1397 - شماره 663

4 یادداشت

اخبار نفت

مهندس اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر:

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان ادامه دارد
مدیرعامل ش�رکت نفت خزر از 
تداوم مذاکرات ای�ران و آذربایجان در زمینه 
استفاده از ظرفیت های هیدروکربوری دریای 
خزر خبر داد و گفت: به این منظور کمیته های 

مشترکی مشغول فعالیت هستند.
علی اصولی در گفت وگ��و با خبرنگار 
ش��انا، با بیان ای��ن مطلب اف��زود: با توجه 
به توافق روس��ای جمهور پنج کشور حوزه 
دریای خزر و همچنی��ن امضای تفاهم نامه 
روس��ای جمه��وری ای��ران و آذربایج��ان، 
هم اکنون در کنار س��ایر مذاکرات، در حال 
پیگی��ری تفاهم نام��ه همکاری ه��ای نفتی 
و گازی با کش��ور آذربایجان هس��تیم و به 
این منظور جلس��ه  مش��ترکی نیز در همین 
م��اه برگزار خواهد ش��د. وی درب��اره روند 
پیش��روی مذاکرات دو ط��رف گفت: به هر 
حال نخس��تین باری اس��ت که دو کش��ور 
می خواهند در بلوک��ی که صددرصد متعلق 
به هیچ کدام نیس��ت، فعالی��ت کنند و کار با 
پیچیدگی های زیادی همراه اس��ت، ضمن 
اینکه ش��رایط جهانی بازار نفت هم به طور 
طبیعی، فعالیت های توس��عه ای در آب های 
عمیق را تحت تاثیر قرار داده، به ویژه دریای 
خزر ک��ه حوزه ای خاص و محصور اس��ت. 
اصولی با بیان اینکه ای��ران در مذاکرات از 
مزیت هایی برخوردار است، توضیح داد: یک 
مزیت، نیروی متخصص ایران است که به 
اعتقاد کارشناسان ش��رکت سوکار، از نقاط 
قابل اتکای کشورمان در فعالیت های نفتی 
دریای خزر است. کارشناسان شرکت سوکار 
گمان می کردند متخصصان ایرانی به دلیل 
تحریم های بین الملل��ی، در بخش آب های 
عمی��ق از تجربه باالیی برخوردار نیس��تند، 
ام��ا پس از جلس��اتی که با کارشناس��ان و 
متخصصان ش��رکت نفت خزر داشتند روی 

این مزیت ایران تاکید کردند.
نفت خزر؛ تابع سیاست های کالن 

وزارت نفت
وی گفت: ب��ا توجه به وج��ود ذخایر 
هیدروکرب��وری در خزر، در ص��ورت تغییر 
مطل��وب قیمت جهانی نف��ت و امکان پذیر 
با س��رمایه گذاران خارجی،  شدن مشارکت 
تولید نفت در خزر نه تنها از حیث سیاسی و 
ژئوپلیتیکی حائز اهمیت اس��ت، بلکه توجیه 
اقتص��ادی ه��م خواهد داش��ت. مدیرعامل 
اثرپذی��ری  درب��اره  نف��ت خ��زر  ش��رکت 
فعالیت های این شرکت از تحریم ها عنوان 

کرد: طبیعی است در چنین شرایطی شرکت 
نف��ت خزر ه��م همچون س��ایر بخش ها با 
کن��دی فعالیت ها روبه رو ش��ده و توس��عه 
میدان ها فعاًل در اولویت نیس��ت، البته این 
تصمیم لزومًا ناشی از کم رنگ شدن حضور 
ش��رکت های خارجی یا موان��ع پیش روی 
برجام نیس��ت؛ سیاس��ت فعلی شرکت ملی 
نفت ایران در شرایط کنونی بر این مبناست 
و ما نیز تابع سیاست های کالن صنعت نفت 

هستیم.
مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی

اصول��ی این سیاس��ت را در ش��رایط 
کنونی، سیاس��ت درس��تی خوان��د و افزود: 
صنع��ت نف��ت ما با وج��ود برخ��ورداری از 
ذخای��ر فراوان در جنوب کش��ور که س��بقه 
صدس��اله در برداش��ت از آن دارد و با توجه 
ب��ه هزینه و ریس��ک حداقل��ی کار در این 
بخش، بدیهی اس��ت بر میدان های جنوبی 
اعم از خشکی و دریایی تمرکز کند. توسعه 
س��اختارهای میدان ه��ای نفت��ی در خزر با 
توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژی های 
پیش��رفته، در ص��ورت مش��ارکت و جذب 
س��رمایه و فناوری خارجی مقرون به صرفه 
خواه��د بود، اما با این ح��ال ما به اقدامات، 
مذاک��رات و برنامه ریزی ه��ای خ��ود ادامه 
می دهیم تا هر زمانی که سیاس��ت توس��عه 
در دستور کار قرار گرفت، مقدمات کار برای 
شروع فعالیت ها فراهم باشد. وی در توضیح 
بیش��تر گفت: با توجه به ویژگی های دریای 
خزر از جمله عمیق و بس��ته بودن این دریا 
و همچنین نداشتن س��ابقه همکاری ایران 
در فعالیت های اکتش��افی و توس��عه ای در 
آب های عمیق، ضرورت حضور شرکت های 
بین المللی ب��ا فناوری باال به منظور کاهش 
ریسک عملیات در این دریا ضروری به نظر 
می رس��د و ما نیز به دنبال اس��تفاده از این 
فرصت هس��تیم، اما فعالیت خود را محدود 
به حضور ش��رکت های خارج��ی نکرده ایم 
و م��وازی با مذاک��ره با این ش��رکت ها، با 
ش��رکت های داخل��ی نیز در ح��ال مذاکره 

هستیم.
کار در آب های عمیق خزر، سرمایه و 

فناوری می خواهد
مهندس اصولی بر صحبت اخیر خود 
مبنی بر اینکه »نفت خزر معطل خارجی ها 
نمی مان��د« تاکید و تصریح کرد: در صورتی 
که تصمیم برای توس��عه ساختارهای نفتی 

دریای خزر قطعی ش��ود، معطل خارجی ها 
نمی مانیم. اگر در زم��ان تحریم های قبلی، 
در مدت دو س��ال توانس��تیم به کشف نفت 
در آب ه��ای عمیق خزر برس��یم، هم اکنون 
با توجه ب��ه تجربه قبلی و دانش به دس��ت 
آمده از س��وی متخصصان داخلی می توانیم 
ب��ا هزینه ه��ای پایین تر و در م��دت زمان 
خیلی کمتر در خصوص س��اختارهای نفتی 
خزر اقدام های عملیات��ی انجام دهیم. البته 
منظور من این نیست که با اتکای صرف به 
شرکت های داخلی می توان به هدف تکمیل 
زنجیره اکتش��اف، تولید، فرآورش و انتقال 
نف��ت از خزر دس��ت یافت. هم��ه می دانیم 
کار در آب ه��ای عمیق خزر به س��رمایه و 
فناوری های پیش��رفته نیاز دارد. در هر حال 
هم��کاری با ش��رکت های خارج��ی هزینه 
فعالی��ت و زمان را برای ما کاهش می دهد، 
ضم��ن اینکه بهره وری را ه��م باال می برد، 
اما در دنیای امروز هیچ چیز منحصر نیست 
و س��طح تعامالت در دنیا به قدری گسترده 
ش��ده که می توان حتی با وج��ود تحریم ها 
کار را به روش هایی دنبال کنیم. مدیرعامل 
ش��رکت نف��ت خ��زر در عین حال ی��ادآور 
ش��د: فعالیت های نفت خزر به قراردادهای 
سیاس��ی و بین الملل��ی گره نخورده اس��ت، 
ام��ا هنر مدیریت این اس��ت ک��ه بتواند از 
مولفه های سیاس��ی، امنیت��ی، بین المللی و 
فرصت های دیپلماتیکی که مقامات سیاسی 
برای کش��ور ایجاد می کنند حداکثر استفاده 
را بب��رد. م��ا نیز پ��س از برجام ب��ه دنبال 
ای��ن بودیم ت��ا از همکاری با ش��رکت های 
بین المللی در راس��تای تحق��ق اهداف مان 

یعنی به کارگیری فن��اوری نوین و افزایش 
بهره وری اس��تفاده کنیم، اما این به آن معنا 
نیست که فعالیت های مان را به قراردادهای 

سیاسی و بین المللی محدوده کرده  باشیم.
شرکت های ایرانی توانمندتر شده اند

مهن��دس اصول��ی ادام��ه داد: ایران 
و  تحری��م  اوج  در  و   ۱۳۹۱ س��ال  در 
محدودیت ه��ای بین الملل��ی و صرفًا با اتکا 
ب��ه توانمندی های داخل��ی و بهره گیری از 
ظرفیت های نیروی انس��انی و لجس��تیکی، 
موفق شد برای نخس��تین بار بدون حضور 
ش��رکت های خارجی، با اکتشاف در دریای 
خزر به نفت برسد. این اتفاق دوباره در سال 
۱۳۹۳ یعن��ی قبل از اجرای برجام نیز تکرار 
ش��د، به ای��ن صورت که با حف��اری موفق 
دومین چاه اکتشافی، اکتشاف قبلی نفت در 
خزر تأیید ش��د. ما تنها در یکی از الیه های 
میدان سردارجنگل حداقل ۲ میلیارد بشکه 
نفت ذخی��ره درجا داریم ک��ه ۵00 میلیون 
بشکه آن قابل استحصال است. وی درباره 
توانمندی ش��رکت های ایرانی توضیح داد: 
امروز ش��اهدیم وضع ش��رکت های ایرانی 
نس��بت به پنج سال قبل بس��یار بهتر شده 
و ش��رکت هایی در حوزه داخ��ل داریم که 
می توانند مس��تقیم یا غیرمستقیم با شریک 
ش��دن با ش��رکت های خارجی فعالیت های 
مدنظ��ر ایران را در دریای خزر انجام دهند، 
همچنین ش��رکت هایی داریم که می توانند 
در حوزه اکتش��افی نیز فعالی��ت کنند. البته 
تع��داد ش��رکت های ایران��ی در این بخش 
محدود اس��ت و ما هم باید ریسک هزینه و 
زمان را با توجه به کم تجربگی شرکت های 

ایران��ی در این بخش بپذیریم. در مذاکراتی 
هم که با شرکت های خارجی داشته ایم، به 
آنها گفته ایم که باید با ش��رکت های ایرانی 

همکاری کنند.
به روزرسانی ناوگان دریایی خزر

مهن��دس اصولی در ادامه، در پاس��خ 
به این س��ؤال که آیا برنامه اورهال سکوی 
امیرکبیر هم در قالب توس��عه میدان دنبال 
می ش��ود؟، عنوان کرد: تصمیم شرکت ملی 
نفت ایران بر این اس��ت. البت��ه از آنجا که 
س��کو در پایانه نکا س��اخته ش��ده، اورهال 
س��کو در این پایانه امکان پذیر است، اما با 
توجه به اس��تفاده از تجهیزات پیش��رفته در 
س��اخت این س��کوی عظیم ۱۵ هزار تنی، 
ب��رای تعمیرات به تأمی��ن برخی تجهیزات 
از خارج کش��ور نیاز خواهیم داشت. در عین 
ح��ال، به فراخور امکانات موجود، مش��غول 
به روزرسانی ناوگان دریایی شرکت هستیم. 
وی با بیان اینکه س��کوی امیرکبیر و س��ه 
شناور کاسپین، جزو سرمایه های گرانبهای 
ش��رکت ملی نفت ای��ران در منطقه خزر و 
کشور به ش��مار می رود و حتی این مزیت، 
یکی از ظرفیت هایی بود که در کنار ظرفیت 
س��رمایه انس��انی ش��رکت نفت خ��زر، در 
مذاکرات ایران و آذربایجان، مورد توجه قرار 
گرفت، ادامه داد: س��کو و شناورهای ایرانی 
در دری��ای خزر یکی از س��رمایه های خوب 
ایران اس��ت، به نحوی که بارها درخواست 
اجاره آن مطرح ش��ده، ام��ا به دلیل اولویت 
فعالیت این س��کو در ایران، تصمیمی برای 

اجاره آن به کشورهای همسایه نداریم.

مشکل زایی توافقنامه پاریس برای کشور
 بیشترین تاثیر توافق پاریس بر 
کشورهای نفتی است و اگر تعهدات 
م��ا در این توافقنامه اجرا نش��ود، این 
معاهده برای کشور مشکل زا می شود. 
کشور ایران سرزمین انرژی است که 
منابع غنی و متنوع انرژی دارد و نیاز 
است از این ظرفیت بی انتها استفاده 
بهین��ه و کارآمد صورت بگیرد. با این 
حال حوزه انرژی کش��ور با مس��ائل 
کالنی مواجه است که در این میان مسائلی از قبیل بحث انتقال و ترانزیت 
انرژی از مباحث راهبردی اس��ت، اما متأس��فانه در این 40 سال انقالب 
آنچنان مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده اس��ت. آمارهای اقتصادی 
نشان می دهد یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور بخش انرژی است، 
این در حالی اس��ت که ما آنچنان نتوانس��ته ایم از ظرفیت متنوع و غنی 
انرژی کش��ور بهره برداری متناسب داشته باشیم. بخش های مختلفی از 
اقتصاد به حوزه انرژی وابس��ته و از کل صادرات کش��ور به طور میانگین 
بیش از ۵0 درصد صادرات دولتی نفتی است و از طرفی عمده درآمدهای 
ارزی ما وابسته به صادرات انرژی است. با اینحال همین میزان از صادرات 

نفتی قابل رصد و تحریم است.
توجه ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به بخش انرژی

در سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بندهای مش��خصی بر 
اصالح و تقویت بخش انرژی تأکید دارند و به مس��ائلی از قبیل اصالح 
الگوی مصرف، مقاوم س��ازی حوزه ان��رژی در برابر تکانه ها و تهدیدات 
خارجی و غیره تأکید ش��ده که این نش��ان دهن��ده اهمیت باالی بخش 
انرژی اس��ت. باید بپذیریم که الگوی مصرف ناصحیح ما به پاشنه آشیل 
حوزه انرژی کش��ور تبدیل شده اس��ت و میزان و نحوه مصرف انرژی در 
ایران به شکل متحّیر کننده ای ناکارآمد است. باید بپذیریم که ادامه این 
روند مصرف انرژی، کشور را از بازار های جهانی بیرون می کند. ضعف در 
حوزه انرژی و عدم توجه به مسائل کالن این بخش موجب تحریم پذیری 
کشور شده است و در صورت اجرای بندهای توصیه شده در سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی رهایی از تحریم های انرژی امکانپذیر خواهد بود. در 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به راهکارهای عملیاتی در حوزه انرژی 
تأکید شده است که در میان آن ها بحث ذخایر راهبردی و تکمیل زنجیره 
ارزش در حوزه نفتی قابل ذکر است. یکی از مسائل خط مقدم ایجاد تحول 
در گام دوم انق��الب، توج��ه به مباحث کالن حوزه انرژی اس��ت و برای 
افزایش امنیت بین المللی و داخلی اقتصادی، محافظت از اقتصاد در مقابل 
تحریم های انرژی و سایر مسائل است که حتما نیاز به اصالح و بازنگری 
دارد و بای��د روند انرژی کش��ور تغییر یابد. امروز حوزه انرژی با مس��ائل 
پیچیده ای دست به گریبان است و مسائلی از قبیل بحث محیط زیست و 
یارانه انرژی باید به سرعت اصالح و تصحیح شود. در حال حاضر مسائل 
محیط زیس��تی مرتبط با حوزه انرژی عوض شده است و به یک مسئله 
جهانی تبدیل شده است که در این زمینه اگر خودمان در راستای اصالح 
این مسائل بر نیاییم، بازیگران دیگر ما را وادار به اصالح خواهند کرد. به 
عنوان مثال توافقنامه پاریس که بیشتر دامن کشورهای نفتی را می گیرد، 
در صورتی که در آینده مسائل مرتبط با آن که شامل آلودگی است، حل 
نشود این توافقنامه را به مسئله مشکل زا تبدیل خواهد کرد. این در حالی 
اس��ت که در زمینه این مس��ائل در اسناد باالدس��تی کشور سیاست های 
مترقی ای داریم که توصیه می کنند در راس��تای اصالح تالش کنیم. به 
این ترتیب الزم اس��ت  به مباحث دیپلماس��ی انرژی، سیاست خارجی و 
امنیت انرژی که بازیگران خارجی زیادی را ش��امل می شود، توجه شود و 

یک هم افزایی جهت عبور از این مسائل صورت بگیرد.

دولت برای سرمایه گذاری در طرح های نفتی 
مکلف به انتشار 35 هزار میلیارد اوراق مالی شد

نمایندگان مجلس ش�ورای اسالمی دولت را مکلف به انتشار ۳۵ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اس�المی برای س�رمایه گ�ذاری در طرح های نفت 

و گاز کردند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلس��ه علنی نوبت صبح 
روز سه ش��نبه مجل��س، بن��د )ط( تبص��ره ۵ الیحه بودجه س��ال ۹۸ را 
بررس��ی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اس��اس این بند به منظور 
سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت 
نفت و طرحهای زیربنایی و توس��عه ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت نی��رو و وزارتخانه های مذکور از طریق ش��رکتهای تابعه ذی ربط 
و با تصویب ش��ورای اقتصاد، مکلف ش��دند اوراق مالی اس��المی )ریالی 
یا ارزی( در س��قف س��ی و پنج هزار میلیارد )۳۵.000.000.000.000( 
ریال منتش��ر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای 
مذک��ور از محل افزایش تولی��د همان میادین )ب��رای طرحهای وزارت 
نفت( و عایدات ط��رح )برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت( 

را تضمین کنند.
فروش نفت در بورس انرژی برای سال 9۸ 

ماهانه می شود
نمایندگان مجلس ش�ورای اسالمی مصوب کردند که فروش نفت 

در بورس انرژی برای سال ۹۸ ماهانه شود.
 نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی در نشس��ت علن��ی 
روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی 
الیحه بودجه س��ال ۹۸، با بند الحاق��ی یک، تبصره یک این الیحه 

موافقت کردند.
در بند الحاقی یک آمده است: وزارت نفت مکلف است ماهانه 
حداقل ۲ میلیون بش��که نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام 
سنگین و ۲ میلیون بش��که میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت 
منظم و مستمر با امکان تسویه ۱00 درصد ریالی یا ارزی در رینگ 
بین المل��ل )صادراتی( بورس انرژی در چارچ��وب قوانین و مقررات 
سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر 
سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

در نشست بررسی الزام های HSE اروندان مطرح شد؛

رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:

صيانت از هورالعظيم؛ اولويت زيست محيطی نفت و گاز اروندان

فعاليت های توسعه ای صنعت نفت جای تشکر و قدردانی دارد

مدیرعام�ل ش�رکت نف�ت و گاز اروندان، 
حف�ظ محیط زیس�ت را به وی�ژه در ت�االب هورالعظیم، 

مهم ترین دغدغه و اولویت این شرکت عنوان کرد.
مهندس جهانگیر پورهنگ در نشس��ت بررسی 
الزام های بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( 
 و پدافن��د غیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز اروندان که 
روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه در این شرکت برگزار شد، 
بر حفظ و صیانت از تاالب هورالعظیم به ویژه با درنظر 
گرفتن تغییرات اقلیمی منطقه تاکید کرد. وی با اشاره 
به تمایز فعالیت ه��ای نفتی در حوزه غرب کارون به 
علت آب��ی - خاکی بودن ش��رایط و وجود تاالب ها 
اف��زود: بحث مهم دیگری که هم��واره مورد اهتمام 
ش��رکت اروندان بوده، س��اماندهی گازهای ارس��الی 

به مش��عل اس��ت که به این منظ��ور مزایده فروش 
بخش��ی از گازه��ای همراه در این ش��رکت برگزار و 
برنده آن مش��خص شده و در صورت تصویب اعتبار 
الزم، طرح بهس��وزی مشعل ها نیز سال آینده در این 
ش��رکت اجرایی می ش��ود. مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان اظهار کرد: منطقه غرب کارون با گستره 
۵ ه��زار کیلومتر مربعی خود از نقطه اتصال اروندرود 
به خلیج فارس تا ش��مال خوزستان و میدان مشتاق 
در ش��وش، ش��امل ۱۵ میدان نفتی است که اهمیت 
راهبردی آن به دلیل وجود میدان های بس��یار بزرگ 
مرزی و مشترک با عراق برای کشور دوچندان است. 
سیدباقر مرتضوی، مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط 
زیس��ت وزارت نفت نیز در این نشس��ت گفت: ما با 

داشتن چشم انداز بلندمدت از آینده در هنگام تعریف 
پروژه ه��ا و انجام فعالیت ه��ا می توانیم از بس��یاری 
از چالش ه��ای زیس��ت محیطی جلوگی��ری کنیم و 
طرح ریزی فعالیت ها باید بر اس��اس دیدگاه بلندمدت 
و نگاه به آینده باش��د. وی ب��ا تاکید بر جدی گرفتن 
اصول PSSR )دستورعمل های ایمنی راه اندازی( در 
سازمان ها افزود: شرکت اروندان به علت بدنه جوان 
س��ازمانی خود، ظرفیت پیاده سازی زیربناهای مدرن 
در ح��وزه اچ اس ی��ی را دارد و همانگونه که تاکنون 
حادث��ه ناگ��واری روی ن��داده اس��ت، امیدواریم این 
روند مس��تمر و همیشگی باشد، زیرا هر حادثه ناگوار 
به ص��ورت ناخ��ودآگاه از لحاظ روحی ب��ر همه افراد 
سازمان تأثیر منفی می گذارد. مانی عبداهلل زاده، مدیر 

اچ اس یی شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست، 
پیش��نهاد برگزاری مانورهای مش��ترک اچ اس یی با 
حضور ش��رکت های نفت و گاز اروندان و مهندس��ی 
و توس��عه نفت را برای نزدیکی بیش��تر و هم افزایی 
مجموعه ها با یکدیگر مطرح و بر همکاری یکپارچه 

شرکت های فعال در منطقه تاکید کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس�المی با بی�ان اینکه بای�د عینک سیاس�ی را از روی 

چشم برداش�ت و با شفافیت فعالیت ها را ارزیابی کرد، 
گف�ت: فعالیت های توس�عه ای صنعت نفت با زحمات و 
تالش های ف�راوان وزارت نفت صورت گرفته که جای 

تشکر و قدردانی دارد.
کاظ��م جالل��ی، رئی��س مرک��ز پژوهش های 
مجل��س ش��ورای اس��المی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
ش��انا، بهره برداری رسمی از فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را نشانه فعالیت و زحمات مستمر وزارت 

نفت دانس��ت و گفت: شکی نیس��ت که فعالیت های 
توسعه ای صنعت نفت با زحمات و تالش های فراوان 
وزارت نفت حاصل ش��ده و ما نی��ز از انجام اینگونه 
فعالیت های توسعه ای تشکر و قدردانی می کنیم. وی 
با بیان اینکه باید عینک سیاس��ی را از روی چش��م 
برداشت و با شفافیت فعالیت ها را ارزیابی کرد، افزود: 
به تازگ��ی دو نام��ه درباره فعالیت ه��ای وزارت نفت، 
توس��ط نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نگاشته 

ش��ده که یک��ی قدردان��ی ۱۶4 نماین��ده مجلس از 
تالش های وزیر نف��ت و دیگری نیز نامه ای انتقادی 
ب��ود. رئی��س مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی تصریح ک��رد: وزارت نفت ب��دون تردید به 
نقدها نیز پاس��خ خواهد داد، البته نیازی هم نیس��ت 
همه آنها رسانه ای شود. دوستان منتقد نیز می توانند 
با ش��خص وزیر نفت نشستی برگزار کنند تا موارد به 

بحث و بررسی گذاشته شود.

مهندس اصولی:
 فعالیت های نفت خزر به قراردادهای 

سیاسی و بین المللی گره نخورده 
است، اما هنر مدیریت این است که 

بتواند از مولفه های سیاسی، امنیتی، 
بین المللی و فرصت های دیپلماتیکی 
که مقامات سیاسی برای کشور ایجاد 

می کنند حداکثر استفاده را ببرد

سیروس وطن خواه
 معاون انرژی مرکز 

همکاری های تحول و 
پیشرفت ریاست جمهوری

تحلیل
گفتمان
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گزارش دانش نفت از نشست »تأمین مالی مردمی پروژه های کالن بخش انرژی از طریق صندوق های سرمایه گذاری پروژه«؛

تبیین ویژگی های صندوق پروژه در مردمی سازی و درونزایی
مال�ی  »تأمی�ن  نشس�ت 
ان�رژی  بخ�ش  کالن  مردمی پروژه ه�ای 
گ�ذاری  س�رمایه  صندوق ه�ای  طری�ق  از 
پ�روژه« در پنجمین همایش س�االنه اقتصاد 
مقاومتی برگزار ش�د. در نشست تأمین مالی 
از  ان�رژی  بخ�ش  کالن  مردمی پروژه ه�ای 
طری�ق صندوق های س�رمایه گ�ذاری پروژه، 
کارشناس�ان بر ظرفیت های بازار سرمایه در 
تأمین مال�ی پروژه های ان�رژی تأکید کردند. 
نشست »تأمین مالی مردمی پروژه های کالن 
بخش انرژی از طریق صندوق های س�رمایه 
گ�ذاری پروژه« در چارچوب پنجمین همایش 
ساالنه اقتصاد مقاومتی، با حضور کارشناسان 
و صاح�ب نظران ای�ن حوزه برگزار ش�د. در 
ای�ن نشس�ت کارشناس�ان حاضر ب�ر نقش 
ب�زرگ و ظرفیت های بازار س�رمایه در تأمین 
مال�ی مردمی پروژه ه�ای کالن بخ�ش انرژی 
تأکی�د کردند و آن را نمادی از مردمی س�ازی 
و دروانزای�ی م�ورد تأکی�د اقتص�اد مقاومتی 
دانستند. در نشست پنجمین همایش ساالنه 
اقتص�اد مقاومتی که با موض�وع »تأمین مالی 
از  ان�رژی  بخ�ش  کالن  مردمی پروژه ه�ای 
طریق صندوق های س�رمایه گ�ذاری پروژه« 
برگزار ش�د ابتدا یک مقال�ه مرتبط با موضوع 
نشست ارائه شد و سپس اعضای نشست به 
بحث و بررس�ی پرداختند. دانش نفت نگاهی 
انداخته به این نشس�ت که از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی 
در این نشس��ت گفت: بحث مردمی س��ازی 
و درونزای��ی که یک��ی از توصیه های اصلی 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی اس��ت 
در صن��دوق پروژه ها مص��داق پیدا می کند. 
س��اعدی، گف��ت: بح��ث مردمی س��ازی و 
درونزای��ی ک��ه یکی از توصیه ه��ای اصلی 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی اس��ت 
در صن��دوق پروژه ها مصداق پیدا می کند و 
بازار سرمایه نزدیک ترین مسیر برای تأمین 
مالی پروژه های آتی برای فرزندانمان است. 
س��اعدی با بیان اینکه در صندوق توس��عه 
ملی راهکارهای��ی برای اعطای منابع ارزی 
وج��ود دارد، گف��ت: یک��ی از راهکارها در 
ترکیب با مش��ارکت بخش خصوصی نمود 

پی��دا می کند که یک س��ازوکار مخصوصی 
دارد. س��اعدی گفت: در زمینه های افزایش 
ت��وان تولید نفت و ایجاد پتروپاالیش��گاه ها 
ی��ا س��ایر پروژه ه��ا کالن از آنجای��ی که 
اپراتوره��ای دولتی، یک ش��رکت یا بانک 
ب��ه دالیلی ب��ه تنهای��ی نمی توان��د تأمین 
مالی الزم را انجام دهند، نیاز به مش��ارکت 
اپراتورهای بخش خصوصی است. ساعدی 
در ادام��ه در قالب یک س��ازوکار به کمیته 
اقتصاد مقاومتی مجلس پیش��نهاد کرد که 
یک صندوق پروژه ایجاد شود تا طرح های 
پاالیشی را جلو ببرد و برای عملیاتی شدن 
آن با ایجاد س��ازوکارهای الزم، تأمین مالی 

از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد.

صندوق پروژه کمک بزرگی به تأمین مالی 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی 

می کند
مدیر عامل نیروگاه پرند ش��رکت مپنا 
ه��م در این نشس��ت گفت: ب��ه لحاظ فنی 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی 
برای کش��ور بسیار اهمیت دارد و این اقدام 
نی��از ب��ه تأمین مال��ی دارد که اس��تفاده از 
ظرفی��ت صندوق پروژه ه��ا می تواند کمک 
بزرگ��ی در این زمین��ه بکند. ش��ریفی، در 
ادام��ه افزود: بی��ش از ۹0 درصد تجهیزات 

نیروگاه های س��یکل ترکیبی توس��ط گروه 
مپنا در داخل کشور ساخته می شود و برای 
خری��د و تأمین مالی تجهی��زات خارجی از 
صندوق پروزه ها کمک گرفته ش��ده است. 
شریفی افزود: با انجام سرمایه گذاری های 
الزم، نی��روگاه گازی قابلی��ت تبدی��ل ب��ه 
نیروگاه های سیکل ترکیبی را دارند و فایده 
این کار در این است که راندمان و ظرفیت 
نیروگاه ها به صورت فوق العاده ای افزایش 
و آالینده ه��ا کاهش می باید. وی ادامه داد: 
در کل ب��ه لحاظ فنی تبدی��ل نیروگاه های 
گازی به س��یکل ترکیبی برای کشور بسیار 
اهمیت دارد و این اقدام نیاز به تأمین مالی 
دارد که استفاده از ظرفیت صندوق پروژه ها 
می تواند کم��ک بزرگی در این زمینه بکند. 
شریفی در پایان س��خنان خود در رابطه با 
موفقیت صندوق پروژه گفت: ما نمونه های 
موفق��ی از تأمی��ن مال��ی پروژه هایی چون 
نیروگاه پرند را داش��تیم و الزم است سایر 
پروژه ها هم با این ش��یوه های تأمین مالی، 

تبدیل به سیکل ترکیبی شوند.
صندوق پروژه در پروژه  های زیرساختی و 

کالن قابل استفاده است
مدیرعام��ل بورس ان��رژی هم گفت: 
صندوق پروژه ها در پروژه های زیرس��اختی 
و کالن مختلف��ی از قبی��ل طرح های نفتی 
و گازی بلندم��دت قابل اس��تفاده اس��ت و 
بای��د در بلندم��دت در ج��ذب مناب��ع مالی 

تمامی حوزه ه��ای ان��رژی کش��ور ب��ه این 
صندوق ها اتکاء ش��ود. س��ید علی حسینی، 
مدی��ر عامل ب��ورس انرژی ای��ران ضمن 
ارائ��ه یک مطالعه در رابط��ه با تأمین مالی 
مردمی پروژه ه��ای کالن بخ��ش انرژی از 
طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه گفت: 
در حوزه مالی مرتبط با بازار سرمایه هم به 
لح��اظ دانش آن و هم به لحاظ منابع مالی 
مورد نیاز بای��د به ظرفیت های داخلی اتکاء 
داشته باشیم. حسینی با بیان اینکه سرمایه 
گ��ذاری در ح��وزه ان��رژی ب��رای افزایش 
ظرفیت ه��ای تولیدی بس��یار اهمیت دارد، 
گفت: برای این سرمایه گذاری نیاز به منابع 
مالی اس��ت که یکی از راهکارهای اساسی 
تأمین این منابع مورد نیاز استفاده از ظرفیت 
صندوق های س��رمایه گذاری پروژه است. 
حسینی گفت: ابتدا در سازمان بورس، ایده 
صندوق پروژه برای حل مشکالت حقوقی 
و مالی جمع آوری منابع مردمی مطرح ش��د 
تا این تأمین مالی ها در فضایی ش��فاف و با 
ریسک مدیریت ش��ده انجام شود. حسینی 
ادام��ه داد: بع��د از آن در بورس انرژی ایده 
صن��دوق پروژه ه��ا ش��کل گرف��ت که در 
طی 4 س��ال عملیاتی ش��د و اکنون منابع 
در ای��ن صندوق ها بر اس��اس ی��ک فرآینِد 
متناسب با پیش��رفت پروژه تخصیص داده 
می شود. حسینی گفت: صندوق پروژه ها در 
پروژه های زیرس��اختی و کالن مختلفی از 

قبیل طرح های نفتی و گازی بلندمدت قابل 
استفاده اس��ت و باید در بلندمدت در جذب 
منابع مالی تمامی حوزه های انرژی کشور به 

این صندوق ها اتکاء شود.
بورس نفت نمودی از مشارکت بخش 

خصوصی در اقتصاد است
در پای��ان نشس��ت بختی��ار، عض��و 
ش��ورای  مجل��س  ان��رژی  کمیس��یون 
اس��المی هم گفت: در حوزه بخش انرژی 
در دنی��ا به لح��اظ تولی��د و ظرفیت ها جز 
رتبه های برتر هس��تیم و این امکان وجود 
دارد ک��ه با اتکاء ب��ه س��رمایه ها و منابع 
مال��ی داخل��ی پروژه های ح��وزه انرژی را 
فع��ال س��اخت. بختی��ار گف��ت: در حوزه 
انرژی نتوانس��ته ایم س��رمایه های مردم را 
برای توس��عه فعالیت ها دخی��ل کنیم و به 
س��مت تولید هدایت کنیم بلکه سرمایه ها 
ب��ه بازارهای م��وازی س��که و ارز جاری 
شده اس��ت و در نتیجه بالی جان اقتصاد 
کشور شده اس��ت. این نماینده مجلس به 
عنوان س��خن پایانی این نشس��ت با بیان 
اینکه مجلس هم به دنبال طرح استفاده از 
سرمایه های مردمی در بخش پاالیشگاه ها 
و پتروپاالیش��گاه است، گفت: بورس نفت 
یک��ی از نموده��ای مش��ارکت مردمی در 
اقتصاد است که موفقیت آن تحول بزرگی 

در حوزه انرژی کشور خواهد.

کاهش یارانه ها؛
 ثمره اجرای توافق پاریس

رسول دیانت
کارشناس حوزه انرژی

ایران در حالی متعهد به اجرای توافق پاریس شده که عمال 
توان مالی اجرایی کردن آن را ندارد و بخشی از هزینه اجرای آن 
از محل یارانه ها و ایجاد فشار بر قشرآسیب پذیر باید تامین شود.

چال��ش تضاد مناف��ع ملی با برخ��ی توافق��ات بین المللی 
موضوعی مختص ایران نیس��ت، بلکه بس��یاری از کش��ورها در 
توافق��ات متع��دد با این چالش روبرو ش��ده اند. به عن��وان نمونه 
می ت��وان به چالش روس��یه با پیوس��تن به تواف��ق تغییر اقلیم 
پاریس اش��اره کرد. دولت روس��یه با ادعای ض��رر اقتصادی در 
بلندمدت به دلیل اجرای تواف��ق پاریس هنوز به این توافق نامه 
نپیوسته است. ترکیه و عراق نیز وضعیت مشابهی دارند. در حال 
حاضر ایران نیز با این مس��اله مواجه اس��ت چ��را که در صورت 
پیوس��تن با این توافق، با چالش هایی چون کند ش��دن توس��عه 
اقتصادی و تحمیل هزینه های س��نگین روبرو اس��ت. بامطالعه 
سند تعهدات ملی )NDC( ایران می توان دریافت که هزینه های 
اج��رای این توافق نام��ه از جیب مردم تأمین خواهد ش��د.توافق 
پاریس که در اجالس بیس��ت و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم 
س��ازمان ملل متحد )UNFCCC( مورد تائید اولیه کش��ورهای 
ش��رکت کننده ق��رار گرفت، معتقد به افزای��ش دمای کره زمین 
به دلیل افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای انسان ساخت است. 
از همی��ن رو هدف خود را کاهش انتش��ار ای��ن گازها قرار داده 
اس��ت. بازه زمانی اولی��ن دوره اجرایی این توافق نامه از س��ال 
۲0۲0 تا ۲0۳0 میالدی تعیین ش��ده اس��ت. این در حالی است 
که بسیاری از دانشمندان فعالیت های خورشیدی را عامل اصلی 
افزایش دمای زمین می دانند. این دانش��مندان معتقد هستند که 
س��هم گازهای گلخانه ای انسان س��اخت در ج��و زمین تنها 0.۲ 
درصد اس��ت. با این حال بر اس��اس مبانی علمی توافق پاریس، 
گازهای گلخانه ای انسان س��اخت عامل اصل��ی گرمایش زمین 
ش��ناخته می ش��وند. بااین وجود، توافق پاریس با مبنا قرار دادن 
نقش انس��ان در تولید گازهای گلخانه ای، کش��ورهای عضو را 
موظف به کاهش میزان انتش��ار گازهای گلخانه ای کرده است. 
ایران نیز به عنوان یکی از اعضای کنوانس��یون تغییرات اقلیم با 
تائید اولیه توافق پاریس، تعهدات خود را در قالب س��ند تعهدات 
ملی )NDC( تنظیم نموده اس��ت. مطابق این سند که البته هنوز 
به مجلس شورای اسالمی برای تصویب ارائه نشده است، هزینه 
اجرای تعهدات ایران ۵۲.۵ میلیارد دالر است؛ که در بازه اجرایی 
تعیین ش��ده باید تأمین ش��ود. تامین نش��دن این میزان هزینه، 
موج��ب کاهش ش��دید تولید در بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
کش��ور خواهد شد. مس��ئله مهم دیگر، تأمین منابع مالی است. 
برخی کش��ورها مانند پاکستان، ونزوئال و افغانستان و. ..، تالش 
کرده ان��د هزینه های اجرای تعهدات خود را از طریق کمک های 

بین المللی تأمین کنند.
بار سنگین هزینه اجرای تعهدات بر دوش مردم

عملک��رد کش��ورهای ف��وق در تأمین هزینه ه��ای اجرای 
تعهدات در حالی اس��ت که مطابق س��ند تعهدات ایران، تأمین 
هزینه های اجرای تعهدات از منابع داخلی تأمین خواهد شد. این 

منابع عبارت اند از:
۱-حذف یارانه های انرژی و هزینه کرد در اجرای تعهدات

۲-صندوق ملی محیط زیست
۳-سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی

موارد فوق، منابع تأمین مال��ی هزینه های اجرای تعهدات 
ایران در توافق پاریس هس��تند که در بازه ۱0 ساله باید هرسال 

به میزان ۵.۲ میلیارد دالر هزینه شود.
تامین مالی اجرای توافق پاریس از کجاست؟

ح��ذف یارانه های انرژی به منظور اجرای تعهدات ایران در 
توافق پاریس موجب افزایش فش��ار بر قشر آسیب پذیر می شود، 
یارانه ه��ای انرژی به ص��ورت مس��تقیم با هزینه ه��ای زندگی 
م��ردم در ارتباط اس��ت؛ چراک��ه یارانه های انرژی اعمال ش��ده 
فعلی پاس��خگوی تأمین چنین هزینه هایی نیس��ت و باید قیمت 
حامل های ان��رژی افزایش یاب��د. مطابق سیاس��ت گذاری های 
داخلی این افزایش ن��رخ تعرفه حامل های انرژی باید به صورت 
پلکانی و در مورد مش��ترکان پرمصرف صورت بگیرد تا اقش��ار 
آس��یب پذیر تحت فش��ار قرار نگیرن��د؛ بنابرای��ن افزایش قیمت 
حامل های انرژی به معنای افزایش فش��ار بر قش��ر آسیب پذیر 
جامعه اس��ت، به همین جه��ت منبع قابل اتکای��ی برای تأمین 
هزینه نیس��ت. در مورد بخش خصوصی نیز باید گفت که حوزه 
صرف��ه جویی انرژی کش��ور به دلی��ل نداش��تن جذابیت کافی 
نمی تواند بخش خصوصی داخلی را برای س��رمایه گذاری جذب 
نماید. ب��رای نمونه در مورد حوزه تولید برق به دلیل بدهی زیاد 
نیروگاه ها و نیز هزینه های ب��االی تولید برق، بخش خصوصی 
حاضر به سرمایه گذاری نیس��ت. انتظار حضور بخش خصوصی 
خارجی نیز به دلیل تحریم های اقتصادی، دور از واقعیت به نظر 
می رسد. بررسی ها نشان می دهد که صندوق ملی محیط زیست 
ه��م از توان مالی الزم برای تأمین هزینه های موردنظر برخورد 
دارد نیس��ت. چراکه برای نمونه س��هم محیط زیس��ت در بودجه 
س��ال ۱۳۹۷ فقط 0.0۹۹ درصد بوده اس��ت. به دلی��ل الزام آور 
بودن اجرای س��ند تعهدات مل��ی )NDC( مطابق بند ۲ ماده 4، 
اجرا نش��دن آن ها می تواند عواقب��ی مانند تحریم های اقتصادی 
برای کشور داش��ته باشد )بند 4 ماده ۱۶(، بنابراین باید تعهدات 
کش��ور، هزینه های اجرای تعه��دات و منابع تأمین این هزینه ها 
به دقت بررسی شود تا کشور دچار چالش های اقتصادی در حوزه 
بین المللی نش��ود. در این راستا بهترین پیش��نهاد، ارائه تعهدات 
کیفی در موافقتنامه پاریس به مانند کش��ورهای نفتی همس��ایه 
اس��ت. ارائه تعهداتی اینچنینی موجب جلوگیری از ایجاد چالش 
جدید برای کشور در س��ال های آینده خواهد شد، موضوعی که 

کمتر مورد توجه تصمیم گیران قرار گرفته است.

