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دانش نفت: با تصویب و اصالح شرایط عمومی، ساختار و الگوی 
قرارداده�ای باال دس�تی نف�ت و گاز در هیات دول�ت، مدل های جدید 
قراردادهای نفتی پ�س از کش و قوس های فراوان آماده اجرا گردیده 
اس�ت تا ش�اید این مدل های قراردادی بتواند فصل نوینی در پیشبرد 
اهداف صنعت نفت کش�ورمان بگش�اید، البته اگر منتقدین سرسخت 
بگذارند! بی تردید و در شرایط کنونی، جهش صنعت نفت 109 ساله 

ایران از تحصیل دو مس�یر ممکن خواهد بود؛ »س�رمایه و تکنولوژی« 
و راه ح�ل ورود ای�ن دو مهم تنها و تنها از محل اجرایی ش�دن و عقد 
قرارداد می گذرد، بر این اس�اس، با مخالفت های دامنه دار و بهانه های 
هر روزه مخالفان و ایراد و مانع تراشی در برابر اجرایی شدن آن، عمال 
صنع�ت نفت به محاق ابه�ام و اغما خواهد رف�ت و بازندگان، اقتصاد 
کشور و مردم ایران خواهند بود.  مشروح در صفحه2

سقوط بازار مسکن در آمریکا در انتظار اعضای اوپک؟

افت شدید درآمدهای 
نفتی اعضای اوپک

  در مجموع، درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت خام کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ 
نسبت به سال ۲۰۱۲، حدود 75۰ میلیارد دالر، 
یعنی معادل ۶۰ درصد کاهش یافته است

  درآمدهای نفتی ایران
 از۶8/3 میلیارد دالر در سال ۲۰۱۲ به 3۶/۲ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ رسیده است و این 
بدان معناست که درآمدهای نفتی ایران
 حدود ۴7 درصد کاهش داشته است

با امضای تفاهم نامه بین ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی محقق می شود؛ 
افزایش سرعت در انتخاب 

و جذب سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی

گزارش دانش نفت از نخستین نشست کمیته راهبری قراردادهای پژوهشی پایین دست؛

 فرجام 12 قرارداد پژوهشی
 پایین دست صنعت نفت

صفحه2 صفحه11

صفحه15

صفحات 8 و9

نگاهی تحلیلی توصیفی به منشور بین المللی انرژی؛

فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران
 برخی کارشناسان پیوستن ایران به پیمان نامه منشور انرژی را زمینه ساز گسترش فعالیتهای کشور در عرصه بین المللی

 در زمینه انرژی از جمله فرایند تصمیم گیری و برخی دیگر، بخشی از اهداف پیمان نامه را با منافع کشورهای
 تولید کننده و صادرکننده، همسو نمی دانند و مخالف پیوستن دولت ایران به پیمان نامه منشور هستند

 با توجه به میزان آالیندگی باالی سوخت های فسیلی به ویژه نفت و زغال سنگ و تأثیر فراوان آنها بر افزایش گازهای
 گلخانه ای، ضرورت انجام اقداماتی برای باال بردن کارایی انرژی، متنوع سازی سوخت های مصرفی، و گرایش های

 موجود برای به کارگیری هرچه بیشتر انرژی های تجدید پذیر، حاکی از تحوالت و تغییراتی مثبت است
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تحلیل۲
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

گزارش دانش نفت از نخستین نشست کمیته راهبری قراردادهای پژوهشی پایین دست؛

فرجام ۱۲ قرارداد پژوهشی
 پایین دست صنعت نفت 

کمیت�ه  نشس�ت  نخس�تین  نف�ت:  دان�ش 
راهب�ردی قرارداده�ای پژوهش�ی پایی�ن دس�ت 
صنع�ت نف�ت ب�ا محوری�ت بررس�ی قراردادهای 
امض�ا ش�ده میان ش�رکت ملی پاالی�ش و پخش 
فرآورده های نفت�ی ایران و دانش�گاه های منتخب 

کشور برگزار شد.
12 قرارداد پژوهش��ی پایین دست صنعت 
نف��ت میان س��ه ش��رکت اصل��ی وزارت نفت، 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منتخب کشور امضا 
ش��ده است که از این میان، شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران با دانشگاه های 
تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و 
صنعتی اصفهان ق��رارداد همکاری امضا کرده و 
از آنجا که در مسیر تحقق اهداف این قراردادها، 
هر یک از ش��رکت های اصل��ی موظف به ایجاد 
کمیته راهبری و کمیته های تخصصی ش��ده اند، 
این ش��رکت نسبت به تش��کیل کمیته راهبری 
اقدام کرده است.نخس��تین جلسه کمیته راهبری 
قراردادهای پژوهش��ی پایین دس��ت با ریاس��ت 
عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران و با حضور حبیب 
اهلل بیطرف، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت و اعضای کمیته راهبری این شرکت 
و اعض��ای مش��اورین پژوهش��ی در کمیته های 

راهبری برگزار شد.
انستیتوهای تحقیقاتی و الزامات آن

بیط��رف در این نشس��ت با اش��اره به 12 
قرارداد امضا شده با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
گفت: هدف این اس��ت که در کنار قرارداد، یک 
انستیتوی تخصصی شکل گیرد و تیم متخصصی 
ساماندهی شود تا در کنار پژوهش های مربوطه، 
دانش فنی تولید ش��ود و این رویه ادامه یابد.وی 
افزود: در ابتدای کار، فیزیک و ساختمان انستیتو 
مورد نظر نیست و بیشتر ظرفیت سازی و فراهم 
کردن توان پژوهش و تحقیقات در دانش��گاه ها 
کمیته ه��ای  تش��کیل  دارد.بیط��رف،  اهمی��ت 
راهب��ری و تخصصی را در این حوزه را تس��هیل 
کنن��ده ارتب��اط با کارفرما و مش��اور پژوهش��ی 
عنوان کرد و اس��تفاده از س��ازوکارهای پیشرفته 
در ح��وزه نرم افزاری، اس��تفاده از توانمندی های 
خارج��ی در صورت نی��از و اس��تفاده از تیم های 
متخصص تحقیقات��ی را از ضرورت هایی عنوان 
کرد ک��ه باید مورد توجه دانش��گاه ها قرار گیرد.
وی بر ضرورت س��رمایه گ��ذاری برای مدیریت 
پروژه نی��ز تاکید کرد و اف��زود: هیچ کاری اعم 
از توس��عه ای ساختمانی، بهره برداری و پژوهشی 
نباید بدون نگاه پروژه ای انجام شود.به گفته این 
مقام مسئول، ساختار انستیتو باید به شکلی باشد 
که بتوان��د دانش فنی را تولید و توس��عه دهد و 
در نهای��ت آن را با مدیری��ت دانش حرفه ای در 
انستیتو رسوب دهد تا در آینده به صورت پیوسته 