برنامه های فاوای شرکت ملی نفت در سال 98 تشريح شد
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات ش�رکت 
ملی نفت ایران ضمن تشریح برنامه های پیش روی این 
مدیری�ت در س�ال ۹۸ از طراحی، توس�عه و پش�تیبانی 
بی�ش از ۸۵ س�امانه فعال در حوزه فاوای ش�رکت ملی 

نفت ایران خبر داد.
قاس��معلی بازآیی روز دوش��نبه، ۲۹ بهمن ماه در 
نشس��ت تخصص��ی فناوری های نوی��ن اطالعاتی و 
ارتباطی شرکت ملی نفت ایران گفت: ایجاد بسترهای 
مناس��ب و مطلوب فاوا برای دستیابی به صنعت نفت 
پیش��رفته، ارتقای دانش با محوریت س��رمایه فکری، 
برنامه ریزی و هوشمندس��ازی فرآیندهای کسب وکار 
الکترونی��ک صنعت نفت، اس��تقرار فراگیر و یکپارچه 
کاربردها و خدمات فاوا در صنعت نفت، ارتقای کارایی 
و اثربخش��ی ارکان مدیریتی و اجرای��ی از طریق فاوا 
در صنعت نف��ت و. .. از جمله اهداف کلیدی مدیریت 
فناوری اطالعات و ارتباطات ش��رکت ملی نفت ایران 
اس��ت. وی در ادامه به وضع س��رمایه انسانی فعال در 
مدیریت فاوای ش��رکت ملی نفت ایران اش��اره کرد و 
اف��زود: طبق برآوردهای انجام ش��ده در س��ال جاری 
۱۳4. ۵۶ درص��د از نیروها به صورت رس��می، ۱۳.۵ 
درصد مدت معین، ۶۶.۲۷ درصد مدت موقت و ۲۸.۱۲ 
درصد از نیروها به صورت پیمانکاری مش��غول فعالیت 
هس��تند که نسبت به دو سال گذش��ته با کاهش نیرو 

روبه رو بوده ایم.
وجود ۸۵ سامانه فعال در فاوای شرکت ملی نفت 

ایران
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات ش��رکت ملی 
نف��ت ایران در ادامه به طراحی، توس��عه و پش��تیبانی 
بیش از ۸۵ س��امانه فعال در حوزه فاوای شرکت ملی 
نف��ت ایران خب��ر داد و تصریح ک��رد: ۹۳ درصد این 
سامانه ها از س��وی کارشناسان داخلی طراحی و هفت 
درصد نیز برون س��پاری شده است. بازآیی در ادامه به 
سامانه های فعال در شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد 
و افزود: سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت یکی 

از س��امانه های کلی��دی مدیریت فاوای ش��رکت ملی 
نفت اس��ت که ۲00 هزار نفر ش��اغل و بازنشس��ته را 
ش��امل می ش��ود. مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��رکت مل��ی نفت ایران اظه��ار کرد: س��امانه جامع 
مالی نیز از نمونه س��امانه های پشتیبانی شده از سوی 
مدیریت فاوای نفت اس��ت که این س��امانه ۱۹0 هزار 
نفر شاغل و بازنشسته را زیر پوشش دارد. وی با اشاره 
به س��امانه جامع ت��دارکات کاالی صنعت نفت گفت: 
این سامانه به چهار شرکت اصلی وزارت نفت خدمات 
ارائ��ه می دهد که بیش از ۳۶0 مورد انبارهای اصلی و 
نی��ز ۲۷0 مورد انبارهای فرعی صنعت نفت از س��وی 
این س��امانه رصد می ش��ود. مدیر فناوری اطالعات و 
ارتباطات شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: سامانه 
یکنواخ��ت ت��دارکات کاال یکی دیگر از س��امانه های 
فع��ال در حوزه فاوای ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت 
ک��ه از جمله اهداف این س��امانه یک ک��د برای یک 
کاال، حمایت از ساخت داخل، تقویت خرید استاندارد، 
موجودی اقتصادی انبارها و نازل ترین قیمت ها اس��ت 
که نتیجه این س��امانه خرید عمده مناسب و به صرفه 
بدون نیاز به اس��تعالم های مک��رر به جای خریدهای 
پراکنده و متفرقه اس��ت. بازآیی ایجاد شناسنامه برای 
همه کاالها در س��طح صنعت نفت، یکسان س��ازی و 
یکپارچگ��ی کد کاال در س��طح صنعت نفت، همگونی 
کدهای صنع��ت نفت با ایران کد و ام��کان برقراری 
ارتباط دوس��ویه با تامین کنن��دگان تجهیزات صنعت 
نف��ت را از جمل��ه اه��داف س��امانه یکپارچه س��ازی 
طبقه بن��دی کاالی صنعت نفت ب��ا ایران کد یاد کرد. 
وی در ادامه به س��امانه اطالعات باالدس��تی شرکت 
ملی نفت ایران اش��اره کرد و گف��ت: از جمله اهداف 
این س��امانه تحلیل، طراحی، پیاده س��ازی، آزمایش و 
تحویل نسخه جدید س��امانه اطالعات باالدستی )فاز 
۳(، انتقال اطالعات از نس��خه پیشین به نسخه جدید، 
تغذی��ه اطالعات به ص��ورت روزآمد از مب��ادی تولید 
اطالعات در خشکی و دریا و تهیه سخت افزار سرورها 

و ایستگاه های کاری اس��ت. مدیر فاوای شرکت ملی 
نفت ایران ادامه داد: س��امانه جام��ع امور بین الملل از 
دیگر س��امانه  مهم فاوای نفت اس��ت که این سامانه 
از سوی کارشناسان ش��رکت ملی نفت ایران طراحی 
و پش��تیبانی می ش��ود. بازآیی از سامانه آرشیو مالی به 
منظور عمل به دس��تور مدیرعامل ش��رکت ملی نفت 
ایران یاد کرد و افزود: با طراحی این سامانه در مصرف 

۲00 تن کاغذ صرفه جویی خواهد شد.
تالش برای به صفر رساندن چاپ کاغذ

وی ادامه داد: همچنین س��عی ما بر این اس��ت 
تا چاپ کاغذ را به صفر برس��انیم و این اقدام س��بب 
صرفه جوی��ی ۵00 میلی��ون تومانی خواهد ش��د. این 
مقام مس��ئول تصریح کرد: سامانه بودجه تلفیقی یکی 
دیگر از س��امانه های زیر پوشش مدیریت فاوای نفت 
اس��ت که از مرداد ماه امس��ال و به منظور جایگزینی 
با سیس��تم جاری بودجه که در اختی��ار پیمانکار بوده 
و انعطاف پذی��ری محدودی داش��ته اس��ت، طراحی و 
پیاده سازی شد. وی ادامه داد: از جمله فوائد این سامانه 
حذف هزینه توس��عه س��امانه از س��وی پیمانکار، رفع 
محدودیت های سامانه پیشین و افزایش انعطاف پذیری 
س��امانه جدید و حفظ امنیت ارق��ام و داده های بودجه 
اس��ت. وی به دیگر اقدام های مهم فاوای نفت اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون پروژه ارتقای بستر نرم افزاری با 
محوریت سامانه حقوق، دستمزد و منابع انسانی نفت، 
اصالح تاریخ س��امانه های آنالین، برنامه راهبردی و 
معماری سازمانی فاوای نفت، بسط و توسعه یکپارچه 
زیرساخت ارتباطی سامانه اطالعات باالدستی صنعت 
نفت، اتوماس��یون صنعتی )دیس��پچینگ و. ..( شرکت 
ملی نف��ت ایران، گواهی الکترونیک��ی، ارتقای امنیت 
و استقرار سیس��تم مدیریت امنیت اطالعات و توسعه 
خدمات دولت الکترونیک��ی از مهم ترین فعالیت هایی 
اس��ت که در مدیریت فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
شرکت ملی نفت ایران دنبال می شود. بازآیی در ادامه 
به برخی چالش های پیش روی مدیریت فاوای شرکت 

مل��ی نفت ایران اش��اره کرد و افزود: نی��از به تقویت 
جای��گاه فاوا در س��ازمان، هماهنگی و همسوس��ازی 
ذی نفع��ان خ��ارج از مدیریت فاوا در اج��رای طرح ها، 
نزدیکی بازنشس��تگی برخی مسئوالن و نیاز به انتقال 
دانش و جانش��ین پروری، تعامل ب��ا بخش خصوصی، 
افزایش تطبیق با فناوری ه��ای نوین در حوزه فاوا به 
خصوص تهدیدهای س��ایبری، محدودیت منابع مالی 
در انجام پروژه های حیاتی و آموزش مستمر به ویژه در 
همه حوزه های فاوا از جمله چالش های مطرح در این 
حوزه اس��ت. وی همچنین به برنامه های مورد بررسی 
س��ال ۹۸ پرداخت و تصریح کرد: ارتقای سامانه های 
جامع و س��طوح دسترس��ی کاربران براس��اس چالش 
۱400، ت��داوم پروژه های تکلیف��ی دولت الکترونیک، 
ارتقای س��امانه های معماری یکپارچه داده باالدستی، 
امن سازی بس��تر طراحی و توس��عه و هوش تجاری، 
امن س��ازی بس��تر زیرس��اخت، ارتقای مرک��ز داده با 
رویکردهای نوین و مرکز تداوم سرویس های حیاتی و 

مراکز داده پشتیبان است.

بحث مردمی سازی و 
درونزایی که یکی از 

توصیه های اصلی سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی است در 
صندوق پروژه ها مصداق پیدا 

می کند

صندوق پروژه ها در پروژه های 

زیرساختی و کالن مختلفی از قبیل 

طرح های نفتی و گازی بلندمدت قابل 

استفاده است و باید در بلندمدت در 

جذب منابع مالی تمامی حوزه های 

انرژی کشور به این صندوق ها اتکاء 

شود

تحلیل
گفتمان

گفتمان
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گاز6
رئیس جمهوری:

ایران از نظر گازرسانی بهترین شرایط را دارد
ایران  رئیس جمه�وری گف�ت: 
از نظر گازرس�انی بهترین شرایط را دارد، دو 
اس�تان سیستان و بلوچس�تان و هرمزگان در 
زمینه گازرس�انی نیاز به کار ویژه دارند که تا 
پایان این دولت به شهرستان های این منطقه 

نیز گاز خواهیم رساند.
به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از 
پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
 دکت��ر حس��ن روحانی ک��ه روز یکش��نبه، 
۲۸ بهمن ماه به استان هرمزگان سفر کرده 
است در اجتماع مردم بندرلنگه گفت: یکی 

از نیازمندی ه��ای مردم اس��تان هرمزگان 
لوله کش��ی گاز و توس��عه صنعت است، این 
موضوع را به عنوان ه��دف در تصمیم های 
خ��ود برای اس��تان دنب��ال می کنی��م. وی 
با بی��ان اینک��ه ۵۵0 میلیارد توم��ان برای 
توس��عه غرب اس��تان هرم��زگان افزون بر 
اعتب��ارات پیش��ین اختصاص یافته اس��ت، 
افزود: توس��عه بندر مه��م و قدیمی لنگه از 
اهداف و موضوع هایی است که آن را دنبال 
می کنیم و تا پای��ان دولت به نتیجه خواهد 
رسید. رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از 

اهداف مهم ما در کش��ور باال بردن تولید و 
اشتغال و ارتقای اخالق است، تصریح کرد: 
بدون ش��ک با همکاری، هماهنگی و اتحاد 
و حض��ور م��ردم، همه کار می ت��وان انجام 
داد و ه��ر موقع مل��ت و دولت با هم بودند، 
موفق ش��دیم. روحانی اس��تان هرمزگان را 
استانی مهم و راهبردی برای کشور دانست 
که بیش از ۹00 کیلومتر مرزهای س��احلی 
بوده و دارای ۱4 جزیره بس��یار مهم اس��ت 
و جایگاه راهب��ردی همچون تنگه هرمز را 

در خود دارد.

با همکاری روابط عمومی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد انجام شد؛

برگزاری نمایشگاه عکس »یادمان شهدای 
مرزبانی« در نگارخانه کمال الملک

با همکاری روابط عمومی ش�رکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
نمایش�گاه عکسی با عنوان »یادمان ش�هدای مرزبانی« در خطه مرزی 
س�رخس، در مح�ل نگارخانه کمال الملک ش�هرک گاز ش�هید مهاجر 

برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد، در این نمایشگاه که با هدف به تصویر کشیدن 
اقتدار نیروهای مرزبانی کش��ور در خطه مرزی ایران و ترکمنس��تان 
و تالش ش��بانه روزی مرزداران در حراس��ت از کیان نظام جمهوری 
اس��المی برگزار ش��د تعداد ۱۹ عک��س از آثار آقای عل��ی خزایی از 
عکاس��ان مرزبانی به نمایش در آمد. ای��ن هنرمند در این خصوص 
گف��ت: با توجه ب��ه اینکه مرزها تعین کننده ح��دود، قلمرو حاکمیت 
و مالکیت یک دولت یا نظام سیاس��ی هس��تند بنابراین نقاط مرزی 
کشورها و دولت ها را از یکدیگر متمایز می سازند. خزایی اضافه کرد: 
حفاظت از مرزها و نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف 
ش��ده نیز شاخصی از حاکمیت ملی است و نقاط مرزی تأثیر بسزایی 
نی��ز در ت��وان اقتصادی کش��ورهای مختلف با یکدیگ��ر دارند. وی 
تصریح کرد: امن یا ناامن بودن مرز تأثیر مستقیم بر شمار و کیفیت 
مب��ادالت تجاری کش��ورها دارد و این نمایش��گاه ب��ا هدف نمایش 
گوش��ه ای از تالش های شبانه روزی افسران، کادر نظامی و سربازان 
نیروهای مس��لح مرزبانی در نقطه صفر مرزی جمهوری اس��المی با 
کشور ترکمنس��تان در شهرستان سرخس برگزار ش��د. خزایی بیان 
داشت: مرزبانی جمهوری اسالمی ایران در حفاظت از مرزهای کشور 
ش��هدای زیادی را تقدیم انقالب کرده اس��ت که یکی از این شهدا، 
س��رباز ش��هید خدادادی از شهرستان س��رخس در ششم اردیبهشت 
ماه س��ال ۱۳۹۶ در درگیری با گروهک تروریس��تی در هنگ مرزی 

میرجاوه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تک خبر

نمايشگاه خودکفايی و توانمندسازی شرکت انتقال گاز ايران
دائمی خودکفای�ی  نمایش�گاه  نخس�تین 
و توانمندس�ازی ش�رکت انتق�ال گاز ای�ران در س�ال 
حمای�ت از کاالی ایرانی در منطقه ۲ عملیات انتقال گاز 

)اصفهان( افتتاح شد.
ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملی 
گاز ایران، س��عید توکلی، مدیرعامل ش��رکت انتقال 
گاز ایران در بازدید از نمایش��گاه و اقالم خودکفایی 
در بخش ه��ای ابزاردقیق، مکانی��ک، برق، تعمیرات 
خطوط لوله و نرم افزارهای تولیدی، این نمایشگاه را 
تبلور اندیشه های یک سیستم پویا و توانمند دانست و 
اظهار کرد: در ش��رایط کنونی، تأمین اقالم پرمصرف 
تجهیزات یکی از اولویت های صنعت انتقال گاز است 
که افزون بر صرفه جویی ارزی، اشتغال زایی فراوانی 
نیز به همراه دارد. وی افزود: در ادامه این روند، قرار 
است در مناطق ۳، 4، ۵ و ۸ انتقال گاز در زمان بندی 
مشخص شده، اقالم ساخت داخل در قالب نمایشگاه 

دائمی خودکفایی گردآوری و ضمن تهیه شناس��نامه 
فنی اقالم به منظور اس��تفاده همه مناطق عملیاتی، 

در پورتال شرکت انتقال گاز ایران نیز قرار داده شود. 
توکل��ی، منطق��ه ۲ عملیات انتقال گاز را س��رآمد در 

ابت��کارات و ابداعات دانس��ت و تصری��ح کرد: اقالم 
حس��اس ابزار دقیق، قطعات داغ توربین و تجهیزات 
دوار ساخته شده در این منطقه مورد توجه قرار گرفته 

که حاصل استانداردسازی و اشتراک دانش است.
نمایشگاه خودکفایی انتقال گاز، پشتوانه صنعت گاز 

کشور است
مجتبی گلستانه، مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال 
گاز ایران در آیین افتتاح نمایش��گاه دائمی خودکفایی 
و توانمندس��ازی ش��رکت انتق��ال گاز ای��ران گفت: 
تجمیع اقالم س��اخت داخل، نمایش��ی از توانمندی 
و گنجین��ه ای ب��ا ارزش ب��رای آیندگان اس��ت. وی 
اف��زود: تجهیزات موجود در این نمایش��گاه افزون بر 
رقابت، ایده های جدیدی نیز در استان و شرکت های 
دانش بنیان شکل خواهد داد و سبب می شود صنعت 
عظیم گاز کشور همواره پشتوانه فکری و سرمایه ای 

خوبی داشته باشد.
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7 پتروشیمی

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مذاکره دو طرف دارد؛ اروپایی ها و آسیایی ها هم تالش کنند

اخبارپتروشیمی

ب�ا  مذاک�ره  در  »همیش�ه 
ش�رکت های آس�یایی و اروپای�ی می گوی�م 
ک�ه ب�ا توج�ه ب�ه عالقه من�دی ش�ما ب�رای 
س�رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران، 
ش�ما ه�م ب�رای این حض�ور ت�الش کنید و 
همیش�ه منتظ�ر ارائ�ه راه�کار از س�وی ما 
)ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی( نباش�ید، 
زیرا مذاکرات دو طرف دارد.« این را حس�ین 
علیمراد، مدیر س�رمایه گذاری ش�رکت ملی 

صنایع پتروشیمی می گوید.
خ�روج  از  هم�ه  ک�ه  روزهای�ی  در 
س�رمایه گذاران خارجی از کش�ور می گویند، 
س�راغ مدی�ر س�رمایه گذاری ش�رکت ملی 
مالص�درا  خیاب�ان  پتروش�یمی در  صنای�ع 
می رویم تا از س�رمایه گذاری در این صنعت 
در ای�ن وضع گرگ و میش بگوید. با آرامش 
خ�ود این حس را انتق�ال می دهد که روند رو 
به رش�د توسعه صنعت پتروشیمی ادامه دارد 
و در دول�ت یازدهم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و 
۱۰ میلیارد دالر در این صنعت سرمایه گذاری 
ش�ده اس�ت.  او در این گفت وگ�و از صفر تا 
صد سرمایه گذاری در یک طرح پتروشیمی را 
توضی�ح می دهد و وقت�ی از او درب�اره جذب 
س�رمایه  در صنع�ت پتروش�یمی در ش�رایط 
»صنع�ت  می گوی�د:  می پرس�م،  کنون�ی 
پتروش�یمی تنها صنعتی است که اطمینان در 
ارزآوری و بازگشت سرمایه در آن وجود دارد، 
این موضوعی اس�ت که همه سرمایه گذاران 
صنع�ت پتروش�یمی، بانک ه�ا، مس�ئوالن و 

کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند.«
وق�ت بگذاری�د و گفت وگ�وی ش�انا با 
مدی�ر س�رمایه گذاری ش�رکت مل�ی صنایع 

پتروشیمی را در ادامه بخوانید:
صنع�ت ��� در  س�رمایه گذاری  رون�د 

پتروش�یمی چگونه اس�ت و شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی چه نقشی دارد؟

اصوال توس��عه صنعت پتروش��یمی در 
کش��ور براس��اس دو عامل اصلی خوراک 
موجود و نیاز بازارهای داخلی و جهانی انجام 
می ش��ود. از طرف دیگر، ایران ۱۳ همسایه 
دارد که هر کدام از این کش��ورها به عنوان 
یک ظرفی��ت برای ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی در نظر گرفته می ش��ود. اگر ما 
نیازمان را نیاز کش��ور بدانیم، باید برای ۸0 
میلیون نفر تولید محصول داش��ته باش��یم، 
اما با افزودن ۱۳ کش��ور همس��ایه به این 
میزان نفرات، باید ب��رای 400 میلیون نفر 
تولید داشته باش��یم. حال این 400 میلیون 
نف��ر را در کنار کش��ورهای دیگر متقاضی 
خرید مواد پتروش��یمی و پلیم��ری ایران در 
خاور دور که هم اکنون مش��تریان اصلی ما 
هستند، در نظر بگیرید.همه این موارد منتج 
به یک برنامه ریزی می ش��ود و در کنار این 
برنامه ریزی نکته بسیار مهمی که وجود دارد، 
آمایش سرزمین ایران است که کدام مناطق 
مستعد اجرای طرح های پتروشیمی هستند. 
به منظ��ور تأمین نیاز ب��ازار داخل، صنعت 
پتروشیمی در مناطق مرکزی کشور توسعه 
خواهد یافت و برای مناطقی که دسترس��ی 
به آب ه��ای آزاد بین المللی دارند، نگاه مان 
صادرات محور ش��ده و قطب های توسعه ای 
صنعت پتروشیمی شکل می گیرند. این کل 
برنامه ریزی صنعت پتروشیمی است.پس از 
نیازهای سرمایه گذاری  برنامه ریزی،  انجام 
اس��تخراج می ش��ود. م��ا براس��اس ای��ن 
س��رمایه گذاران  س��رمایه گذاری،  نیازهای 
متقاض��ی را به س��مت ای��ن فرصت های 
س��رمایه گذاری هدایت می کنی��م، یا اینکه 
اگ��ر خود س��رمایه گذار تمایلی ب��ه اجرای 
طرحی برای سرمایه گذاری داشته باشد، او 
را ب��ه صورتی هدایت می کنیم که با برنامه 
راهبردی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی منطبق شود.
صنع�ت ��� در  س�رمایه گذاری  اولوی�ت 

پتروش�یمی با س�رمایه گذاران داخلی اس�ت یا 
خارجی؟

این پرسش بسیاری از سرمایه گذاران 
داخلی اس��ت که از من می پرسند. اولویت 
کش��ور، س��رمایه گذاری خارجی در کشور 
است تا کمترین میزان درگیری منابع داخل 
کش��ور در اجرای طرح صورت گیرد. نکته 
بع��دی هم که من خیلی به آن اعتقاد دارم، 

پدافند غیرعاملی اس��ت که سرمایه گذاری 
خارجی برای کش��ور به همراه دارد. اگر در 
یک منطقه س��رمایه گذاری خارجی انجام 
ش��ود، به طور خ��ودکار پدافن��د غیرعامل 
منطقه هم محقق می ش��ود. به دلیل اینکه 
س��رمایه گذار خارج��ی در آن منطقه وجود 
دارد پ��س احتمال تهدید در منطقه کاهش 
می یاب��د. من نمی گویم که صفر می ش��ود، 
بلکه ورود سرمایه خارجی به کشور، میزان 
تهدی��د را کاه��ش می دهد. پ��س قاعدتا 
نگاهی ک��ه دولت، وزارت نفت و ش��رکت 
ملی صنایع پتروش��یمی به س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی، یا مشارکت اجرای طرح ها 
دارد با نگاه به سرمایه گذاران داخل مقداری 

متفاوت است.
NPC چه راهکارهای تش�ویقی برای جذب ���

سرمایه گذاران خارجی دارد؟
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی دست 
ط��رح  انتخ��اب  در  را  س��رمایه گذاران 
پتروش��یمی باز می گ��ذارد ت��ا ب��ا توجه به 
خوراک ه��ای موج��ود و نی��از بازاره��ای 
جهانی، طرح ش��ان را خود ارائه دهند. البته 
این امکان برای س��رمایه گذاران داخلی نیز 
وجود دارد،  اما دست س��رمایه گذار خارجی 
برای اجرای طرح ها بازتر است. نکته بعدی 
اینکه ممکن اس��ت ما این س��رمایه گذاران 
را ب��ه مناطقی هدای��ت کنیم ک��ه بتوانند 
از تخفیف ه��ای مصوب مجل��س و دولت 
برای آن مناطق خاص استفاده کنند. الزاما 
این به آن معنا نیس��ت ک��ه این تخفیف ها 
برای س��رمایه گذاران داخلی ما وجود ندارد، 
این تخفیف ها برای س��رمایه گذاران داخلی 
وجود دارد، اما س��رمایه گذاران داخلی شاید 
تمایلی نداش��ته باش��ند ک��ه در آن مناطق 
س��رمایه گذاری کنند، پس باید سرمایه گذار 
خارجی را به سمتی هدایت کنیم که بتوانیم 
برایشان امتیازات  بیش��تری در زمینه های 
زمین، تخفیف خوراک، امکانات زیرساختی 

به منظور اجرای طرح تأمین کنیم.
آی�ا س�رمایه گذاران داخل�ی توانای�ی مالی ���

اجرای طرح های پتروشیمی را دارند؟
نکته و مشکل اصلی در سرمایه گذاری 
صنع��ت پتروش��یمی همین اس��ت. صنعت 
پتروش��یمی، صنعت س��رمایه بری است و 
باید سرمایه بسیار زیادی هزینه کرد تا یک 
پلنت طراحی ش��ود، اما ای��ن پلنت، پلنتی 
سودآور است و این اطمینان وجود دارد که 
این صنعت، صنعت ارزآوری است. متأسفانه 
بخش خصوص��ی ما توانمندی الزم از نظر 
مالی و ارائه تضامین برای استفاده از منابع 
مالی داخلی را ندارد. طرح های پتروشیمی که 
هم اکنون پیش��رفت آنچنانی ندارند، دقیقا 
طرح هایی هس��تند ک��ه توانمن��دی مالی 
کاف��ی را ندارند و همه آنها منتظر هس��تند 
به نوعی دول��ت به آنها کمک کند. در بین 
طرح های پتروشیمی، طرح هایی هم داریم 
که توسط هلدینگ های مختلف در کشور، 
سرمایه گذاری شده و به دلیل دسترسی آنها 
به منابع داخلی خ��ود و ارائه تضامین الزم 
به بانک ها، به راحتی می توانند منابع بانکی 
را به س��مت خود س��وق دهند. پس زمانی 
که منابع بانکی به س��مت آنها هدایت شود 
دیگ��ر برای بخش خصوصی خرد چیزی از 
آن منابع داخلی باق��ی نمی ماند که بتوانند 
از آن اس��تفاده کنند و اگ��ر هم بماند چون 
تضامین الزم را ندارند پس دوباره نمی توانند 

از آن استفاده کنند.
دولت چه کمکی می تواند به سرمایه گذاران ���

خرد کند؟
کمک دول��ت قاعدتا بس��یار محدود 
اس��ت، زیرا دولت مخارج دیگری هم دارد 
که در اولویت قرار دارند. البته توسعه صنعت 
پتروش��یمی در اولویت های دولت است، اما 
بخش خصوصی که وارد این جرگه می شود، 
خودش باید آس��تین را ب��اال بزند و پیش از 
اینک��ه اعالم کند که م��ن متقاضی اجرای 
یک طرح هستم، باید فکر کند که آیا منابع 
و تضامین الزم برای سرمایه گذاری در طرح 
مورد نظر را دارد یا خیر.تعریف کمک دولت 
خیلی مهم است. دولت نمی تواند هیچگونه 
س��رمایه مس��تقیمی را وارد طرحی کند که 
بخش خصوصی داوطلب اجرای آن ش��ده 

است.
اج�رای یک طرح پتروش�یمی به چه میزان ���

سرمایه اولیه نیاز دارد؟
ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی از 
سرمایه گذاران می خواهد که توانایی تأمین 
حداقل ۲0 درصد س��رمایه مورد نیاز برای 
اجرای یک طرح پتروش��یمی را اثبات کنند. 
این به آن معنا نیس��ت ک��ه در یک پروژه 
مث��ال 400 میلیون یورویی م��ا انتظار ۸0 
میلیون یورو س��رمایه نق��د در بانک داریم، 
بلکه ممکن است سرمایه گذار دارایی خاص 
داش��ته باش��د و ما آن را به عنوان پشتوانه 
تأمین س��رمایه مورد نظ��ر قبول می کنیم. 
عمدت��ا برنامه ریزی س��رمایه گذاران برای 
تأمی��ن ۸0 درصد بقیه س��رمایه مورد نیاز 
از منابع خارجی ی��ا داخلی مانند بانک ها و 
صندوق توس��عه ملی است، اما باید دید آیا 
آنها در اولویت های این منابع برای استفاده 

از خطوط اعتباری قرار می گیرند یا نه.
ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی چه کمکی ���

می تواند به سرمایه گذاران در زمینه تأمین مالی 
طرح ها ارائه دهد؟

هم اکنون دو راهکار از سوی شرکت 
مل��ی صنایع پتروش��یمی برای تأمین مالی 
طرح ه��ا و کمک به س��رمایه گذاران دنبال 
می شود. ایده راهکار نخست از وزارت نفت 
آمده اس��ت، صادر کردن اوراق مش��ارکت 
ریالی و ارزی است. ما به دنبال سازوکاری 
هس��تیم که بتوانی��م تضمینی ب��ه منظور 
پش��توانه این مش��ارکت برای مردم ایجاد 

کنیم.
درب�اره راهکار نخس�ت چ�ه اولویتی برای ���

صدور این اوراق وجود دارد؟
وزارت نف��ت و ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی اولویت های خاصی برای اجرای 
طرح های صنعت پتروش��یمی دارند. از بین 
طرح هایی که مج��وز گرفته اند، تعدادی از 
محصوالت ش��ان اولویت راهبردی دارند و 
یک س��ری از آنها به دلیل پیشرفت باال و 
نزدیکی به زمان بهره برداری دارای اولویت 
هس��تند. من به عنوان دولت، مایل هستم 
که اگر می خواهم پشتوانه ای یا سازوکاری 
برای ص��دور اوراق مش��ارکت ایجاد کنم 
ب��رای طرحی که پیش��رفت باالتری دارد، 
ایجاد کنم تا هرچه س��ریع تر تکمیل شود 
و به بهره برداری برس��د. پ��س توانمندی 
س��رمایه گذار ب��ه اضافه اولوی��ت آن طرح 
برای ما مش��خص می کند که چه کسانی 
می توانند از این سازوکار برای صدور اوراق 

مشارکت استفاده کنند.
... و راهکار دوم؟���

راه��کار بع��دی ک��ه ش��رکت ملی 
صنایع پتروشیمی به دنبال آن است، ایجاد 
صن��دوق پ��روژه و صندوق های خصوصی 
سرمایه گذاری اس��ت. اجرای صندوق های 
خصوصی س��رمایه گذاری اگر در آینده ای 
نزدیک محقق ش��ود به عنوان یک موتور 
مح��رک ب��رای تأمی��ن مال��ی طرح های 
پتروش��یمی به منظ��ور تکمی��ل آنها عمل 
خواهد کرد. این صندوق با مش��ارکت خود 
هلدینگ هایی که صادرات انجام می دهند، 
ایجاد خواهد ش��د. در این راس��تا با یکی از 
بانک های کشور در حال همکاری هستیم 
که امیدواریم هرچه س��ریع تر سازوکار آن 
نهایی شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
دولت اجرای این طرح را کمک و سرپرستی 
می کنند تا توزیع منابع به صورت یکس��ان 

و به طرح های اولوی��ت دار اختصاص یابد. 
صندوق خصوصی سرمایه گذاری، آورده ای 
مثال از ارز حاص��ل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی خواهد داش��ت که بخشی از ارز 
حاص��ل از این صادرات با نظارت ش��رکت 
مل��ی صنایع پتروش��یمی به ای��ن صندوق 
واریز می ش��ود. برای اجرای پروژه ای، پس 
از اعالم درخواس��ت ها و بررس��ی آنها، این 
صندوق خودش به عنوان یک بانک عمل 
خواه��د کرد و اعتبار الزم را در اختیار طرح 
قرار می دهد. طرح های مختلفی از س��وی 
این صندوق اجرا خواهد شد که الزاما ممکن 
اس��ت از طرح های ایجادکنندگان صندوق 
نباشد، زیرا ماهیت این صندوق، ایجاد سود 
برای کس��انی اس��ت که صندوق را ایجاد 
کرده اند.همچنین ب��ا ایجاد صندوق پروژه، 
یک پروژه خاص تنها می تواند از منابع این 

صندوق استفاده کند.
منابع صندوق پروژه چگونه تأمین می شود؟���

ب��ا ایجاد صن��دوق پ��روژه و انتخاب 
اج��رای  اوراق  مج��ری ط��رح،  ش��رکت 
اختصاصی این پروژه برای مشارکت مردم 
منتشر می شود. به دنبال راهکاری هستیم 
ک��ه با واگذاری هر واح��د از این پروژه، در 
پای��ان تکمیل ط��رح، واگذاری س��هام آن 
پ��روژه نیز با اولویت کس��انی که از ابتدای 

طرح مشارکت داشته اند، صورت گیرد.
محص�والت ��� صادرکنن�دگان  مش�ارکت 

پتروش�یمی در ایج�اد ای�ن صن�دوق اختیاری 
است؟

راه های زیادی درحال بررس��ی است. 
هنوز سازوکار تش��کیل صندوق خصوصی 

سرمایه گذاری نهایی نشده است.
یعنی ممکن است اجباری شود؟���

ممکن است این اتفاق هم بیفتد. این 
طرح هنوز نپخته اس��ت. بررسی های اولیه 

طرح انجام شده است.
به نظر شما شرکت ها و هلدینگ ها استقبال ���

می کنند؟
در شرایط کنونی یکی از راهکارهای 
تکیه به منابع داخلی همین راه اس��ت. این 
ط��رح نم��ادی از اجرای اقتص��اد مقاومتی 
اس��ت. هم اکنون تأمین مالی از شرکت ها، 
موسس��ات و بانک ه��ای خارجی یا ممکن 
نیس��ت، یا اگر هم ممکن باشد، هزینه های 
باالیی خواهد داش��ت که احتمال دارد یک 
پروژه را از اقتصادی بودن بیندازد. بنابراین 
ش��اید این یکی از راهکارهایی باشد که ما 
اقتص��اد مقاومتی را اجرا کنی��م و به منابع 

داخلی تکیه داشته باشیم.
سرمایه مورد نیاز در صنعت پتروشیمی کشور ���

چه مقدار است؟
صنع��ت  طرح ه��ای  اکن��ون  ه��م 
پتروش��یمی به ۵۵ میلیارد دالر سرمایه نیاز 
دارند ک��ه اگر فرض کنید س��رمایه گذاران 
۲0 درصد این مبل��غ یعنی ۱۱ میلیارد دالر 
را به نوعی تامین کنند، باقی مانده بخش��ی 
اس��ت که باید تامین کنیم. به همین دلیل 
عرض کردم ک��ه اولویت بندی بین طرح ها 
بس��یار مهم اس��ت.هم اکن��ون ۱0۵ طرح 
پتروشیمی در کش��ور داریم که از بین اینها، 
۶4 ط��رح باالی ۲0 درصد پیش��رفت دارند 
و هم اکنون به دنبال مهیا کردن س��ازوکار 
تامی��ن مال��ی برای آنه��ا هس��تیم، زیرا ما 
نمی توانیم به صورت مس��تقیم برای تامین 
مالی طرح ها به سرمایه گذاران کمک کنیم 

تا پیشرفت پروژه داشته باشند.

نح�وه محاس�به امتی�ازات و طبقه بن�دی ���
طرح های پتروشیمی چیست؟

م��ا متغیرهای مختلف ب��ا امتیازهای 
متفاوتی ب��رای اولویت بندی طرح ها داریم. 
در اولویت بن��دی که انج��ام می دهیم، این 
امتیازدهی اس��ت که تعری��ف می کند کدام 
طرح اولوی��ت اجرا دارد. ه��م اکنون ما در 
کارگروهی با همکاری مدیریت برنامه ریزی 
و مدیری��ت طرح های ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی در حال اس��تخراج اولویت بندی 
طرح ها هستیم. زمانی که اولویت استخراج 
شود، مشخص می ش��ود که کدام طرح در 

اولویت قرار می گیرد.
امکان دارد طرحی هم حذف شود؟���

رس��ما به دنبال لغو طرحی نیس��تیم. 
همی��ن اندازه که طرحی پیش��رفت ندارد و 
مجوز آن تمدید نمی شود، یعنی اینکه پروژه 

دیگر وجود ندارد.
معم�وال طرح ه�ا در چ�ه ب�ازه زمانی تمدید ���

می شود؟
بازه زمانی  ۶ ماهه تا یک  ساله داریم. 
بس��تگی به پیش��رفت طرح ۶ ماه به ۶ ماه 
یا یک س��ال به یک س��ال مجوز طرح ها 
تمدید می ش��ود. هم اکنون نی��ز طرح هایی 
داریم که تمدید نش��ده اند، اما پس از مدتی 
س��رمایه گذاران از توانایی تامین مالی طرح 
و درخواس��ت اجرای آن خب��ر می دهند که 
در فکر س��ازوکاری برای حل این مس��ئله 

هستیم.
آقای علیمراد، ش�ما در گفته های تان جذب ���

صنع�ت  اولوی�ت  را  خارج�ی  س�رمایه 
پتروشیمی عنوان کردید، آیا با توجه به شرایط 
کنونی کشور، این اولویت همچنان پابرجاست؟

تاکنون به طور مس��تقیم و به صورت 
کتبی همه عالقه مندان به سرمایه گذاری در 
صنعت پتروش��یمی ایران که با آنها مذاکره 
داش��تیم به طور رس��می از م��ا خداحافظی 
نکرده اند. همه آنها اگر فعال ادامه همکاری 
نداده اند ب��ه نوعی تعلیق مذاکرات را اعالم 
کرده اند نه اینکه پایان همکاری های ش��ان 
را ب��ا ما اعالم کرده باش��ند. ای��ن دو باهم 
ف��رق می کن��د. هم ما و ه��م عالقه مندان 
سرمایه گذاری در ایران به دنبال راهکارهای 
دور زدن تحریم ه��ا هس��تیم. تحریم های 
ضدایران��ی کنونی برخالف دوره گذش��ته 
هم اکن��ون از س��وی آمریکا اعمال ش��ده 
است که این تحریم ها مورد حمایت جامعه 
جهان��ی نیس��ت. تحریم ه��ای یکجانبه از 
س��وی آمریکا دست ما را برای راهکارهای 
دور زدن تحریم ها بازت��ر نگه می دارد. من 
همیشه در مذاکره با شرکت های اروپایی و 
آسیایی، به آنها می گویم که شما هم تکانی 
بخورید.هن��وز مذاکرات ما با ش��رکت های 
خارج��ی در جری��ان اس��ت. جمل��ه ای که 
به یکی از س��رمایه گذارن گفت��م این بود: 
»ش��ما فقط منتظر هستید که ما راهکاری 
پی��دا کنیم با توجه به اظه��ار عالقه ای که 
در جلس��ه می کنید و می گویید که نگاه ما 
ب��ه بازار ایران اس��ت، م��ا می خواهیم مواد 
ش��یمیایی را از ایران ب��ه بازارهای جهانی 
ارس��ال کنیم، ما بازار ای��ران را بازار خوبی 
می دانیم، ش��ما هم باید ب��ه دولت خودتان 
فشار بیاورید. این فش��ار شما به بانک ها و 
دولت خودتان اس��ت که آنه��ا را ناگریز به 
پیدا کردن س��ازوکاری می کن��د که بتوانید 
با ایران همکاری داش��ته باشید، این فشار 
را ش��ما می توانید بیاورید«.در واقع می توان 
از اهرم ش��رکت های خارجی استفاده کرد 
تا بتوانند به دولت های ش��ان فش��ار بیاورند 
 که هرچه س��ریع تر این س��ازوکار را ایجاد 

کنند.
ش�ما س�ازوکاری در ش�رکت مل�ی صنای�ع ���

پتروشیمی اندیشیده اید که اطمینان سرمایه گذار  
خارج�ی را ب�رای س�رمایه گذاری در ایران باال 

ببرد؟
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی تا جایی 
که بتوان��د به س��رمایه گذاران خارجی کمک 
می کند ریسک های اقتصادی را مدیریت کنند 
و آن را کاه��ش دهن��د. در حقیقت برای آنها 
جاذبه اقتصادی ایجاد می کنیم تا تمایل شان 

برای شروع سرمایه گذاری بیشتر شود...
ادامه در صفحه۱۵

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

تامین مالی پتروشیمی کردستان از سیستم 
بانکی کشور

رئیس کل بانک مرکزی از تامین فاینانس پروژه پتروشیمی کردستان 
به عنوان مهم ترین پروژه استان خبر داد و گفت: به دنبال گسترش فعالیت 
بانک مرکزی و سیس�تم بانکی در استان کردستان هستیم تا با تامین مالی 

بیشتر به راه اندازی تولید و اشتغال منجر شود.
عبدالناصر همتی در حاش��یه بازدید از پتروشیمی کردستان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: پروژه پتروشیمی مهمترین پروژه صنعتی در استان 
کردستان است که با تأمین مالی و فاینانس سیستم بانکی کشور راه اندازی 
شده و کاماًل خصوصی است.وی اظهار امیدواری کرد که سیستم بانکی 
کشور بتواند در این نوع طرح ها در نقاطی همچون کردستان فعالیت کند 
و هر روز ش��اهد تولید و اشتغال بیشتری باشیم.رئیس کل بانک مرکزی 
در ادامه به دیگر اهداف سفر خود به کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: در 
جلس��اتی که امروز در کردستان داریم بررسی و برنامه ریزی خواهیم کرد 
که هم بانک مرکزی و هم سیستم بانکی فعالیت بیشتری را در این استان 
داش��ته باشند و بتوانند به تأمین مالی پروژه ها کمک کنند و در راه اندازی 
تولید و اشتغال فعال تر ظاهر شوند.الزم به ذکر است؛ پتروشیمی کردستان 
با ظرفیت اس��می تولید ۳00 هزار تن پلی اتیلن س��بک در سال، در شش 
کیلومتری ش��هر س��نندج واقع ش��ده که روزانه هزار تن تولید دارد و هم 

اکنون برای ۷00 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است.
نشست مجمع عمومی عادی شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی برگزار شد
نشس�ت مجمع عمومی عادی ش�رکت ملی صنایع پتروشیمی روز 
چهارش�نبه، یکم اس�فندماه با حضور بهزاد محم�دی، معاون وزیر نفت 
در امور پتروش�یمی، هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزیر نفت و 

نمایندگان صاحب سهام برگزار شد.
در این نشست گزارش هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی مورد بررس��ی قرار گرفت.
نمایندگان��ی از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در این نشست حضور داشتند.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها 
افزایش می یابد

نمایندگان مجلس ش�ورای اس�المی با دو برابر شدن قیمت سوخت 
تحویلی به پتروشیمی ها در سال آینده موافقت کردند.

نمایندگان در جلس��ه علنی نوبت عصر روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی الیحه 
بودجه س��ال ۹۸ با الحاق یک بند به تبصره )۱( ماده واحده، با ۱۳0 رأی 
موافق، 4۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.در این بند الحاقی 
آمده است: وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها 
را از ۱۳۲0ری��ال به ازای هر مترمکعب به ۲۶00 ریال افزایش دهد.علی 
الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در توضیح این بند الحاقی گفت: 
در این بند، بحث خوراک پتروشیمی ها مطرح نیست، بلکه سوخت تحویلی 

به این واحدها گران شده است.
آزمایشگاه پتروشیمی پارس در میان 

برگزیدگان آزمون بین المللی مهارت استایرن
آزمایش�گاه پتروش�یمی پارس موف�ق ب�ه کس�ب رتبه برت�ر آزمون 

بین المللی مهارت تخصصی پروپان مایع و استایرن شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی پارس، آزمایشگاه 
این شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت اجرای برنامه های 
کنترل کیفیت، در رقابت با 4۸ آزمایش��گاه از ۲۳ کش��ور دنیا، در آزمون 
بین الملل��ی مهارت تخصصی نمونه پروپان مایع از موسس��ه IIS هلند با 
ارزیابی شاخص آماری Z موفق به کسب رتبهExcellent   شد.آزمایشگاه 
پتروشیمی پارس همچنین در رقابت با 4۱ آزمایشگاه از ۲0 کشور دنیا، در 
آزمون بین المللی مهارت تخصصی نمونه اس��تایرن از این موسسه موفق 

به کسب همین رتبه شد. 
راهبردهای موثر اچ اس یی 

برای مجتمع های پتروشیمی متمرکز
 در یک منطقه تدوین می شود

مدی�ر اچ اس یی ش�رکت مل�ی صنایع پتروش�یمی از تهی�ه محتوای 
دانشی مورد نیاز برای مجتمع های پتروشیمی متمرکز در یک منطقه در قالب 
کتابی تحت عن�وان Multy« Complex Safety &Security« به منظور ارائه 

راهبردهای موثر کاهش آلودگی و افزایش ایمنی در مناطق خبر داد.
ق��درت اهلل نصیری با اش��اره به اینکه رعای��ت اچ اس یی به یکی از 
افتخارها در صنعت پتروش��یمی بدل ش��ده اس��ت، گفت: این شرکت به 
عنوان یک دس��تگاه نظارتی و حاکمیتی، اس��تانداردها و نکات ایمنی را 
در نشس��ت هایی به مدیران اعالم کرده است تا با اختصاص بودجه مورد 
نظر از سوی شرکت ها، اقدام های الزم در این باره انجام شود.وی با بیان 
اینکه تجمع واحدهای صنعتی در یک منطقه به صورت متمرکز در سطح 
دنیا محدود اس��ت که به همین دلیل دانش مالحظات ایمنی و مدیریت 
ریسک یکپارچه تجمع آالیندگی و تأثیر آن برانسان و محیط زیست برای 
این مجموعه ها چه در داخل و چه در س��طح بین المللی بسیار کم است، 
افزود: بر همین اساس، محتوای دانشی مورد نیاز را در قالب یک کتاب با 
عنوان  »Multy Complex Safety & Security«در حال تهیه داریم 
تا راهبرد موثر کاهش آلودگی و افزایش ایمنی در منطقه را به شرکت ها 
آموزش دهیم.نصیری به موضوع بازنگری میزان آب آتش نش��انی مورد 
نیاز ش��رکت های پتروشیمی در دو منطقه ماهش��هر و عسلویه بر اساس 
س��ناریوهای Worst Case اشاره و اظهار کرد: پیش بینی سیستم های 
پش��تیبان تامین آب آتش نش��انی از دری��ا  )High Flow(برای ش��رایط 
اضطراری یک اقدام در دست اجرا برای منطقه ماهشهر است.وی گفت: 
در حوزه پدافند غیرعامل دو نرم افزار بومی و ملی در حال طراحی است که 
بر اس��اس SPA و API۷۸0 اتحادیه اروپا ارزش گذاری می شود و ضمن 
ارزیابی آس��یب ها و تهدیدها، یک س��امانه تحقیقاتی جامع برای تحلیل 

شرایط صنعت پتروشیمی خواهد بود.
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تحلیل۸
گزارشی از چشم انداز مصرف انرژی تا سال 2۰5۰ و آینده تاریک طالی سیاه؛

غروب نفت؟!
یادداشت

یادداشت

بانکرینگ مغفول مانده
براس��اس سند چش��م انداز 
۱404 ای��ران بای��د ب��ه قدرت 
منطقه تبدیل شود. سال ۱۳۸4 
سندی تعریف شد که ایران باید 
قطب اول منطقه باش��د، اما باید 
بررس��ی کرد که چ��ه میزان در 
تحقق این س��ند موفق بوده ایم. 
ب��رای رس��یدن به اف��ق ۱404 
حدود 40 درصد زمان باقی اس��ت و باید نقص های خود را شناسایی 
کنیم؛ کش��ورهای همسایه یا کشورهایی که به دریا وصل هستند و 
یا کش��ورهایی که حتی دریا ندارند، در حوزه دریایی تالش بالقوه ای 
دارن��د. ما باید ظرفیت های خدادادی خ��ود را رازیابی کنیم و میزان 
اس��تفاده از آن را مورد بررس��ی قرار دهیم. ایران تنها کشوری است 
که به دریای خزر و خلیج فارس و آب های آزاد متصل اس��ت؛ ضمن 
آ نکه ما 400 میلیون نفر جمعیت در پس کرانه بنادر خود و کشورهای 
دیگر داریم که باید به آنها خدمات بدهیم. ایران در مسیر ۵ کریدور 
بین المللی و از این منظر جزو ۵ کشور اول دنیا است. ۵0 درصد کل 
ذخایر نفتی دنیا از تنگه هرمز عبور می کند که در مدیریت ما اس��ت، 
ما مالک ۵۶ درصد س��واحل خلیج فارس هس��تیم، ساالنه 40 هزار 
ش��ناور از تنگه هرمز عبور می کن��د و ۳0 درصد کل تجارت دریایی 
دنیا از این تنگه اس��ت. ما ۵۸00 کیلومتر س��احل داریم و از طریق 
تنگ��ه هرمز و بندر چابهار در واقع با دنیا مرز مش��ترک داریم. ایران 
بزرگتری��ن ناوگان تجاری دریایی و نقتک��ش منطقه را دارد. حال با 
وجود همه این ش��رایط مطلوب ۱۱ بندر اصلی ما اگر س��ه ش��یفته 
هم کار کنند فقط از ۲0 درصد ظرفیت بنادر اس��تفاده می شود و ۸0 
درصد ظرفیت بنادر ما اس��تفاده نمی ش��ود. ۹۸ درصد سواحل ایران 
رها ش��ده است و فقط ۲ درصد س��واحل ما احیا شده است. در حوزه 
بانکرینگ و سوخت رس��انی به کشتی ها ضعیف هستیم، اما کشوری 
کوچک نظیر امارات س��االنه ۲0 میلیارد دالر از محل سوخت رسانی 
به کش��تی ها درآمد دارند و این رق��م دهها برابر اعتبارات عمرانی ما 
اس��ت. بندر جبل علی ۶0 درصد عملیات کانتر و فله منطقه را انجام 
می دهد، اما س��هم بندر ش��هید رجایی ما در منطق��ه فقط ۶ درصد 
اس��ت. مگر تحریم ها چه میزان فشار بر ما وارد کرده است؟ آیا همه 
مش��کالت ما تقصیر آمریکایی ها است؟ برخی مواقع سوء مدیریت و 
مش��کالت ساختاری موجب بروز این مش��کالت می  شود، تحریم ها 
اثر داش��ته است، اما این قدر نبوده اس��ت که جایگاه امروز را داشته 
باش��یم. تعداد دس��تگاه ها در حوزه دریا زیاد است و ارگان هایی نظیر 
وزارت راه و شهرسازی، شیالت، محیط زیست، وزارت نفت،  وزارت 
صنعت، ارتش جمهوری اس��المی، س��پاه پاسداران انقالب اسالمی، 
نفتکش، کشتیرانی، شرکت های نفتی و. .. در حوزه دریا فعال هستند 
و عمدتًا مس��تقل عمل می کنند، حتی گاهی منافع آ نها هم با هم در 
تضاد است و این ضعف ما است. چرا امروز ضعیف ترین مردم شهرها 
در کن��ار دریا زندگی می کنند؟ باید به س��اختار قدرتمند با پش��توانه 
ق��وی در حوزه دری��ا و بندر فکر کنیم و کمیس��یون عمران مجلس 
و فراکس��یون های دریایی آمادگ��ی حمایت کامل از بخش دریایی و 

بندری کشور را دارا هستند.

جزئیات تامین مالی پروژه های نفتی
 از طریق بورس

۱0ه��زار میلیارد ریال 
اوراق منفع��ت ب��رای تامین 
مالی پروژه های نفتی منتشر 
خواهد شد و عمر این اوراق 
سه ساله و سود آن ۱۹درصد 
در  منفع��ت  اوراق  اس��ت. 
توسعه تامین مالی در کشور 
نق��ش دارد و از دیدگاه ش��خصی که نیاز به تامی��ن مالی دارد، باید 
نیازها و ش��رایط الزم در نظر گرفته ش��ود و اکنون به مدد ش��ورای 
فقهی ابزارهای مناس��بی برای تامین مال��ی متقاضیان داریم. اوراق 
اجاره نیاز به پش��توانه ای دارد ک��ه آن را تامین کند و در این رابطه 
ابزارهایی مثل استصناع، مرابحه، خرید دین، مشارکت، اجاره و اجاره 
س��هام نیز وجود دارد. اوراق س��لف نیز به صورت کوتاه مدت ابزاری 
ب��رای تامی��ن مالی اس��ت و اوراق منفعت نیز بر روی آن دس��ته از 
فعالیتهای��ی دارد که عواید آن در چارچوب انتقال به واس��ط حاصل 
می ش��ود. اوراق منفعت مقدار مشخصی ازحقوق معین را برای دوره 
زمانی مش��خص منتقل می کند؛ البته ساختار این اوراق به گونه ای 
است که نهاد واس��طی به میان می آید و منفعتی را منتقل می کند و 
وجه نقد از طریق واس��ط به بانی پرداخت می شود. با طراحی ساختار 
و عقد قراردادهای فی مابی��ن اوراقی را طراحی می کنیم که جریان 
قابل اتکایی از س��ود را راه اندازی می کند. ش��رایط بانی مش��خص 
کردن نحوه انتش��ار و بازده��ی اوراق منفعت اس��ت. البته نیازی به 
انتقال دارایی به نهاد واس��ط نداریم و به تعداد پروژه هایی که وجود 
دارد می ت��وان اوراق تدوین کرد و برخی دس��تگاههای دولتی نیز با 
حمایت ضمانتی، از پروژه های تعریف ش��ده ک��ه البته دارای توجیه 
هس��تند، حمایت می کنند که این موضوع در تامین مالی پروژه های 
نفتی قابل اجرا اس��ت. تامین مالی طرح های یازده حلقه چاه نفت در 
دستور کار قرار گرفته شده است، تا سال ۱404 اوراق منفعت طراحی 
شده سررس��ید می ش��ود و از جریان نقدی مربوط با به دست آمدن 
این منافع تس��ویه می ش��ود و بر این اس��اس۱0 هزار میلیارد تومان 
اوراق منفعت منتش��ر می ش��ود که عمر آن سه ساله و نرخ سررسید 
۱۹ درصد اس��ت. این اوراق امی��ن دارد و باید در تقویم منفعت، این 
اوراق دخیل باشد. کنسرسیوم پذیره نویسی با حضور سازمان بورس 
و هفت شرکت تامین س��رمایه عملیات بازارگردانی اوراق منفعت را 

منتشر خواهند کرد.

دنینگ می نویسد: در سال های   
اخیر، بازارهای نفت شاهد تغییرات عمده ای 
ب�ود که بر آینده کش�ورهای نفتی تاثیرگذار 
خواهد بود. آمریکا به تدریج وابس�تگی خود 
را به وادرات نف�ت، بخصوص از خاورمیانه، 
کاه�ش داد و عربس�تان نیز ب�رای کاهش 
وابس�تگی کش�ورش ب�ه درآمده�ای نفتی 

اصالحات اقتصادی را آغاز کرده است.
 دولت آمریکا پس از خروج از برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام(، بارها اعالم 
ک��رده که قصد دارد ص��ادرات نفت ایران 
را به صفر برس��اند. دلیل اص��رار و تمرکز 
آمریکایی ها بر صنعت نفت ایران این است 
که آن ه��ا معتقدند درآمدهای عمده دولت 
ایران از صادرات نفت تأمین می شود. عالوه 
بر تحریم ها، ک��ه تاثیراتی بر صنعت نفت 
ایران گذاش��ته، عوامل گوناگون وضعیت 
بازارهای جهانی نفت را تغییر داده اس��ت. 
وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه کاهش 
یاف��ت و در نتیجه، عالقه آمریکا به درگیر 
شدن در منطقه نیز کمتر شد. لئام دنینگ، 
دیدگاه نوی��س خبرگ��زاری بلومبرگ، طی 
یادداش��تی در همین خبرگزاری، می گوید 
تغیی��ر اولویت های آمری��کا در خاورمیانه، 
مش��کالت دیگری برای ای��ران و اقتصاد 
آن ایج��اد خواهد کرد. به نوش��ته دنینگ، 
در س��ال های اخیر، آمریکا شاهد انقالبی 
در صنعت نفت شل خود بود که در نتیجه 
آن، واردات آمری��کا از نف��ت خلیج فارس 
به کمت��ر از ۱0 درصد مق��دار مصرف آن 
رسیده است. به طور کلی وابستگی آمریکا 
به نف��ت خارجی کاهش یافت��ه و واردات 
خالص نفت از خارج به س��رعت به سمت 
صفر حرکت می کند. البته این به این معنا 
نیست که آمریکا در برابر تغییرات در بازار 
جهانی نفت مصون اس��ت. تولیدکنندگان 
آمریکای��ی می خواهند نفت ش��ان را صادر 
کنند و پاالیشگاه های آن هم برخی انواع 
نفت خام خارجی )مانند نفت خام ونزوئال( 
را بر نفت خام داخلی ترجیح می دهند. اما 
به هر حال، وضعیت االن با س��ال ۱۹۷۹ 
متفاوت ش��ده اس��ت. در آن زمان، آمریکا 
نص��ف نفت مورد نی��ازش را وارد می کرد 
و اوپ��ک هم از هر دو بش��که نفت، یکی 
را تولید می کن��د. پیتر زیهام، کتابی تحت 
عنوان »ابرقدرت غایب« نوش��ته و در آن، 
ارتباطات میان شکوفایی نفت شل و نظم 
پس از جنگ جهانی دوم را مورد بررس��ی 
قرار داده اس��ت. او در این کتاب وضعیت 
جدید نف��ت را اینگونه خالص��ه می کند: 
ای��ن دولت آمریکا و تمام دولت های آینده 
آمریکا از خرابکاری در بازار نفت اس��تفاده 
خواهند کرد. آمریکا ب��ه عنوان بزرگترین 

خرابکار بازار نفت ظاهر شده است. دنینگ 
ادامه داد: فقط در س��ال گذشته میالدی، 
دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا، از 
توافق هسته ای ایران خارج شد و عربستان 
را ب��ه باز کردن ش��یرهای نف��ت متقاعد 
ک��رد. معافیت ه��ای تحریم��ی داد که اثر 
تحریم های ایران بر بازارهای نفت را کمتر 
کرد. او سال ۲0۱۹ را عماًل با قطع واردات 
نفت از ونزوئال آغاز کرد. به عبارت دیگر، 
نفت شل کاخ سفید را برای تحریم نه یک 
کشور بلکه تحریم دو کشور اوپک به طور 
همزمان جس��ور کرد. از دی��دگاه دنینگ، 
ع��دم درگیری آمری��کا در خاورمیانه روی 
یک ق��درت منطقه ای دیگر، عربس��تان، 
تأثیر می گ��ذارد. از زمانی ک��ه محمد بن 
س��لمان، قدرت را در دس��ت خود متمرکز 
کرد، عربستان نوعی انقالب را تجربه کرد. 
عالقه ناگهانی عربس��تان ب��ه اصالحات 
اقتصادی و پیگیری یک سیاس��ت خارجی 
دارد ک��ه  ای��ن درک  در  تهاجمی ریش��ه 
حمایت آمریکا از عربستان محکم نیست. 
در کوتاه مدت، ریاض، که واشنگتن را در 
کنار خود دارد، تا جای ممکن برای ضعیف 
کردن رقیبش ایران تالش خواهد کرد. به 

این معنا، عقب نشینی آمریکا، ممکن است 
خطر بروز آش��فتگی را برای ایران افزایش 
دهد. این در حالی اس��ت که صنعت نفت 
ای��ران هم ب��ا چالش هایی مواجه اس��ت. 
تحریم ه��ا، یکی از دالیل مش��کالت این 
صنعت است. ش��دت عمل ایران در برابر 
ش��رکت های نفتی خارج��ی دلیل دیگری 
دوره ای  در  ک��ه  ش��رکت هایی  اس��ت. 
س��رمایه گذاری  ای��ران  در  می توانس��تند 
کنند، اما به دلیل ش��روط ایران نتوانستند 
سرمایه گذاری کنند. بنا به ادعای دنینگ، 
حت��ی اگر تحریم ه��ا ناگهان رفع ش��وند، 
بعید اس��ت که ش��رکت های بزرگ نفتی 

به ایران بازگردند، مگر اینکه مش��وق های 
س��خاوتمندانه ای دریافت کنند. نگرانی ها 
در خصوص تغییرات آب وهوایی و تقاضای 
بلندمدت برای نفت و نیز احتیاط شرکت ها 
و ش��کوفایی نفت ش��ل، همگی دست در 
دس��ت هم داده تا شرکت ها را از پذیرفتن 
پروژه ه��ای جدی��د چندمیلی��ارد دالری و 
چندساله در محیط های دشوار دلسرد کند. 
ای��ن تحلیلگر در پای��ان نتیجه گرفت که 
تغیی��رات در بازار نفت موقعیت ایران را در 
بازاری که برای اقتصاد آن حیاتی هست، 
تضعیف کرده اس��ت.در همین حال، نظام 
انرژی در سراسر دنیا در حال عبور از تحولی 
عظیم و پرسرعت است که طبق پیش بینی 
مک کنزی می تواند تأثیر چشمگیری در کند 
شدن رشد تقاضای جهانی نفت خام داشته 
باش��د. طبق ای��ن پیش بینی نفت تا س��ال 
۲0۵0 دیگر نقشی مانند امروز ندارد و سهم 
خ��ود را تا نیمی از س��طح تقاضای فعلی، به 

انرژی های تجدیدپذیر واگذار خواهد کرد.
این اتف��اق تغییراتی مه��م در نوع 
س��وخت خودروه��ا، گرمای��ش خانه ها و 
تأمی��ن برق صنای��ع ایج��اد خواهد کرد 
که بر کس��ب وکارها، دولت ها و اشخاص 
در دهه ه��ای آت��ی اث��رات گس��ترده ای 
خواهد داش��ت. در این رابطه، موسس��ه 
تحقیقاتی »مک کنزی« در گزارش��ی به 
بررس��ی وضعیت بخش ان��رژی جهان تا 
س��ال ۲0۵0 پرداخته اس��ت که می توان 
گف��ت یکی از نتایج قاب��ل توجه آن، جدا 
ش��دن مسیر رش��د اقتصاد جهانی و رشد 
تقاضای جهانی انرژی از یکدیگر اس��ت. 
بر اس��اس این گزارش، برای نخس��تین 
ب��ار در تاری��خ ش��اهد خواهیم ب��ود که 
رش��د جهانی اقتصاد تا چشم انداز ۲0۵0 
همراستا با رش��د تقاضای انرژی نخواهد 
ب��ود.  این چش��م انداز بر مبن��ای تحلیل 
صده��ا کارش��ناس برجس��ته حوزه های 
انرژی های تجدیدپذیر  نفت وگاز، خودرو، 
و مواد اولیه در سراسر دنیا به دست آمده 
اس��ت. به اعتقاد این موسس��ه، بسیاری 
از روندهای��ی که آینده انرژی را ش��کل 
می دهند ناش��ی از انبوه��ی از روندهای 
محلی است که در مقیاس و سرعت های 
متفاوت در جغرافیا و بخش های مختلف 
در حال وقوع هس��تند. به منظور پوشش 
دادن این مقیاس، در مدل »مک کنزی«  
جزئیات��ی از ۱4۶ کش��ور، ۵۵ نوع انرژی 
و ۳0 بخش ارائه ش��ده اس��ت. بر اساس 
یافته های ای��ن گزارش، بخش انرژی در 
س��ال های آتی سه نقطه عطف را تجربه 
خواه��د ک��رد. نخس��تین نقط��ه عطف، 
خواهد  تجدیدپذی��ر  انرژی های  توس��عه 

بود. از آنجا که هزین��ه تولید انرژی های 
تجدیدپذیر روندی نزولی خواهد داش��ت، 
ظرفیت های تأمین انرژی خورش��یدی و 
ب��ادی جدید با نیروگاه ه��ای فعال فعلی، 
از لح��اظ هزینه ای قابلیت رقابت خواهند 
داش��ت. در نتیجه، مص��رف انرژی های 
تجدیدپذیر شتاب بیشتری خواهد یافت. 
دومین نقط��ه تحول در بخ��ش انرژی، 
توس��عه وس��ایل نقلیه برقی به واس��طه 
کاه��ش م��داوم هزین��ه باتری ها طی ۵ 
تا ۱0 س��ال آینده اس��ت. براس��اس این 
گزارش، بس��یاری از کشورها به نقطه ای 
خواهن��د رس��ید که در آن وس��ایل نقلیه 
برقی نسبت به موتورهای احتراق داخلی 
به صرفه تر خواهند بود، وضعیتی که برای 
وس��ایل نقلی��ه مس��افری و حتی بخش 
خودروهای س��نگین نیز صادق است. در 
نهای��ت، به رغم تداوم رش��د اقتصادی و 
جمعیت روبه رش��د جهان، ب��رای اولین 
ب��ار »مک کنزی« اوج انتش��ار گاز کربن 
جهان را پیش بینی کرده اس��ت. با توجه 
ب��ه کاهش تقاضای زغال س��نگ و ثبات 

تقاض��ای نفت، انتظار می رود از اواس��ط 
دهه ۲0۲0 انتشار گازهای کربن روندی 
نزولی یابد. گزارش »مک کنزی« عالوه 
بر این س��ه نقطه عطف، ب��ه پنج بخش 
اش��اره دارد ک��ه می توان گفت بررس��ی 
تقاضای نف��ت خام و تحوالت آن بخش 
مهمی از این پنج گانه را تشکیل می دهد.

کاهش چشمگیر تقاضای نفت
به رغم رش��د تاریخ��ی باثبات بیش 
از یک درصدی، پیش بینی می ش��ود رشد 
س��االنه تقاضای نفت ط��ی دهه آتی کند 
شود. بر اس��اس برآوردهای »مک کنزی« 
اوج تقاض��ای نفت در اوای��ل دهه ۲0۳0 
تجربه خواهد ش��د. بر اساس یک سناریو، 
تقاض��ای نفت ت��ا س��ال ۲0۵0 به نصف 
س��طح امروزی خواهد رس��ید. براس��اس 
گزارش مک کن��زی، این اتفاق در پی اوج 
گرفت��ن تقاضای نفت خام در اوایل ۲0۳0 
رقم خواهد خورد. می��زان تقاضای روزانه 
نفت خام در این س��ال ۱0۸ میلیون بشکه 
در روز پیش بینی شده است. در این سال ها 
محرک  موتور  پتروشیمی مهم ترین  بخش 

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
صنعت بانکرینگ ایران چرا به حال خود رها 
ش�ده اس�ت؟ این سوالی اساسی اس�ت که باید پاسخی 

شایسته بدان داده شود.
این در حالی اس��ت که ایران ۸0 درصد س��وخت 
صنع��ت بانکرینگ در خلیج ف��ارس را تأمین می کند با 
این وجود س��همی ۱0 درصدی از درآمدهای آن دارد و 
۲۷ میلیارد دالر درآمد عمده این صنعت به جیب امارات 
می رود. فعالیت در صنعت بانکرینگ، یکی از بهترین و 
مطلوب ترین فرصت های پیش روی ایران جهت کسب 
درآمد و ارتباط مؤثر با جهان به شمار می رود. با توجه به 
اصول سرمایه گذاری در دنیا، الزم است حاکمیت دولتی 
ضمن تأمین زیرساخت های اولیه، زمینه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در صنع��ت بانکرینگ ایران را فراهم 
کند. سوخت رس��انی با کشتی ها و شناورهای کوچک و 
بزرگ در دریا و یا اسکله را بانکرینگ می گویند. تأمین 
آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندس��ی، پزش��کی 
و بهداش��تی، امکان اس��کان خدمه اس��کان و تعویض 
خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های 
کش��تی و. .. از جمله خدمات جانبی بانکرینگ هستند 
که ه��ر یک می توانن��د زمینه س��از درآمدهای باالیی 
باش��ند. خط��وط س��احلی طوالنی در ش��مال و جنوب 
کش��ور، تردد نفتکش ها و کش��تی های حامل کاالهای 
تج��اری، موقعیت اس��تراتژیک آب های س��رزمینی به 
لح��اظ نزدیکی به خطوط دریانوردی و عمق مناس��ب 
س��واحل، موقعیت ممتازی را جهت گسترش و توسعه 
این صنعت پیش��رو کش��ور قرار داده اس��ت. علی رغم 
ظرفیت ه��ای ف��راوان ای��ران در توس��عه بانکرین��گ، 
متاس��فانه س��هم کش��ور از این صنعت زیر ۱0 درصد 
اس��ت. موضوعی که مصطفی کشکولی، رئیس انجمن 
صنعت بانکرینگ ایران درخصوص آن اظهار داش��ت: 

»در برنامه ه��ای پی��ش رو س��هم ای��ران از بانکرینگ 
منطق��ه باید به ۵0 درصد افزای��ش یابد یعنی به حدود 
۱0 میلیون تن برس��د«. وی ادام��ه داد: »در حالی که 
س��هم کنونی ما از بانکرینگ خلیج فارس ساالنه تنها 
حدود ۲ میلیون تن اس��ت. به راحتی می توان با اعمال 
س��ازوکارهای س��اده ای این درصد را به دست آورد«. 
سهم پایین ایران درحالی است که ۸0 درصد از سوخت 
م��ورد نیاز صنعت بانکرین��گ در منطقه خلیج فارس از 
ایران تأمین می ش��ود. کش��ور امارات )بن��در فجیره( با 
درآمدزایی ۲۷ میلیارد دالری یکه تاز صنعت بانکرینگ 

در خلیج فارس است.
درآمد ۱۰ میلیارد دالری ایران از صنعت بانکرینگ

برآوردها نش��ان می دهد جمهوری اسالمی ایران 
می توان��د درآم��د ۱0 میلیارد دالری در س��ال از محل 
صنعت بانکرینگ داش��ته باش��د. به اعتقاد بس��یاری از 
کارشناس��ان، شناسایی مناطق ویژه و استراتژیک برای 

صنع��ت بانکرین��گ یکی از راه ه��ای خودنمایی جهت 
کس��ب س��هم تجاری از ب��ازار این صنعت اس��ت. در 
همین راستا، بررسی موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت های 
بالقوه بنادر ایران و س��رمایه گذاری بر روی آن ها برای 
بازپس گیری س��هم ایران از صنع��ت بانکرینگ خلیج 
فارس بس��یار مهم اس��ت. با توجه به مطالعات صورت 
گرفته، حدود ۱۲ بن��در ایرانی برای عملیات بانکرینگ 
دارای جایگاه مناسب تشخیص داده شده اند. مهم ترین 
بندر ارائه دهنده عملیات بانکرینگ در ایران بندرعباس 
است و بعد از آن نیز مهم ترین بندر، بندر قشم می باشد. 
طبق آمارارائه ش��ده در س��ال ۲0۱۶ مقدار بانکرینگ 

ایران در حدود 4.4 میلیون تن بوده است.
ابزارهای توسعه صنعت بانکرینگ

توسعه صنعت بانکرینگ در کشور نیازمند فراهم 
ش��دن پیش نیازهایی اس��ت. برخی از ای��ن پیش نیازها 
متأث��ر از موقعیت جغرافیایی و طبیعی کش��ور اس��ت و 
برخ��ی دیگ��ر به دلی��ل ماهی��ت زیرس��اختی، نیازمند 
سرمایه گذاری هس��تند. نزدیکی به خطوط کشتی رانی، 
وجود آبخور مناس��ب برای پهلوگیری انواع کش��تی ها، 
ارائ��ه زنجیره کامل خدمات )هتلینگ( و ارائه س��وخت 
ب��ا قیمت و کیفی��ت مناس��ب ازجمل��ه مهم ترین این 

پیش نیازها هستند.
بانکرینگ فرصت راهبردی برای ایران

موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی یکی از مهم ترین 
مزیت های ایران برای توس��عه صنعت بانکرینگ است. 
سهم ۵0 درصدی ایران از سواحل خلیج فارس، فاصله 
۵ مایلی س��احل ایران )اسکله س��لخ – جزیره قشم( از 

خطوط کش��تیرانی، امکان پهلوگیری کشتی های غول 
پیک��ر در س��واحل ایران و س��وخت باکیف��ت ازجمله 
مهم ترین مولفه ه��ای جغرافیایی و طبیعی تاثیرگذار بر 

توسعه صنعت بانکرینگ در ایران است.
مزایای توسعه صنعت بانکرینگ

به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان، توسعه صنعت 
بانکرینگ دارای مزیت های فراوانی برای ایران اس��ت. 
افزای��ش تولید ناخالص ملی، اش��تغال زایی و ارزآوری، 
جلوگیری از خروج ارز از کش��ور، کاهش وابس��تگی به 

محمدرضا رضایی کوچی
رئیس کمیسیون عمران مجلس 

شورای اسالمی

محمودرضا خواجه نصیری
عضو هیات مدیره شرکت بورس

مک کنزی در چشم انداز مصرف 

انرژی تا سال 2۰5۰، آینده تاریکی 

پیش روی تقاضای نفت متصور شده 

است. در این گزارش پیش بینی شده 

تقاضای نفت تا اوایل دهه 2۰3۰ به 

اوج خود برسد و از آن پس به سرعت 

رو به کاهش بگذارد

صنعت بانکرينگ ايران قربانی سهل انگاری
دانش نفت تحليل می کند؛

برآوردها نشان می دهد جمهوری 

اسالمی ایران می تواند درآمد 1۰ 

میلیارد دالری در سال از محل 

صنعت بانکرینگ داشته باشد
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9 تحلیل
گزارشی از چشم انداز مصرف انرژی تا سال 2۰5۰ و آینده تاریک طالی سیاه؛

غروب نفت؟!
یادداشت

یادداشت

ارتقای جایگاه فناوری اطالعات
 وزارت نفت

حامد هاشمی مالیری
مدیرکل فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک وزارت نفت

واح��د فناوری اطالعات وزارت نفت اگر نگوییم مغفول 
مانده اس��ت مظلوم بوده و باید جایگاه و ش��أن آن ارتقا یابد.
واحد فناوری اطالعات با اینکه همواره بیش��ترین تاثیر را در 
کس��ب وکار دارد، اما به شکل یک واحد خدماتی به آن نگاه 
ش��ده است. همه س��عی ما بر این است تا بتوانیم به موضوع 
فاوا و فناوری اطالعات هویت ببخش��یم و جایگاه آن را ارتقا 
دهیم. در س��ال ۹۳ بحث دولت الکترونیک به عنوان نقش��ه 
راه از س��وی دبیرخانه شورای فناوری اطالعات نهاد ریاست 
جمهوری تدوین ش��د که بر این اس��اس مس��ئولیت هایی بر 
دوش وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی گذاش��ته ش��د. اما 
متاس��فانه این مقوله آن چنان که باید و ش��اید نتوانست در 
وزارت نفت راهگش��ا باشد، به این منظور سعی بر این است 
ت��ا با همت همکاران ح��وزه فناوری اطالع��ات بتوانیم این 
موضوع را به درس��تی تبیی��ن و در وزارت نفت جاری کنیم. 
بر این اس��اس، قرار اس��ت در ماه های آتی ب��ا کمک چهار 
ش��رکت اصلی تابع وزارت نفت مسئله معماری سازمانی این 
وزارتخان��ه عملیاتی و اجرایی ش��ود. بحث انضباط بودجه ای 
واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات نیز از جمله مس��ائل 
مغف��ول در حوزه فن��اوری اطالعات )IT( اس��ت که با توجه 
ب��ه بخش��نامه اخیر وزی��ر نفت مبن��ی ب��ر صرفه جویی در 
هزینه های س��ازمان، امید می رود گام های ابتدایی برداش��ته 
ش��ود و بحث بودجه نظم و انضباط بیش��تری به خود بگیرد. 
موضوع اینترنت اش��یا، بحث کالن داده ها، پردازش ابری و. 
.. ه��ر ک��دام دنیای��ی از کار در دل خود نهفت��ه دارد  و امید 
اس��ت با همکاری چهار ش��رکت اصلی وزارت نفت بتوانیم 
در آین��ده ای نزدی��ک آنها را عملیاتی کنی��م. بهترین ابزارها 
در دنی��ای ام��روز اب��زار فناوری های جدید اس��ت و درصدد 
هس��تیم با استفاده از فناوری ها کاری کنیم که فضا مقداری 
 ب��رای کار ک��ردن وزارت نفت در ش��رایط تحریم آس��ان تر 

شود.