قابل استفاده باشد.
تشریح اقدامات کارفرما

در همی��ن ح��ال، تمرکز ح��وزه پژوهش 
بر کاه��ش تولی��د م��ازوت و افزای��ش کیفیت 
محصوالت و توجه به دیگر مولفه های اقتصادی، 
نکاتی بود که عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران در 
این نشست بر آن ها تاکید کرد.علی شیرازی زاده، 
مدیر پژوهش و فناوری ش��رکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فراورده های نفتی ایران نیز گزارش��ی از 
مجموعه اقدام های انجام ش��ده از سوی کارفرما 
همچ��ون موارد حقوقی و ق��راردادی و مکاتبات 
و اس��ناد مالی مورد نیاز پرداخ��ت و اعالم کرد: 
جلسات هماهنگی و ش��روع پروژه با دانشگاه ها 
برگزار و شرکتی معتبر و حرفه ای برای راه اندازی 
س��امانه EDMS به منظور تس��هیل در گردش 
کار م��دارک و تایید آنها میان کارفرما و مش��اور 
پژوهشی معرفی شده است.حمید آالدپوش، مدیر 
کل امور فناوری وزارت نفت در این نشس��ت با 
اشاره به س��اختار دوفازی قرارداد، گفت: حداقل 

51 درصد از فعالیت های قراردادی باید از س��وی 
مش��اوران پژوهش��ی و مابقی آن با س��اختاری 
مشخص از سوی ش��بکه دانشگاهی و مشاوران 
داخلی و خارجی اجرایی شود.به گفته وی، شبکه 
هم��کاران طی اج��رای قرارداد در فاز نخس��ت 
باید در اس��رع وقت تشکیل ش��ود و قراردادهای 
فیمابین آن ها منعقد و احجام کار و برنامه کاری 
مش��خص و نتایج در قالب نقش��ه راه فناوری و 
برنامه جام��ع تحقیقاتی متبلور ش��ود.آالدپوش 
یادآور ش��د: اجرای فاز ی��ک قرارداد نقش تعیین 
کنن��ده ای در اجرای قرارداد طی پنج س��ال آتی 

خواهد داشت.
طرح دیدگاه های نمایندگان دانشگاه ها  

در ای��ن نشس��ت که با حض��ور نمایندگان 
دانش��گاه های ط��رف ق��رارداد با ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فراورده های نفتی ایران به جز 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، نمایندگان 
دانش��گاه ها نظرات و پیش��نهادهای خ��ود را به 
منظ��ور بهب��ود روند هم��کاری طرفی��ن مطرح 
و از هم��کاری مطلوب ش��رکت مل��ی پاالیش 
و پخ��ش فراورده ه��ای نفتی ای��ران قبل و بعد 
از انعق��اد ق��رارداد قدردانی کرد.بر اس��اس این 
گزارش، قرارداد پژوهش��ی در حوزه پایین دستی 
صنع��ت نفت، نهم اس��فندماه پارس��ال با حضور 
وزی��ر نفت و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بین 
سه ش��رکت اصلی وزارت نفت و هفت دانشگاه 
و 2 مرک��ز تحقیقاتی کش��ور امضا ش��د.بر این 
اس��اس، چهار قرارداد بین ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران با دانش��گاه های شیراز، صنعتی 
امیرکبیر، تربیت مدرس و پژوهش��گاه ش��یمی و 
مهندسی شیمی ایران امضا شد و پنج قرارداد نیز 
بین ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی 
امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان امضا 
ش��د، همچنین سه قرارداد میان شرکت ملی گاز 
ایران با دانشگاه های تهران و علم و صنعت ایران 
)شرکت OTC به عنوان همکاری دانشگاه علم 

و صنعت( و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.

یادداشت اول

احمد مددی
با تصویب و اصالح ش��رایط عمومی، ساختار و 
الگوی قراردادهای باال دس��تی نف��ت و گاز در هیات 
دول��ت، مدل های جدی��د قراردادهای نفت��ی پس از 
کش و قوس های فراوان آماده اجرا گردیده اس��ت تا 
ش��اید این مدل های قراردادی بتواند فصل نوینی در 
پیش��برد اهداف صنعت نفت کشورمان بگشاید، البته 
اگر منتقدین سرسخت بگذارند! بی تردید و در شرایط 
کنونی، جهش صنعت نفت 109 ساله ایران از تحصیل 

دو مسیر ممکن خواهد بود؛ »سرمایه و تکنولوژی« و راه حل ورود این دو مهم تنها 
و تنها از محل اجرایی شدن و عقد قرارداد می گذرد، بر این اساس، با مخالفت های 
دامنه دار و بهانه های هر روزه مخالفان و ایراد و مانع تراش��ی در برابر اجرایی شدن 
آن، عمال صنعت نفت به محاق ابهام و اغما خواهد رفت و بازندگان، اقتصاد کشور و 
مردم ایران خواهند بود.  مخالفت های دامنه دار منتقدین در حالی عنوان می شود که 
بارها مدل های جدید قراردادهای نفتی اصالح ش��ده و این قراردادها حتی در هیات 
دولت نیز به تصویب رس��یده تا باالترین دس��تگاه اجرایی کشور نیز حکم به اجرای 
 این قراردادها بدهد اما گویی مخالفان، همیش��ه مخالفند و اصل قراردادها را نشانه 
رفته اند. این در حالی است که تنها دیکته نانوشته غلط ندارد، هر چند وزارت نفت 
ایران و کارشناس��ان و متخصصان حقوقی صنعت نفت تالش کرده اند تا ایرادهای 
قراردادی را به حداقل برسانند و منافع ملی را در بند بند قراردادهای جدید گنجانده اند، 
ب��ه گونه ای که مبنای بازپرداخت ها مش��روط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و 
میزان تولید ش��ده است. این مهم س��بب می شود که شریک توسعه دهنده خارجي 
برای تحصیل درآمد، به تولید بیش��تر ترغیب شود. آنطور که طراحان این قراردادها 
می گویند، اگر به هر دلیلي در فرایند توس��عه میدان، کار متوقف ش��ود، تا زماني که 
تولیدي صورت نگیرد، پرداختي نیز در کار نیست. امتیاز دیگر این است که حتی اگر 
تولید هم متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از 
محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران در طول 
دولت یازدهم که حاال به پایان عمر خویش رسیده است، 28 تفاهم نامه )MOU( با 
28 شرکت داخلی و بین المللی امضا کرده است که مطالعات برخی از تفاهم نامه ها 
برای توسعه میدان های نفت و گاز ایران به پایان رسیده است و آماده امضای قرارداد 
هس��تند، قراردادهایی که نه تنها می تواند حجم عظیمی از سرمایه را به داخل ایران 

انتقال دهد بلکه با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت نفت می تواند اشتغال گسترده 
در کش��ور را با فعال کردن بخش خصوصی و صنعتگ��ران داخلی به ارمغان آورد و 

نیازهای ایران را به آخرین فناوری های روزآمد نیز برطرف کند.
ام��ا گویی »گل« این قراردادها به زودی با یک ش��رکت ابر نفتی بین المللی 
منعقد خواهد شد، شرکتی که پیش از این نیز نقشی بی بدیل در توسعه عروس گازی 
خلیج فارس ایفا کرده است. شرکت نفتی توتال فرانسه اینبار قرار است توسعه فاز 11 
پارس جنوبی، آخرین فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی را بر عهده بگیرد تا بدین 
ترتیب توتال اولین ش��رکت خارجی باشد که براساس مدل جدید قراردادهای نفتی 
ب��ا ایران قرارداد منعقد می کن��د. اما اتفاق مهم در جایی دیگر رقم می خورد آنجایی 
که توتال سدش��کن تحریم های بانکی نیز می شود! گویا قرار است که این شرکت 
فرانسوی با یک بانک بزرگ اروپایی به ایران بیاید، که اگر چنین شود، طلسم حضور 
بانک های اروپایی در مراودات و تجارت با ایران خواهد شکس��ت، المحاله امضای 
این قرارداد اس��تراتژیک، صرف نظر از  تحرک جدی در توسعه و اشتغال در پارس 
جنوبی و تولیدکنندگان ایرانی، پاس��خ محکمی به کش��ورهای معاند و بدخواه ایران 
است، همان کشورهایی که می خواستند با حمایت از حمله تروریستی به تهران، ایران 
را ناامن جلوه دهند که البته این هدف شوم شان به مانند خط ترورشان »کور« از آب 
درآمد.   اما نکته قابل توجه آنکه؛ قرارداد با توتال اولین و آخرین قرارداد نیست و باید 
قراردادهای بسیاری با ابر شرکت های نفتی دنیا منعقد شود تا سرمایه و تکنولوژی به 
صنعت نفت ایران سرازیر شده و این صنعت نحیف شده از تحریم های ناجوانمردانه، 
بار دیگر رهبری ستون خیمه اقتصاد ایران را با قدرت مضاعف در دست گیرد، پس 
بی تردید، باید همه جناح های سیاسی با هر تفکری به میدان آمده و از این حرکت 
حمایت کنند و در نهایت امضای قراردادهای نفتی را به یک خواس��ت ملی تبدیل 
کنیم. بر طبق آخرین آمار، در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به 200 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری نیاز دارد، عددی که بی ش��ک نمی توان از منابع داخلی یا صندوق 
توسعه ملی تامین کرد و راه تامین آن فقط و فقط از محل این قراردادهاست. با این 
اوصاف، ش��اید بد نباشد همه جناح های سیاسی و مردم ایران با هر تفکر و مرامی، 
به صورت خودجوش کمپینی در حمایت از قراردادهای نفتی  ش��کل داده تا بدین 
سان »یک صدای واحد« از کشورمان به جهان بیرون انعکاس یابد تا جهانیان بدانند 
که هر جا منافع ملی حکم کند، همه جناح های سیاس��ی -به مثابه یک صدایی در 
حمالت تروریس��تی تهران- با کنار گذاش��تن اختالفات خویش »یک صدا« منافع 

ملی را فریاد خواهند زد. 

رشد 49 درصدی سود شرکت ايرانول در سال 95

گزارش نهايی مطالعات شل و پتروناس در ميدان آزادگان 

دانش نفت: صورت های مالی ش�رکت اصلی و تلفیقی حسابرس�ی نشده 
شرکت نفت ایرانول )شرانول( برای سال مالی منتهی به 1۳9۵.12.۳0 منتشر 

شد.
صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی حسابرسی نشده شرکت نفت 
ایرانول با اعالم سود سهام صورت سود و زیان تلفیقی به ازای هر سهم 20۳۳ 
ریال با رشدی برابر با ۴۷ درصد نسبت به سال قبل و شرکت اصلی هر سهم 
2025 ریال با رشدی برابر با ۳9 درصد نسبت به سال قبل در سامانه کدال با 
نماد شرانول درج شد.بر اساس اطالعات منتشر شده در سیستم کدال بورس 
اولین پیش بینی س��ود هر س��هم برای س��ال مالی منتهی به 1۳95.12.۳0 
شرکت اصلی مبلغ 1829 ریال و آخرین پیش بینی به مبلغ 19۴۶ ریال اعالم 
گردیده بود که نهایتا مبلغ 2025 ریال تحقق یافت که نسبت به پیش بینی 
اول 11 درصد و نسبت به پیش بینی آخر ۴ درصد افزایش نشان می دهد.قابل 
ذکر است مجموع مبلغ سود خالص تلفیقی معادل 2/۳۳0/1۳0میلیون ریال 
و س��ود خالص شرکت اصلی مبلغ ۶8۶/02۴/2میلیون ریال با سرمایه ثبت 
شده به مبلغ 1/000/000میلیون ریال است. همچنین مجموع سود انباشته 

تلفیقی شرکت به مبلغ 2/8۷8/9۷۷میلیون ریال و سود انباشته شرکت اصلی 
به مبلغ 8۳۳/90۷/2 میلیون ریال بوده که این مبالغ نس��بت به مبالغ مشابه 
در س��ال قبل به ترتیب از رشدی برابر با ۴8% در تلفیقی و ۴۷% در شرکت 

اصلی برخوردار می باشند.

دانش نفت: ش�رکت های پتروناس و ش�ل، گ�زارش مقدماتی حاصل از 
مطالعه میدان آزادگان را به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده اند و به زودی 

نتایج نهایی مطالعات خود را ارائه می دهند.
نورالدین ش��هنازی زاده، مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه نفت 
)مت��ن( در گفت وگو ب��ا خبر رادیو ایران، این خب��ر را اعالم کرده و افزوده 
است: شرکت های توتال و اینپکس نیز پیش از این نتایج مطالعات خود در 
این میدان را به شرکت ملی نفت ایران ارائه داده اند.بر اساس این گزارش، 
میدان آزادگان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور است که قرار است به 

صورت یکپارچه )شمالی و جنوبی( در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه 
یاب��د و به این منظور، آماده س��ازی مقدمات برگزاری مناقصه در دس��تور 
کار است.توتال فرانسه، اینپکس ژاپن، پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی-
هلندی شل و شرکت ایرانی تنکو از جمله شرکت هایی هستند که با هدف 
مطالعه این میدان مش��ترک، تفاهمنامه  همکاری با شرکت ملی نفت ایران 
امض��ا کرده اند.میدان آزادگان هم اکنون ظرفیت تولید روزانه بیش از 150 
هزار بشکه نفت را داراست و امید است با توسعه این میدان و بهره مندی از 

فناوری های روزآمد، ضریب بازیافت این میدان افزایش یابد.