رش��د تقاضای نفت به شمار می رود با این 
حال دور این موتور از س��ال ۲0۳0 به بعد 
کندتر خواهد ش��د. علت ای��ن اتفاق کند 
شدن رش��د تقاضای پالستیک به واسطه 
توسعه روش های بازیافت پالستیک است. 
در عین حال پیش بینی می ش��ود تا س��ال 
۲0۳۵، فروش س��االنه جهانی خودروهای 
برق��ی به بی��ش از ۱00 میلیون دس��تگاه 
برس��د. این اتفاق نقطه عطفی در کاهش 
تقاضای نفت خ��ام در بخش حمل و نقل 
جاده ای به ش��مار می رود. طبق پیش بینی 
مک کنزی، تا سال ۲0۵0، تقاضای روزانه 
نفت خام ب��رای بخش حمل ونقل جاده ای 
حدود ۳0 میلیون بشکه در روز خواهد بود 
که چیزی حدود یک س��وم کمتر از سطح 

تقاضای فعلی برای این بخش است.
عقب ماندن رشد تقاضای انرژی

به گ��زارش موسس��ه مک کنزی، به 
نظر می رس��د بعد از یک قرن رشد سریع، 
حوال��ی ۲0۳۵ تقاض��ای ان��رژی جه��ان 
کند خواهد ش��د و رون��دی باثبات خواهد 
گرفت. ای��ن امر به گس��ترش نفوذ منابع 

انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر در کاربرده��ای 
ان��رژی بازمی گ��ردد. ب��ه ع��الوه کاهش 
تعداد اقتصادهای وابس��ته به منابع انرژی 
در سراس��ر جهان، افزایش تقاضای انرژی 
ناش��ی از رش��د جمعیت را خنث��ی خواهد 
ک��رد. جمعی��ت زی��ادی در اقتصاده��ای 
نوظه��ور به متقاضیان ان��رژی دنیا اضافه 
ش��ده اند به خصوص آنکه درآم��د آنها نیز 
با افزایش همراه ش��ده اس��ت. با این حال 
چش��م انداز مک کنزی در مقایسه با دیگر 
انرژی، حکایت  بلندمدت  چش��م اندازهای 
از آن دارد ک��ه رش��د تقاض��ای ان��رژی 
آهسته تر خواهد شد زیرا این موسسه نقش 
تجدیدپذیر  انرژی های  برای  برجس��ته ای 
در سیس��تم های انرژی جهان تا اواس��ط 
قرن جاری قائل اس��ت. به این ترتیب برای 
نخس��تین بار در قرن اخیر، رشد تقاضای 
انرژی با وجود تداوم رشد شدید اقتصادی، 
به کن��دی افزای��ش خواهد یاف��ت. علت 
اصلی بروز این اتفاق به گس��ترش س��هم 
مش��اغل خدمات مح��ور در اقتصاد جهانی 
ب��از می گ��ردد. در عی��ن حال، با توس��عه 

تکنولوژی ه��ای کارآمدت��ر در بخش های 
مختلف مصرف، راندم��ان مصرف انرژی 
کاه��ش می یابد ک��ه در نهایت به کاهش 
مصرف انرژی حتی در کش��ورهای بزرگ 
صنعتی مانند چین منجر خواهد شد. طبق 
گزارش مک کنزی، با وجود دو برابر شدن 
تولید ناخالص جهانی )در ش��رایط واقعی( 
بی��ن س��ال های ۲0۱۶ و ۲0۵0، تقاضای 
اولیه جهانی برای انرژی تنها رش��دی ۱4 
درص��دی خواهد داش��ت. به ای��ن ترتیب 
این نخس��تین بار در تاریخ خواهد بود که 
رشد تقاضای جهانی انرژی و رشد جهانی 
اقتصاد همس��و با یکدیگر حرکت نخواهند 
کرد. انرژی های تجدیدپذیر که انرژی های 
هس��ته ای مکمل آنها خواهند بود، از حاال 
تا ۲0۵0 سهمی دو برابری در منابع تأمین 
ان��رژی دنیا خواهند داش��ت. ای��ن به این 
معنا اس��ت که س��هم این نوع از انرژی ها 
از ۱۹ درص��د فعلی به ۳4 درصد از انرژی 
مصرفی دنیا افزای��ش پیدا خواهد کرد. در 
ای��ن میان مصرف برق ت��ا ۲0۵0 دو برابر 
خواهد ش��د. گاز نیز تنها س��وخت فسیلی 
خواهد بود که س��هم خود در سبد مصرفی 
جهانی انرژی را افزایش خواهد داد اما بعد 
از ۲0۳۵ تقاضا برای این کاال نیز از رش��د 
باز می ایس��تد و ثبات پیدا می کند. در این 
چشم انداز، تقاضای نفت خام از اوایل دهه 
۲0۳0 کاهش��ی قابل توجه خواهد داشت 
و از طرف��ی با توجه به کاه��ش تقاضای 
زغال س��نگ، انتش��ار گاز کربن در دنیا نیز 
کاهش پیدا می کند. بر اساس این گزارش، 
رشد تقاضای انرژی تابعی از دینامیک های 
محلی خواهد بود به این ترتیب در حالی که 
تقاضای انرژی در اکثر کش��ورهای عضو 
س��ازمان همکاری و توسعه کاهش خواهد 
یافت، تقاضای ان��رژی در آفریقا و هند تا 

سال ۲0۵0 دو برابر خواهد شد.
چشم انداز مصرف برق

گس��ترش اس��تفاده از ب��رق منج��ر 
به دوبرابر ش��دن تقاضای ای��ن انرژی تا 
۲0۵0 خواهد ش��د. این امر عمدتًا ناش��ی 
از افزایش تقاضای س��اختمان ها و استفاده 
از برق به عن��وان منبع انرژی در خیابان ها 
اس��ت. از طرفی سهم انرژی های خورشید 
و ب��اد نی��ز به س��رعت در ح��ال افزایش 
اس��ت. بر اس��اس گزارش مک کنزی، در 
س��ال های اخیر این منابع س��همی بیش از 
۵0 درصدی از اضافه ظرفیت های خالص 
داشته اند. در این رابطه پیش بینی می شود 
بع��د از ۲0۳۵ تولیدات مناب��ع تجدیدپذیر 
از کل برق تولی��دی به بیش از ۵0 درصد 
برس��د. این اتفاق به معنای رهایی از شیوه 
تاریخی تولید برق با استفاده از انرژی های 

فس��یلی اس��ت. با ای��ن ح��ال از آنجا که 
نق��ش منابع تناوب��ی از مجموع تولید برق 
در حال افزایش اس��ت، سیستم های برقی 
به ش��دت با نیازه��ای متوازن کننده مواجه 
خواهند شد، به خصوص اینکه سهم منابع 
خورش��یدی و بادی به بیش از ۳0 درصد 

خواهد رسید.
نرخ رشد نزولی گاز

گاز تنها س��وخت فس��یلی است که 
سهمش از مجموع تقاضای انرژی جهان 
ت��ا ۲0۳۵ رش��د خواهد ک��رد، گرچه نرخ 
رش��دش نزولی خواهد ب��ود. در بلندمدت 
)بع��د از ۲0۳۵(، ام��ا تقاض��ای این منبع 
انرژی روندی کاهش��ی خواهد یافت. این 
امر عمدتًا از تحوالت صنعت برق ناش��ی 
خواهد بود، جایی که مجموع تقاضای این 
منبع برای تولید برق بین سال های ۲0۱۵ 
تا ۲0۵0 از 4۱ به ۳۳ درصد کاهش خواهد 
یافت. این اثرات بلندمدت حتی بر اساس 
س��ناریوهای مختل��ف قیم��ت گاز صادق 
خواهد بود؛ با توجه به افزایش رقابت میان 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر و گاز، حتی نصف 
ش��دن قیمت گاز چندان منجر به افزایش 

تقاضای این انرژی نخواهد شد.

بزرگان انرژی به اوضاع نفت بدبین 
ماندند

اما در چش��م انداز کوتاه مدت، س��ه 
پیش بینی کننده بزرگ که نظراتشان مورد 
توج��ه بازار نف��ت ق��رار دارد، انتظار دارند 
عرض��ه غیراوپک در س��ال ۲0۱۹ رش��د 
چش��مگیری پی��دا کند اما درباره ش��دت 
تأثی��ر عرض��ه فزاینده بر تقاض��ا، نظرات 
متفاوت��ی از یکدیگر دارند. اداره اطالعات 
ان��رژی آمریکا انتظار دارد تقاضای جهانی 
ب��رای نف��ت در س��ال ۲0۱۹ ب��ه میزان 
۱.4۹ میلیون بش��که در روز رشد کرده و 

به ۱0۱.4۵ میلیون بش��که در روز رسید. 
ب��رآورد این آژان��س آمریکای��ی باالتر از 
همتایانش اس��ت اما برآوردش برای رشد 
عرض��ه ح��دود دو میلیون بش��که در روز 
است. طبق گزارش اداره اطالعات انرژی 
آمری��کا، بازار در س��ال ۲0۱۹ دچار ۵00 
هزار بش��که در روز کمبود عرضه خواهد 
ش��د زیرا کاهش تولید گروه اوپک و غیر 
اوپک و کان��ادا و تأثیر تحریم های آمریکا 
علی��ه نفت ونزوئال و ای��ران، برای جبران 
رش��د عرضه آمریکا کاف��ی نخواهند بود. 
آژان��س بین المللی انرژی نی��ز انتظار دارد 
مصرف نفت از ۹۹.۲ میلیون بشکه در روز 
در س��ال ۲0۱۸ به ۱00.۶ میلیون بش��که 
در روز در س��ال ۲0۱۹ رش��د کند که ۱.4 
میلیون بش��که در روز افزایش را نش��ان 
می دهد. برخ��الف آژانس های دیگر، این 
نهاد مس��تقر در پاریس ب��ا توجه به پایین 
رفتن قیمت نفت و آغاز فعالیت پروژه های 
پتروش��یمی در چین و آمریکا، انتظار دارد 
تقاضای جهانی برای نفت امس��ال نسبت 
به سال ۲0۱۸ رشد س��ریع تری پیدا کند. 
ب��ا این ح��ال آژان��س بین الملل��ی انرژی 
هش��دار داده که با وج��ود تحریم ها علیه 
ای��ران و ونزوئ��ال و کاه��ش تولید اوپک 
در س��ال ۲0۱۹، بازارهای نفت به سختی 
می توانند رش��د سریع عرضه غیر اوپک را 
جذب کنند. از نظر رشد تقاضا برای نفت، 
اوپک در گزارش ماهانه خود بدبینانه ترین 
دیدگاه را داش��ته و پیش بینی کرده تقاضا 
برای نفت امسال تنها ۱.۲4 میلیون بشکه 
در روز رشد کرده و به ۱00 میلیون بشکه 
در روز می رس��د. آژانس بین المللی انرژی 
اع��الم کرده که رش��د قوی نفت ش��یل 
آمری��کا، تأثی��ر تحریم های اخی��ر آمریکا 
علیه ش��رکت نفتی دولت��ی PDVSA را 
مالیم خواهد کرد. ای��ن آژانس باالترین 
ب��رآورد را برای رش��د عرض��ه غیر اوپک 
در س��ال ۲0۱۸ دارد و انتظ��ار دارد ۲.۵۷ 
میلیون بش��که در روز رش��د کند در حالی 
که برآورد اوپک ۲.۱۷ میلیون بش��که در 
روز اس��ت. اوپک اعالم کرده تقاضا برای 
نف��ت این گروه در س��ال ۲0۱۹ به میزان 
۱.0۲ میلیون بش��که در روز رشد می کند 
در حال��ی آژانس بین المللی انرژی کاهش 
تقاضا ب��رای نفت اوپک ب��ه میزان 400 
ه��زار بش��که در روز را پی��ش بینی کرده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش پالتس، اداره 
اطالعات انرژی آمریکا دیدگاه منفی تری 
نسبت به اوپک داشته و برآورد کرده است 
عرضه این گروه ۱.۱۳ میلیون بش��که در 
روز کاهش یافته و به ۳0.۳ میلیون بشکه 

در روز خواهد رسید.

پیش بینی قیمت نفت در بودجه 9۸
 محقق می شود؟

بودجه س��ال آینده بر اس��اس 
نفت ۵4 دالری بس��ته شده است؛ 
نرخ��ی که کارشناس��ان آن را قابل 
تحقق دانس��ته اما بر این باورند که 
ممکن اس��ت حجم ص��ادرات ۱.۵ 
میلیون بش��که ای آن که در بودجه 
در نظر گرفته ش��ده، محقق نشود.
دول��ت در الیحه بودجه س��ال آینده، مجموع درآمدهای ناش��ی از 
فروش نفت را ۱4۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه 
با س��ال جاری با افزایش همراه است. در بودجه ۱۳۹۸، برای منابع 
حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی، ۱4۲ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده اس��ت که در مقایس��ه با بودجه ۱0۷ هزار 
میلیارد تومانی مصوب امسال حدود ۳4 هزار میلیارد تومان افزایش 
نش��ان می دهد.همچنین در الیحه بودجه س��ال آینده، قیمت هر 
بشکه نفت ۵4 دالر و حجم صادرات روزانه آن ۱.۵ میلیون یشکه 
پیش بینی شده است که طبق پیش بینی های انجام شده، قرار است 
درآمدهای ارزی ناش��ی از نفت با متوسط نرخ دالر ۵.۷00 تومانی 
ب��ه ریال تبدیل ش��ده و در اختیار دولت قرار گیرد. در این راس��تا، 
بی��ژن زنگنه - وزیر نفت - در آخرین نشس��ت خبری خود اعالم 
کرده رقمی که ایران برای درآمدهای نفتی در بودجه در نظر گرفته، 
محقق می ش��ود. به اعتقاد نگارنده، قیمت ۵4 دالری برای نفت در 
بودجه س��ال آینده، منطقی است اما ممکن است حجم صادرات به 

میزانی که در بودجه پیش بینی شده، محقق نشود.
تأثیر بحران سیاسی ونزوئال بر بازار نفت

تح��والت سیاس��ی در ونزوئال بر بازار نفت بس��تگی دارد به 
چه صورت ادامه داش��ته باشد و به مرور عمیق تر شود یا خیر؟ اگر 
تحوالت ونزوئال تعمیق ش��ود، بازار نفت را دچار مش��کل می کند؛ 
تولید نفت ونزوئال در س��ال ۲0۱۷، دو میلیون و ۱00 هزار بش��که 
بود و چنانچه این میزان از بازار حذف ش��ود، تأثیر خاصی نخواهد 
داشت. ونزوئال دارای بزرگترین ذخایر نفت است و باید توجه داشت 
که این ذخایر غیرمتعارف هس��تند و این کشور، حجم تولید باالیی 
ندارد. زمانی میزان تولید ونزوئال سه میلیون و ۵00 هزار بشکه بود 
اما هیچ گاه به آن عدد بازنگش��ت. میزان تولید نفت ونزوئال صفر 
نخواهد ش��د، نهایتًا بحران سیاسی در این کشور باعث خارج شدن 
۷00 یا ۸00 هزار بش��که نفت از بازار می شود. این در حالیست که 
اوپ��ک و غی��ر اوپک در آخرین اجالس خ��ود تصمیم گرفتند یک 
میلی��ون و ۲00 هزار بش��که از بازار کم کنن��د.وی در ادامه با بیان 
این که چش��م انداز بازار نفت روشن نیست، افزود: اگر جنگ تجاری 
ادامه داش��ته باشد، روی رش��د اقتصادی کشورها تأثیرگذار است و 

تقاضا برای نفت کاهش خواهد یافت.
قیمت و حجم نفت پاسخگوی بودجه سال آینده است؟

فکر می کنم در س��ال آینده قیمت نفت بی��ن ۵۵ تا ۷0 دالر 
در نوسان باشد و بعید اس��ت کاهش یا افزایش چشم گیری داشته 
باش��د. بر این اساس، قیمت نفت پاس��خگوی بودجه است اما باید 
توجه داش��ته باش��یم که بودجه را بر اس��اس صادرات ۱.۵ میلیون 
بشکه بسته ایم؛ در حالی که اکنون میزان صادرات ایران حدود یک 
میلیون بشکه است. درواقع قیمت پاسخگوست اما حجم، خیر؛ مگر 

این که در آینده اتفاق خاصی رخ دهد.

خارج و وابس��ته شدن کشتی های بین المللی به خدمات 
بانکرین��گ ایران و افزایش قدرت حاکمیت سیاس��ی و 
اجتماعی در منطقه، توس��عه مناطق س��احلی و دریایی 
ازجمله مزیت های سرمایه گذاری در این صنعت است.

صنعت بانکرینگ ایران قربانی سهل انگاری
علی رغم ظرفیت های جغرافیایی و طبیعی فراوان، 
توسعه صنعت بانکرینک در ایران مغفول مانده است. با 
گذشت بیش از ۱۲ سال از ارائه طرح جامع بانکرینگ و 
ابالغ ۵ شیوه نامه و تاکید بر آن در برنامه های پنجم و 

ششم توسعه، همچنان سهم ایران از صنعت بانکرینگ 
خلیج فارس قابل توجه نیس��ت و کمت��ر از یک پنجم 
هدف گذاری ها محقق ش��ده اس��ت. در همین راس��تا، 
س��ید احس��ن علوی، رئیس کمیته حمل ونقل مجلس 
ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: »هیچ توجیهی برای 
ع��دم راه اندازی صنعت بانکرینگ در ایران وجود ندارد. 
س��واحل خلیج فارس فرصت بی نظیری برای توس��عه 
این صنعت در کش��ور است. به اعتقاد ما سهل انگاری 
مس��ئولین، دلیل کم توجه��ی به موض��وع بانکرینگ 
دریایی بوده اس��ت. در همین راس��تا، اعتراض خودمان 
را ب��ه مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گوش��زد 

خواهیم کرد«.
بانکرینگ تنها سوخت رسانی نیست

در همی��ن ارتب��اط،  ه��ادی حق ش��ناس، معاون 
س��ازمان بنادر و دریانوردی کشور درباره توسعه صنعت 
بانکرینگ در کش��ور با محوری��ت بندرچابهار و جزیره 
قش��م گفت: اگر هدف ما از توس��عه و ورود به صنعت 
بانکرینگ تنها تأمین سوخت کشتی ها باشد، باید گفت 
ک��ه این صنع��ت فراتر از مقوله تأمین س��وخت بوده و 
س��ایر خدمات نظیر تعمیرات، تغییر کارکنان کش��تی، 
هتلینگ و. .. را نیز در بر می گیرد. هرچند که ۳0 درصد 
هزینه های حمل و نقل مربوط به تأمین سوخت است، 
اما تأمین س��وخت تنها نیاز این کشتی ها نیست و برای 
اینکه بتوان در این صنعت ورود کرده و بقا داش��ت باید 
مجموعه ای از خدمات را ارائه داد. وی با اشاره به اینکه 
کش��تی ها ترجیح می دهند در مح��ل بارگیری یا تخلیه 
بار نیازخود به س��وخت یا سایر خدمات را برطرف کنند، 

اف��زود: ایران به دلیل گس��تردگی س��واحل خود که به 
آب های آزاد منتهی می ش��وند، در جغرافیایی واقع شده 
اس��ت که هر کش��تی که در خلیج فارس تردد می کند، 
از کنار بندر ش��هید رجایی یا جزیره قش��م عبور خواهد 
ک��رد. بنابراین این دو نقطه را می توان دو نقطه طالیی 
برای آغازو توس��عه صنعت بانکرینگ دانست. به گفته 
این مقام مس��وول، آبخورهای )محلی برای پهلوگیری 
کشتی ها( جزیره قش��م به نحوی است که عظیم ترین 

کشتی های دنیا قادر به پهلوگیری در آن هستند.
فجیره، بهشت کشتی سواران

معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور یکی 
دیگر از مزیت های ایران در صنعت بانکرینگ را وجود 
س��واحل مکران در دریای عمان دانست و افزود: یکی 
دیگ��راز مزیت هایی که ای��ران در صنع��ت بانکرینگ 
دارد تولید س��وخت مورد نیاز در داخل کش��ور اس��ت. 
البته از س��ال ۲0۲0 میالدی بر اساس قوانین سازمان 

بین المللی دریانوردی در راس��تای حفظ محیط زیست 
میزان س��ولفور مورد استفاده س��وخت کشتی ها باید به 
نیم درصد برس��د این در حالی است که سولفور موجود 
درنفت کوره ایران ۳.۵ درصد است. حق شناس با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر بس��یاری ازشرکت های خارجی 
سوخت کشتی ایران را خریداری کرده و در بندر فجیره 
به عنوان قط��ب بانکرینگ خلیج فارس می فروش��ند، 
تصریح ک��رد: ایران باید کیفیت س��وخت تولیدی خود 
را ارتقا دهد، به این منطور حتی می توان پاالیش��گاهی 
برای تولید س��وخت کش��تی با کیفیت احداث کرد؛ چرا 
که ب��ا وجود عب��ور ۵۱ هزار کش��تی از آب های خلیج 
فارس این صنعت به اندازه کافی توجیه اقتصادی دارد. 
وی اظهار داش��ت: دولت می تواند با کاهش بروکراسی 
زمینه های توسعه این صنعت را فراهم کند. برای اینکه 
بتوانی��م به ای��ن صنعت به صورت اصول��ی ورود کرده 
و آن را توس��عه دهیم نیازمند راهبردی مدون هستیم. 
از س��ویی دیگر در آغاز این صنع��ت باید دولت با ارائه 
تخفیف و یارانه سوخت کشتی به متقاضیان آن کمک 
کند ت��ا بتوانیم با بندر فجی��ره در امارات متحده عربی 
رقابت داش��ته و ایجاد جذابیت کنیم. در حالیکه اکنون 
نرخ س��وخ کش��تی کنار اس��کله بر اس��اس نرخ فوب 
خلی��ج فارس ب��وده که برابر با نرخ س��وخت در فجیره 
اس��ت. به این ترتیب کشتی ها بی شک فجیره را برای 
محل بانکرینگ انتخاب می کنن��د. به هر حال فعالیت 
در صنع��ت بانکرینگ، یک��ی از بهترین و مطلوب ترین 
فرصت ه��ای پی��ش روی ایران جهت کس��ب درآمد و 
ارتباط مؤثر با جهان به شمار می رود. با توجه به اصول 
س��رمایه گذاری در دنی��ا، الزم اس��ت حاکمیت دولتی 
ضمن تأمین زیرساخت های اولیه، زمینه سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی در صنع��ت بانکرینگ ایران را فراهم

 کند.

 افزایش استفاده از خودروهای برقی 
و همچنین بازیافت مواد پالستیکی، 

دو عاملی هستند که تقاضا برای 
نفت جهان را کاهش خواهند داد. 

مک کنزی حتی در سناریوی دیگری 
پیش بینی کرده در صورت گذار 

سریع به خودروهای برقی و بازیافت 
پالستیک، افول دوران طالیی نفت در 

کمتر از 6 سال دیگر رخ دهد

صنعت بانکرينگ ايران قربانی سهل انگاری
دانش نفت تحليل می کند؛

ایران ۸۰ درصد سوخت صنعت 
بانکرینگ در خلیج فارس را تأمین 

می کند با این وجود سهمی 1۰ درصدی 
از درآمدهای آن دارد و 27 میلیارد 
دالر درآمد عمده این صنعت به جیب 

امارات می رود

مرتضی بهروزی فر
کارشناس انرژی



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه4 اسفند ماه 1397 - شماره 663

بهداشت و 1۰
درمان

اخبار نفت

افتتاح تأسیسات جدید انتهایی کرمان

همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمي، تأسیسات جدید انتهایی 
انتقال نفت کرمان، با حضور مدیرعامل ش�رکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه جنوب ش��رق، صبح روز س��ه ش��نبه تأسیس��ات جدید 
انتهایی انتقال نفت کرمان با حضور مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران و هیأت همراه، راه اندازی و مورد بهره برداری 
قرار گرفت. در این مراس��م عباس��علي جعفری نس��ب، ضمن اظهار 
خوشبختی از همزماني راه اندازي این تأسیسات با دهه مبارک فجر، 
بیان داش��ت: این تأسیسات کمک بزرگی به تس��هیل عملیات انبار 
پخش کرمان برای افزای��ش ظرفیت فرآورده  های نفتی می کند و با 
وجود دو خط لوله مستقل، انتقال نفت گاز و بنزین، بدون محدودیت 
و آلودگی و در اس��رع وقت انجام می شود.مدیرعامل شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران، با اشاره به ضرورت اضطراری احداث انبار 
نفت کرمان، از تالش واحد مهندسي و طرح ها و منطقه جنوب شرق 
تش��کر کرد و افزود: در گذشته، فرصت احداث این تأسیسات فراهم 
نبود و بهره برداري در تاسیس��ات موقتي انجام می شد ولي در نهایت 
با وجود محدودیت ها، این پروژه راه اندازي و به بهره برداری رس��ید.

در ادامه، مجری طرح ضمن تش��کر از ت��الش و همکاری کارکنان 
منطقه جنوب شرق برای به سرانجام رسیدن این پروژه بیان داشت: 
احداث این تأسیس��ات در فروردین س��ال ۹4 کلید خورد که با توجه 
به اینکه در مجاورت انبار نفت کرمان قرار داش��ت، راه اندازي آن از 
اهمی��ت خاصی برخوردار بود.فرامرز لطیفی به مش��خصات فنی این 
تأسیسات اشاره کرد و افزود: تأسیسات انتهایی کرمان وظیفه اتصال 
دو خط ۱4 اینچ انتقال فرآورده را به انبار پخش کرمان به عهده دارد 
و با بهره برداری از این تأسیسات به میزان ۲۵میلیون لیتر بر ظرفیت 

فرآورده های نفتی انبار پخش کرمان افزوده می شود.

بازدید فرمانده سپاه پاسداران شهرستان 
اردل از مرکز انتقال نفت شماره 6

 مارون � اصفهان

فرمانده س�پاه پاس�داران شهرس�تان اردل از مرک�ز انتقال نفت 
شهید جبار زارع گندمکار )شماره ۶ مارون � اصفهان( بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران � منطقه اصفهان، کریم بهمنی فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج 
حضرت ولی عصر )عج( گفت: فرمانده س��پاه پاس��داران شهرستان 
اردل به همراه فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین )ع( میانکوه 
و هیئت همراه از قس��مت های مختلف مرکز شامل محوطه صنعتی، 
توربین ها و اتاق کنترل بازدید کرد و از نزدیک با روند انتقال ایمن و 
پایدار نفت خام آشنا شد. در ادامه این بازدید، تودیع و معارفه فرمانده 
پایگاه مقاومت بس��یج مرکز انتقال نفت نیز انجام ش��د و اس��ماعیل 
ش��یرانی به عنوان فرمانده جدید منصوب و از خدمات س��ید احسان 

بنی هاشمی فرمانده سابق مرکز قدردانی شد.
تولید پایدار گاز در نفت و گاز شرق

تولی�د پایدار گاز در ش�رکت بهره برداری نفت و گاز ش�رق ادامه 
دارد؛ ش�رکتی که افزون بر تأمین نیاز نیروگاه نکا و پتروشیمی بجنورد، 
گاز مورد نیاز اس�تان های خراسان ش�مالی، خراسان رضوی، خراسان 

جنوبی، مازندران، گلستان و بخشی از سمنان را تأمین می کند.
علی صابری راد، رئیس اداره بهره برداری شرکت بهره برداری 
نفت و گاز ش��رق در گفت وگو با ش��انا، با بیان ای��ن مطلب افزود: 
برداش��ت مس��تمر گاز از ۶۳ حلقه چاه فعال این شرکت در جریان 
اس��ت. وی با بیان اینک��ه بخش عمده گاز این ش��رکت از میدان 
خانگیران تولید می ش��ود، ادام��ه داد: منطقه عملیات��ی خانگیران، 
تابس��تان هایی گرم و طاقت فرسا و زمستان هایی سرد و خشن دارد. 
دمای هوا در این منطقه در فصل تابس��تان تا ۵0 درجه باال می رود 
و دمای حدود منفی ۲۵ درجه نیز در زمس��تان های خانگیران ثبت 
شده است. بادهای تند توأم با توفان شن در تابستان و برف سنگین 
و کوالک ش��دید همراه با افت ش��دید دما و یخبندان در زمستان، 
ش��رایط س��ختی را بر کارکنان تحمیل می کند. صابری راد با اشاره 
به برودت هوا و فراوانی بارش  برف در اس��تان خراسان رضوی که 
به سفیدپوش شدن مناطق عملیاتی این شرکت منتهی شده است، 
ادام��ه داد: با وجود مش��کالت آب و هوایی ای��ن مناطق، اما تولید 
بی وقف��ه ادام��ه دارد، به طوری که در ۹ ماه ابتدای امس��ال، روزانه 
به ط��ور میانگین بیش از 40 میلیون مترمکعب گاز در این ش��رکت 

تولید شده است.

تقدیر از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در یازدهمین جشنواره 
چشم پزشکی و علوم بینایی

جش�نواره  یازدهمی�ن 
بینای�ی  عل�وم  و  پزش�کی  چش�م 
پروفس�ور محم�د قلی ش�مس »پدر 
عل�م نوی�ن چش�م پزش�کی ایران« 
و  افتخ�ارات  شناس�ایی  ه�دف  ب�ا 
شایستگی های جامعه چشم پزشکی 
بینای�ی ای�ران و تقدی�ر و  و عل�وم 
تجلی�ل از دانش�مندان، آم�وزگاران، 
رهب�ران و محققان ای�ن عرصه پنج 
ش�نبه ۲ اسفند در س�الن آمفی تئاتر 
بیمارستان فارابی تهران برگزار شد.

 ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع 
رس��انی بهداش��ت و درمان صنعت 
نف��ت؛  در ای��ن جش��نواره  دکت��ر 
علیرضا رئیس��ی، معاون بهداش��ت 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی و کریستف هملمن نماینده 
س��ازمان بهداش��ت جهانی نش��ان 
نوع دوستی و پیشگیری از نابینایی 
)نشان خدادوس��ت(، دانشمند برتر 
)نش��ان پیم��ان( و آم��وزگار برت��ر 

)نشان س��جادی(، نش��ان خدمت 
و مس��ؤولیت پذی��ری حرف��ه ای و 
اجتماعی )نشان هاش��می(، چش��م 
ادی��ب چش��م  پارس��ی،  پزش��ک 
پزش��کان، را اعطا میکردند  که از 
س��ازمان بهداشت و درمان صنعت 
نف��ت هم به منظ��ور ارائه خدمات 
در این ح��وزه در مناطق جنوبی و 

غربی  کش��ور به کارکنان و مردم 
بومی تقدیر ش��د. دکت��ر حبیب اله 
س��میع  پس از دریافت لوح تقدیر 
ضمن قدردانی از فعالیت های مهم 
صورت گرفت��ه در این حوزه گفت: 
س��ازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت ای��ن افتخار را دارد که از صد 
سال گذش��ته در بیمارستان مسجد 

س��لیمان صنعت نفت در راس��تای 
مس��ئولیت اجتماع��ی خدم��ات به 
م��ردم  بومی منطق��ه ارائ��ه دهد. 
وی اف��زود: در ش��رایط فعل��ی هم 
در مناط��ق جنوب��ی کش��ور عالوه 
وظایف سازمانی و قانونی که ارائه 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی به  
کارکنان ش��ریف صنعت نفت است 
ب��ه مردم بومی ه��م خدمات متنوع 
ارائه می ش��ود.مدیرعامل س��ازمان 
بهداش��ت و درمان صنعت نفت به 
بیم��اری دیابت، ش��ایع ترین علت 
ک��وری چش��م در س��ال های اخیر 
اش��اره ک��رد و گفت:  ای��ن افتخار 
را داریم تمامی بیم��اران دیابتی در 
جمعیت نزدیک به پانصد هزار نفر 
را شناس��ایی کرده ایم و باالی ۵0 
درصد آنها کنترل و از بروز عوارض 
بیماری دیابت مثل کوری چشم در 
امان هستند.همچنین در یازدهمین 
محمدقل��ی  پروفس��ور  جش��نواره 

شمس، مراسم بزرگداشت تصدیق 
موفقی��ت جمهوری اس��المی ایران 
در مه��ار تراخ��م و دریافت گواهی 
از سوی س��ازمان بهداشت جهانی 
حضور»کریس��توفر  ب��ا   )WHO(
هملمن« نماینده س��ازمان جهانی 
بهداشت در ایران برگزار شد.تراخم 
نوعی بیماری عفونی چشمی اس��ت 

ک��ه در مراح��ل مزم��ن منجر به 
نابینای��ی افراد می ش��ود. مهار این 
بیم��اری از جمل��ه موفقیت ه��ای 
ایران طی صد س��ال اخیر بوده که 
مستندات آن طی سال های اخیر به 
س��ازمان جهانی بهداشت ارایه شد 
و س��ازمان جهانی بهداشت گواهی 
مهار تراخم را  به ایران اعطا کرد.

دکتر کهن: 

رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر: 

 رضايتمندی کارکنان صنعت نفت در الويت است

 همگام با توسعه صنعتی در پارس جنوبی،  پيش آمده ايم 

دکتر محمودی:  بيمارستان صنعت نفت هيچ دارويی را از ليست خود خارج نکرده است

رئی�س بیمارس�تان صنعت نفت آب�ادان گفت:  بدنب�ال ارائه 
خدم�ات درمان�ی متناس�ب با ش�أن کارکن�ان و خانواده ه�ای صنعت نفت 

هستیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت، دکتر نس��رین کهن، رییس بیمارس��تان امام خمینی )ره( صنعت 
نفت آبادان با اش��اره به قدمت س��اختمان قدیمی بیمارستان اظهار کرد: 
این بیمارستان در سال ۱۳0۶ با ظرفیت ۲۵۲ تخت خواب تاسیس شد 
و تاکن��ون خدمات بهداش��تی و درمانی زیادی به جمعیت زیر پوش��ش 

صنعت نفت و بومیان منطقه ارائه کرده است. 
وی افزود:  این بیمارس��تان تا س��ال ۱۳۶۲ در حال فعالیت بود و 
پس از آن، تا سال ۱۳۶۹ به دلیل جنگ تحمیلی تعطیل شد و با خاتمه 

جنگ، فعالیت خود را از سر گرفت. 
دکت��ر کهن ک��ه از س��ال ۷۷ در بهداش��ت و درمان آب��ادان در 

قس��مت های مختلف مش��غول بکار بوده،  تنها مش��کل بیمارستان را  
قدیمی بودن آن عنوان کرد و  گفت:  بیمارستان  امام خمینی)ره( آبادان 
یکی از بهترین بیمارستان های منطقه به شمار می رود؛  به همین دلیل 

بومیان سعی می کنند همیشه از خدمات این بیمارستان استفاده کنند.
وی با اشاره به ارائه خدمات متنوع در  بیمارستان امام خمینی )ره( 
صنعت نفت آبادان ادامه داد: میزان مراجعات در ۶ ماهه اول س��الجاری 
در کلینیک های تخصصی نزدیک به ۳۶ هزار و ۵00 نفر بود که شامل 
کارکنان نفتی و مردم بومی می ش��د، این میزان مراجعات در بخش های 

بستری در همان بازه زمانی ۲ هزار و ۷4۷ نفر گزارش شده است.
ریی��س بیمارس��تان امام خمین��ی )ره( صنعت نفت آب��ادان بیان 
کرد:  با توجه به ش��رایط اقلیمی ، پزش��کان کمتری به ارائه خدمت در 
ای��ن منطق��ه تمایل دارند، به همین دلیل این ش��هر با کمبود پزش��ک 
متخص��ص، در حوزه مغز و اعصاب مواجهه اس��ت. برخی از پزش��کان 
عالوه بر  بیمارس��تان نفت ب��ه مراکز درمانی داخل ش��هر نیز خدمات 
می دهند.دکتر کهن به اهمیت ارائه خدمات با کیفیت درمانی اشاره کرد 
و گفت:  توانستیم تجهیزات آزمایشگاهی را تکمیل و بروز کنیم. عالوه 
ب��ر آن دس��تگاه های رادیولوژی دیجیتال، س��ونوگرافی و  مدرن ترین 

دستگاه ماموگرافی نیز  تهیه و راه اندازی شده است.
وی ادامه داد:  مجاورت بیمارس��تان با پاالیش��گاه آبادان یکی از 
دالیل اهمیت در س��رعت خدمت رس��انی است و خوش��خبتانه در این 
س��الها میزان رضایتمندی در دریافت خدمات ب��اال بوده و این مهم در 

اعتبار سنجی بیمارستان کامال مشهود است.
دکتر کهن به دریافت کسب لوح تقدیر ترویج زایمان طبیعی برای 
دومین س��ال متوالی اش��اره و تصریح کرد:  در حال حاضر بیش از ۷۵ 
درصد زایمان های انجام ش��ده در بیمارس��تان امام خمینی ره  به روش 

طبیعی انجام می شود.
رییس بیمارس��تان امام خمینی )ره( صنعت نفت آبادان یادآور شد:  
طبق دستور العمل کشوری از سوی وزرات بهداشت،  درمان و آموزش 
پزش��کی در جه��ت ترویج زایمان طبیعی، برنامه ه��ای متنوعی در این 
مرکز صورت گرفته که شامل کالس های آموزشی از بدو بارداری، ارائه 
روش ه��ای زایمان بدون درد،  حض��ور متخصص زنان و زایمان،  ارائه 
تس��هیالت الزم در بخش زایمان و کاهش هزینه زایمان طبیعی برای 

مراجعین بومی است.
وی خاطر نش��ان کرد:  نقطه قوت بیمارستان صنعت نفت آبادان،  
پرس��نل پر تالش آن  اس��ت.  ارائ��ه خدمت بدون ن��گاه به تجهیزات 
و مناب��ع، عملی نیس��ت.  آنچه برای م��ا اهمی��ت دارد افزایش میزان 
رضایتمندی کارکنان صنعت نفت است، چرا که متولی سالمت خانواده 

بزرگ صنعت نفت  هستیم.

در آس�تانه افتت�اح فازه�ای ۱۳ و ۲۲,۲۳,۲۴ پ�ارس جنوبی،  
دکت�ر مهرداد حس�ین زاده، رئیس بهداش�ت و درمان صنعت نفت اس�تان 
بوش�هر از مراکز درمانی این ۲ پاالیشگاه گازی در منطقه پارس ۲ )سایت 

کنگان( بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی بهداش��ت و درمان صنعت نفت بوشهر، دکتر 
حس��ین زاده در ای��ن رابطه گفت: با همکاری ش��رکت نف��ت و گاز پارس و 
همچنین ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی در طی ۲ س��ال اخیر،  4 مرکز 
درمانی با تمام و س��ایل و تجهیزات اورژانس پزشکی و همچنین استقرار ۲ 
آمبوالنس در هر مرکز درمانی در پاالیش��گاه فازهای ۱۲ و ۱۵.۱۶ و ۱۷.۱۸ 
و ۱۹ راه اندازی کرده ایم.  وی افزود: در حال حاضر نیز در مرحله تجهیز و 
راه ان��دازی مراکز درمانی در پاالیش��گاه فازهای ۱۳ و ۲0.۲۱ و  ۲۲.۲۳.۲4 

می باش��یم. رئیس بهداش��ت و درمان صنعت نفت بوش��هر با تاکید بر اینکه 
درمان��گاه فاز ۱۲ امکان حمایت و پش��تیبانی دیگر مراکز درمانی س��ایت ۲ 
پ��ارس جنوبی را در بخش س��المت کار و بخش اورژانس های پزش��کی را 
خواهد داش��ت،  گفت: با همکاری مدیریت پاالیش��گاه نهم،  مرکز درمانی 
پاالیشگاه فاز ۱۲ را بعنوان مرکز درمانی اصلی در سایت ۲ پارس جنوبی قرار 
داده ایم و به دنبال طرح توسعه آن در بخش دندانپزشکی،  آزمایشگاه طبی،  
بخش تحت نظر ۱۲ تخته،  واحدهای مهندسی بهداشت محیط،  ادیومتری،  
اس��پیرومتری و اپتومتری را در دس��ت انجام داریم.دکتر حس��ین زاده خاطر 
نشان کرد: بر طبق سیاست های ابالغی وزارت نفت و تاکید بر عدم افزایش 
پرس��نل،تمام این مراکز درمانی جدید بدون جذب نیروی درمانی و با انتقال 

پرسنل از شرکت های واگذار شده صنعت نفت صورت می گیرد.

رییس امور دارویی س�ازمان بهداش�ت و درمان صنعت نفت:  
بیمارس�تان های صنعت نفت متعهد به ارائه داروها طبق لیس�ت فارماکوپه 

هستند. 
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی س��ازمان بهداش��ت و درمان 
صنعت نفت؛  در روزهای گذش��ته خبری مبنی بر اینکه بیمارستان های 
صنع��ت نفت هم��ه داروها را از لیس��ت بیم��ه خارج ک��رده ،در یکی از 
خبرگزاری ها،منتشر ش��د، دکتر حمیدرضا محمودی رییس امور دارویی 

س��ازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ضمن تکذیب خبر منتشر شده،  
گفت:  منظور از لیس��ت بیمه در خبر،  لیست فارماکوپه نفت یا داروهای 
مورد تعهد سازمان هست که خبر کامال غلط و اشتباه هست و بیمارستان 
صنعت نفت هیچ دارویی را از لیس��ت خود خارج نکرده است. وی افزود:  
 در م��ورد آنتی بیوتیک ه��ای ایرانی نیز هرگز این اتف��اق نیفتاده و کلیه 
آنتی بیوتیک ها بخصوص ایرانی تحت پوش��ش ارائه خدمات بهداش��تی 
درمانی س��ازمان می باشد. رییس امور دارویی سازمان بهداشت و درمان 

صنعت نفت تصریح کرد:  لیست جامع دارویی سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت بمنظور خدمات فراگیر و با کیفیت ساماندهی شده  است. 

دکتر محمودی با اش��اره به اینک��ه داروهای گیاهی از دیر باز جزو 
لیست دارویی نفت نبوده ادامه داد:  در جلسه بازنگری فارماکوپه دارویی 
که اردیبهش��ت ماه سال آینده برگزار می شود، چند داروی معتبر گیاهی 
در جلس��ه فارماکوپه  مطرح و  در صورت تایید به لیست افزوده خواهند 

شد.
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11
نگاهپارس جنوبی

از سال 77 تاکنون در منطقه پارس محقق شده است؛

سرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد دالری در پایتخت انرژی ایران

پارس جنوبی از اکتشاف تا تولید؛

3۰ سالگی
ک��ه  آنگون��ه  جنوب��ی  پ��ارس  گازی  مش��ترک  می��دان 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در خاط��رات خود می نویس��د در س��ال ۶۷ 
کش��ف ش��د: »س��اعت ۹ صبح به مقر ریاس��ت جمهوری رفتم. پیش 
از تش��کیل شورای بازس��ازی، درباره مس��ئله تمرکز اطالعات مذاکره 
کردیم و در مس��ائل مورد نظر به تفاهم رس��یدیم. در ش��ورا با حضور 
وزیر مس��کن، درباره سیاست شهرسازی مواردی را تصویب کردیم و با 
حضور وزیران نفت و نیرو، سیاس��ت تأمی��ن نیرو و انرژی و نفت و گاز 
و پتروش��یمی تصویب گردید. )آقای غالمرضا آقازاده( وزیر نفت اطالع 
داد که نظر اولیه شرکت لرزه نگاری هلندی بر این قرار گرفته که منبع 
عظیم گاز آب های مجاور قطر تا حدود بیست و پنج کیلومتر در آب های 
ایران امتداد دارد و اگر این نظر اثبات شود، حدود سه تریلیون بر ذخایر 
مکش��وفه گاز ایران افزوده می ش��ود.« حاال ۳0 س��ال از کشف میدان 

مشترک عظیم پارس جنوبی می گذرد.
میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین منابع گازی مستقل 
جهان اس��ت که روی خط مرزی مشترک ایران و  قطر در خلیج فارس 
و به فاصله ۱00 کیلومتری س��احل جنوبی ایران قرار گرفته اس��ت. در 
س��ال ۱۳۶۹ با حفر نخس��تین چاه اکتش��افی در این میدان و بر اساس 
نتایج حاصل از لرزه نگاری وجود گاز تایید شد. سهم ایران از این میدان 
۹۷00 کیلومتری، ۳۷00 کیلومتر است و با ذخایر ۱4.۲ هزار میلیارد متر 

مکعب حدود ۸ درصد از ذخایر کل جهان را در خود جای داده است.
۹ س��ال پس از اکتش��اف میدان عظیم پارس جنوبی، نخس��تین 
قرارداد توس��عه ای ای��ن میدان برای فاز ۲ و ۳ پ��ارس جنوبی در حالی 
امض��ا ش��د که قطر ش��ریک ایران در ای��ن میدان مش��ترک کارش را 
از س��ال ۱۹۹0 )۱۳۶۹( آغاز ک��رده بود. عملیات توس��عه فازهای ۲ و 
۳ در مهرماه ۱۳۷۶ به ش��رکت فرانس��وی توتال با س��هم 40 درصد، 
ش��رکت های  گازپروم  روس��یه و  پتروناس مالزی هر یک با ۳0 درصد 
واگذار ش��د. کار توسعه پارس جنوبی در آن سال ها به این قرارداد ختم 
نش��د. کمی بعد، در بهمن ماه همان سال قرارداد توسعه فاز یک پارس 
جنوبی با ش��رکت تمام ایرانی پتروپارس و توس��عه فازهای 4 و ۵ هم 
سال ۷۹ به کنسرسیومی متشکل از شرکت های انی  ایتالیا به میزان ۶0 
درصد، پتروپارس و نیکو به میزان ۲0 درصد، واگذار و قرارداد توس��عه 
فازه��ای ۶ ت��ا ۸  و ۹ و ۱0 پ��ارس جنوبی نیز تیر و ش��هریورماه ۷۹ و 
۸۱ امضا ش��د.توتال و دیگر شرکایش سال ۸۱ کارشان را در فاز ۲ و ۳ 
پارس جنوبی به عنوان نخس��تین فاز تکمیل کردند و  بهمن ماه ۱۳۸۱ 
س��رانجام ایران موفق به برداش��ت روزانه ۵0 میلیون مترمکعب گاز  از 
این میدان مش��ترک ش��د. عددکوچکی نبود. سیدمحمد خاتمی، رئیس 
جمه��وری دولت اصالحات این فازها را افتتاح کرد. افتتاح فازهای ۱ و 
4 و ۵ پ��ارس جنوبی نیز از دیگر فازهایی بود که در دولت اصالحات و 

به ترتیب در آبان ماه ۸۳ و فروردین ماه ۸4 افتتاح شد.

توس��عه فازهای پارس جنوبی در دول��ت عدالت محور محمود 
احم��دی ن��ژاد هم ادام��ه یافت. فازه��ای ۶ ت��ا ۸ و ۹ و ۱0 پارس 
جنوب��ی در این دولت تکمی��ل و  به ترتیب در مهرماه و اس��فندماه 
۸۷ به بهره برداری رس��ید و از س��وی رئیس دول��ت نهم به صورت 
رس��می افتتاح ش��د. پس از این افتتاح ها، خردادم��اه ۱۳۸۹ با حضور 
محم��ود احمدی نژاد، رئی��س جمهوری وقت، ق��رارداد فازهای ۱۳، 
۱4، ۱۹و ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی موس��وم به ۳۵ ماهه با پیمانکاران 
داخلی از جمله تاسیسات دریایی، صدرا، قرارگاه خاتم االنبیا، اویک، 
پتروپ��ارس و ایدرو به امضا رس��ید تا به عنوان ی��ک رکورد در تاریخ 

پارس جنوبی ثبت شود؛ امضای ۷ قرارداد در یک روز. 
ام��ا اهمیت پارس جنوبی و ضرورت تس��ریع در برداش��ت از این 
میدان مشترک گازی سبب شد تا آیت اهلل خامنه ای، مقام معظم رهبری 
هش��تم فروردین ماه ۱۳۹0 به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سفر 
کنن��د و از نزدیک در جریان آخرین وضع پروژه های پارس جنوبی قرار 
گیرند. در این بازدید، مجموع برداشت روزانه گاز ۲۱0 میلیون مترمکعب 
و میعانات گازی 40 هزار بش��که به مقام معظم رهبری گزارش شد که 

این رقم در پایان سال ۹۲ به ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.
توس��عه فازهای پارس جنوبی ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم با 
سرعت بیش��تری ادامه یافت. اولویت بندی فازها سبب شد تا یک سال 
پس از آغاز به کار دولت یازدهم، فاز ۱۲ پارس جنوبی تکمیل شود و در 
اسفندماه ۱۳۹۳ با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری به بهره برداری 
برس��د. پس از آن با تسریع در روند توس��عه پارس جنوبی، فازهای ۱۵ 
و ۱۶ در دی م��اه ۱۳۹۶ به بهره برداری رس��ید. فازهای ۱۷و ۱۸، ۱۹ و 
۲0 و ۲۱ به صورت همزمان در ۲۷ فروردین ماه ۹۶ از س��وی حس��ن 
روحانی، رئیس جمهوری دولت یازدهم به صورت رس��می افتتاح شد که 
از جه��ت افتتاح در یک روز،  رکورد به ش��مار می آید.ایران هم اکنون 
روزانه ۶۱0 میلیون مترمکعب گاز و ۶00 هزار بش��که میعانات گازی از 
پارس جنوبی برداش��ت می کند و بدین ترتیب در برداشت روزانه گاز از 
قطر پیشی گرفته است. فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲4 پارس جنوبی نیز در 
آستانه افتتاح قرار دارد. پارس جنوبی بدون تردید بخش مهمی از تاریخ 
صنع��ت ایران در آینده خواهد بود که تنه به تنه بزرگ ترین رویدادهای 
تاریخ صنعت نفت ایران در ۱00 س��ال گذش��ته خواهد زد. پیمانکاران 

و سازندگان زیادی در کالس درس پارس جنوبی، بین المللی شدند.
برای پایان گزارش جمله ای بهتر از این س��خن بیژن زنگنه، وزیر 
نف��ت همزمان با افتتاح همزمان ۶ پروژه پارس جنوبی در ۲۶ فروردین 
ماه ۱۳۹۶ پیدا نکردم؛ »این دس��تاوردها را بای��د فراتر از دولت ها دید، 
این یک دس��تاورد برای ملت ایران اس��ت؛ دستاورد ده ها هزار کارگر و 
متخصص و مدیرانی اس��ت که در دولت های مختلف زحمت کش��یدند 
و کار کردند تا چنین موفقیتی در حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی به دست 

آید«. پارس جنوبی به یک ملت تعلق دارد.

مدیر جذب س�رمایه و توس�عه 
اقتص�ادی س�ازمان منطق�ه وی�ژه اقتصادی 
انرژی پارس از س�رمایه گذاری بالغ بر ۱۰۰ 
میلی�ارد دالری در ای�ن منطق�ه از س�ال ۷۷ 
تاکنون خبرداد. مدیر جذب سرمایه و توسعه 
اقتص�ادی س�ازمان منطق�ه وی�ژه اقتصادی 
انرژی پارس با اشاره به مشوق هایی که این 
سازمان برای جذب سرمایه در این منطقه در 
نظر گرفته و همچنین حمایت هایی که وزارت 
نف�ت از س�رمایه گذاری داخل�ی و خارج�ی 
در ای�ن منطق�ه به عم�ل م�ی آورد، می گوید: 
ب�ه منظور ح�ذف فعالیت ه�ای غیرضروری و 
کاهش بروکراسی جذب سرمایه پیش و پس 
از امض�ای قرارداد، کمیته وی�ژه بهبود جذب 
س�رمایه را در سازمان تشکیل دادیم تا روند 
جذب س�رمایه از س�رعت باالتری برخوردار 
شود. گفت وگوی هفته نامه »مشعل« با مجید 

اصغریان در ادامه می آید:
می�زان جذب س�رمایه بخش خصوصی در ���

منطقه به تفکیک س�ال های ۹۲ تا ۹۶ و س�ال 
ج�اری چ�ه می�زان ب�وده و در چ�ه حوزه هایی 

سرمایه گذاری شده است؟
در س��ال های ۹۲ ت��ا ۹۶ در مجموع 
بی��ش از ۳۷۲ میلیارد ریال جذب س��رمایه 
در ح��وزه بخ��ش خصوص��ی در منطق��ه 
وی��ژه اقتص��ادی ان��رژی پ��ارس انج��ام 
ش��ده اس��ت. در این م��دت در زمینه های 
مختلف��ی نظی��ر طرح ه��ای میان دس��تی 
پتروشیمی ش��امل طرح تولید پلی پروپیلن، 
اتیلن گالیکول ها و طرح های پاالیشگاهی 
و در دیگر بخش های قابل س��رمایه گذاری 
از قبی��ل خدم��ات عموم��ی و متفرق��ه نیز 

سرمایه گذاری هایی انجام شده است.
زمین های واگذار ش�ده به بخش خصوصی ���

)اجاره به ش�رط تملیک( به تفکیک س�ال های 
۹۲ تا ۹۶ چه مقدار بوده اس�ت؟ آیا سیاس�ت 
س�ازمان در واگذاری زمین ها تغییراتی داشته 
است؟ در صورت پاسخ مثبت، سیاست جدید 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجم��وع  در   ۹۶ ت��ا   ۹۲ س��ال  از 
منطق��ه  زمین ه��ای  از  هکت��ار   ۲۹۵.۶4
در قال��ب قرارداده��ای اج��اره به ش��رط 
تملیک ب��ه س��رمایه گذاران واگذار ش��ده 
اس��ت. واگذاری به صورت اجاره به شرط 
تملی��ک، وجه غالب بیش��تر واگذاری ها در 
دهه گذشته بوده اس��ت. از اواخر سال ۹۶ 
سیاست واگذاری سازمان، به صورت اجاره 
بلندمدت تغییر یافت. در این باره ش��ورای 
س��رمایه گذاری برای طرح ه��ای خدماتی، 
قرارداد س��ه س��اله اجاره و برای طرح های 
تولیدی، قرارداد پنج س��اله اجاره با قابلیت 
تمدید به هیئت مدیره س��ازمان پیش��نهاد 
کرد. به نظر می رسد ارزیابی سیاست جدید 
واگ��ذاری زمین به صورت اج��اره، نیازمند 

کسب تجارب در سال های آینده است.
می�زان زمین های باقیمانده در منطقه برای ���

توس�عه صنایع میان دس�تی و پایین دستی چه 
مقدار است؟

در منطقه پارس ۲ مقدار زیادی اراضی 
باقی مانده است. صرف نظر از وجود پاره ای 
مشکالت زیرساختی، صنایع مختلفی نظیر 
صنایع مختلط و نیمه سنگین و پایین دستی 
پتروشیمی می توانند در این منطقه استقرار 
یابند. مقدار زمین های قابل سرمایه گذاری 
در منطقه پ��ارس )ی��ک( ۵/۱۷۳۷ هکتار 
اس��ت که این مق��دار در منطقه پارس )۲( 
۱/۷۸ هکتار برآورد می شود. مقدار مساحت 
یاد ش��ده بدون توجه به وج��ود معارضان 

احتمالی است.
سیاس�ت جدید س�ازمان منطقه ویژه برای ���

جذب سرمایه بخش خصوصی چیست؟
جذب سرمایه گذاران در مناطق ویژه 
به شدت تحت تاثیر شرایط متغیر داخلی و 
خارجی است. خوش��بختانه با اتخاذ تدابیر 
و انج��ام اقدام های موثر در ح��وزه ارزی، 
ثبات نس��بی به بازار ارز برگش��ته است. بر 
این اس��اس امی��د می رود س��رمایه گذاران 
قادر باش��ند برنامه ری��زی بلندمدتی برای 
س��رمایه گذاری تدوین کنند. در این راستا، 
حوزه های جذاب س��رمایه گذاری با فرض 
ثبات ش��رایط در زمینه صنایع میان دستی 
و پایین دس��تی قابل توجه هستند. سیاست 

س��ازمان این اس��ت که ب��ا بهره گیری از 
سرمایه گذاران داخلی یا خارجی طرح های 
سرمایه گذاری با هدف تقویت اقتصاد ملی 
و کاهش اثرگذاری تحریم ها اجرایی شوند. 
در این ب��اره ارزآوری طرح ه��ا نیز مدنظر 
اس��ت. به عبارت بهتر، جذب سرمایه گذار 
به منظور تامین بخش��ی از نیازهای کشور 
ب��ه کاال و خدم��ات و ص��ادرات بخش��ی 
دیگ��ر، توأمان می تواند در ش��رایط کنونی 
کارگش��ا باش��د. کمک به س��رمایه گذاران 
برای جلب مش��ارکت مالی شرکای داخلی 
و خارجی و تشکیل کنسرسیوم های تامین 
مال��ی در حد ح��وزه و اختیارات س��ازمان، 
از دیگ��ر سیاس��ت های س��ازمان اس��ت. 
بهره گیری از توان فنی و مالی شرکت های 
پتروش��یمی برای اج��رای طرح ه��ای قابل 
توجیه و دارای مزیت نس��بی نیز به عنوان 

سیاستی موثر مد نظر سازمان است.
فرصت ه�ا و چالش های موج�ود در منطقه ���

برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
راهکارهای پیشنهادی چیست؟

به طور خالص��ه در زمینه چالش ها و 
موانع سرمایه گذاری، به خصوص در زمینه 
صنایع کوچک و متوس��ط و پایین دس��تی 
می ت��وان ب��ه م��واردی همچون ش��رایط 
محیط کالن اقتصادی کشور، تحریم های 
بین المللی، سطح ریسک منطقه، نبود طرح 
جام��ع مصوب کاربری اراضی، نبود کفایت 
زیرساخت های اساسی نظیر آب، برق، گاز 
و...، اح��داث نش��دن و راه ان��دازی کریدور 
تاسیس��اتی، وج��ود معارض��ان زمین های 
منطقه و تکمیل نش��دن فن��س پیرامونی 
منطقه اش��اره کرد ک��ه از برنامه های آتی 
س��ازمان، حل ای��ن مس��ائل از جمله رفع 
مع��ارض اراضی اس��ت که چ��ون بخش 
اعظم��ی از زمین های منطق��ه پارس )۲( و 
مق��دار زیادی از زمین ه��ای منطقه پارس 
)ی��ک( مع��ارض دارد. رفع مع��ارض این 
زمین ها مس��تلزم تامین مناب��ع مالی مورد 
نیاز اس��ت. در صورت تامی��ن منابع کافی، 
می توان انتظار داش��ت ک��ه در آینده ای نه 
چن��دان دور، معض��ل معارض��ان زمین ها 
برطرف ش��ود. در ح��وزه ایج��اد و تامین 
زیرس��اخت ها و ارائه خدمات تاسیساتی با 
توجه به احداث بخش عمده ای از ش��بکه 
توزی��ع در منطق��ه، امی��د م��ی رود که در 
آین��ده ای نزدیک با تامی��ن آب، برق، گاز 
و مخابرات، ش��رایط ارائه ف��وری خدمات 
تاسیس��اتی را به فعاالن اقتصادی از جمله 
سرمایه گذاران فراهم کنیم. در زمینه دیگر، 
تکمی��ل محدوده پیرامون��ی منطقه ویژه با 
هویت بخش��ی حقوقی به منطقه می تواند 
شرایط اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات 
مناطق ویژه و تس��هیل امور سرمایه گذاری 
را فراه��م کن��د. ب��ا تکمیل فن��س مزبور، 
معافیت ها و مزای��ای حقوقی مناطق ویژه 
به راحت��ی قاب��ل اعمال اس��ت و با نظارت 
بهتر زمینه استفاده حداکثری از دارایی های 
سرمایه گذاران در منطقه ایجاد خواهد شد. 
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، این 
اس��ت که برخی طرح های سرمایه گذاری، 
به خصوص در حوزه پش��تیبانی، خدماتی و 
تامین خدمات تاسیس��اتی نظیر آب، برق، 
مخابرات، تلفن و پاره ای از طرح های دیگر 
می توانند با مشارکت بخش خصوصی اجرا 
شوند. ترتیبات قراردادی متنوعی در زمینه 
تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در 
طرح های س��رمایه گذاری نظیر تولید برق، 
تولید آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع های 
تجاری - تفریح��ی و... وجود دارد؛ گرچه 
ترتیبات قراردادی نظیر س��اخت، راه اندازی 
و انتق��ال، س��اخت راه ان��دازی و مالکیت، 
بی��ع متقابل و مش��ارکت مدنی صریحا در 
قانون تش��ویق و حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی قید ش��ده اس��ت، اما قانون جامع 
مدون در خصوص مشارکت سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در چارچوب این ترتیبات 
ق��راردادی وجود ندارد. آنچ��ه می توان در 
ای��ن زمینه به آن اش��اره ک��رد، مجموعه 
پراکن��ده ای از مجوزها، تصوی��ب نامه ها، 
برنامه های توس��عه پنج ساله، قانون مدنی 
و... است. دستگاه های متولی امر مشارکت 

خصوص��ی و عمومی حس��ب وض��ع خود، 
اقدام به بهره گیری از ظرفیت های موجود 
و ان��دک حقوقی در این ب��اره کرده اند. به 
عنوان نمونه ش��هرداری تهران از ترتیبات 
حقوق��ی قراردادی نظیر مش��ارکت مدنی، 
BOO، BOT ب��ه ک��رات ب��رای احداث 
مجتمع های تج��اری، تفریحی، پارکینگ، 
توس��عه فضاهای فرهنگ��ی و. ..بهره برده 
اس��ت. وزارت نیرو نمونه دیگری است که 
 BOT و BOO به خصوص از قراردادهای
برای احداث آب ش��یرین ک��ن و نیروگاه 

استفاده می کند.
از دیگر برنامه های س��ازمان، احداث 
و راه اندازی کریدور تاسیس��اتی اس��ت که 
ضرورتی انکارناپذیر برای توس��عه س��ایت 
پایین دس��تی پتروش��یمی منطقه به ش��مار 
م��ی رود. این کریدور، س��ایت باالدس��تی 
پتروش��یمی و پاالیش��گاهی را به س��ایت 
پایین دس��تی به فاصله تقریبی ۲۷ کیلومتر 
وصل می کند. برای اح��داث و راه اندازی، 
کریدور، تامین مالی داخلی اهمیت ویژه ای 
دارد. انتظار می رود شرکت ملی نفت ایران 
ب��ا درک اهمی��ت کریدور تاسیس��اتی در 
توس��عه زنجیره ارزش، تامی��ن مالی آن را 

عهده دار شود.
برای توس�عه زنجیره ارزش صنایع پایین ���

دستی پتروشیمی هم برنامه ای اندیشیده شده 
است؟

پایین دستی  س��ایت  س��ازی  فعال  
پتروش��یمی، یکی از دغدغه های اصلی 
این س��ازمان بوده است. به همین دلیل 
در گزارش ۲۵ بهمن سال ۹0 چالش ها، 
مزیت ها و مش��وق های س��رمایه گذاری 
در منطقه به اس��تحضار وزیر وقت نفت 
رسید. این مهم بر اهمیت توسعه سایت 
پایین دس��تی داللت دارد. توسعه صنایع 
میان دستی پتروش��یمی و تکمیل زنجیره 
ارزش در ح��وزه صنع��ت پتروش��یمی، 
تکلیفی اس��ت ک��ه در آیین نامه اجرایی 
م��اده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توس��عه 
جمهوری اس��المی ایران تصریح ش��ده 
اس��ت. در ای��ن باره، با پیش��نهاد وزارت 
نف��ت و تصوی��ب هیئت وزی��ران مقرر 
ش��ده اس��ت صنایع یادش��ده در جوار یا 
در مناطق نزدیک به صنایع باالدس��تی 
پتروشیمی مس��تقر ش��وند. تنه��ا منطقه 
مناس��ب برای اجرایی ک��ردن آیین نامه 
یادشده، سایت پایین دستی پتروشیمی در 

منطقه پارس )یک( است.
ب�رای کاه�ش بروکراس�ی فراین�د جذب ���

سرمایه چه اقدام هایی انجام خواهید داد؟
وج��ود معارض��ان متع��دد زمین ه��ا 
و کمب��ود زیرس��اخت های اساس��ی برای 
صنای��ع  س��ایت های  در  س��رمایه گذاری 
پایین دس��تی، مختل��ط و نیمه س��نگین و 
بخش های پشتیبانی، فقدان ضوابط مدون 
و ابالغی زیس��ت محیطی، عدم راه اندازی 
بخش های  وج��ود  تاسیس��اتی،  کری��دور 
موازی در س��ازمان و... س��بب شده است 
دیوان س��االری در مس��یر جذب س��رمایه 
افزایش یابد. این س��ازمان درصدد است با 
حذف فعالیت های غی��ر ضروری و تدوین 
دس��تورعمل های مناسب و هماهنگی بین 
بخش های مختلف، حجم دیوان س��االری 
جذب س��رمایه را پیش و پ��س از امضای 

ق��رارداد کاه��ش ده��د و زمین��ه روانی و 
کارای��ی فرایند مزب��ور را فراه��م کند. به 
همی��ن منظ��ور کمیته وی��ژه بهبود جذب 
س��رمایه در سازمان تشکیل شده که موارد 
مرتبط با این حوزه را در دست بررسی دارد. 
الزمه جذب س��رمایه در منطقه، شناسایی 
اولویت بندی  و  فرصت های سرمایه گذاری 
هر کدام اس��ت. در این باره، ضروری است 
امکان��ات با تس��هیالت و امتی��ازات مورد 
نی��از هر طرح س��رمایه گذاری به روش��نی 
تبیی��ن ش��ود. در این باره ضروری اس��ت 
از طری��ق بهره گیری از خدمات مش��اوره 
تخصصی، فرصت های مورد نظر شناسایی 
و در معرض دید متقاضیان سرمایه گذاری 
گذاشته شوند. برنامه دیگر ما تهیه و تدوین 
مشوق های س��رمایه گذاری اس��ت. بدون 
ش��ک معافیت های قانون��ی در امر جذب 
س��رمایه گذار اهمیت زی��ادی دارد. تمهید 
مشوق های دیگر به ویژه در حوزه واگذاری 
زمین به سرمایه گذاران می تواند با کاهش 
هزینه سرمایه گذاری ثابت طرح ها، اجرایی 
ش��دن طرح های مختلف سرمایه گذاری را 
در منطقه توجی��ه کند. در این زمینه موارد 
مختلفی از مش��وق های پیش��نهادی تهیه 
و بعد از بررس��ی های حقوق��ی، آماده ارائه 
به هیئت مدیره س��ازمان خواهد شد. امید 
می رود ب��ا تصویب نهایی این مش��وق ها، 
انگیزه س��رمایه گذاران  افزای��ش  موجبات 
برای اجرای طرح های س��رمایه گذاری در 

منطقه فراهم شود.
میزان سرمایه گذاری انجام شده از ابتدای ���

تاسیس منطقه چقدر بوده است؟
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
می توان حوزه های مختلف، سرمایه گذاری 
را مش��خص ک��رد. بر اس��اس مزیت های 
نس��بی منطقه صنایع گاز و پتروشیمی، از 
اولویت س��رمایه گذاری برخوردار هس��تند. 
بدیهی اس��ت که برای حمای��ت از بخش 
تولی��دی مبتن��ی ب��ر مزیت ه��ای منطقه، 
زمینه  های س��رمایه گذاری دیگری از جمله 
بخش های خدماتی مثل خدمات عمومی، 
تج��اری، اداری و... نیز ام��کان تحقق در 
منطق��ه دارند. به طور خالص��ه مهم ترین 
بخ��ش س��رمایه گذاری در منطقه به حوزه 
گاز و پتروش��یمی مربوط اس��ت. تاکن��ون 
در زمین��ه صنای��ع ف��راوری گاز در منطقه 
رقمی بال��غ بر ۶۸ میلی��ارد دالر و ۳۳.۸۷۷ 
میلیارد ریال س��رمایه گذاری ش��ده است. 
این مقدار برای صنایع پتروشیمی بالغ بر ۸ 
میلیارد دالر، ۱۸ میلیون یورو و ۱۷۲.۲۵0 
میلی��ارد ریال ب��رآورد می ش��ود. )بدون در 
نظ��ر گرفتن نوس��ان های ارزی( در زمینه 
زیرساختی نیز بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری صورت گرفته و در مجموع 
میزان س��رمایه گذاری در منطقه از ابتدای 
ش��کل گیری منطقه ویژه تاکن��ون، بالغ بر 
۷۷ میلی��ارد دالر و ۳۳0.000 میلیارد ریال 

بوده است.
ظرفیت ه�ای موجود در منطقه که می تواند ���

نقش موثری در جذب سرمایه بخش خصوصی 
داشته باشد، کدامند؟

منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی پارس، 
دارای مزی��ت اصل��ی انرژی اس��ت. وجود 
مناب��ع غنی گازی، ظرفی��ت عظیمی برای 
و  گازی  حوزه ه��ای  در  س��رمایه گذاری 

پتروش��یمی فراهم کرده اس��ت. با توجه به 
س��رمایه گذاری های انجام شده در صنایع 
باالدستی گاز، بدیهی است ظرفیت توسعه 
صنایع پتروشیمی منطقه قابل توجه خواهد 
ب��ود. به همین دلیل تاکنون نزدیک به ۱۷ 
مجتمع پتروشیمی به بهره برداری رسیده و 
۱۹ طرح پتروش��یمی نیز در حال اجراست. 
ب��ا راه اندازی طرح های پتروش��یمی، ایجاد 
زنجیره ارزش صنایع پتروش��یمی در حوزه 
میان دستی و پایین دستی به عنوان ظرفیت 
بی بدیل رخ می دهد، از جمله مش��وق های 
س��رمایه گذاری در منطقه وی��ژه اقتصادی 

می توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:
۱- ورود کاال از مناطق مذکور برای 
مص��رف داخلی، تابع مق��ررات صادرات و 
واردات خواه��د ب��ود و ص��دور کاال از این 
مناطق ب��دون هیچ گونه تش��ریفاتی انجام 

خواهد شد.
۲- ورود کاال از خ��ارج یا مناطق آزاد 
تج��اری – صنعتی به منطق��ه با کمترین 
تش��ریفات گمرکی انجام ش��ده و ترانزیت 
داخلی کاالی وارد شده به منطقه بر اساس 

مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
۳- ورود کاالی موضوع این ماده به 
مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون 
هرگونه تش��ریفات گمرک��ی انجام خواهد 

شد.
4- کاالهایی که از خارج یا از مناطق 
آزاد تج��اری - صنعت��ی ی��ا مناطق دیگر 
ب��ه منطقه وارد می ش��وند، می توانند بدون 

هرگونه تشریفات از کشور خارج شوند.
۵- مدیری��ت منطقه می تواند پس از 
طبق��ه بندی و ارزش گ��ذاری منطقه، حق 
استفاده از قس��مت های آن را به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند.

۶- صاحبان کاالهای وارد ش��ده به 
منطقه می توانند تمام یا قس��متی از کاالی 
خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور 
به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه 

ترخیص کنند.
۷- در صورتی  که پردازش کاالهای 
وارد ش��ده به منطقه به میزانی باش��د که 
موج��ب تغییر تعرف��ه گمرک��ی کاالهای 
مذکور شود، میزان س��ود بازرگانی مربوط 
به کاالهای فوق برای ورود به س��ایر نقاط 
کش��ور، تنها مع��ادل س��ود بازرگانی مواد 
اولی��ه و قطعات وارداتی به کار رفته در آن، 

محاسبه و دریافت خواهد شد.
۸- واردکنن��دگان کاال ب��ه مناط��ق 
می توانن��د تمام یا قس��متی از کاالی خود 
را در مقاب��ل قب��ض انبار تفکیک��ی قابل 
معامله که از س��وی مدیریت منطقه صادر 
خواهد شد، به دیگران واگذار کنند. در این 
صورت، دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب 

کاال محسوب خواهد شد.
۹- مدیریت هر منطقه مجاز اس��ت، 
حسب درخواست متقاضی، نسبت به صدور 
گواهی مبدا ب��رای کاالهایی که از منطقه 
خارج می شوند، با تائید گمرک ایران اقدام 

کند.
۱0- تمامی کاالهایی که برای تولید 
ی��ا ارائ��ه خدمات م��ورد نیاز منطق��ه وارد 
می شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات 
و واردات مستثنا هستند. واردات کاالهای 
مذکور به سایر نقاط کش��ور، تابع مقررات 

صادرات و واردات خواهد بود.
۱۱- واردات درص��دی از کااله��ای 
تولی��د ش��ده در مناط��ق موض��وع بند )د( 
تبص��ره )۲۵( قان��ون برنامه دوم توس��عه 
اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه داخ��ل کش��ور، معادل 
نس��بتی از مجموع ارزش اف��زوده و مواد و 
قطع��ات داخلی ب��ه کار رفته به قیمت کل 
کاالی تولیدی، ب��دون هرگونه محدودیت 
و ع��الوه ب��ر عدم نیاز به ثبت س��فارش و 

گشایش اعتبار.
۱۲- کاالهای تولید ش��ده در مناطق 
وی��ژه اقتص��ادی، همچنین م��واد اولیه و 
قطعات منفصله وارد شده از منطقه یادشده 
به داخل کش��ور، به دلیل عدم اس��تفاده از 
منابع و س��همیه ارزی کش��ور، مش��مول 

ضوابط قیمت گذاری نیست.
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کرسنت در چه مرحله ای قرار دارد؟

روایت زنگنه از کرسنت

Iran Petrol Output
 Doubles in 5 Years

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
said the country’s petrol production capacity 
had more than doubled since 2013.
Addressing the opening ceremony of Phase 
III of Bandar Abbas Gas Condensate Refinery 
(also called the Persian Gulf Star Refinery) on 
Monday, the official said Iran’s petrol produc-
tion capacity currently stood at 101 million 
liters per day from 50 ml/d back in 2013.
He said 76 ml/d of Euro-4 and 5 petrol was 
produced in the country, adding inauguration 
of the first three phases of the refinery had 
realized a major leap in the country’s petrol 
production capacity.“Today, contrary to what 
was the case a decade ago that petrol imports 
could be subject to the sanctions, we are no 
longer an importer of the item and can even 
become a petrol exporter and the US cannot 
have a word to say in this regard,” the official 
said.The official said Iran could export petrol 
but had not started exports in order enhance 
domestic reserves of the item.Mr. Zangeneh 
said that production of Euro-4 gasoil back in 
2012 stood at 6 million liters per day which 
is currently 44 ml/d.He also said that princi-
pal approvals had been granted for refining 
two million barrels per day of crude oil and 
allocation of feedstock to the private sector for 
building new oil and gas condensate refineries 
in the country.  