فصل جدید رونق صنعت نفت ورق می خورد؛

»یک صدا« برای منافع ملی ایران

 

بیطرف: 

ساختار انستیتو باید به شکلی 

باشد که بتواند دانش فنی 

را تولید و توسعه دهد و در 

نهایت آن را با مدیریت دانش 

حرفه ای در انستیتو رسوب 

دهد تا در آینده به صورت 

پیوسته قابل استفاده باشد
کتاب »مبانی پرورش مديران سازمان« منتشر شد

دان�ش نف�ت: کت�اب »مبان�ی پرورش 
مدیران س�ازمان« به تازگی و به قلم محمد 
نعمتی گودرزی، عضو هیئت علمی موسس�ه 
ش�هال  و  ان�رژی  بین الملل�ی  مطالع�ات 
غریب دوس�ت کارش�ناس ارش�د مدیریت 

اجرایی تالیف شده است.
کت��اب »مبان��ی پ��رورش مدیران س��ازمان« 
براساس تجارب طوالنی نویسندگان در زمینه تحقیق 
و تدریس مباحث مدیریتی در س��ازمان های مختلف، 
به ویژه صنعت نفت کش��ور و با اس��تفاده از تازه ترین 

و معتبرترین منابع موجود، تدوین و ارائه شده است.
هدف و ضرورت تدوین کتاب

در این کتاب نویس��نده بر آن است تا از طریق 
تعیی��ن نیازهای آموزش��ی براس��اس م��دل آموزش 
شایس��تگی مح��ور )CBT( در آموزش مدی��ران، به 
شناس��ایی توانمندی ه��ای )مهارت ه��ا و دان��ش و 
نگرش ها( کلیدی و عمومی م��ورد نیاز برای پرورش 
و ارتقای س��طح عملک��رد مدیران در س��ازمان های 
کش��ور )با تاکید بر نیازه��ای مدیریتی صنعت نفت و 
گاز و پتروش��یمی( پرداخته و در هر یک از حوزه های 
شناس��ایی ش��ده، ضروری ترین مطالب و موضوعات 
م��ورد نیاز مدی��ران، که برگرفته از تج��ارب مولف و 
همچنین تازه ترین منابع علمی مربوطه بوده اس��ت را 
تدوین و ارائه کند.هدف از تدوین این کتاب، پرورش 
و توس��عه قابلیت ها ودیدگاه های حرف��ه ای مدیران 
درش��رایط پرتالطم و پر رقابت سازمان های امروزی 
درسطح ملی وبین المللی وپرورش مدیران بنگاه های 
کش��ور) با تاکید بر صنعت نفت و گاز و پتروش��یمی( 
براس��اس شایس��تگی های عمومی م��ورد نیاز جهت 

هدایت شایسته سازمان های کشور بوده است.
ویژگی های کتاب

از مشخصات برجسته این کتاب می توان موارد 
زیر را ارائه کرد:

تجرب��ه طوالنی مول��ف درتدری��س دوره های 
مختل��ف مدیریتی درمراکز آموزش��ی صنایع مختلف 
کش��ور و ش��ناخت مس��ائل مدیریت س��ازمان های 
مختلف و بخص��وص در حوزه صنعت نفت، منجر به 
ایجاد س��اختاری قوی وکاربردی درتمامی بخش های 
کت��اب گردی��ده اس��ت.    مباحث اصل��ی مربوط به 
وظای��ف عمومی و قابلیت های مح��وری مدیریتی به 
عنوانچارچ��وب کلی در تدوین کتاب مورد اس��تفاده 
قرار گرفته است.جدید ترین مطالب برگرفته از منابع 
معتبر داخلی و خارجی در تدوین کتاب مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفته اس��ت.تدوین فش��رده و مختصر مطالب 
کلیدی در قالب مباحث و فصول ده گانه و قلم س��اده 
و شیوایی تدوین، عمال این کتاب را به عنوان منبعی 
کامل و مفید برای استفاده در دوره های ضمن خدمت 
آم��وزش مدیریت و یا مطالعات   خود آموزی مدیران 
مطرح می نماید.با توجه به این که یکی از مهم ترین 
عوامل ارتقای توانمندی و پرورش مدیران در سازمان،  
فراه��م نمودن منابع معتبر و مرتبط و مناس��ب برای 

استفاده در دوره های آموزشی مدیریتی و فعالیت های 
خودآموزی مدیران اس��ت، تنوع کتب و منابع مختلف 
موجود از یک طرف و گس��تردگی نیازهای آموزش��ی 
مرتب��ط با قابلیت های مدیریت��ی از طرف دیگر منجر 
به بروز مش��کل در انتخاب منابع معتبر و مناس��ب در 
این زمینه گردیده است. لذا این کتاب به عنوان منبع 
مناسبی می تواند بر ارتقای توانمندی های مدیران در 
حوزه های یادش��ده و همچنین دیگ��ر توانمندی های 
روزآمد ش��ده مدیریتی در شرکت های مختلف نفت و 

گاز و پتروشیمی تاثیرگذار باشد.
مطالب کتاب

در این کتاب نویس��نده  در طی ۶88 صفحه و 
در قال��ب 10 فصل مختلف، مطالب مورد نظر را ارائه 
کرده اس��ت، ضرورت طرح هر یک از س��رفصل ها و 

رئوس مطالب اصلی فصول عبارتند از:
فص�ل اول: در ای��ن فص��ل مباح��ث پایه ای و 
کلی��دی در ح��وزه تئوری ه��ای س��ازمان و مدیریت 

به صورت اجمالی مورد بررسی شده است.
فص�ل دوم: در ای��ن فصل با توج��ه به اهمیت 
تش��کیل س��ازمان و انجام وظایف در قالب کارهای 
جمعی، مباحث اصلی تش��کیل تیم، ش��امل ضرورت 
و اهمیت و مزای��ای کار تیمی و تفاوت گروه کاری و 
تی��م کاری  و اصول و فراین��د ایجاد تیمهای کاری و 
س��ایر موضوعات مرتبط در این زمینه مورد بررس��ی 

قرار گرفته است.                  
فصل س�وم: با توجه ب��ه جایگاه کلیدی تصمیم 
گی��ری در ادبی��ات مدیری��ت نوی��ن، و تاثی��ر آن بر 
تمامی وظائ��ف مدیریتی، در این فصل مباحث مرتبط 
ب��ا این موضوع مانن��د: فرایند و مراحل، س��بک ها و 
مدل ه��ای نوی��ن و روش ه��ای مدیریت��ی مرتبط با 

تصمیم گیری سازمانی بررسی شده است.
فصل چهارم: در این فصل مباحث اصلی مرتبط 
با برنام��ه ریزی به عنوان مهم ترین وظیفه مدیریتی 
شامل موضوع هایی مانند: ضرورت و اهمیت و جایگاه 
برنامه ریزی و همچنین فرایند و مراحل و روش های 
اجرایی جدید مربوط ب��ه برنامه ریزی اثربخش مورد 

توجه قرارگرفته است. 
فصل پنجم: با توجه به جایگاه مهم سازماندهی 
به عنوان یکی از اساس��ی تری��ن وظایف مدیران در 
س��ازمان، و نقش این موضوع در تحقق اهداف کلی 
و ماموری��ت اصل��ی س��ازمان، از طری��ق تعیین ها و 
فعالیت های مش��خص تر واحدهای سازمانی، در این 
فص��ل مهم ترین موضوعات مربوط به س��ازماندهی 
و ایج��اد هماهنگ��ی میان مناب��ع س��ازمانی، مانند: 

سازماندهی و ساختار س��ازمانی، الگوها و فرایندها و 
روش های اجرایی مرتبط با این مبحث مورد بررس��ی 

قرار گرفته است.
فصل ششم: با توجه به نقش و اهمیت بی بدیل 
منابع انس��انی به عنوان مهم ترین منبع س��ازمانی و 
اصلی ترین س��رمایه در فرآین��د تولید و ارائه خدمات 
س��ازمان ها، در این فصل مهم تری��ن مباحث مرتبط 
با ای��ن موضوع مانند: نقش و جایگاه منابع انس��انی، 
الگوه��ای س��نتی و م��درن مدیری��ت س��رمایه های 
انس��انی، فرایند و مراحل اجرایی مربوطه و همچنین 
برنامه های توسعه ای نوین و استانداردهای جدید در 

این حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند.
فصل هفت�م: در این فصل مباحث اصلی مرتبط 
ب��ا مبحث بودجه ریزی، به عن��وان ابزاری به منظور 
تخصیص منابع مح��دود بین اهداف رقابتی و تحقق 
این هدف در س��ازمان ها و دولت بررسی شده است. 
مباحث��ی مانند: ضرورت و اهمی��ت، کاربردها، اصول 
و فرایند و مراح��ل و روش های اجرایی بودجه ریزی 

مورد توجه قرار گرفته است.
فصل هشتم: با عنایت به جایگاه نظارت و کنترل 
ب��ه عنوان یکی از وظای��ف اصلی مدیریت و تاثیر آن 
در تحقق اهداف و اثربخش��ی دیگر وظایف مدیریتی، 
در ای��ن فص��ل مباحث اصلی مرتبط ب��ا این موضوع 
مانند: اهمیت نظارت و کنترل، روش ها و نظام کنترل 
مدیری��ت، خودکنترل��ی در مدیریت، نظ��ام مدیریت 
عملکرد در س��ازمان، سیستم ها و استانداردهای نوین 

ارزیابی و کنترل در سازمان بررسی شده است.
فصل نهم: در نگرش��ی فراین��دی به مدیریت 
مش��خص می ش��ود ک��ه پ��س از برنام��ه ریزی و 
س��ازماندهی، گام بع��دی، هدای��ت و رهب��ری و 
برانگیخت��ن مناب��ع انس��انی در جه��ت هدف های 
س��ازمان اس��ت. در این فصل مه��م ترین مباحث 
مرتب��ط با این موضوع مانند: نظریات و س��بک ها و 
مدل های هدای��ت و رهبری، عوامل اصلی موفقیت 
رهبر، نقش ه��ای جدید رهب��ری، رهبری در عصر 
نوی��ن جهانی، الگوی تفکری رهب��ران عصر نوین، 
توانایی های مش��ترک رهبران نوین جهانی، رهبری 
۳۶0 درج��ه ای، اصول رهب��ری حرفه ای، رهبری 
اس��تراتژیک و س��ایر مباحث تکمیلی در این حوزه 

مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دهم: در عصر کنونی با پیش��رفت س��ریع 
عل��م و فن��اوری و پیچیده ش��دن اوضاع سیاس��ی و 
محی��ط اجتماعی، ل��زوم ایجاد و مدیری��ت تغییرات 
س��ازمانی، نیاز به دانش و مه��ارت کافی برای بهبود 
و تکام��ل س��ازمانی، اهمیت ویژه ای یافته اس��ت. با 
این وجود در این فصل س��عی ش��ده اس��ت تا ضمن 
آش��نای کام��ل با مفاهی��م و روش ه��ای مربوطه، با 
تلفی��ق تازه ترین عقاید و دیدگاه ها در زمینه مدیریت 
تغیی��رات س��ازمانی، الگوه��ای مختل��ف مدیریت��ی 
 در این ح��وزه برای بهبود و توس��عه س��ازمانی ارائه 

شود.



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 27 خرداد ماه 1396 - شماره 579

3 تحلیل
گفتمان

وزیر دارایی اتریش به دیدار زنگنه آمد
دانش نفت: وزی�ر دارایی اتریش برای 
گفت وگ�و درباره ز مینه های همکاری در حوزه 

نفت و گاز با وزیر نفت ایران دیدار کرد.
هانس یورگ ش��لینگ، وزی��ر دارایی 
اتریش، روز یکشنبه 21 خردادماه به همراه 
هیئت��ی از فع��االن اقتصادی این کش��ور، 
در وزارت نف��ت ب��ا مهندس بی��ژن زنگنه 
نشس��تی برگزار کرد.در این دیدار همچنین 
فریدریش اشتیفت، سفیر اتریش در تهران، 
وزیر دارایی این کش��ور را همراهی می کرد.

توس��عه روابط بانکی امور بانکی، همکاری 
ش��رکت او ام وی اتریش و شرکت ملی نفت 
ایران و ابراز تمایل دو طرف برای همکاری 

بیش��تر در پروژه ه��ای نفت��ی از مهمترین 
محورهای این نشست بود.سفیر اتریش در 
ای��ران نیز پیش تر اعالم ک��رده بود که این 

کش��ور عالقه مند به همکاری با ایران است 
و به زودی نخستین بانک اتریشی در ایران 

راه اندازی خواهد شد. 