News

پرون�ده کرس�نت هم چن�ان در حال 
ت�ورق اس�ت و هر از چند گاهی برخ�ی افراد فصل 
جدی�دی ب�ه آن اضاف�ه می کنن�د؛ ی�ک روز ن�رخ 
جدی�دی را به عنوان جریمه ایران مطرح می کنند و 
یک روز حضور فردی را باعث وارد ش�دن خسارت 
به ایران در پرونده کرس�نت می دانند. اتفاقاتی که 
زی�ر س�ایه س�کوت وزارت نفت در جریان اس�ت 
و وزی�ر نف�ت اعالم ک�رده اگ�ر رأی صادر ش�ود، 

می توانیم حرف هایمان را بگوییم.
وقتی ۱۶ س��ال قبل، مسووالن صنعت نفت 
ایران، مهر موافقت خود را زیر متن قرارداد صادرات 
گاز ب��ه امارات می زدن��د، هرگز گم��ان نمی کردند 
صفح��ات این ق��رارداد نه ب��رای اج��را، بلکه برای 
بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها ورق 
بخورد. در این ۱۶ سال که بسیاری از مسائل مربوط 
به این پرونده، هم چنان در محاق است و بسیاری از 
اقدامات پشت پرده مانده، بسیاری از افرادی که شاید 
کوچک ترین ارتباطی به این پرونده نداشته و ندارند، 
مبالغی را به عنوان جریم��ه ای که ایران باید در این 
پرونده بپردازد، اعالم کرده اند. مبالغی که هیچ مقام 
رسمی در وزارت نفت آن ها را تأیید نکرده و استراتژی 
این وزارت خانه درباره کرس��نت فعاًل سکوت است. 
شاید همین سکوت باعث شده انگشت اشاره برخی 
نمایندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت 
نشانه برود. این نمایندگان بر این باورند که بازگشت 
زنگنه ب��ه وزارت نفت در موضوع قراداد کرس��نت 
موجب ایراد خس��ارات میلیاردها دالر به کشور شد. 
به گفته این نمایندگان، »زنگنه در چندین جلس��ه 
در حض��ور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز 
به بهترین وجه مس��ئله را ب��ه نفع ایران حل خواهد 
کرد. اکنون بعد از پنج س��ال از زم��ان آن وعده ها، 
نادرستی ادعای وزیر نفت و صحت نظر کارشناسان 
و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رس��یده 

است.«
سرآغاز ماجرای کرسنت

ق��رارداد صادرات گاز به امارات بین ش��رکت 
اماراتی کرسنت و ش��رکت ملی نفت ایران در سال 
۱۳۸۱ امضا ش��د. مذاک��رات ف��روش گاز ایران به 
امارات از س��ال ۱۹۹۷ آغاز و درنهایت این مذاکرات 
به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲00۱ منجر شد؛ 
بر اس��اس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله ای از 
میدان س��لمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه 
میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به 
میزان ۵00 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور 

صادر ش��ود. یک روی س��که، امضای ای��ن قرارداد 
برق��راری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابس��ته 
کردن این کش��ور ب��ه گاز ای��ران و روی دیگر آن، 
مخالفانی بودند که لوای ارزان فروشی گاز را از همان 
سال تاکنون به دست گرفته اند. موافقان و مخالفانی 
که مش��ت های خود را مقابل هم گره کردند؛ غافل 
از این ک��ه هدررفت و بی هدف س��وختن گاز میدان 

سلمان، آتش به جان ثروت ملی انداخته است.
عدم هم صدایی، ورق کرسنت را برگرداند

درنهایت، یکدس��ت نش��دن این مشت ها بود 
که باعث ش��کایت طرف اماراتی و گش��ایش پرونده 
کرس��نت در دادگاه بین الملل��ی ش��د و زمزمه ه��ای 
جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید. هرچند برخی 
مس��ئوالن وقت که مخال��ف اجرای ق��رارداد بودند، 
ادعا داش��تند که حتی اگر ایران با لغو این قرارداد نیز 
جریمه ش��ود، خس��ارت وارده به ایران بسیار کمتر از 
خس��ارتی اس��ت که از جانب اجرای این ق��رارداد به 
آن، می رسد. البته این مسائل صفحات نخستین این 
پرونده را تشکیل می دادند و زمانی که دو طرف پای 
میز مذاکره می نشس��تند و درباره قیمت گاز صحبت 
می کردند، کمتر کس��ی گمان می کرد این پرونده تا 

این حد قطور شود.
از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات

البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود؛ 
حاشیه هایی که گاهی از تخفیف ۲0 درصدی ایران 
ب��ه امارت خبر م��ی داد و زمانی دیگ��ر زمان دقیق 
ص��ادرات گاز را اعالم می کرد و آنقدر تاثیرگذار بود 
ک��ه حتی متن را هم تحت تأثی��ر قرار می داد. برای 
نج��ات یافتن از این هزارتو، پ��ای اماراتی ها هم به 
ایران باز ش��د اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و 
درنهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیات 
اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این 
س��فر آمادگی خودش��ان را برای دریافت گاز ایران 
اعالم کردند. شرکت کرس��نت امارات حتی مدعی 
شد که باالترین قیمت منطقه ای را برای خرید گاز به 
ایران پیشنهاد کرده است. هم چنین مدعی شد که با 
پیشنهاد قیمت ۱۸0 دالر به ازای هر هزار متر مکعب 
گاز در تالش است تا مساله صادرات گاز جمهوری 
اسالمی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت 
کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی، به این 
ادعا پاسخ داد و با بیان این که مبلغ منتشره پیرامون 
صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نیست، 
گفت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعالم 

کند نه طرف اماراتی.

پای ایران به دادگاه الهه باز شد
اما درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت 
نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه ای رسمی اعالم 
ک��رد در پی اختالف با ایران بر س��ر پرونده فروش 
گاز، ب��ه مراج��ع داوری بین الملل��ی مراجعه خواهد 
کرد. کرسنت دلیل این مراجعه به مراجع بین المللی 
را تأخی��ر ایران در صدور گاز براس��اس قرارداد مورد 
توافق بین دو کشور اعالم کرد. دادگاه الهه در سال 
۲0۱۳ اع��الم کرد که این ق��رارداد از لحاظ قانونی 
الزم االجراس��ت و طرف ایرانی باید تعهدات خود را 
عملی کند. اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه الهه 
تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به 

طرف اماراتی گرفت.

آمار و ارقام از کجا آب می خورند؟
با این که مبلغ غرامت رس��ماً از س��وی دادگاه 
الهه اعالم نشده اس��ت اما گاهی مسئوالن ایرانی 
که شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته اند، 
مبال��غ مختلف��ی را ب��رای جریمه اع��الم می کنند. 
نخس��تین ب��ار در ۲۵ آذرماه س��ال ۱۳۹۲، علیرضا 
زاکان��ی - نماینده ته��ران و رئیس کمیته پیگیری 
قراردادهای نفتی مجلس - در آس��تانه پایان مهلت 
ارائ��ه گزارش ای��ران در این باره گفت��ه بود که این 
پرونده در الهه با موضوع فس��اد در حال رس��یدگی 
اس��ت و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض 
به حق ضایع ش��ده خود درباره فساد در این قرارداد 
هستیم و درصورت محکوم ش��دن ایران در داوری 
کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دالر خسارت 

و غرامت به ط��رف مقابل پرداخت کند. چندی بعد 
محمدرض��ا نعمت زاده - وزی��ر وقت صنعت، معدن 
و تج��ارت - در خرداد س��ال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد 
دالری را به عنوان جریمه ایران اعالم کرد و گفت: 
احمدی نژاد دس��تور بازنگری در قرارداد کرس��نت را 
داد ام��ا این کار انجام نش��د و درنهایت دادگاه ایران 
را ب��ه پرداخت ۱۸ میلیارد دالر جریمه محکوم کرد. 
ای��ن اظهارات درحالی مطرح ش��د ک��ه حتی هنوز 
ه��م حکم نهایی دادگاه در این زمینه در دس��ترس 
نیس��ت و اصاًل صادر نشده اس��ت. حدود یک سال 
بعد از اظهار نظر نعمت زاده، علی جنتی - وزیر وقت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی - در نشست علنی مجلس 
در ۱۹ خرداد ۱۳۹4 درمورد کرسنت اظهار کرد: این 
موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت 
و شرکت کرس��نت که این شرکت توسط یک فرد 
عراقی با بعضی از مقامات ش��ارجه در امارات متحد 
عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران 
و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به 
امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکالت 
زی��ادی را دارد. وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که 
بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد 
عمل نکردند و به دنبال این اقدام، طرف اماراتی به 
دادگاه الهه ش��کایتی را مط��رح کرده و موضوع در 
حال حاضر در دادگاه الهه مطرح است. این پرونده، 
پرونده بسیار حساس��ی است و با ادعای آنان، ایران 
را در ی��ک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵0 میلیون دالر 
محکوم کرده اند. در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجدداً 
علیرضا زاکانی، در نشس��تی خبری به تشریح ابعاد 
تازه از فساد در قرارداد نفتی کرسنت پرداخت و طبق 
یک حساب سرانگشتی اعالم کرد که به طور کلی 
ایران در کرس��نت ۵۶ میلیارد دالر ضرر کرده است. 
یکی دیگر از عجیب تری��ن اظهار نظرات متعلق به 
مصطفی هاش��می طبا - نامزد انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاس��ت جمه��وری - ب��ود ک��ه در یک��ی از 
مناظره هایی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین 
دیگر نامزدها برگزار شد، خبر از جریمه ۱4.۵ میلیارد 
دالری ایران در این پرونده داد. هم چنین محس��ن 
کوهکن - نمایندٔه حوزٔه انتخابیٔه لنجان در دهمین 
دوره مجلس ش��ورای اسالمی - نیز چندی پیش در 
مجلس فریاد زد »ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر 
نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دالر محکوم شده اید«، 
ادعایی که البته بازهم مانند قبلی ها تکذیب شد. این 
اظهارات درحالی مطرح شده است که همواره وزارت 
نف��ت میزان جریمه تعیین ش��ده برای کرس��نت را 

تکذیب کرده اس��ت و زنگنه بارها تاکید کرده است: 
هیچ چیزی قطعی نیس��ت؛ خبری از اعداد نجومی و 
فوق نجومی که مطرح می ش��ود، نیست. ایران فعاًل 
جریمه ای نش��ده اس��ت و اصاًل خبری از این اعداد 
نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا 
یک عده ای با بی تدبیری اینقدر کشور را در معرض 
خط��ر قرار دادند. فراتر از ای��ن موضوع، نباید از این 
نکته غافل ش��د که حتی در ص��ورت صدور حکم 
محرومیت ایران در این پرونده که چندان هم دور از 
ذهن به نظر نمی رسد، آن چه عامل اصلی این جریمه 
اس��ت، نه خود قرارداد، بلکه نقض یک قرارداد ثبت 
شده بین المللی است و شرایط به گونه ای پیش رفته 
است که منتقدان بیشتر تیر انتقادات خود را به سوی 
افرادی روانه کرده اند که این قرارداد را امضا کرده اند، 

نه کسانی که آن را نقض کرده اند!
یک بام و دو هوای مجلس نشینان

فص��ل جدی��د ای��ن پرون��ده نام��ه برخ��ی از 
مجلس نش��ینان خطاب به حس��ن روحان��ی - رئیس 
جمه��ور، علی الریجان��ی - رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی و آیت اهلل آملی الریجانی - رئیس قوه قضائیه 
و رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره وزیر 
نفت اس��ت. در بخشی از این نامه به موضوع کرسنت 
اش��اره ش��ده و نمایندگان ادعا کرده اند که بازگش��ت 
زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد کرسنت 
موجب ایراد خسارات میلیاردها دالر به کشور می شود. 
نمایندگان و مجلسی که در دوره گذشته به زنگنه رأی 
اعتم��اد داده اند! بدون اینکه حتی حرفی از کرس��نت 
بزنند. اکنون با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم 
ناگهان به این نتیجه رسیدند که بازگشت زنگنه موجب 

وارد شدن خسارت به کشور می شود.
روایت زنگنه از کرسنت چیست؟

اما بیژن زنگنه در آخرین نشست خبری خود 

در پاس��خ به س��ؤال ایس��نا درمورد پرونده کرسنت 
توضی��ح داد: در جلس��ه رأی اعتماد م��ن در دولت 
یازدهم، موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأی آوردم. 
در جلسه رأی اعتماد من در دولت دوازدهم، کلمه ای 
از کرسنت مطرح نش��د و باز هم رأی آوردم. اکنون 
دوباره این موضوع را بعد از س��ال ها مطرح کرده اند. 
وزیر نفت با تاکید بر این که کرسنت یک پرونده زنده 
است، اظهار کرد: عده ای با لجبازی و ندانستن قواعد 
بین المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی 
کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. زنگنه با بیان 
این که ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی 
داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی 
ب��ود که به تأخیر انداختند. امی��دوارم با کارهایی که 
دنبال می کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی 
که از س��وی برخی افراد در کشور مطرح می شود به 
نفع کرسنت است. تا نزدیک به موفقیت می شویم، 
عدد یا بحثی مطرح می شود که به ضرر ماست. اگر 
رأی صادر شود، می توانیم حرف هایمان را بگوییم تا 

علیه مان استفاده نشود.
کرسنت در چه مرحله ای قرار دارد؟

پرونده قرارداد کرس��نت هم اکنون در مراحل 
داوری ق��رار دارد و هنوز هم هیچ حکمی درباره این 
پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت 
ایران در ای��ن پرونده صحت ندارد و به طریق اولی 
ارقامی نی��ز که به عنوان جریمه ایران مطرح ش��ده 
اس��ت مورد تأیید نیس��ت. با این حال حتی اعداد و 
ارقامی که تأییدیه رس��می ندارند، نشان از کاهش در 
نظر گرفتن جریمه های احتمالی ب��رای ایران دارد؛ 
یعنی حتی خ��ود اماراتی ها و برخی مخالفان داخلی 
کرسنت نیز ناچار ش��ده اند گمانه زنی خود از جریمه 

ایران را معقول تر کنند.
گزارش: ایسنا

پرونده قرارداد کرسنت هم اکنون در 

مراحل داوری قرار دارد و هنوز هم هیچ 

حکمی درباره این پرونده صادر نشده 

است و از این رو بیان محکومیت ایران در 

این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی 

ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح 

شده است مورد تأیید نیست

Iran Launches Major Petrol Project

Tombak Export-Service Port Fully Operational by March 2020

Tehran to Host Annual Gathering of Iran Upstream Industrialists

Iranian President Hassan Rouhani 
inaugurated Phase III of Bandar Ab-
bas Gas Condensate Refinery (also 
called the Persian Gulf Star Refinery) 
in southern Iran.Touted as the largest 
refining project in Iran, the project adds 

12 million liters per day of petrol to the 
refinery’s daily production capacity.
This brought the plant’s total Euro-5 
petrol production capacity to 45 ml/d, 
half of the country’s petrol demand, 
and turning Iran into a potential export-

er of the strategic item.Besides, Phase 
III of the refinery produces 12 ml/d of 
gasoil, kerosene, and 3 ml/d of liquid 
gas products.Persian Gulf Star Refinery 
is the world’s largest gas condensate 
refinery and the first one in the Middle 

East. Over 70 percent of the equip-
ment needed for building the facility 
was supplied by domestic manufactur-
ers and almost all the installation and 
implementation projects were carried 
out by Iranian forces.

TEHRAN (Shana) -- Tombak Export-Service 
Terminal is expected to fully come online by the 
end of the next Iranian calendar year to March 
2020.An official with Pars Oil and Gas Company 
(POGC), Mohyeddin Jafari, said the terminal 
would was to be used for export of the items 
produced at the giant offshore South Pars gas field.
National Iranian Oil Company (NIOC) has de-
cided to establish an export and service terminal in 
Tombak in Pars II, where eight refinery phases and 
one liquefied natural gas (LNG) project are locat-
ed.The manager of oil and gas projects› logistics 
at the POGC said by March 2020 construction of 
two breakwaters for the port would be complete. 

The breakwaters are 5 kilometers long.He said two 
jetties for liquefied petroleum gas (LPG) exports 
were being built in the terminal. Each jetty could 
berth vessels with up to 50,000 tons of capacity.

The idea is aimed at exporting liquefied petroleum 
gas (LPG) and sulfur produced by South Pars.
Tombak, in addition to exporting products, will 
help provide services to vessels navigating at the 
port.It would be able to export petrochemical 
products from plants in Kangan and the refined 
products of the Siraf refineries. With a depth of 37 
meters, Tombak Port is the deepest port in Iran and 
the Persian Gulf region.Iran is currently recover-
ing 570 mcm/d of gas from South Pars. Develop-
ment of South Pars is under way. Iran LNG and 
SP 11, SP12, SP13, SP14, SP19, SP22, SP23 and 
SP24 are located in Pars II zone (Kangan) cover-
ing 16,000 ha of land.

The annual gathering of Iranian oil 
and gas upstream industrialists is to 
be held in Tehran on February 23 
and 24.The event is being held as the 
Congress of Drilling Industry of Iran 
and the International Conference on 
Exploration and Production at the 
conference hall of the Islamic Repub-
lic of Iran Broadcasting (IRIB).The 

gathering, given the need for more 
synergy in the oil industry on the path 
of empowerment and partnership 
of the private sector in projects and 
overcoming the sanctions, is to host 
1,200 participants from state and pri-
vate organizations.This year›s event 
will include 30 specialist panels, 5 
workshops and over 100 presenta-

tions and lectures on the dimen-
sions and requirements of projects 
on enhancement and maintenance 
of production from the technical, 
financial, legal, contractual, insurance 
and risk management viewpoints.
Moreover, reviewing business strate-
gies in exploration and production 
companies, general contractors, drill-

ing companies, and technical services 
is top on the agenda of the congress.
For more information or to register at 
the 6th International Drilling Industry 
Congress of Iran and the 3rd Inter-
national Conference on Exploration 
and Production, visit the Congress 
website at www.irandrilling.com/fa or 
call 021-71124000.
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ایدرو پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران13
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خبر داد:

برگزاری شانزدهمین همایش اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی 
همسو با اهداف کالن اقتصادی کشور

ش�انزدهمین همای�ش مل�ی تعال�ی 
س�ازمانی ب�ا حض�ور مقام�ات، مدی�ران ارش�د 
س�ازمان ها و متخصص�ان، ۶ اس�فند م�اه ۹۷ در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و س�یما برگزار 

می شود.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از روابط 
عمومی س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی، در همین 
ارتب��اط دکت��ر ابوالفض��ل کیان��ی بختی��اری، 
مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی اظهار 
داش��ت: هر س��اله در برگ��زاری همایش ملی 
تعالی س��ازمانی، یکی از مس��ائل روز و مبتالبه 
بنگاه ه��ای تولی��دی و خدمات��ی کش��ور مورد 
تحلی��ل و بررس��ی ق��رار می گیرد ک��ه با توجه 
به ش��رایط فعلی کشور و نظرس��نجی از کمیته 
علم��ی و ارزیابان و فعاالن اقتص��ادی، موضوع 
محوری همایش ش��انزدهم »رهبری سازمانی 
ب��رای تعالی در محیط ناپای��دار« تعیین گردید. 
دکترکیانی بختیاری افزود: امسال نیز سازمان ها 

و شرکت های ایرانی پس از انجام خودارزیابی بر 
اس��اس الگوی تعالی سازمانی و به اجرا گذاردن 
برنامه ه��ای بهبود، متقاضی جای��زه ملّی تعالی 
س��ازمانی در یکی از پنج بخش ساخت و تولید، 
خدمات، سالمت، آموزش و بخش عمومی شده 
و مورد ارزیابی قرارگرفته اند که نتیجه و بازخورد 
آن همچون س��نوات گذش��ته در ش��انزدهمین 
همایش ملی تعالی سازمانی که ششم اسفندماه 
با حضور مقامات، مدیران ارش��د س��ازمان ها و 
متخصصان برگزار می گردد اعالم و سطح تعالی 

شرکت ها مشخص می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: در ۱۶ سال گذشته 
بالغ بر ۱400 سازمان ایرانی از نزدیک و توسط 
۱۲00 ارزی��اب متخص��ص و حرف��ه ای تعالی 
س��ازمانی م��ورد ارزیابی ق��رار گرفته اند و نقاط 
ق��وت و زمینه های قابل بهبود آن ها براس��اس 
۹ معیار کلیدی الگ��وی تعالی از جمله رهبری، 
استراتژی، فرآیندها، منابع، مشتری، جامعه و. .. 

شناس��ایی و به آنها ارائه شده است تا شرکت ها 
در قالب طراحی و انج��ام پروژه های بهبود، در 
مسیر تعالی خود چابک تر عمل کنند. لذا در این 
همایش، ضمن معرفی و تقدیر از س��ازمان های 
س��رآمد کش��ور، تجربیات موفق مدیریتی آنها 
نیز ارائه می ش��ود.مدیرعامل س��ازمان مدیریت 
صنعتی با اش��اره به مهمترین اهداف اقتصادی 
کشور در خصوص دس��تیابی به رشد اقتصادی 
از طریق توس��عه قابلیت های سازمانی و ارتقای 
سطح بهره وری گفت: سازمان مدیریت صنعتی 
ب��ا قدمت بیش از نیم قرن فعالیت در حوزه های 
مش��اوره، آم��وزش و تحقیق به عن��وان متولی 
اعطای جایزه ملّی تعالی س��ازمانی و پیشرو در 
نهادینه کردن تعالی سازمانی در کشور به دنبال 
کمک به اثبات شایس��تگی و قابلیت بنگاه ها و 
س��ازمان های ایرانی از طریق ارزیابی و معرفی 
س��ازمان هایی است که در مس��یر تعالی خود و 
تحقق اهداف مهم توس��عه اقتصادی اجتماعی 

در کشور می کوشند.
قاب��ل ذکر اس��ت ک��ه جایزه ملّ��ی تعالی 
س��ازمانی در سال ۱۳۸۲ از سوی وزارت صنایع 
و مع��ادن وقت در چارچوب برنامه های توس��عه 

کشور و با هدف رقابت پذیری، ارتقای بهره وری 
و توس��عه نظام ه��ای مدیریت در ش��رکت ها و 
سازمان های ایران اسالمی، معرفی و نظام نامه 

آن توسط مقام عالی وزارت ابالغ گردید.

رئی�س انجم�ن تعال�ی کس�ب و کار 
ای�ران، تمرک�ز صرف ب�ر حمایت از تولی�د داخلی، 
گ�ذار  ب�رای  الزم  سیاس�ت های  تدوی�ن  ب�دون 
بنگاه ه�ای تولی�دی به س�طوح ب�االی ن�وآوری را 
موجب ش�کل گیری خطوط مونتاژ ب�ر پایه فناوری 
وارداتی دانس�ت و گفت: ای�ن خطوط مونتاژ بعد از 
مدت�ی که عمر محصول در بازار به س�ر می رس�د، 
وبال اقتصاد کش�ور می شود. در این حالت هرچقدر 
هم که دولت به این خطوط مونتاژ پول تزریق کند، 

هیچ عایدی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
به گزارش دانش نف��ت، منوچهر منطقی 
با بی��ان اینکه ن��وآوری، موتور محرک رش��د 
اقتصادی اس��ت، تصریح کرد: دلیل اصلی رشد 
اقتصادی کش��ورهای توس��عه یافت��ه، نوآوری 
می باش��د. بدون ش��ک اگر کش��ور بخواهد به 
سمت توسعه یافتگی حرکت کند، باید نوآوری 
در سیاس��ت گذاری ه��ای اقتص��ادی، نق��ش 
محوری داش��ته باش��د. این در حالی است که 
شما با یک جستجوی ساده متوجه خواهید شد 
که اغل��ب مدیران ما، با مفاهیم نوآوری آش��نا 

نیستند.
وی ادام��ه داد: وقت��ی ب��ه صحبت های 
مدیران گ��وش می کنیم، مواردی همچون نرخ 
ارز، تعرفه واردات، رش��د نقدینگی، تس��هیالت 
بانکی، سرمایه در گردش، حمایت از صادرات، 
مبارزه با قاچاق و... در سخنرانی های آنان موج 
می زند. تمامی این موارد برای پیش��رفت کشور، 

مهم هستند ولی نوآوری مهم تر است.
منطقی ب��ا اب��راز تأس��ف از اینکه نقش 
کلیدی ن��وآوری ب��ه عن��وان مهم ترین عامل 
رش��د اقتصادی کش��ور در میان انبوه آمارها و 

تحلیل های اقتصادی، نادیده گرفته شده است، 
گف��ت: ب��ه نوعی می ت��وان گفت م��ا در حوزه 
ن��وآوری دچار غفل��ت راهبردی ش��ده ایم. در 
این راس��تا، به همت انجم��ن مدیریت فناوری 
و ن��وآوری ای��ران و س��ازمان مدیریت صنعتی 
دوره ه��ای MBA ن��وآوری و فن��اوری خاص 
مدی��ران و کارکنان، به ویژه مدیران و کارکنان 
صنعت، مع��دن و تجارت، طراحی و راه اندازی 
ش��ده است و درصدد آن هس��تیم که این خأل 
راهب��ردی ع��دم آش��نایی مدیران ب��ا مباحث 

نوآوری، را برطرف سازیم.
رئی��س کنفرانس بین الملل��ی نوآوری در 
مدیری��ت کس��ب و کار و اقتصاد با اش��اره به 
اینکه سیاست های کالن اقتصادی باید ارتباط 
معناداری با سیاست های خرد و با هدف ارتقای 
توان نوآوری بنگاه ها داش��ته باشد، اظهار کرد: 
در غیر این صورت، محکوم به شکست خواهد 

بود. نتیجه غفل��ت راهبردی از نوآوری بنگاه ها 
در سیاس��ت های کالن اقتصادی ایران، کاماًل 

آشکار است.
منطقی با اش��اره به گزارش سال ۲0۱۷، 
ش��اخص بین المللی نوآوری تصری��ح کرد: در 
بین ۱۲۷ کشور، ایران در جایگاه ۷۵ و پایین تر 
از کش��ورهایی همچون ام��ارات، ترکیه، قطر، 
عربس��تان و کوی��ت ق��رار دارد. بنابرای��ن باید 
تدبیری اندیش��یده ش��ود تا نوآوری به دغدغه 
اصلی سیاس��تگذاران اقتصادی کش��ور تبدیل 
ش��ود. در غیر این صورت، حرکت از مونتاژ به 

نوآوری در حد شعار باقی خواهد ماند.
 منطق��ی با تاکی��د بر اینکه بای��د در تیم 
اقتصادی دولت، س��تاد اقتصاد مقاومتی، جایی 
برای صاح��ب نظران و متخصصان نوآوری باز 
کرد، گفت: بدون هدف گذاری صحیح و پایش 

سیاست ها در حوزه نوآوری همچنین در اولویت 
نبودن نوآوری در نظام حکمرانی در عمل، گذار 

از پارادایم مونتاژ به نوآوری، ابتر خواهد ماند.
رئی��س انجمن تعالی کس��ب و کار ایران 
تاکی��د کرد: مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
می فرمایند که باید کش��ور از مونتاژ به نوآوری 
گذار نماید و به درستی یک بازه زمانی ۱0 ساله 
را برای آن پیش��نهاد می کنند. فرایند رسیدن از 
مرحل��ه مونتاژ به نوآوری در قالب س��ه مرحله، 
مونتاژ کار، تقلید خالقانه و نهایتًا نوآوری قابل 
انجام است می توان با با برنامه ریزی صحیح و 
به دور از شتاب زدگی، این سه مرحله را طی و 

به شکوفایی رسید.
 منطقی ب��ا ابراز امی��د واری از اینکه در 
برخ��ی صنایع از قبیل آرایش��ی- بهداش��تی و 
صنعت دفاعی در مرحله ورود به مرحله نوآوری 

می باش��یم، گفت: هم اکن��ون در فرایند تبدیل 
از مونتاژ ب��ه نوآوری، دو بازیگ��ر اصلی داریم 
ک��ه می توانند نقش کلیدی ب��ازی کنند. یکی 
حاکمیت و دیگری ش��رکت های دانش بنیان، 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پارک های علم و 

فناوری و. .. هستند.
وی ادامه داد: نکته مهم این اس��ت که تا 
زمانی ک��ه حاکمیت بخواهد نقش اجرایی و نه 
تنظیم گری داش��ته باشد، کمتر شاهد موفقیت 
خواهی��م بود و ب��ه واقع نق��ش حاکمیت باید 

حمایتی و تنظیم گری باشد.
رئی��س انجمن تعالی کس��ب و کار ایران 
با بیان اینکه ایدرو و س��ازمان مدیریت صنعتی 
می توانند در تعامل ب��ا معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، نقش س��ازنده در راهبری و 
شتاب دهی استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان داش��ته باش��ند، اظهار ک��رد: ایران برای 

س��اخت اقتصاد دانش بنیان و کاهش ش��کاف 
توسعه خود با کش��ورهای پیشرفته، راهی جزء 
توس��عه دانش بنیان ن��دارد. سیاس��ت گذاری 
و برنام��ه ریزی اثربخش برای توس��عه اقتصاد 
دانش بنیان، نیازمند شناخت وضعیت موجود و 
تحوالت آن در مقایس��ه با سایر کشورها است. 
در این رهگذر همان طور که قباًل نیز اشاره شد، 
تش��کیل تیم متخصص و خبره اعم از نخبگان 
دانشگاهی و صنعت در قالب هیات های اندیشه 

ورز، الزم و ضروری است.
منطق��ی اف��زود: آنچه روش��ن و مبرهن 
اس��ت، اینکه بای��د دوس��وتوانی صنعتی یعنی 
ارتقاء وضعیت فعلی و حرکت در آینده به سمت 
فناوری پیش��رفته در صنایع ایران حاکم ش��ود. 
امید می رود بت��وان از ظرفیت ها و فرصت های 
امروزی به درس��تی اس��تفاده کنیم و به دنبال 
خلق ارزش و ارزش آفرینی برای آینده باش��یم 
و این مهم زمانی قابل دستیابی است که پیوند 

صنعت و دانشگاه به خوبی برقرار باشد.
 رئیس انجمن تعالی کس��ب و کار ایران 
در پایان با اش��اره به اینکه امروزه در دنیا دیگر 
مرزهای دانشگاه و صنعت کم رنگ شده است، 
خاطر نشان کرد: در خیلی از زمینه ها به آسانی 
نمی ت��وان نهادهای مذکور را از یکدیگر متمایز 
ک��رد. دانش��گاه کارآفری��ن، ش��اهدی از پیوند 
ناگسس��تنی صنعت و دانشگاه هستند. امید که 
با پیوند عمیق بین نخبگان صنعت و دانش��گاه 
به دنب��ال تفکر راهبردی در زمین��ه پیامدها و 
چالش های آینده صنعت کش��ور باشیم. در آن 
صورت اس��ت که صنعت کشور می تواند موتور 

محرکه رشد اقتصادی باشد.

توافق سازمان مديريت صنعتی و شبکه مشاوران مديريت و مهندسی ايران برای توسعه همه جانبه همکاری ها
در دی�دار رئیس هیات مدیره ش�بکه مش�اوران 
مدیریت و مهندس�ی ایران و همراهان با مدیرعامل س�ازمان 
مدیری�ت صنعتی، طرفین بر توس�عه همکاری ها در حوزه های 

داخلی و بین المللی تاکید کردند.
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی، 
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی در این جلسه با تاکید بر لزوم توانمندسازی، ارزیابی 
و ارتقاء شایس��تگی مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادی 
کش��ور اظهار داش��ت: ش��بکه ها و ش��وراها زمانی توانمند 
می ش��وند که در تصمیم س��ازی ها مؤثر باش��ند و س��ازمان 
مدیریت صنعتی ب��ا توجه به تعامالت گس��ترده خود آماده 
همکاری با ش��بکه مش��اوران مدیریت و مهندسی ایران و 

ایفای نقش تسهیلگری در این خصوص است.
مأموریت ه��ای  از  یک��ی  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
س��ازمان های توس��عه ای، نظیر س��ازمان مدیریت صنعتی، 
شبکه سازی اس��ت لذا آمادگی داریم بعنوان حامی با شبکه 
مش��اوران مدیریت و مهندس��ی ایران همکاری نماییم و با 
طرح موضوعات مش��ترک در دیگر ش��بکه های حاکمیتی و 

پیشبرد آنها، این نقش را ایفا نماییم.

دکتر کیانی بختیاری افزود: س��ازمان مدیریت صنعتی 
آمادگی دارد در خصوص برگزاری جلسات مشترک متناسب 
با نیازهای وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ طراحی پیوس��ت 
برای مگاپروژه ها و ارائه آن به کمیس��یون اجتماعی دولت و 
همکاری در طرح های بین المللی مشترک با شبکه مشاوران 

مدیریت و مهندسی ایران همکاری نماید.
محمود اولیایی رئیس هیات مدیره ش��بکه مش��اوران 
مدیریت و مهندس��ی ایران نیز در این جلس��ه اظهار داشت: 
ش��بکه مش��اوران مدیریت و مهندس��ی ای��ران بیش از 40 
هزار نفر از متخصصین، اس��اتید و مش��اوران حوزه مدیریت 
و اقتص��اد کش��ور را در قالب پانزده انجم��ن علمی و صنفی 
زیر مجموعه خود قرار داده اس��ت و تا کنون منش��أ خدمات 
ارزنده ای برای کمک به توسعه مدیریت علمی در کشور بوده 

است.
وی افزود: یکی از خدمات این شبکه که منشأ اثر ملی 
بوده، تدوین اساسنامه نظام مشاور مدیریت موضوع ماده ۱۷ 
قانون بهبود فضای کس��ب و کار ب��ه نمایندگی از اتاق های 

ایران، اصناف و تعاون است.
وی در این جلس��ه ابراز امیدواری کرد که این تشکل 
با همکاری س��ازمان مدیریت صنعتی بتواند در کارشناس��ی 
و تصمیم س��ازی ها عمل نموده و تمام ت��وان خود را برای 

توسعه بخش خصوصی کشور به کار گیرد.
در پای��ان این دیدار طرفین ب��رای تدوین یک تفاهم 

نامه همکاری همه جانبه توافق کردند.

هر ساله در برگزاری همایش ملی تعالی 
سازمانی، یکی از مسائل روز و مبتالبه 

بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور مورد 
تحلیل و بررسی قرار می گیرد که با توجه 

به شرایط فعلی کشور و نظرسنجی از 
کمیته علمی و ارزیابان و فعاالن اقتصادی، 
موضوع محوری همایش شانزدهم »رهبری 
سازمانی برای تعالی در محیط ناپایدار« 

تعیین گردید

در بین 127 کشور، ایران در جایگاه 75 و 
پایین تر از کشورهایی همچون امارات، ترکیه، 

قطر، عربستان و کویت قرار دارد. بنابراین باید 
تدبیری اندیشیده شود تا نوآوری به دغدغه 
اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور تبدیل 

شود. در غیر این صورت، حرکت از مونتاژ به 
نوآوری در حد شعار باقی خواهد ماند

 بدون شک اگر کشور بخواهد به سمت 

توسعه یافتگی حرکت کند، باید نوآوری در 

سیاست گذاری های اقتصادی، نقش محوری 

داشته باشد. این در حالی است که شما با یک 

جستجوی ساده متوجه خواهید شد که اغلب 

مدیران ما، با مفاهیم نوآوری آشنا نیستند

دکتر کیانی بختیاری:
 شبکه ها و شوراها زمانی توانمند می شوند که

 در تصمیم سازی ها مؤثر باشند و سازمان 
مدیریت صنعتی با توجه به تعامالت گسترده 

خود آماده همکاری با شبکه مشاوران مدیریت 
 و مهندسی ایران و ایفای نقش تسهیلگری

 در این خصوص است

رئيس انجمن تعالی کسب و کار ايران مطرح کرد؛

سايه سنگين مونتاژ محصوالت با فناوری وارداتی بر اقتصاد
منوچهر منطقی: فرايند رسيدن از مرحله مونتاژ به نوآوری در قالب سه مرحله مونتاژ کار، تقليد خالقانه و نهايتاً نوآوری قابل انجام است
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گزارش14  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

دانش نفت از بهره برداری از ابرپروژه پاالیشی ستاره خلیج فارس در چهل سالگی انقالب گزارش می دهد؛

افتتاح بی نظیرترین و بزرگ ترین طرح پاالیشی کشور
۲ ط�رح مه�م پاالیش�ی ف�از س�وم پاالیش�گاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس و پروژه افزایش کمی و کیفی 
پاالیش�گاه نفت بندرعباس روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور 
رئیس جمه�وری ب�ه بهره برداری  رس�ید. همزمان ب�ا چهلمین 
س�الگی پیروزی انقالب اس�المی، فاز س�وم پاالیشگاه ستاره 
خلی�ج فارس ک�ه بی نظیرتری�ن و بزرگ ترین طرح پاالیش�ی 
کش�ور در طول ۴۰ س�ال گذشته به ش�مار می رود و نیز پروژه 
بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز پاالیشگاه بندرعباس به عنوان 
ی�ک پ�روژه مه�م زیس�ت محیطی با حض�ور حس�ن روحانی، 
رئیس جمه�وری افتتاح ش�د.طرح احداث پاالیش�گاه س�تاره 
خلیج فارس به عنوان مدرن ترین پاالیشگاه خاورمیانه در سال 
۱۳۸۵ در مس�احتی ح�دود ۷۳۰ هکتار در ۲۵ کیلومتری غرب 
بندرعب�اس کلید خورد؛ تامین خوراک این پاالیش�گاه توس�ط 
خ�ط لوله ای به ط�ول ۳۸۸ کیلومتر و به قطر ۹۰ س�انتی متر با 
ظرفیت دریافت ۵۰۰ هزار بش�که انجام می شود که از مناطق 

سخت گذر استان های بوشهر، فارس و هرمزگان می گذرد.
دومین آبگیر بزرگ کشور در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

تامی��ن آب ای��ن پاالیش��گاه از طریق تاسیس��ات آبگیری 
از س��طح دریا به مس��احت س��ه هکتار و به ظرفی��ت ۲00 هزار 
مترمکعب در س��اعت با دو خط لوله ۲۲0 سانتی متری و به طول 
۶ کیلومتر انجام می ش��ود که دومین آبگیر بزرگ کشور محسوب 
می ش��ود و برق موردنیاز پاالیش��گاه به وس��یله هفت دس��تگاه 
توربین بخار تامین می ش��ود که توس��ط برق سراسری با دیماند 
۲۵ مگاوات س��اعت پشتیبانی می ش��ود.حفظ و استمرار عملیات 
برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، کاهش آالینده های 
زیست محیطی و تضمین خودکفایی کشور در تامین فرآورده های 
راهب��ردی ان��رژی مانند بنزین، نف��ت گاز، گاز مای��ع، هیدروژن، 
گوگرد و س��وخت ج��ت و توجه به تولید و ص��ادرات محصوالت 
ایجاد اش��تغال پایدار در استان هرمزگان از مهم ترین اهداف این 
ابرپروژه پاالیشی در کشور بوده است.با افتتاح فاز سوم پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس، روزانه 4۵ میلی��ون لیتر بنزین یورو ۵ در این 
پاالیشگاه تولید خواهد شد که مطابق با ۵0 درصد بنزین مصرفی 
در کش��ور است. عملیات ساخت فاز چهارم این پروژه عظیم ملی 
که نقش��ی راهبردی در توازن انرژی کش��ور و منطقه ایفا کرده و 
ای��ران را از واردکننده بنزین به صادرکنن��ده بالقوه این محصول 
راهبردی تبدیل کرده اس��ت، آغاز ش��ده اس��ت.تولید روزانه ۱۲ 
میلیون لیتر نفت گاز و نفت س��فید و ۳ میلی��ون لیتر فرآورده گاز 
مایع از دیگر دس��تاوردهای راه اندازی فاز س��وم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اس��ت که با راه اندازی آن کش��ورمان را می توان جزو 
صادرکنندگان بالقوه بنزین و یک قطب اثرگذار برای این فرآورده 
و س��ایر فرآورده های پاالیش��ی در منطقه محس��وب کرد.عنوان 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا و نخستین در خاورمیانه، 
اس��تفاده بیش از ۷0 درصد از تجهی��زات تولیدی صنایع داخلی، 
نزدیک به ۱00 درصد اجرا از س��وی نیروهای داخلی، ۹۵ درصد 
راه اندازی های داخلی، جوان ترین نیروی انس��انی دخیل در اجرا، 
آثار زیس��ت محیطی با تولید فرآورده های باکیفیت، تقویت قدرت 
دیپلماسی و رکوردهای بی نظیر در راه اندازی از جمله ویژگی های 
بارز س��تاره خلیج فارس به شمار می رود که این طرح عظیم را به 