یادداشت

یادداشت

حمایت وزارت نفت 
از حدود 3 هزار پایان نامه

امید شاکری
 مدیرکل امور پژوهش 
وزارت نفت

صنعت نف��ت از زم��ان ابالغ 
دس��تورالعمل اجرایی نحوه تشویق 
و حمای��ت از پروژه ه��ای پایان نامه 
کارشناسی ارشد و دکتری در مرداد 
م��اه 92 تاکن��ون، از 2919 عنوان 
پایان نام��ه حمایت ک��رده و به این 

منظور بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده اس��ت.از 
مجموع 2919 عنوان پایان نامه حمایت شده، 12۳2 پایان نامه از 
سوی شرکت ملی نفت ایران، 119۴ پایان نامه از سوی شرکت 
ملی گاز ایران، ۴۴۶ پایان نامه از س��وی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران و ۴۷ پایان نامه از سوی شرکت 
 پژوه��ش و فن��اوری پتروش��یمی مورد حمایت ق��رار گرفته اند. 
مهن��دس زنگن��ه از مدت ها پیش ب��ر ضرورت اص��الح مبالغ 
حمایت��ی از پایان نامه ه��ا تاکید داش��تند و پیرو تاکید ایش��ان، 
مهن��دس بیطرف )معاون مهندس��ی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت( پیش��نهادهای را در ای��ن زمینه ارائه دادن��د که اهم آنها 
»تناس��ب مبال��غ حمایتی با ن��وع و هزینه های مترت��ب کار با 
هدف ارتقای کیفیت و اثربخش��ی پایان نامه ه��ا به منظور رفع 
تنگناهای عملیاتی و اجرایی صنعت نفت« بوده است.بر اساس 
ای��ن گزارش، وزیرنفت در بخش��نامه ای به مدیران عامل چهار 
ش��رکت اصلی و معاون مهندس��ی، پژوه��ش و فناوری وزارت 
نفت، افزایش س��قف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناسی 

ارشد و دکتری را ابالغ کرده است.

قدرت نرم در اجرای
 قراردادهای جدید نفتی 

علی اصغر زرگر
کارشناس اقتصاد سیاسی 
اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی افزون بر توسعه 
صنعت نفت و رشد اقتصاد کشور بیانگر قدرت و دیپلماسی 
نرم جمهوری اس��المی ایران است.درست است که سیاست 
اقتص��ادی ایران نگاه به درون و اس��تفاده از س��رمایه های 
داخلی اس��ت، اما در عین حال برای توس��عه بخش هایی از 
اقتص��اد نیاز به س��رمایه گذاری عظیم و فن��اوری روز دنیا 
داری��م، زی��را اکنون آنچه بی��ش از همه ب��ه آن نیازمندیم 
ایجاد اشتغال اس��ت و برای این اشتغال زایی نیز باید موتور 
اقتصاد کش��ور حرکت کن��د که یکی از ل��وازم این حرکت 
توس��عه صنعت نفت اس��ت. خ��واه ناخواه زمان��ی که یک 
شرکت خارجی وارد کشور می شود شرکت های دیگری نیز 
درخواس��ت حضور خواهند داشت، بنابراین به طور کلی اگر 
باب س��رمایه گذاری خارجی باز شود و قراردادها به مرحله 
عمل برس��ند، نخست اقتصاد کش��ور از رکود خارج شده و 
فعال می ش��ود، دوم این که س��یگنال های مثبتی مبنی بر 
سیاست تعامل جویانه ایران به جهان مخابره می شود. وقتی 
شرکت های بزرگ س��رمایه گذاری وارد صنعت نفت ایران 
می ش��وند بدون ش��ک برای مراودات پولی، صدور حواله و 
انتقال ارز باید بانک های بین المللی فعال نیز شوند و به این 
ترتیب بانک ها نیز گشایش می یابند و به تبع آن همکاری ها 
گس��ترش می یابد و این مس��یر تاثیر ش��گرفی نه فقط در 
صنعت نفت بلکه در کل اقتصاد خواهد داش��ت. هم اکنون 
با وجود سیاس��ت تنش زایی که آمری��کا در خاورمیانه پیش 
گرفت��ه ترام��پ دولتی تاجر را بر س��ر کار آورده، به طوری 
که حتی زمانی ک��ه کنگره تحریم هایی علیه ایران طراحی 
می کند، بوئینگ به صورت علنی با ش��رکت های هواپیمایی 
ایران قرارداد می بندد، بنابراین می بینیم که بخش سیاسی و 
تجاری خود را جدا کرده اند همین الگو نشان می دهد آمریکا 
دس��ت ش��رکت های تجاری اروپا را نیز باز گذاشته است و 
حت��ی در آینده نه چندان دور ممکن اس��ت ش��اهد حضور 
ش��رکت های آمریکایی در عرصه صنعت نفت نیز باشیم و 
این مسئله بیانگر این امر است که دنیا به این تفاهم رسیده 
که ایران سیاست درس��تی در ارتباط با دنیا در پیش گرفته 
است. اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی عالوه بر توسعه 
صنعت نفت و رش��د اقتصاد کشور به دنیا اعالم می کند که 
ایران با وجود جنگ با تروریسم با سیاست های صلح طلبانه 
دنیا همگام است و حضور شرکت های خارجی در بزرگترین 
پروژه ه��ای اقتصادی ایران بیانگر قدرت و دیپلماس��ی نرم 
جمهوری اسالمی است. آنچه کشور ما در این برهه از زمان 
بیش از پیش به آن نیاز دارد تک صدایی در جذب سرمایه و 
فناوری روزآمد دنیاست، اکنون همگان واقفند که نمی توان 
دور کشورها حصار کشید، زیرا برای توسعه کشور نمی توانیم 
تنها به منابع داخلی متکی باش��یم، ما نیاز به بازاریابی برای 
محص��والت مان داریم، ما باید کاالهای مورد نیازمان را با 
کمترین قیم��ت و باالترین کیفیت خری��داری کنیم و این 
همان مس��یری است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
طی کرده اند. ما باید با یک زبان با دنیا س��خن بگوییم و از 
ایجاد س��ردرگمی بپرهیزیم، این که کشوری بتواند کاالیی و 
دانشی را که خود امکان تولید آن را ندارد وارد کرده تا خود 
نی��ز بتواند صاحب آن فناوری و دانش س��اخت ش��ود، یک 
مزیت اقتصادی اس��ت، بنابراین باید بیش از این از آس��یب 
پذیر شدن صنایع کشور جلوگیری کنیم و با اتخاذ سیاست 
تعاملی ثابت رویکرد توسعه اقتصادی کشور را دنبال کنیم.