یک طرح ملی تبدیل کرده است.
تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در پاالیشگاه 

بندرعباس
ب��ا راه ان��دازی پ��روژه بهبود کیفی��ت بنزی��ن و نفت گاز 
پاالیش��گاه بندرعب��اس نی��ز ک��ه در هفت��ه جاری ب��ا حضور 
رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد، کیفیت ۱۲ میلیون لیتر 
بنزین تولیدی این پاالیش��گاه به اس��تاندارد ی��ورو ۵ و کیفیت 
روزان��ه ۱۵ میلیون لیتر نفت گاز تولیدی در این پاالیش��گاه به 
اس��تاندارد یورو 4 تبدیل خواهد شد. از طریق اجرا و راه اندازی 
این طرح به صورت مس��تقیم برای ۶۵0 نفر اشتغال ایجاد شده 
و همچنی��ن حفظ و صیانت از محیط زیس��ت به عنوان یکی از 
اهداف کلیدی مدنظر قرار گرفته است.بهبود عملکرد اقتصادی، 
بهب��ود مصرف انرژی، تولی��د محصوالت با کیفیت براس��اس 
اس��تانداردهای روزآم��د دنیا، انجام ۶0 میلیون نفر س��اعت کار 
بدون حادثه، اجرای تمامی عملیات اجرایی و راه اندازی توس��ط 
کارشناسان، پیمانکاران و مشاوران داخلی و کسب تجربه توسط 
کارشناس��ان و دست اندرکاران پروژه و نیز تقویت روحیه اعتماد 
ب��ه نفس و خودباوری در بین پیمانکاران و مش��اوران داخلی از 

جمله دستاوردهای این پروژه است.
پیشرفت کشور با تحریم های ضدایرانی متوقف نشد؛ توسعه 

ادامه دارد
در همین حال، رئیس جمه��وری گفت: تحریم های ضد 
ایرانی س��بب توقف حرکت و پیش��رفت در کش��ور نشد و روند 
توسعه در کشور همچنان ادامه دارد. حسن روحانی روز دوشنبه، 
۲۹ بهمن ماه در آیین بهره برداری رس��می از فاز سوم پاالیشگاه 
س��تاره خلیج ف��ارس و پروژه افزایش کمی و کیفی پاالیش��گاه 
نفت بندرعباس با اش��اره به جش��ن 40 سالگی پیروزی انقالب 
اس��المی اظهار کرد: فاز نخست پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
سال ۹۶،  فاز دوم سال ۹۷ و فاز سوم این پاالیشگاه که امروز 
افتتاح ش��ده است به معنای حرکت خروشان این ملت در مسیر 
خودکفایی و عظمت این ملت است.رئیس جمهوری با اشاره به 
اینکه تولید بنزین در سال های اخیر نه تنها از لحاظ کمی، بلکه 
از لحاظ کیفی نیز با افزایش همراه شده است، ادامه داد: پارسال 
افزایش تولید بنزین پاالیش��گاه بندرعباس از روزانه ۸ میلیون 

لیت��ر به ۱۲ میلیون لیتر را ش��اهد بودیم و امروز پروژه افزایش 
کیفیت بنزین تولیدی این پاالیشگاه به یورو ۵ را افتتاح کردیم.
روحان��ی با بیان اینکه کس��ی نمی تواند ای��ن عظمت بزرگ را 
به خاطر برخی مشکالت اقتصادی زیر سوال ببرد، تصریح کرد: 
نمی شود شاگردی را که همه نمره هایش در یک سال ۲0 است 
و یک بار ۱۹.۵ گرفته بازخواس��ت کرد؛ این نه انصاف اس��ت، 
نه مروت اس��ت، نه عشق اس��ت.به گفته وی، در زمان تحریم 
دش��من مشکالت هم پیش می آید، شوخی که نیست آمریکا و 
همه مزدورانش هستند.رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای 
نخستین بار در زمان جنگ، صادرات نفت ایران از پایانه خارک 
در مهرماه یا آبان ماه سال ۶4 به طور کامل و به مدت سه هفته 
قطع ش��د، گفت: اما با تالش های انجام شده توانستیم در طول 
مدت جنگ تحمیلی نفت را صادر کنیم.روحانی با بیان اینکه در 
طول جنگ، مهندسان و کارکنان صنعت نفت بودند که صنعت 
نفت و پاالیش��گاه ها را س��رپا نگه داشتند، اظهار کرد: در جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران باوجود آنکه همه دنیا به صدام کمک 
کرد، اما ما روی پای خودمان ایس��تادیم و صنعت نفت را اداره 
کردیم؛ البته که کار س��ختی بود.وی با اشاره به اینکه مردم در 
زمان جنگ روزهایی س��ختی داشتند، اما عقب نشینی نکردند و 
سر فرود نیاوردند، گفت: مردم در آن زمان امام را تنها نگذاشتند 

و همه به میدان آمدند.
جنگ اقتصادی سخت تر از جنگ نظامی

رئی��س جمهوری با بیان اینکه امروز روز جنگ اقتصادی 
اس��ت، افزود: بدانید جنگ اقتصادی از جنگ نظامی س��خت تر 
است. اتحاد در این شرایط سبب می شود از این جنگ اقتصادی 
سربلند بیرون بیایم.روحانی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، نحوه 
چگونگی فروش نفت، حمل ونقل، جذب مشتری، نقل و انتقال 
مالی و بس��یاری از م��وارد دیگر آن دیده نمی ش��ود.وی افتتاح 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعان��ات گازی جهان، به معنای خودباوری، روی پا ایس��تادن، 
قدرت مقابله با دش��من، شکس��تن تحریم و اعتماد به نفس و 
خودکفایی دانس��ت.رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم 
و دوازده��م، کش��ور را در پنج مورد مهم سرنوشت س��از، تولید 
بنزین، گازوئیل، گاز، گندم و شکر به خودکفایی رساند.روحانی 
با اشاره به اینکه تصور کنید که اگر روزی بنزین یا گازوئیل  یا 
گاز در کش��ور نباش��د، چه اتفاقاتی می افتد؟ گفت: کاری عظیم 
و ش��بانه روزی در صنعت نفت در حال انجام اس��ت تا مردم به 
راحت��ی بنزین، گازوئیل و گاز دریاف��ت کنند. باید قدر نعمت ها 

را دانست.
افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس؛ موفقیت یک ملت

وی با بیان اینکه ش��رایط، شرایط عادی نیست، اما بدانید 
که ما در این جنگ پیروز خواهیم بود، تصریح کرد: شک نکنید 
که اگر ما متحد باش��یم، دش��من وادار به عقب نشینی می شود.
رئیس جمهوری افتتاح پاالیش��گاه س��تاره خلی��ج فارس را به 
معن��ای موفقیت ملت و دولت دانس��ت و افزود: این موفقیت با 
همکاری، اتحاد و جهاد ش��بانه روزی وزارت نفت، مهندسان و 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا )ص( انجام ش��ده است و آنچه 
آفریده ش��ده، افتخار ملت ایران است.روحانی با تبریک به ملت 
بزرگ ایران، صنعت نفت، س��پاه پاسداران، مهندسان، کارگران 
و تالش��گران در صنعت نفت ادامه داد: شما بودید که در زمان 
جن��گ، نف��ت تولید و صادر کردید و س��وخت م��ورد نیاز را در 
ش��رایط جنگ تأمین کردید و امروز در شرایط جنگ اقتصادی 
دالورانه ایستاده اید.به گفته وی، باید به خودمان ایمان بیاوریم 
و قدرت خودمان را باور کنیم. اگر این باور در کش��ور ایجاد شد 

ما به همه قله های موفقیت و پیروزی دست می یابیم.
جهش تاریخی تولید بنزین کشور در طول ۵ سال محقق شد

وزی��ر نفت هم با اش��اره به تولید روزان��ه ۷۶ میلیون لیتر 
بنزی��ن ی��ورو 4 و ۵ در کش��ور گفت: افزای��ش ۲ برابری و ۵0 
میلیون لیتری تولید بنزین کشور در طول پنج سال با راه اندازی 
فازهای یکم تا س��وم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس، جهشی 
بی س��ابقه و تاریخ��ی اس��ت. بی��ژن زنگنه در آیین گش��ایش 
رس��می فاز سوم پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس با حضور حسن 
روحان��ی، رئیس جمهوری گفت: ظرفیت پذیرش خوراک ما در 
پاالیشگاه های نفت روزانه حدود یک میلیون و ۷00 هزار بشکه 
بوده اس��ت که با به مدار آمدن فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس و افزایش 400 هزار بشکه ای )افزایش ۲0 درصدی(، به 
روزانه ۲ میلیون و ۱00 هزار بش��که رس��یده است.وی با اشاره 
به جهش بی س��ابقه و تاریخی تولید بنزین کشور در طول پنج 
س��ال گذش��ته، افزود: در س��ال ۹۱، ظرفیت تولید بنزین پایه 
کش��ور روزانه ۵۲ میلیون لیتر و با احتس��اب اکتان افزاها روزانه 
۵۸ میلی��ون لیتر بود که در بهمن ماه ۹۷ با افزایش ۵0 میلیون 
لیتری و رش��د دو برابری به روزانه ۱0۱ میلیون لیتر رس��ید و 
تا پایان س��ال این مقدار از رق��م ۱0۵ میلیون لیتر در روز عبور 
می کند.وزیر نفت تاکید کرد: امروز برعکس دهه پیش که یک 
م��ورد از تحریم ها محدود کردن واردات بنزین به کش��ور بود، 
اکنون دیگر نه تنها واردکننده بنزین نیس��تیم، بلکه صادرکننده 
ش��ده ایم و آمریکا یی ها حتی نمی توانند کلمه ای در این باره به 

زبان بیاورند.
ظرفیت ذخایر بنزین را افزایش می دهیم

زنگنه گفت: خوش��بختانه دیگر نی��ازی به واردات بنزین 
نداری��م و امکان صادرات این فرآورده نیز هم اکنون وجود دارد، 
اما به این دلیل که می خواهیم ظرفیت ذخایر را کش��ور افزایش 
دهیم، فعال ص��ادر نمی کنیم.وی درباره کیفی��ت فرآورده های 
تولیدی در پاالیش��گاه های کشور تاکید کرد: در سال ۹۱ تولید 
بنزین با کیفیت یورو در کش��ور نداش��تیم، ام��ا امروز با اجرای 
طرح ه��ای بهبود کیفی��ت در پاالیش��گاه های اراک، اصفهان، 
بندرعباس، س��تاره خلیج فارس و تبریز روزانه ۷۶ میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 و ۵ در کش��ور تولید می ش��ود.وزیر نفت تصریح 
کرد: ظرفیت تولید نفت گاز یورو در کش��ور در س��ال ۹۱ روزانه 
۶ میلی��ون لیت��ر بود که این رقم در س��ال ۹۷ با افزایش هفت 
براب��ری به روزانه 44 میلیون لیتر رس��یده اس��ت.زنگنه گفت: 
اجرای طرح های پاالیش��ی که عمدتا متوج��ه افزایش کیفیت 
فرآورده های نفتی و زیس��ت محیطی اس��ت و بیشتر فاینانس 
کش��ورهای اروپایی را داش��تند، به دلیل فشار غیرقانونی کشور 
آمریکا متوقف شده است و این موضوع آسیب زیست محیطی 
فراوانی را به دنبال دارد.وی همچنین از اعطای موافقت اصولی 
برای پاالیش ۲ میلیون بش��که نف��ت خام و تخصیص خوراک 
به بخش خصوصی برای پاالیش��گاه های جدید نفت و میعانات 
گازی خبر داد و گفت: ۶00 هزار بش��که از این ظرفیت مربوط 
ب��ه پاالیش��گاه های با ظرفیت کمتر از ۶0 هزار بش��که در روز 
اس��ت.وزیر نفت گفت: پ��ارس جنوبی دو زنجیره پاالیش��ی و 
پتروشیمی دارد که پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 

بخشی از زنجیره پاالیشی این طرح عظیم به شمار می آید.
افزایش ۲ برابری تولید بنزین در ۵ سال

زنگنه افزود: امروز می توانستیم با حضور رئیس جمهوری 
عملیات کلنگ زنی فاز 4 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را انجام 
دهیم، اما نمی خواس��تیم آغاز این فاز به صورت نمایشی باشد.

وی با بیان اینکه عده ای ادعا می کنند دولت اعتقادی به ساخت 
پاالیش��گاه ندارد و ما می خواهیم فقط خام فروشی کنیم، گفت: 
اگر وزارت نفت اعتقادی به توس��عه ظرفیت پاالیش��ی کش��ور 
نداش��ت، چگونه ظرف پنج س��ال مقدار تولید بنزین کش��ور ۲ 
برابر ش��ده اس��ت؟! ما به عنوان دولت مجاز به سرمایه گذاری 
در طرح های جدید پاالیش��ی نیستیم.وزیر نفت افزود: به منظور 
حمایت از بخشی خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش، 
طرحی را برای اعطای تسهیالت به بخش خصوصی به منظور 
تکمیل طرح های پتروشیمی و پاالیشی به دولت ارائه کرده ایم. 

 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یک شاهکار
 مهندسی و صنعتی است

در همی��ن حال، فرمانده ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء 
)ص(، اح��داث پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس را یک ش��اهکار 
مهندس��ی و صنعتی دانس��ت و گفت: با احداث این پاالیش��گاه 
میعان��ات گازی، معادالت ان��رژی در منطقه تغییر کرده اس��ت. 
س��عید محمد در آیین گشایش رسمی فاز س��وم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس با حضور حس��ن روحانی، رئیس جمهوری، گفت: در 
40 سالگی پیروزی انقالب اس��المی و در اوج تحریم های کشور 
ش��اهد افتتاح یک شاهکار مهندسی و صنعتی به دست مهندسان 
ایرانی بدون دخالت خارجی ها هس��تیم.وی اف��زود: افتتاح دو فاز 
این پاالیشگاه در سال ۹۶ و ۹۷ که به لحاظ وسعت، پیچیدگی و 
حجم کار در جهان بی نظیر است، جزو اقدام های مثال زدنی است 
که در یاد ملت خواهد ماند و اطالق واژه فاز به این مجموعه های 

عظیم که هر کدام یک پاالیشگاه به شمار می رود دور از انصاف 
است.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(، خودکفایی در 
تولید بنزین، پرهیز از خام  فروش��ی و تولید فرآورده های باارزش تر 
را از جمله دس��تاوردهای احداث پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس 
برش��مرد و تصریح کرد: با راه اندازی فاز س��وم این پاالیش��گاه 
مع��ادالت انرژی در منطق��ه تغییر کرد.محمد با اش��اره به اینکه 
س��اخت پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس گامی اساسی در کاهش 
آلودگی هوا و کمک به محیط زیست بود، گفت: تولید فرآورده ها 
با استاندارد یورو ۵ نشان از اهمیت زیست محیطی این طرح دارد 
و از همه کسانی که در ثبت این افتخار ملی نقش داشتند تشکر 
می کنم.وی ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( پس از 
خروج خارجی ها به بهانه تحریم ها در س��ال ۹0، عملیات اجرایی 
ای��ن پاالیش��گاه را آغاز کرد که بر اس��اس آن مع��ادل چهار فاز 
پارس جنوبی کابل کشی انجام و ۷۶ هزار تن تجهیز پاالیشگاهی 
به همراه ۱۱.۵ میلیون بش��که مخزن س��اخته ش��د که برای ۶ 
هزار نفر اش��تغال زایی ایجاد کرد و همه این موارد تنها بخش��ی 
از دس��تاوردهای این طرح بوده اس��ت.فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبی��اء )ص( یادآور ش��د: قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( برای س��رمایه گذاری در عملیات ساخت پاالیشگاه آناهیتا 
در کرمانش��اه آمادگی دارد تا ش��اهد تبدیل آن به قطب پاالیشی 

در غرب کشور باشیم. 
راه اندازی یک ساله فاز ۳ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با 

استفاده از منابع داخلی
در همین حال، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی از راه اندازی یک س��اله فاز ۳ پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس با استفاده از منابع داخلی خبر داد. علیرضا 
صادق آبادی گفت: پس از تثبیت فاز نخس��ت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس ک��ه تصمیم گرفتیم وارد اجرای فاز دوم ش��ویم، 
چالش پیش  روی ما منابع مالی بود، اما در کوتاه مدت توانستیم 
از مح��ل فروش نفتای ترش پروژه، اس��تفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی و بانک ملت، منابع مالی مورد نیاز پروژه را تامین 
کنیم.وی افزود: در تابستان سال ۹۷ که میانگین مصرف بنزین 
به ۹۷ میلیون لیتر در روز رس��ید و اوج مصرف بود، پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس با راه اندازی فاز دوم روزانه ۳0 میلیون لیتر 
بنزی��ن به چرخه توزیع کش��ور اضافه کرد و فاز س��وم آن نیز 
بالفاصله راه اندازی ش��د. معاون وزیر نف��ت در امور پاالیش و 
پخش تصریح کرد: با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، افزون بر جه��ش قابل توجه در تولید بنزین، نفت گاز و 
گاز مایع )ال پی جی(، کمبود خوراک مجتمع های پتروش��یمی را 
هم از این پاالیش��گاه تامین و به عرضه ارز در کش��ور ازسوی 
پتروش��یمی ها کم��ک کردیم.صادق آب��ادی گف��ت: امیدواریم 
از طری��ق اجرای فاز چهارم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس و 
بهب��ود فناوری  فازه��ای موجود، ش��اهد افزای��ش قابل توجه 
ظرفیت پاالیش��ی این پاالیشگاه باش��یم.وی با اشاره به اینکه 
پیش راه اندازی، راه اندازی و تثبیت فاز س��وم پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس در یک سال گذشته انجام شد، گفت: اجرای ۷00 
هزار مترمکعب لوله کشی، 4.۵ میلیون اینچ لوله کشی روزمینی، 
۵۲ هزار تن اس��کلت فلزی، ۸0 هزار تن تجهیزات نصب شده، 
مخازن خوراک به ظرفیت ۲.۵ میلیون بش��که، مخازن س��قف 
ثابت و ش��ناور به ظرفیت ۸ میلیون بشکه، ۸ هزار تن مخازن 
کروی، ۶ هزار تن کابل کشی برق، ۲ هزار و ۲00 تابلوی برق، 
بیش از ۱۵ هزار ابزار دقیق بخش��ی از اقدام های انجام ش��ده 
به منظور راه اندازی این فاز بوده که برای اجرای آن ۲.۵ میلیارد 
یورو هزینه شده است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، مهم ترین دلیل پیش��رفت روند اجرای 
پروژه ساخت فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را مبنا قرار 
دادن اهداف تولیدی دانس��ت و افزود: این پروژه را بر پایه خرد 
کردن پروژه و تمرک��ز اجرا بر اهداف تولیدی هدایت کردیم و 

به نتیجه رساندیم. 
طرح بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز پاالیشگاه بندرعباس 

افتتاح شد
در همی��ن حال، ط��رح بهبود کیفیت بنزی��ن و نفت گاز 
پاالیشگاه بندرعباس که به طور مستقیم برای ۶۵0 نفر اشتغال 
ایجاد کرده و صیانت از محیط زیس��ت یکی از اهداف کلیدی 
آن اس��ت، ب��ا حضور رئیس جمه��وری به بهره برداری رس��ید. 

پروژه بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز پاالیش��گاه بندرعباس به 
عنوان یک پروژه مهم زیس��ت محیطی با حضور حسن روحانی، 
رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت و علیرضا صادق آبادی، 
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران در محل این پاالیشگاه افتتاح شد. طرح افزایش ظرفیت 
پاالیش��گاه نف��ت بندرعب��اس دارای ۹ واحد اصلی اس��ت که 
واحدهای تصفیه نفتای س��نگین با ظرفیت ۲۵ هزار بش��که در 
روز، واحد تصفیه نفتای سبک با ظرفیت ۲۱ هزار بشکه در روز، 
واحد تبدیل کاتالیس��تی با ظرفیت ۲۵ هزار بشکه در روز، واحد 
تصفیه نفت گاز با ظرفیت ۵0 هزار بشکه در روز و واحد بازیافت 
گوگ��رد با ظرفیت ۱۲0 ت��ن در روز از واحدهای مهم این طرح 
هس��تند.این طرح از جمله طرح های زیس��ت محیطی همسو با 
برنامه های بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و صیانت از محیط 
زیست وزارت نفت به شمار می آید که اجرای آن افزون بر بهبود 
کیفیت فرآورده نفت گاز و کاهش آالینده های زیست محیطی، 
س��بب بهبود عملکرد اقتصادی، بهینه سازی مصرف سوخت و 
اس��تفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت ه��ا و امکانات داخلی به 
منظور حرکت به س��مت خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی 
مورد نیاز کش��ور و همچنی��ن ایجاد روحیه اعتم��اد به نفس و 
خودباوری نس��بت به توان و تولید داخلی و گام مهمی به منظور 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی اس��ت.تکمیل و راه ان��دازی واحدهای 
جدید پاالیش��گاهی با وجود حجم کار سنگین، پیچیدگی های 
ویژه و فناوری پیچیده، اقدامی بس��یار حساس و تخصصی است 
ک��ه به دان��ش روز نی��از دارد و مایه غرور و افتخار اس��ت که 
ای��ن اقدام ها بدون حضور نیروهای خارج��ی و با اتکا به تعهد، 
تخصص، خودباوری، خردجمعی و زحمات ش��بانه روزی نیروی 
انس��انی توانمند پاالیشگاه نفت بندرعباس، به صورت هماهنگ 
و یکپارچ��ه و ب��ا مراع��ات دقی��ق الزامات، مق��ررات، اصول و 
موازین بهداش��ت، ایمنی و محیط زیس��ت )HSE( و بر اساس 
دس��تورعمل های فنی س��ازندگان دس��تگاه ها و تجهیزات و با 
رعایت اس��تانداردهای مربوطه اجرایی ش��ده است.این طرح با 
ه��دف افزایش ظرفیت تولید بنزی��ن و ارتقای کیفیت و کمیت 
فرآورده های نفتی و حفظ و صیانت از محیط زیس��ت اجرا شده 
و به موجب آن، کیفیت بنزین تولیدی براس��اس استاندارد یورو 
۵ و نفت گاز تولیدی نیز براس��اس استاندارد یورو 4 خواهد بود. 
احداث واحدهای مهمی نظیر تصفیه نفتای س��بک و س��نگین، 
تبدیل کاتالیستی، ایزومریزاس��یون، تصفیه هیدروژنی نفت گاز، 
تصفیه گاز با آمین، تصفیه آب های ترش، بازیافت و جامدسازی 
گوگ��رد، مخازن جدید و همچنی��ن واحدهای جدید آب، برق و 
بخار از جمله واحدهای تولید برق، بخار، آب ش��یرین کن، واحد 
آب گردش��ی خنک کننده، ازت، هوا، سوخت و. .. در نظر گرفته 

شده است.
سودآوری ساالنه ۳۵۰ میلیون دالری پاالیشگاه نفت 

بندرعباس
مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس سودآوری طرح افزایش 
ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی این پاالیشگاه را 
س��االنه ۳۵0 میلیون دالر اعالم کرد. هاش��م نامور در نشست 
خبری در محل پاالیشگاه نفت بندرعباس با حضور نمایندگان 
رس��انه ها برگزار ش��د، گفت: میزان گوگرد نف��ت گاز تولیدی 
در پاالیش��گاه بندرعب��اس با راه اندازی این ط��رح از ۱0 هزار 
پی پی ام ب��ه کمتر از ۵0 پی پی ام کاهش یاف��ت.وی افزود: با 
اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده ها، افزون 
ب��ر افزایش کیفی��ت بنزین تولیدی به ی��ورو ۵، کمیت بنزین 
تولیدی در این پاالیش��گاه نیز روزان��ه 4 میلیون لیتر افزایش 
یافت.مدیرعام��ل پاالیش��گاه بندرعباس حفظ س��طح تولید، 
افزایش کیفیت فرآورده های نفتی با اهداف زیس��ت محیطی، 
خودکفای��ی در تولید بنزین، ثبت رکورد بی��ش از 4۵ میلیون 
نفرساعت کار بدون حادثه و کسب تجربه های ارزشمند برای 
مش��اوران، پیمانکاران و کارشناس��ان را از جمله دستاوردهای 
طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پاالیش��گاه 
بندرعباس برش��مرد و تاکید کرد: با بهره برداری کامل از این 
ط��رح، روزانه ۱۵ میلیون لیتر نفت گاز یورو 4، ۱۲ میلیون لیتر 
بنزی��ن ی��ورو ۵، ۱.4 میلیون لیتر گاز مای��ع، ۱.۵ میلیون لیتر 
س��وخت هواپیما و ۳ میلیون لیتر نفت سفید در این پاالیشگاه 
تولید می ش��ود.نامور، سودآوری طرح افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیت فرآورده های تولیدی در پاالیش��گاه بندرعباس را ۳۵0 
میلیون دالر در س��ال عنوان کرد و افزود: ۶۵ درصد تجهیزات 
این پروژه از منابع داخلی تامین ش��ده است.نامور واحد تصفیه 
هیدروژن��ی گازوئیل )گوگردزدای��ی از گازوئیل(، واحد تصفیه 
نفتای س��بک، واحد ایزومریزاس��یون، واحد تصفیه گاز ترش 
ب��ا آمین، واحد تصفیه آب ترش، واح��د بازیافت گوگرد، واحد 
دانه بن��دی گوگرد، واحد تولید آب ش��یرین از دریا، واحد تولید 
ازت، واحددتولی��د ب��رق و احداث ۱۷ دس��تگاه مخزن ذخیره 
سازی را از جمله واحدهای اجرا شده در این طرح عظیم خواند 
و گف��ت: از محل اجرای این طرح ب��رای ۶۵0 نفر به صورت 
دائم اشتغالزایی شده است.وی افزایش ظرفیت ذخیره خوراک 
و محص��والت واحدهای ت��ازه احداث به می��زان ۲ میلیون و 
۸۳0 هزار بش��که، ذخیره س��ازی ۳ هزار بشکه ای ایزوپنتان،  
گرانول سازی و بسته بندی روزانه ۲۵0 تن گوگرد و تامین آب 
ش��یرین موردنیاز واحدهای تازه تاسیس با ظرفیت ۲۵0 هزار 
لیتر را از دیگر دس��تاوردهای اجرای این طرح در پاالیش��گاه 

نفت بندرعباس خواند. 

همزمان با چهلمین سالگی پیروزی انقالب اسالمی، 

فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که بی نظیرترین 

و بزرگ ترین طرح پاالیشی کشور در طول 4۰ سال 

گذشته به شمار می رود و نیز پروژه بهبود کیفیت 

بنزین و نفت گاز پاالیشگاه بندرعباس به عنوان یک 

پروژه مهم زیست محیطی با حضور حسن روحانی، 

رئیس جمهوری افتتاح شد



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
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15 بین الملل
دوستی نفتی عربستان و روسیه در ایستگاه آخر قرار دارد؟

پایه های لرزان پیمان نفتی روسیه و عربستان سعودی
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

پایه ه��ای پیم��ان نفت��ی بین 
روس��یه و عربس��تان لرزان ش��ده است چه 
اینک��ه در عالم اقتصاد جهان��ی، این منافع 

است که حرف اول و آخر را می زند.
این در حالی اس��ت که رییس جمهور 
روسیه و ولیعهد عربستان سعودی در مکالمه 
تلفنی هفته گذشته برای ادامه همکاری های 
ان��رژی اب��راز آمادگی کردن��د، در حالی که 
تحلیلگران غربی نس��بت به استمرار پیمان 
نفتی میان این دو کش��ور تردید فزاینده ای 
دارن��د. در بیانی��ه ای که از س��وی کرملین 
منتش��ر شد، آمده اس��ت: والدیمیر پوتین و 
محمد بن س��لمان در تب��ادل نظری که در 
هیدروکربن  بازاره��ای  وضعی��ت  خصوص 
جهانی داش��تند، تأیید کردند که آماده ادامه 
همکاری هستند. روسیه و عربستان سعودی 
در س��ال های اخی��ر هم��کاری در بخ��ش 
انرژی را توس��عه بخش��یده و توافق کاهش 
تولید اوپ��ک و غیراوپک را مدیریت کرده و 
همچنین توافق های دوجانبه ای در خصوص 
س��رمایه گذاری مش��ترک در بخش انرژی 
داش��ته اند. اما تحلیلگ��ران می گویند پیمان 
نفتی میان روس��یه و عربستان سعودی که 
درص��دد تقویت قیمت های نف��ت از طریق 
محدودی��ت عرضه هس��تند، روی پایه های 
لرزان��ی قرار دارد زیرا به نظر می رس��د تنها 
عربستان س��عودی به تعهداتش عمل کرده 
است. کش��ورهای تولیدکننده عضو اوپک و 
متحدانشان شامل روسیه که به گروه اوپک 

پالس معروف شده اند س��ال گذشته توافق  
کردند تولیدشان را ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
کاهش دهند. عربستان سعودی با بر دوش 
گرفت��ن عمده کاهش تولی��د اوپک موافقت 
ک��رده و اخیراً اعالم کرده اس��ت تولید نفت 
این کشور به میزان 40۸ هزار بشکه در روز 
در م��ارس کاهش یافته و ب��ه ۹.۸ میلیون 
بش��که در روز خواه��د رس��ید. ای��ن میزان 
کاه��ش تولید به معن��ای آن خواهد بود که 
عربستان سعودی از دس��امبر در ۷0 درصد 
از اهداف کاهش تولید اوپک پالس س��هیم 
بوده اس��ت. در مقابل، روس��یه نیز قرار بوده 
سهم بیش��تری از کاهش تولید غیراوپک را 
برعهده بگی��رد اما از اکتبر ت��ا اوایل فوریه 
تولی��دش را تنه��ا 4۷ هزار بش��که در روز 

کاهش داده اس��ت. روند کند کاهش تولید 
از س��وی تولیدکنندگان نفت روس��یه انتقاد 
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی را 
برانگیخت و وی ماه گذشته در مصاحبه ای 
با ش��بکه سی ان بی سی اظهار کرد: مسکو 
آهس��ته تر از آنچ��ه مایل ب��ودم اقدام کرده 
اس��ت. این انتقاد واکنش الکس��اندر نواک، 
وزیر انرژی روس��یه را به همراه داش��ت که 
اوایل فوریه گفت: روسیه به تعهداتش کاماًل 
پایبند اس��ت و تولیدش را تا ماه مه امسال 
به تدریج کاهش خواهد داد. در طول س��ال 
۲0۱۸ قیمت ه��ای نفت تحت تأثیر افزایش 
فزاینده عرضه نفت شیل آمریکا و نگرانی ها 
نسبت به رشد کمتر تقاضای جهانی، پایین 
رفت. دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
مکرراً از اوپک ب��ه دلیل تصمیماتش انتقاد 

کرد و از این گروه خواست با افزایش تولید، 
قیمت ها را پایین نگه دارد. ترامپ در نوامبر 
س��ال ۲0۱۸ در پیام��ی در توئیت��ر نوش��ت: 
امیدوار اس��ت اوپک تولید نف��ت را کاهش 
نده��د. در معام��الت روز پنجش��نبه بهای 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۵۷.۳۳ 
دالر در هر بشکه و بهای معامالت آتی نفت 
برنت با شش س��نت افزایش نسبت به روز 
گذش��ته، به ۶۷.۱4 دالر در هر بشکه صعود 
کرد. قیمت نفت از زمان اجرای توافق اوپک 
پالس، پیوسته رشد کرده و به باالترین حد 
خود از نوامبر س��ال ۲0۱۸ رسیده است. اما 
توربیون سولتودت، تحلیلگر مسائل سیاسی 
خاورمیان��ه در ش��رکت »وریس��ک ماپ��ل 
کرافت« در یادداشتی نوشته است: هر گونه 
پایان همکاری روسیه و عربستان سعودی، 

احتمااًل به فشار نزولی روی قیمت های نفت 
خواه��د اف��زود. اگرچه مبنای س��ناریوی ما 
همچنان این است که ریاض و مسکو برای 
تمدید پیمان نفتی، س��ازش خواهند کرد اما 
این پیمان بیش از همیش��ه شکننده به نظر 
می رسد. این تحلیلگر سیاسی در ادامه افزود: 
انتظار دارد عربس��تان س��عودی برای نجات 
این پیمان، با س��طح پایین پایبندی روسیه 
به توافق کاهش تولید، کنار بیاید. ش��رکت 
»وریس��ک ماپل کرافت« ب��رآورد کرده که 
ریاض برای تأمین بودجه س��ال ۲0۱۹ خود 
به قیمت ۸0 دالر در هر بشکه نفت نیاز دارد 
در حالی که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه ادعا کرده که نفت ۶0 دالری برای 

تأمین نیازهای کشورش کافی است.

اخبار نفت جهان

توافق میلیاردی قطر با آمریکایی ها برای 
توسعه انرژی

شرکت قطر پترولیوم قراردادهای مقدماتی به ارزش بیش از ۹ میلیارد 
ری�ال قط�ر )۲.۴۷ میلی�ارد دالر( با ش�رکت های خدمات نفتی ش�لومبرگر و 

بیکرهیوز برای تقویت صنعت انرژی داخلی امضا کرد.
قطر که بزرگترین صادرکننده LNG جهان است، با بایکوت تجاری 
برخی از کش��ورهای عربی مواجه بوده و می خواهد وابس��تگی به واردات 
را کاه��ش داده و تولید داخلی را باال ببرد. س��عد الکعبی، مدیرعامل قطر 
پترولیوم در مراسم امضای تفاهم نامه با شرکت های شلومبرگر و بیکرهیوز 
گفت: در راستای وظیفه ملی برای توسعه صنعت انرژی در قطر و تقویت 
خودکفایی، الزم دانستیم بسیاری از صنایع حمایت کننده در بخش انرژی 
را داخلی کنیم. توافق های مقدماتی ش��امل سرمایه گذاری در تأسیسات 
تولید، آموزش و توس��عه است. کعبی همچنین اعالم کرد شرکت خدمات 
نفتی »مک درموت« نیز یک توافق جوینت ونچر با شرکت حمل انرژی 
نقیالت قطر برای ساخت س��کوهای دریایی برای ساختارهای ساحلی و 
فراساحلی امضا کرده است. وی بدون اشاره به تاریخ مشخصی، اعالم کرد 
انتظار دارد قطر پس از س��اخت صنعت انرژی داخلی، با جایگزین کردن 
واردات حدود ۹ میلیارد ریال در س��ال صرفه جویی کند. بر اساس گزارش 
رویترز، قطر قصد دارد تولید س��االنه LNG را به میزان 4۳ درصد تا سال 
۲0۲4-۲0۲۳ افزایش داده و به ۱۱0 میلیون تن در سال در مقایسه با ۷۷ 

میلیون تن فعلی برساند.
عراق در حمایت از توافق اوپک تولید نفت از 

میدان مجنون را کاهش می دهد
یک مقام مسئول در وزارت نفت عراق اعالم کرد که این کشور تولید 
نفت را از میدان مجنون که در گذشته ۲۲۰ هزار بشکه در روز بود را به رقم 

۱۰۴ هزار بشکه در روز کاهش می دهد.
یک مقام مس��ئول در وزارت نفت عراق اعالم کرد که این کش��ور 
تولید نفتش را از میدان مجنون که در گذش��ته ۲۲0 هزار بش��که در روز 
بود به میزان ۱04 هزار بشکه در روز کاهش می دهد. وی اعالم کرد: این 
کاهش به دلیل توافقی است که اعضای اوپک به منظور کاهش تولید نفت 
گرفته اند، با این حال باید اعالم کرد که عراق روزانه توانایی تولید بیش از 
۵ میلیون بشکه نفت را دارد، اما براساس توافقی که با اعضای اوپک گرفته 

است، ملزم حمایت از کاهش تولید است و این کار را انجام خواهد داد.
تولید اوپک در ماه ژانویه 797 هزار بشکه 

کاهش یافت
تولید ۱۴ کش�ور عضو س�ازمان کش�ورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
در ماه ژانویه ۲۰۱۹ نس�بت به ماه دس�امبر، روزانه ۷۹۷ هزار بشکه کاهش 

یافت.
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( در تازه ترین گزارش 
ماهانه خود، مقدار تولید ۱4 کشور عضو اوپک را در ماه ژانویه ۳0 میلیون 
و ۸0۶ هزار بش��که در روز عنوان کرد که این رقم در دسامبر ۲0۱۸، ۳۱ 
میلیون و ۶0۳ هزار بش��که در روز بوده اس��ت. در می��ان اعضای اوپک، 
عربستان بیش��ترین کاهش تولید را با ۳۵0 هزار بشکه در روز ثبت کرده 
اس��ت و پس از آن، امارات با ۱4۶ و کویت با ۹0 هزار بش��که کاهش در 
جایگاه بعدی قرار دارد. اوپک در نشس��ت ۱۷۵ خود تصمیم گرفت تولید 
خود را ۸00 هزار بشکه در روز کاهش دهد، بر اساس این تصمیم، ایران، 
ونزوئال و لیبی از کاهش تولید معاف ش��دند. بر اساس گزارش ماه ژانویه 
اوپک، میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در ژانویه ۲0۱۹، ۵۶ دالر و 
۲۹ س��نت برای هر بشکه ثبت شده است. میانگین قیمت هر بشکه نفت 
خام س��نگین ایران در س��ال ۲0۱۸، ۶۵ دالر و ۸۵ سنت برای هر بشکه 

بوده است.
پیشنهادی برای تغییر توافق اوپک و متحدانش 

مطرح نیست
وزیر انرژی روس�یه اعالم کرد که با وجود شرایط بحرانی در ونزوئال، 
پیشنهادی برای اصالح توافق جهانی کاهش تولید نفت مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سوچی، الکساندر نواک اعالم کرد که 
بحران سیاسی در ونزوئال خطرهایی برای بازار جهانی نفت در بر دارد، اما 
پیشنهادی برای تغییر توافق جهانی کاهش تولید نفت مطرح نشده است. 
وی افزود: روس��یه تولید نفت خود را طبق توافق با س��ازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و غیراوپک، ۸0 تا ۹0 هزار بش��که نسبت به ماه 
اکتبر س��ال ۲0۱۸ میالدی کاهش داده است. کشورهای تولیدکننده نفت 
عضو و غیر عضو اوپک در ماه دس��امبر سال ۲0۱۸ میالدی توافق کردند 
در نیمه نخس��ت س��ال ۲0۱۹ میالدی تولید نفت خود را در مجموع یک 

میلیون و ۲00 هزار بشکه در روز کاهش دهند.
هشدار مدیرعامل BP؛

بحران کمبود انرژی در راه است
مدیرعامل ش�رکت BP هش�دار داد تش�دید مجموعه ای از ریسک ها 

ممکن است به بحران بازار انرژی در ماه های آینده منجر شود.
اظهارات باب دادلی در حالی مطرح شده که ناظران بازار نفت انتظار 
دارند تحریم های آمریکا علیه ونزوئال و همچنین کاهش داوطلبانه تولید 
اوپک، اش��باع عرضه احتمالی در سال میالدی جاری را تا حدودی جبران 
کند. مدیرعامل BP در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش تولید از سوی 
اوپ��ک پالس، به تثبیت قیمت های نفت کمک می کند، گفت: متغیرهای 
زی��ادی وجود دارد و مس��ائل زیادی وجود دارد که ممکن اس��ت به یک 
بحران کمبود واقعی منتهی ش��ود. دادلی در گفت وگو با ش��بکه سیان بی 
س��ی به وضعیت غم انگیز در ونزوئال، ابهامات در لیبی، رشد سطح تولید 
در منطقه شیل پرمیان باسین آمریکا و تأثیر تحریم های آمریکا علیه ایران 
اش��اره کرد و گفت: کشورهای اوپک پالس با کاهش تولید در سه ماهه 
اول امسال موافقت کردند و ما واقعاً آماری از این کاهش تولید نداریم. باید 
ببینیم وضعیت این آمار چگونه اس��ت اما به نظر من، بازارها دچار کمبود 
عرضه ش��ده اند. مدیرعامل BP اظهار کرد: ما فعالیت شرکت را بر مبنای 
قیمت بین ۵0 تا ۶۵ دالر هر بش��که نف��ت برنامه ریزی کردیم که برای 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مناس��ب به نظر می رسد. بر اساس این 
گزارش، صنعت نفت در مجموع نسبت به مثمر ثمر بودن اقدامات اوپک و 
غیر اوپک برای توازن بازارهای انرژی در ماه های آینده خوش بین است، 
اما برخی نگران هستند که ریسک های بخش عرضه ممکن است جدی 

گرفته نشده باشند.