فعاليت شبانه روزی 8 هزار نفر در فاز 13 پارس جنوبی

تاثير بحران قطر بر روابط انرژی کشورهای حوزه خليج فارس

دان�ش نف�ت: ف�از 1۳ پ�ارس جنوب�ی 
از جمل�ه پروژه های�ی اس�ت که ق�رارداد آن 
خردادماه 1۳89 و در قالب طرح های موسوم 
ب�ه ۳۵ ماهه امضا ش�د، پیش�رفت این طرح 
پی�ش از آغاز به کار دول�ت یازدهم حدود ۵0 

درصد تخمین زده شد.
در  یازده��م  دول��ت  هنگامی ک��ه 
ش��هریورماه 1۳92 فعالی��ت خود را رس��ما 
ش��روع کرد، پارس جنوبی ه��م مانند دیگر 
بخش های صنعت نفت به کالفی سردرگم 
می مانس��ت که باید با توجه به نیاز کش��ور 
به تولید گاز بیش��تر، هر چه س��ریعتر آن را 
باز ک��رد. در آن ایام تولید گاز از این میدان 
مشترک و بزرگترین مخزن گازی جهان به 
دلیل سیاس��ت های غیراصولی و تخصیص 
منابع به صورت موازی به پروژه ها، حداقلی 
بود.تولی��د گاز از مخ��زن مش��ترک پارس 
جنوبی در پنج ماه نخست سال 1۳92، 2۴0 
میلیون متر مکعب در روز بوده است. در این 

شرایط، وزارت نفت دولت یازدهم کارش را 
آغاز کرد، به دلی��ل محدودیت تامین منابع 
مال��ی وزارت نفت به اولویت بندی پروژه ها 
اقدام کرد؛ اولویت نخس��ت ب��ا پروژه هایی  
بود که از پیش��رفت باالیی برخوردار بودند، 
به این ترتی��ب فازهای 12، 15 و 1۶ و 1۷ 
و 18 در اولویت نخس��ت قرار گرفت؛ منابع 
مالی به سرعت به این پروژه ها تزریق شد؛ 
نتیجه این ش��د که تا پای��ان دولت یازدهم 
هم��ه این فازها در م��دار تولید قرار گرفتند 
تا تولی��د گاز ایران از می��دان گازی پارس 
جنوبی افزایش یابد.اما فازهای 1۳،1۴، 19، 
20و21، 2۴و2۳ ،22 ه��م  ب��ا توجه به نوع 
پیشرفت شان در اولویت بعدی قرار گرفت. 
فازه��ای 19و 20 و 21 ک��ه از پروژه ه��ای 
اولوی��ت دوم بودن��د ه��م اکن��ون در مدار 
تولی��د قرار دارند. با اولوی��ت بندی پروژه ها 
و تخصی��ص درس��ت منابع ب��ه پروژه های 
پارس جنوبی، تولید گاز از پارس جنوبی در 

سال 9۶ به 5۷5 میلیون متر مکعب رسیده 
اس��ت، یعنی نسبت به پنج ماه نخست سال 
92، 2.۴ برابر افزایش یافته اس��ت.در حالی 
که طی روزهای اخیر اخب��ار مثبتی مربوط 
به پیش��رفت فاز 1۳ پارس جنوبی از جمله 
اتصال پاالیش��گاه بخش خش��کی این فاز 
به خط شش��م سراس��ری و آغ��از عملیات 

لوله گذاری نخس��تین خ��ط دریایی این فاز 
منتش��ر شده اس��ت، س��اخت جکت آسیب 
دیده این فاز در امارات تا میزان پیش��رفت 
آن مورد توجه رسانه های منتقد وزارت نفت 
قرار گرفته اس��ت.این رس��انه ها از پیشرفت 
کند فاز 1۳ پارس جنوبی می گویند؛ در حالی 
ک��ه فعالیت این پ��روژه که در بخش دریا و 

حفاری متمرکز ش��ده بود از نیمه اول سال 
95 ب��ا تخصیص منابع به بخش خش��کی 
س��رعت گرفت به گونه ای ک��ه این مقدار 
پیش��رفت با پیشرفت دو س��ال و نیم پیش 
از آن برابری می کند. هم اکنون پیش��رفت 
ف��از 1۳ پ��ارس جنوبی به م��رز 8۷ درصد 
رسیده اس��ت.حال که دیگر محدودیت های 
تامین مناب��ع مالی پروژه های پارس جنوبی 
وجود ندارد؛ نزدیک به هشت هزار نفر برای 
ساخت پاالیش��گاه فاز 1۳ پارس جنوبی در 
حال فعالیت هس��تند. هم اکنون پاالیشگاه 
در مراحل پایانی ساخت، پیش راه اندازی و 
راه اندازی واحدهای مسیر تولید اولیه است. 
با برنامه ریزی صورت گرفته قرار اس��ت تا 
۶ ماه آینده در مرحله نخست، فاز 1۳ با گاز 
ت��رش فازهای ۶ تا 8 پارس جنوبی در مدار 
تولید قرار بگیرد و پس از آن شیرین سازی 
گاز را ب��ه منظور آمادگ��ی دریافت گاز غنی 

دریا آغاز خواهد کرد. 

مریم پاشنگ
دان�ش نفت: ب�ا افزایش تنش میان قطر و عربس�تان و 
کش�ورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس نگرانی هایی 
در ب�اره عرض�ه نفت و ال ان جی قطر به بازاره�ای جهانی ایجاد 

شده است.
هر چند تعدادی از کارشناس��ان تاثی��ر این تنش را بر 
بازاره��ای نفت و گاز طبیعی مایع ش��ده )ال ان جی( به ویژه 
ب��ا توجه به مازاد عرضه در بازار چن��دان جدی نمی دانند اما 
 بس��ت سیاس��ی میان قطر و کشورهای همس��ایه عربش نه 
تنها بر ش��هرت این کش��ور به عنوان عرض��ه کننده باثبات 
نفت و ال ان جی تاثیر می گذارد بلکه بر پیچیدگی معامالت 
نفت��ی و حمل و نق��ل آن می افزاید و چالش های��ی را برای 
قط��ر و مش��تریان نف��ت و ال ان جی این کش��ور ب��ه وجود 
می آورد.عربس��تان س��عودی، امارات متحده عربی، بحرین و 
مصر هفته گذش��ته روابط سیاسی و اقتصادی خود با ادعای 
حمای��ت قطر  از گروه های تروریس��تی، به طور کامل با این 
کش��ور قطع رابطه کردند به ط��وری که همه مرزهای زمینی 
قطر با عربس��تان بسته ش��ده است و برای مرزهای هوایی و 
دریایی هم محدودیت ایجاد شد.ورود هواپیماهای قطری در 
فرودگاه های کشورهای یادشده ممنوع و حمل و نقل دریایی 
و خدمات بندری نیز برای کش��تی های قطری و کشتی هایی 
که به مقصد قطر می روند نیز متوقفش��د.با این وجود به نظر 
نمی رسد با توجه به موقعیت جغرافیایی میدان ها و تاسیسات 
نفت و گاز قطر مش��کل جدی بر س��ر راه صادرات نفت و ال 
ان جی این کش��ور به وجود آید هر چند اختالل های کوچک 
نیز بر معامالت این کشور با مشتریانش تاثیر منفی می گذارد.

به هر حال قطر ی در مواجهه با این صف آرایی سیاسی 
و اقتصادی با محدودیت های لجس��تیکی و اقتصادی روبه رو 
می ش��ود هرچند میزان وابس��تگی به واردات از کش��ورهای 
عرب همسایه این کشور به حدی نیست که جبران آن برای 
این کش��ور مش��کل جدی ایجاد کند. با این وجود، این فقط 
قطر نیس��ت که از این ش��رایط متضرر می شود چراکه دیگر 
کشورهای عرب که در این چالش سیاسی در مقابل هم قرار 
گرفته اند نیز متضرر خواهند شد. به عنوان مثال ممکن است 

بانکرین��گ در فجیره تحت تاثیر ق��رار گیرد. بعضی از منابع 
صنعتی اعالم کردند ممکن است ین محدودیت حداقل 1۷0 
ه��زار تن در ماه معادل 1۳ ت��ا 1۷ درصد مجموع بانکرینگ 

ساالنه در فجیره را کاهش دهد. 

قط��ر به خطوط دریایی ب��رای عرضه نفت و ال ان جی 
خود دسترسی دارد و این امکان تاثیر تنش بر عوامل بنیادین 
بازارهای نفت و گاز را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد 
ام��ا با این وجود جو روانی ب��ازار را تحت تاثیر قرار می  گیرد.

قطر بزرگترین عرضه کننده ال ان جی در جهان است، شبکه 
خبری بلومبرگ به نقل از ش��رکت جرا ژاپن نوش��ت که این 
ش��رکت با وجود تنش دیپلماتیک اخی��ر محموله ال ان جی 
خود را برداش��ت کرده است. این ش��رکت بزرگترین خریدار 
ال ان جی قطر در قالب قرارداد بلند مدت است.قطر ۷9/۶2 
میلی��ون تن ال ان جی را که معادل ۳0 درصد عرضه جهانی 
اس��ت را صادر می کند قطر پترولیوم چهارمین شرکت دولتی 
ب��زرگ نفت و گاز جهان اس��ت و فقط 5 کش��ور خاور میانه 
ای مش��تری گاز این شرکت هستند: کویت ، عمان ، اردن ، 
امارات و مصر. صادرات ال ان جی به این کش��ورها حدود 10 
درصد مجموع صادرات قطر را شامل می شود. فرض کنید که 
امارات واردات ال ان جی خود از قطر را قطع کند. مش��کلی 

ایجاد نمی شود چون بازار با مازاد عرضه روبه روست.

 ام��ارات متحده عرب��ی ۳0 درص��د از ۶9 میلیارد متر 
مکع��ب گاز مصرفی خ��ود را وارد می کند. بیش از 95 درصد 
گاز واردات��ی که در س��ال 2015 مع��ادل 19/۶ میلیارد متر 

مکعب بود را از قطر وارد کرده است. همین میزان را در سال 
201۶ نیز وارد کرده اس��ت. 90 درصد این گاز از طریق خط 
لوله دلفین وارد می ش��ود در سال 2015 معادل 1۷/۷ میلیارد 
مت��ر مکعب بوده و جودی )JODI( همین میزان را در س��ال 
201۶۶ نی��ز اعالم کرده اس��ت. میزان واردات ال ان جی به 
دبی نیز افزایش یافته است و در سال 2015 به 2/۴۳ میلیون 
تن رس��یده اس��ت که حدودد 1/۶ میلیون تن یا 1/9 میلیارد 
متر مکعب آن از قطر بوده است.اما در حالیکه واردات ال ان 
جی ام��ارات متحده عربی در س��ال 201۶ به ۳/۳5 میلیون 
تن رس��ید سهم قطر از ۶5 درصد به ۳8 درصد کاهش یافت 
چ��ون با م��ازاد عرضه در جهان و متنوع ش��دن منابع ال ان 
جی امارات س��عی کرد منابع متنوع تری را برای خود در نظر 
بگیرد. از نظر حجمی میزان عرضه ال ان جی قطر به امارات 

با 20 درصد کاهش به 1/2۶5 میلیون تن رسید.
جدای از بحث ال ان جی، همان طور که اش��اره ش��د 
خ��ط لوله دلفین هم مطرح اس��ت. این خط لول��ه متعلق به 
شرکت توس��عه مبادله ابوظبی، ش��رکت توتال و اکسیدنتال 
اس��ت. این خط لوله به امارات و عمان ۳/2 میلیارد فوت گاز 
در هر روز ارسال می کند هرچند اکنون فقط دو سوم ظرفیت 
آن استفاده می شود. توقف عرضه گاز از طریق این خط لوله 
در فصل گرمای ضربه ش��دیدی برای امارات اس��ت هر چند 
ای��ن اقدام می تواند ش��هرت قطر به عن��وان عرضه کننده با 
ثبات را خدش��ه دار کند. افزون بر این بخشی از گاز خط لوله 
دلفین از امارات به عمان ترانزیت می ش��ود کش��وری که در 
این مناقش��ه بی طرف بوده و قطر نمی خواهد نخست عمان 
 را با مش��کل رو به رو کند و دوم در موضع گیری این کش��ور 

خدشه ای به وجود آورد. 

موض��وع دیگری که وج��ود دارد فرآیند بارگیری نفت 
خ��ام به ویژه در ف��روش تک محموله ای اس��ت. در برنامه 
بارگیری واردکنندگان نف��ت قطر با توجه به محدودیت های 
ایجاد ش��ده تغییراتی ایجاد خواهد ش��د و این وارد کنندگان 
مجبورن��د از نف��ت کش هایی با یک مقصد اس��تفاده کنند و 
نمی توانند در بنادر کش��ورهای همس��ایه که قطر با آنها وارد 
تنش ش��ده اس��تفاده کنند.خریدار، یک نفت کش غول پیکر 
)VLCC( را اجاره می کن��د و به طور عمومی از چند نوع نفت 

خام عربس��تان، قط��ر، ام��ارات و عمان و کوی��ت بارگیری 
می کند. برای نمونه 500 هزار بش��که از قطر مارین و سپس 
500 هزار بشکه از داس بلند امارات و در نهایت یک میلیون 
بش��که موربان در فجیره. به نظر می رسد این روند نیز دچار 
مشکل شود. این امر می تواند اختالف قیمتی تک محموله ها 
را ب��ا نفت خام قطر افزای��