ادامه از صفحه���7
چه جاذبه هایی؟���

به عن��وان مثال، پروژه ها را برای س��رمایه گذاران 
خارجی در مناطقی تعریف می کنیم که بتوانند از حداکثر 
تخفیف خوراک برخوردار ش��وند. به عن��وان نمونه، اگر 
پروژه ای بازگش��ت س��رمایه ۱۸ درصد داشته باشد، آن 
تخفی��ف خوراک به آنها نزدیک به ۲0 درصد برگش��ت 
سرمایه می دهد، در صورتی که اگر سرمایه گذار خارجی 
بخواهد در خارج از ایران س��رمایه گذاری کند حداکثر ۶ 
درصد برگش��ت س��رمایه خواهد داشت. مشخص است 
که بازگشت س��رمایه ۲0 درصدی در یک پروژه، بسیار 
جذاب اس��ت.یکی از راهکارهای دیگری که از س��وی 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی به منظور ایجاد جاذبه 
ب��رای س��رمایه گذاران خارج��ی دنبال می ش��ود، ایجاد 

زیرساخت های الزم در مناطق است.
منابع ایجاد زیرساخت ها از کجا تامین می شود؟���

به دنبال منابعی هستیم که بتوانیم از مشارکت مالی 
و سرمایه گذاری از منابع داخلی برای ایجاد زیرساخت ها 
استفاده کنیم. قاعدتا اگر س��رمایه گذاری آمادگی ایجاد 
زیرس��اخت در منطقه ای را داشته باشد، ما او را حمایت 
می کنیم تا با در اختیار گذاش��تن خدمات زیرساختی که 

ایجاد کرده است، برای خود سودآوری داشته باشد.
تخفیف خوراک چند درصد است؟���

تخفیف ه��ا پلکانی اس��ت و طی مصوب��ه ای که 
مجلس تصویب و دولت ابالغ کرده از صفر تا ۳0 درصد 

است.
این تخفیف شامل سرمایه گذاران داخلی نیز می شود؟���

اگر ش��رکت های داخلی هم در مناطق مورد نظر 
سرمایه گذاری کنند، شامل این تخفیف ها می شوند.

هم اکنون کدام مناطق شامل تخفیف خوراک می شوند؟���
حداکثر تخفیف ها در مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته است. از آنجا که تعریف مناطق توسعه نیافته سال 
به سال توس��ط سازمان مدیریت تغییر می کند، بنابراین 

نمی توان منطقه ای را به صورت اختصاصی نام برد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از برجام چند مذاکره ���

با شرکت های خارجی داشته است؟
۱۵ شرکت خارجی بالفاصله بعد از برجام با شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی مذاکره داش��تند ک��ه تفاهمنامه 
هم��کاری و مطالعات��ی با ۱۳ ش��رکت امضا ش��د. این 
توافق ه��ا ادامه یافت تا اینکه متاس��فانه ش��رایط تحریم 
یکجانبه آمریکا صورت گرفت ک��ه در ۱0 تا ۱۲ مورد از 
این توافقنامه ها، نه پایان همکاری بلکه تعلیق همکاری 
رخ داده اس��ت و به نظ��رم با توجه به عقب نش��ینی که 
دولت آمریکا در ۶ ماه اخیر داش��ته اس��ت و چند کشور را 
از تحریم های علیه ای��ران معاف کرد و تاثیر مثبت آن و 
اینکه با فش��ار آوردن به دول��ت آمریکا می توان کارهایی 
را انجام داد، همه منتظر هس��تند ببیند که چه اتفاقی در 
آینده رخ خواهد داد.شرکت های آسیایی که با ما مذاکرات 
سرمایه گذاری داش��تند، این مذاکرات را قطع نکردند. اما 
ش��رکت های اروپایی مقداری دست به عصا راه می روند 
که باالخره خودش��ان باید تکلیف شان را مشخص کنند. 
بعضی از اینها که شرکت های کوچکی هستند، به دنبال 

راهکارهایی برای ادامه همکاری با ایران هستند.
اگر ۱۳ تفاهمنامه امضا شده به نتیجه برسد، چه مقدار ���

سرمایه وارد کشور می شود؟
حدود ۱۵ میلیارد دالر س��رمایه گذاری در کش��ور 
انج��ام خواهد ش��د. تفاوت ای��ن س��رمایه گذاری با ۷0 
میلیارد دالر در این اس��ت که این رقم، ۱۵ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که ارزش پولی آن 
با ۷0 میلیارد دالری که نیاز داریم مقداری متفاوت است.

چه مقدار سرمایه گذاری بعد از دولت یازدهم در صنعت ���
پتروشیمی کشور انجام شده است؟

ح��دود ۲00 ه��زار میلیارد ری��ال و ۱0 میلیارد دالر 
ت��ا االن در صنع��ت پتروش��یمی بعد از دول��ت یازده��م 
سرمایه گذاری انجام ش��ده است است. البته برخی تامین 
مالی را هم سرمایه گذاری خارجی می دانند. مثال ما خطوط 
اعتباری از آس��یا و اروپا داریم که االن در حال اس��تفاده 
از آنها هس��تیم و مشکلی هم نیس��ت. از نظر من تامین 
مالی خارجی، سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود که 
تقریبا 4 تا ۵ میلیارد دالر جذب تامین مالی داشتیم که این 

خطوط اعتباری در دولت یازدهم موثر شده است.
برای استفاده از توانمندی داخلی در کنار سرمایه گذاری ���

خارجی چه تمهیداتی اندیشیدید؟
یکی از راهکارهایی که می توانیم تحریم ها را دور 
بزنیم همین اس��ت. اینکه به جای خرید مستقیم کاال از 
خارج، در داخل س��اخته شود قاعدتا یکی از راهکارهای 
دور زدن تحریم هاس��ت ک��ه در تم��ام طرح ه��ا دنبال 

می کنیم.
بیش�تر طرح های مورد عالقه متقاضیان سرمایه گذاری ���

در صنعت چه طرح هایی هستند؟
تنوع طرح های ما زیاد است. با توجه به منابع غنی 
گازی کشور، طرح هایی که مبتنی بر استفاده از خوراک 
گازی است، مورد استقبال بیشتر سرمایه گذاران خارجی 

قرار می گیرند.
در اولویت بن�دی اج�رای طرح ه�ا، نوع محصوالت و نیاز ���

بازار داخلی و خارجی نیز مدنظر قرار می گیرد؟
بله صددرصد. متاس��فانه نگاه بخش خصوصی به 

سرمایه گذاری مقطعی اس��ت، اما دولت آینده نگر است. 
االن بازار متانول ش��اید بازار خوبی باش��د اما چهار سال 
دیگ��ر به دلیل ورود بازیگران دیگ��ر بازار این محصول 
تنگ تر می ش��ود. پ��س بهترین راه حرکت به س��مت 
تکمی��ل زنجی��ره ارزش و تولید محص��والت با ارزش 
افزوده باالتر اس��ت. پس تکمیل زنجیره ارزش افزوده، 
راهبرد ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی است و ما این را 
به همه س��رمایه گذاران هم توصیه می کنیم.هم اکنون 
به دنب��ال کمک به تامین تکنولوژی و دانش فنی ادامه 
زنجیره متانول به سرمایه گذاران هستیم. پیشرفت خوبی 
در ای��ن زمینه داش��ته ایم و برای کمک ب��ه این راهبرد 
هم جلس��ات متعددی برگزار شده اس��ت که بتوانیم با 
کمک ش��رکت پژوهش و فناوری ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی و یک شرکت خارجی، تکنولوژی ادامه زنجیره 
متانول را کس��ب کنیم.همچنین طرح هایی که خوراک 
مجتمع ه��ای پتروش��یمی را تأمین می کنن��د در اولویت 
اجرای طرح های این صنعت قرار دارند، مثل ان جی ال ها 
آنها اولویت اول ما هستند، زیرا با اجرای آنها خوراک چند 
طرح پتروش��یمی مهیا می ش��ود. حاال حتی ممکن است 
طرحی پیش��رفت ۳0 درصدی داش��ته باشد، اما اگر این 
طرح بالفاصله س��اخته ش��ود خوراک چند پتروشیمی ما 

مهیا می شود. 
در ش�رایط کنونی کش�ور، چقدر به س�رمایه گذاری در ���

صنعت پتروشیمی امیدوارید؟
صنع��ت  س��رمایه گذاران  هم��ه  درص��د.   ۱00
پتروش��یمی و حت��ی بانک ها همه اذع��ان دارند که تنها 
صنعتی که اطمینان در ارزآوری و بازگش��ت سرمایه آن 

وجود دارد، صنعت پتروشیمی است.
گفت وگو: سمانه بیدمشک  

مدير سرمايه گذاری شرکت ملی صنايع پتروشيمی:

مذاکره دو طرف دارد؛ اروپايی ها و آسيايی ها هم تالش کنند

العين امارات اعالم کرد:
ايران به دنبال بازارهای جديد نفت است

ش�بکه العین امارات اعالم کرد ایران 
به دنبال بازارهای جدید نفت است که این موضوع 
موجب می شود تا صادرات نفت ایران صفر نشود.

بس��ته دوم تحریم های آمری��کا علیه ایران 
موجب شده اس��ت تا زندگی اقتصادی ایرانی ها 
ب��ا بح��ران مواجه ش��ود این تحریم ه��ا به ویژه 
در صنع��ت نفت ایران مش��هود اس��ت، زیرا که 
منابع مهم از درآمد کش��ور ایران است. سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت هفته گذشته گزارش 
ماهانه تولید نفت اعضای اوپک را منتشر کرد که 
در آن گفته شد ایران تولید باالی خود را کاهش 

داده اس��ت و تولید نفت ایران از روزانه ۳ میلیون 
۹00 هزار بش��که به روزانه ۲ میلیون ۷۵4 هزار 
بش��که در روز در ماه ژانویه رس��انده است و این 
میزان تولید دقیقًا به میزان نیمه اول سال ۲0۱۵ 
یعنی قب��ل از گفت وگوهای هس��ته ای ایران با 
۵ کش��ور بزرگ جهان بود. آنچه که مش��خص 
است و سازمان اوپک نیز به آن اشاره کرده است 
کاهش تولید نفت ایران از اکتبر ۲0۱۸ آغاز ش��د 
ب��ه طوریکه تولید نفت ایران ب��ه دران ماه به ۳ 
میلیون ۳۳0 هزار بش��که در روز رس��ید. آمریکا 
تحریم های نفتی علیه ایران را از ۵ نوامبر ۲0۱۸ 

پیاده س��ازی کرد و هدفش صفر کردن صادرات 
و تولی��د نفت ایران اس��ت. با این ش��رایط ایران 
چاره ای جز کاهش تولید نفت خود ندارد؛ هر چند 
که با سیاس��تهایی به دنبال این است تا صادرات 
نفتش صفر نشود که البته تا کنون نیز موفق بوده 
است. آنچه که این روزها در اقتصاد ایران شاهد 
هس��تیم تکرار دوباره تاری��خ در اعمال تحریم ها 
علی��ه ایران اس��ت ب��ه طوریکه اث��رات مختلف 
در بخش های اقتصادی این کش��ور گذاش��ته و 
در کن��ارآن موج��ب کاهش س��رمایه گذاری در 
صنعت نفت ایران نیز ش��ده اس��ت. با این حال 

دولت آمریکا ۸ کشور از بزرگترین مشتریان نفت 
ایران را از تحریم های نفتی معاف کرد اما با این 
حال ایران ب��ه دنبال گروه جدیدی از مش��ترینا 
نفت اس��ت تا نف��ت خود را به آنه��ا عرضه کند. 
وزارت اقتصاد ایران اخیراً اعالم کرده است ایران 
پروژه هایی دارد ک��ه می تواند اتکا به درآمد نفت 
را کاهش دهد و کشور را از طریق دیگر درآمدها 
اداره کند که باید دید آیا ایرانی ها توانایی عبور از 
این بحران را دارند یا اینکه فقط از لحاظ سیاسی 
چنین صحبتی از سور وزارت اقتصاد ایران مطرح 

شده است.

تحلیلگران می گویند: پیمان نفتی 

میان روسیه و عربستان سعودی که 

درصدد تقویت قیمت های نفت از 

طریق محدودیت عرضه هستند، روی 

پایه های لرزانی قرار دارد زیرا به 

نظر می رسد تنها عربستان سعودی به 

تعهداتش عمل کرده است

روند کند کاهش تولید از سوی 

تولیدکنندگان نفت روسیه انتقاد خالد 

الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی 

را برانگیخت و وی ماه گذشته در 

مصاحبه ای با شبکه سی ان بی سی 

اظهار کرد: مسکو آهسته تر از آنچه 

مایل بودم اقدام کرده است

نگاه  تحليلی
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شیوه نامه واگذاری تعمیرات اساسی ماشین های دوار به بخش خصوصی
ماش�ین های دوار قل�ب تپن�ده تولی�د نف�ت، گاز و 
پتروشیمی است. این ماش�ین آالت گرچه از منظر تعدادی 
ح�دود ۱۵ درصد ناوگان تجهیزات صنعت نفت را ش�امل 
می شوند، اما از لحاظ ارزش به دلیل باال بودن فناوری های 

ساخت، بیشترین ارزش های مالی را داراست.
تعداد باالی یک میلیون ماشین های دوار بزرگ 
و متوس��ط در صنعت نفت، ظرفیت بسیار باالیی برای 
نگهداری و تعمی��رات و همچنین پش��تیبانی قطعات 
یدک��ی را طل��ب می کن��د و این خدم��ات در صورت 
بهره مندی از سیاس��ت، اصول و قاعده ای مش��خص می توانند منش��ا تحول در صنایع ذیربط 
و وابس��ته تجهیزات دوار در کش��ور ش��وند. با رویکردهای تازه بهره مندی از خدمات مدیریتی 
مانند بهره برداری و نگهداش��ت )O&M( و نگهداری و تعمیرات )M(  این ظرفیت ها باز هم 
افزایش می یابد.ش��ایان توجه اس��ت که دولت ها برای عبور از تصدی گری و واگذاری خدمات 
ب��ه بخش خصوصی چالش های زی��ادی را پیش رو دارند و چالش اصل��ی در این واگذاری ها 
تغییر فرهنگ و ترسیم آینده ای مناسب برای این واگذاری هاست که به نظر می رسد که هنوز 
هم جای کار دارد. واگذاری انواع گوناگونی داش��ته و متناس��ب با نیاز سازمان در ظرفیت های 
مختلفی به کمک س��ازمان خواهد آمد.ساده ترین و ابتدایی ترین نوع واگذاری تعمیرات روزمره 
و جاری تاسیس��ات عمدتا با رویکرد تامین تخصص و نیروی انس��انی است که امروزه در اکثر 
تاسیس��ات صنعت نفت بکار گرفته می ش��ود و پیش��رفته ترین نوع آن قراردادهای مبتنی بر 
عملکرد یا محصول اس��ت که به تازگی در بعضی از تاسیس��ات نفت و گاز مشاهده می شود.در 
برون س��پاری واقعی س��ه رکن تشکیالت و س��ازمان، مالی و نیروی انسانی ماهر نقش تعیین 
کننده ای دارد و ضروری است که پیمانکاران توانمند از نظر تشکیالتی و مالی نیروهای ماهر 
در اختی��ار خ��ود را نیز مرتب ب��روز کرده و آنها را ارتقا دهن��د و در پروژه های تعمیراتی متعدد 
جابه جا کنند. این نیروها ارزش باالیی داشته و بدلیل جابجایی در پیمانکاری ها درآمد بیشتری 
ه��م خواهند داش��ت.اما  هم اکن��ون به  دلیل ماندن این نیروها در تاسیس��ات و جابجا نش��دن 
همراه پیمانکاران، آنها نیز دچار روزمره گی ش��ده و روز ب��ه روز تحلیل می روند، بنابراین بهتر 
اس��ت همانند پروژه های ساخت، پیمانکاران بزرگی که س��ازمان و تشکیالت منسجمی دارند 
در ب��رون س��پاری های بهره ب��رداری و نگهداری وارد ش��وند تا بتوانند ضم��ن ضمانت حق و 
حق��وق کارکن��ان، برای ارتقای آنان گام بردارند، کاری که دیگر از عهده دولت ها بر نمی آید و 
اقدام های حمایتی انجام ش��ده نیز کفاف الزم را نمی ده��د. از طرف دیگر نگاه تولید محوری 
در کارفرمایان می بایس��ت ب��ه هزینه محوری تغییر یابد که با وضع نگاه س��نتی کنونی تغییر 
رویکرد امانی کاری به جای مدیریت برون سپاری کار آسانی نخواهد بود.شیوه نامه اخیر وزیر 
محترم نفت زمانی دوباره صادر و ابالغ می ش��ود که پیش تر در س��ال ۸۲ با همین رویکرد و 
چارچوب صادرش��ده بود، اما به دلیل تامین نشدن زیرس��اخت های الزم به درستی از ظرفیت 
آن اس��تفاده نش��ده و موضوعی که در ۱۵ سال گذشته می توانس��ت به تحولی عظیم در نظام 
بهره مندی از توانمندی های تعمیراتی و خدمات س��اخت و پش��تیبانی کاال در کشور شود و به 
دالیل اس��تنتاج های صرفه و صالح کوتاه مدت ابتر ماند. اکنون که با درایت وزیر نفت دوباره 
این موضوع به جریان افتاده اس��ت بعضی از شرکت های کارفرمایی در این موضوع اقدام های 
شایسته ای انجام داده اند و برخی نیز کماکان در وضع سنتی گرفتار و با رویکرد تامین قطعه و 
کار با نیروهای داخل شرکت هستند که از چند سال گذشته نیز به تعداد آنها افزوده نشده بلکه 
با خروج بازنشس��تگان خبره این نوع رویکرد نیز تضعیف شده است.اما با یک نگاه ۳۶0 درجه 
به ابالغیه یادشده، می توان نقاط قوت بسیاری در آن یافت که به بعضی از آنها می توان اشاره 
کرد.این ش��یوه نامه تاکید بس��یاری بر اقتصادی بودن فعالیت ها دارد و جایگزینی را در صورت 
برآورد تائید بررسی هزینه و فایده مقدم بر تعمیرات می داند. در نگاه نخست باید این موضوع 
را واقعی دید آیا صنعت نفت منابع مالی الزم برای تعویض حجم عظیمی از ناوگان ماشین های 
دوار فرس��وده خود را دارد، لزوما در وهله نخس��ت جواب خیر اس��ت، اما با تعریف بس��ته های 
ب��زرگ تعمیراتی و بهره مندی از روش های نو جذب س��رمایه امکان ورود س��رمایه گذاران به 
این صنعت پرمنفعت را می توان فراهم آورد.نکته بعدی که ش��یوه نامه تاکید بر آن دارد پرهیز 
از هرگونه امانی کاری کارفرمائی اس��ت. شاید یکی از دالیل نبود توفیق ظرفیت برون سپاری 
در تاسیس��ات صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی حاکم بودن نگاه امانی کاری اس��ت. این موضوع 
حتی در ش��رکت هایی که ب��ه ظاهر از خدمات پیمانکاری برای این موضوع اس��تفاده می کند 
صادق است زیرا متن قرارداد پیمانکاری کامل است، اما در باطن این قراردادها ماهیت تامین 
نیروی انسانی داشته و مبالغ قرارداد بر اساس حق الزحمه کارکنان و مواد و ابزار برآورد شده و 
پیمانکار اختیاری نداش��ته و تنها سود مدیریت اندکی دارد و خدمات مبنی بر کیفیت در کانون 
توجه نیست گرچه در متون قراردادی به آنها اشاره شده است.استفاده از خدمات پیمانکاری با 
تعهد و تضمین کارکرد کار آس��انی نیس��ت و پیمانکارانی که بتوانند این امور را محقق کنند و 
افزون بر تخصص، منابع الزم مالی هم داش��ته باشند به عدد انگشتان دو دست هم نمی رسد. 
آی��ا این همه ناوگان ماش��ین های دوار چگونه واگذار ش��وند در حالی ک��ه پذیرنده ای صاحب 
صالحیت وجود ندارد. در پاس��خ باید اعالم کرد که انرژی کارفرماها بجای اس��تفاده در امانی 
کاری باید صرف ارتقا و توانمندس��ازی پیمانکاران ش��ود و با حمایت، انتقال تجربه و اشتراک 
گذاری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیار خود در یک زمان منطقی آنها را توسعه 
دهد. بدیهی اس��ت پیمانکارانی که در چتر کارفرماهای بلندنظر ساخته می شوند، می توانند در 
آینده ای نزدیک عصای دس��ت آنها باش��ند.نکته حائز اهمیت دیگری در این ش��یوه نامه وجود 
دارد که می تواند توس��عه س��اخت داخل قطعات یدکی را نیز س��رعت بخشد و از خروج حجم 
عظیمی از منابع ارزی در این روزهای دش��وار جلوگیری کند. در این مصوبه آقای وزیر دس��تور 
داده اند که تعمیرات به طور حتم با تامین قطعه از طرف پیمانکار و آنهم با ساخت داخل انجام 
ش��ود که افزون بر تکلیف دارکردن پیمانکاران به اس��تفاده از قطعاتی که خود کارکرد آن را در 
تعمیرات انجام ش��ده، تضمین خواهند کرد. کمک ش��ایان دیگری نیز به کاهش اقالم انباری 
و هزینه ه��ای مرتبط با آنها را برای کارفرمایان به همراه خواهند داش��ت.همچنین باید توجه 
داشت که توسعه اشتغال های غیر مستقیم مناطق ویژه نفت و گاز و پتروشیمی در گرو واگذاری 
اینگونه خدمات در آن مناطق اس��ت و با ایجاد ش��هرک های پشتیبانی و تعمیراتی خاص این 
موارد، امکان اش��تغال زایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بومی به وجود خواهد آمد. بدون 
ش��ک با واگذاری بسته های بزرگ تعمیراتی بلند مدت، ش��رکت های صاحب نام این عرصه، 
سرمایه گذاری دائمی را برای حضور در آن مناطق انجام داده و مشاغل دائمی را برای کارکنان 
نگه��داری و تعمیرات ایجاد خواهند کرد. در این راس��تا اس��تفاده از ت��وان فکری، حمایتی و 
زیرساختی کارفرمایان منجمله ظرفیت های موجود در کارگاه ها و ابزارات مخصوص و قطعات 
انب��ار یدکی موجود، امکان یک جهش را فراهم خواهد کرد مطالبی که جناب آقای زنگنه هم 
به صراحت در ش��یوه نامه یادشده آنها را به کارفرمایان تکلیف کرده اند.پرواضح است که عبور 
از مش��کالت ناش��ی از پیاده سازی این شیوه نامه در تاسیس��ات با تدوین یک برنامه متکی بر 
اولویت س��نجی و مدیریت ریس��ک امکان پذیر است و اقدامات کوتاه مدت و میان مدت ما را به 
اهداف ش��یوه نامه مذکور نزدیک خواهد س��اخت. موفقیت در این مسیر در سالی که مزین به 
ش��عار حمایت از کاالی ایرانی است مستلزم اعتقاد مدیران ارشد و فعالیت های فراگیر همگان 
اس��ت. سازماندهی و چابک سازی ساختار سازمانی، الگوهای جدید واگذاری و قراردادی، نظام 
تش��خیص صالحیت جامع برای پیمانکاران و قطعات یدکی، فهرس��ت قیمت های متناسب با 
کیفی��ت و برگزاری نشس��ت های توجیهی با کارفرمایان و پیمانکاران، اقدام هایی هس��تند که 

رسیدن به اهداف شیوه نامه را تسهیل خواهد کرد.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران:یادداشت

مدیران منابع انسانی، سرکشی مستمر از مناطق عملیاتی را در دستور کار قرار دهند
مدیر توس�عه منابع انس�انی ش�رکت 
ملی نفت ایران بر ضرورت سرکشی مدیران منابع 
انس�انی شرکت های تابعه به مناطق عملیاتی تاکید 
کرد و گفت: این اقدام، مدیران را در ش�ناخت بهتر 
چالش ها و فرصت های پیش روی س�رمایه انسانی 

یاری می دهد.
 ناصر موالیی روزدوش��نبه، ۲۹ بهمن ماه در 
آیین تودیع و معارفه سرپرس��تان پیشین و جدید 
مدیریت منابع انس��انی شرکت مهندسی و توسعه 
نف��ت )متن(، به تش��ریح رویکردهای م��ورد نیاز 
به منظور مدیریت بهینه منابع انس��انی پرداخت و 
در ای��ن زمینه، بر مواردی از جمله حرفه ای گرایی، 
قانون گرایی، ش��فافیت عملکرد، صیانت از حقوق 
کارکن��ان، مردم��داری و تکریم نیروی انس��انی، 
توج��ه به الزام ه��ای دولت الکترونیک و تس��ریع 
در فرآینده��ای کاری تاکی��د ک��رد.وی در ب��اب 
قانون گرایی و ش��فافیت عملک��رد گفت: مدیران 
منابع انس��انی باید از ای��ن حیث در مجموعه خود 
پیش��تاز و الگو باشند.مدیر توس��عه منابع انسانی 
ش��رکت ملی نفت ایران به ض��رورت مردمداری 
و تکریم نیروی انس��انی هم تاکی��د کرد و گفت: 

این موضوع نیز بای��د مدنظر همه مدیران به ویژه 
مدیران حوزه منابع انس��انی باشد، زیرا مسئولیت 
ما در ارتباط با س��رمایه انسانی تعریف شده است 
و باید نس��بت به آنان پاس��خگو باش��یم.موالیی 
سرکشی مستمر مدیران منابع انسانی را به مناطق 

عملیاتی در ش��رکت های تولیدی و توسعه ای نیز 
مورد تاکید ق��رار داد و افزود: ای��ن اقدام فرصت 
مغتنمی برای مدیران منابع انس��انی اس��ت تا از 
نزدیک در جریان مشکالت کارکنان و فرصت ها 
و چالش های پیش روی سرمایه انسانی قرار گیرند.

متن؛ پیشران توسعه در غرب کارون
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت 
ایران که در آیین تودیع و معارفه مدیران سابق و 
جدید منابع انسانی شرکت متن صحبت می کرد، 
از این ش��رکت به عنوان پیش��ران توسعه بخش 
باالدست صنعت نفت در خشکی نام برد و گفت: 
بار مسئولیت های این شرکت در خشکی و به ویژه 
در منطق��ه راهبردی غرب کارون، نش��ان دهنده 
اهمی��ت فعالیت های متن و ب��ه دنبال آن، حاکی 
از ضرورت اهمیت بذل توجه به س��رمایه انسانی 
این شرکت است.موالیی با اشاره به نقش شرکت 
متن در مدیریت پروژه ها و ظرفیت س��ازی داخلی 
از طریق سفارش کار به شرکت های ایرانی، ابراز 
امیدواری کرد که این ش��رکت ب��ا بهره مندی از 
سرمایه انسانی متخصص و مجربی که در اختیار 
دارد، در ایفای وظایف تعریف ش��ده موفق باش��د.

بر اس��اس این گزارش، در آیینی که روز دوشنبه 
در شرکت متن برگزار شد، از تالش های مجتبی 
خادمی، سرپرس��ت پیشین مدیریت منابع انسانی 
این شرکت قدردانی و داریوش رضایی به عنوان 

سرپرست جدید این مدیریت معرفی شد.

علیرضا اصل عربی
مدیرکل نظام مدیریت دارایی های 

فیزیکی معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت مطرح کرد:

مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران تاکيد کرد:

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی وزير نفت:

آمادگی وزارت نفت برای رسيدگی به نگرانی های نمايندگان مجلس

نقش محوری ملی حفاری در پاسخگويی به نيازهای صنعت نفت

ترميم تخصصی کارکنان قراردادی مدت موقت نفت پرداخت شد

مع�اون ام�ور حقوق�ی و مجل�س 
وزارت نفت با بیان اینکه پس از انتشار نامه ۷۲ 
نفر از نمایندگان مجلس، وزیر نفت س�ه اقدام 
را همزم�ان انج�ام داد، گفت: اگرچ�ه فرازهای 
پایان�ی نامه این نماین�دگان جنبه تهمت و افترا 
دارد، ام�ا وزارت نف�ت از نماین�دگان ش�کایت 

نکرده است.
ش��جاع الدین بازرگانی، با اشاره به نامه 
۷۲ نفر از نماین��دگان مجلس درباره عملکرد 
وزیر نفت به س��ران ق��وا گفت: اگرچه نظارت 
و پیگیری عملکرد وزارتخانه ها و دس��تگاه ها 
از طریق نامه طب��ق آیین نامه داخلی مجلس 
ش��ورای اسالمی از وظایف نمایندگان به شمار 
می رود، اما ارسال نامه سرگشاده به سران قوا 
در نوع خود حرکتی جدید و خارج از س��اختار 
آیین نام��ه داخلی مجل��س ب��ود. وی با بیان 
اینکه پس از انتش��ار نامه ۷۲ نفر از نمایندگان 
مجلس، وزیر نفت سه اقدام را همزمان انجام 
داد، افزود: آقای وزی��ر ابتدا با نگارش نامه ای 

به سران سه قوه، قرار دادن نامه نمایندگان در 
دستور کار یک نشست رسمی برای بررسی بند 
بند آن و اعالم نظرشان و به قضاوت نشستن 
این نامه را خواستار ش��د. معاون امور حقوقی 
و مجلس وزارت نف��ت تصریح کرد: در ادامه، 
وزیر نفت طی تماس با رئیس مجلس شورای 
اسالمی برای حضور در یک نشست غیرعلنی 
به منظور پاس��خ به این نامه اع��الم آمادگی 
کرد، اما تش��خیص هیئت رئیسه این است که 
با توجه به آغاز بررسی الیحه بودجه سال ۹۸، 
هم��ه وزیران اقتصادی از جمل��ه آقای زنگنه 
را دعوت و در مورد مس��ائل اقتصادی توأمان 
گفت وگ��و کنند. بازرگانی با اش��اره به مباحث 
مطرح شده ازسوی وزیر نفت در نشست اخیر 
هیئت رئیس��ه مجل��س ب��ا وزرای اقتصادی، 
گف��ت: آق��ای وزیر مناب��ع درآم��دی متأثر از 
ش��رایط تحریم، تنگناها، واقعیت ها، برنامه ها 
و پیچیدگی ه��ای فرآین��د ف��روش نفت را در 
این جلس��ه ارائه داد. به نظر می رس��د بخشی 

از دغدغه ه��ای نماین��دگان در پ��ی برگزاری 
این نشس��ت برطرف شد. بازرگانی با یادآوری 
نشس��ت رس��انه ای وزیر نفت به مناسب 40 
س��الگی انقالب، این نشست را اقدام دیگری 
همس��و ب��ا توجه و پاس��خ به نام��ه ۷۲ نفر از 
نمایندگان عنوان کرد و افزود: در این نشست 
نیز بنا به پرس��ش های اهالی رسانه ، فرازهایی 
از موضوع های درج شده در نامه توضیح داده 
ش��د. مع��اون پارلمانی وزیر نفت ب��ا تاکید بر 
اینک��ه صدر و ذیل این نامه واجد ویژگی های 
محرمانه است، تصریح کرد: اگرچه دغدغه ها 
قابل احترام است، اما نوع نگارش و انتشار آن 
می تواند واجد ویژگی های محرمانه باش��د، به 
همی��ن دلیل آقای وزیر ب��ه این محدودیت ها 
توجه داش��ت تا منافع ملی و مصلحت کشور 
در این شرایط حس��اس دچار آسیب نشود، به 
همی��ن دلیل تقاضای جلس��ه محرمانه دادند. 
وی ب��ا تکذی��ب خبر ش��کایت وزارت نفت از 
نمایندگانی که به سران سه قوه نامه نوشته اند، 

عنوان کرد: اگرچه فرازه��ای پایانی این نامه 
جنبه تهمت و افت��را دارد، با این وجود وزارت 
نفت بنا به ش��کایت نداش��ته و ندارد. اگر نامه 
نمایندگان در چارچوب ساختار آیین نامه داخلی 
مجلس بود وزارت نفت موظف به پاس��خ آن 
با نامه دیگ��ری در همان چارچوب می ش��د، 
اما نامه سرگش��اده خ��ارج از قوانین آیین نامه 
مجلس به ش��مار می آید، بنابرای��ن از طریق 
دیدار با سران سه قوه پاسخگوی آن هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
ب�ا تاکی�د بر اهمی�ت و نقش محوری این ش�رکت 
در پاس�خگویی به نیازهای صنع�ت نفت گفت: در 
برنامه ه�ای روزانه ش�رکت اولوی�ت کار، توجه به 
مقوله ایمنی اس�ت. به این منظور موضوع آموزش 
و فرهنگ س�ازی در س�طوح مختلف سازمان مورد 

تاکید است.
س��یدعبداهلل موس��وی در نشست مشترک 
اچ اس ی��ی  دس��ت درکاران  و  ارش��د  مدی��ران  
وزارت نف��ت و ش��رکت های ملی نف��ت ایران از 
برنامه ری��زی ب��رای افزایش بازده��ی و حضور 
فعال در پروژه های حف��اری خبر داد و گفت: در 

پروژه های جدید همس��و با خدمات زیرس��طحی 
که در قال��ب عملیات حف��اری و خدمات جانبی 
ارائه می ش��ود، بخش روس��طحی پ��روژه نیز در 
نظر گرفته ش��ده که در ای��ن زمینه باید آمادگی 
کامل داشته باشیم. وی با بیان اینکه این شرکت 
هم اکنون ۷۲ دس��تگاه حفاری خشکی و دریایی 
در تمل��ک خود دارد، اظهار کرد: این دس��تگاه ها 
در زمان حاض��ر در مناطق نفت خیز خش��کی و 
دریایی کش��ور در مدار عملیات ق��رار دارند و با 
توجه به ش��رایط کار، اجرای ضوابط و الزام های 
اچ اس یی به طور جدی دنبال می ش��ود. موسوی 
به این نکته اش��اره کرد که شرکت ملی حفاری 

از مولفه های بسیار مؤثر در زنجیره تولید است و 
برگزاری دوره های آموزشی در کنار دستگاه های 
حف��اری، می تواند به منظور توج��ه به الزام های 
اچ اس یی در بخش های ایمنی، بهداشت و محیط  
زیس��ت اثربخشی مطلوبی به همراه داشته باشد. 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران توجه بیش 
از پیش به رعایت اس��تانداردها در دس��تگاه ها و 
تجهیزات حفاری و لحاظ کردن دستورعمل های 
مرتبط در این باره را یادآور شد و افزود: سالمت 
نیروی انس��انی در محیط کار و کارآمدی دکل ها 
و تجهیزات با رعایت استانداردها و ضوابط ایمنی 

ارتباط مستقیم دارد.

ترمی�م تخصصی آن دس�ته از کارکن�ان قراردادی 
م�دت موق�ت نف�ت ک�ه به ط�ور مس�تقیم در عملی�ات تولی�د و 
بهره ب�رداری چهار ش�رکت اصل�ی وزارت نفت مش�غول به کار 

هستند، پرداخت شد.
فرزین مینو، معاون توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی 
وزی��ر نفت در گفت وگو با خبرنگار ش��انا، از اج��رای مفاد بند 
۱0 ابالغی��ه بهب��ود معیش��ت نیروهای ق��رارداد مدت موقت 
صنعت نفت و پرداخت کامل مبلغ ترمیم تخصصی به کارکنان 
مش��مول ای��ن بند ابالغی��ه خب��ر داد و گفت: بکپ��ی ترمیم 
تخصصی نیز )با احتس��اب اردیبهشت به عنوان نخستین ماه 
پرداخت( به کارکنان مش��مول پرداخت شده است. وی درباره 
مش��موالن بن��د ۱0 ابالغیه بهبود معیش��ت نیروهای قرارداد 
مدت موقت صنعت نفت توضیح داد: مشموالن افرادی هستند 

که در مش��اغل عملیاتی به طور مس��تقیم در فرآیند استخراج و 
اکتشاف، تولید و بهره برداری، اننتقال و پاالیش در حال فعالیت 
هستند و قراردادهای امضا شده با ایشان از سال ۱۳۹۵ به بعد 

در گروه  های ش��غلی اصلی– تخصصی بوده و از همان س��ال 
تاکنون در این مش��اغل کار کرده اند. معاون توس��عه مدیریت 
و س��رمایه انس��انی وزیر نفت هدف اصل��ی از پرداخت ترمیم 
تخصصی به کارکنان قراردادی شاغل در بخش عملیات تولید 
و بهره برداری نفت را کاهش فاصله حقوق و دس��تمزد دریافتی 
این کارکنان با میزان دریافتی کارکنان متناظر رسمی با شرایط 
احراز اس��تاندارد عنوان و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، در 
دس��تیابی وزارت نفت ب��ه این هدف مؤثر باش��د. مینو با بیان 
اینکه مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی به طور کامل در 
جریان ابالغیه بهبود معیش��ت کارکنان قراردادی مدت موقت 
هس��تند و می توانند پاس��خگوی س��ؤاالت و ابهامات احتمالی 
کارکن��ان عزیز مدت موقت باش��ند، از تش��کیل کارگروهی با 
نظارت معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت 

برای رسیدگی به مسائل کارکنان مدت موقت نیز خبر داد.


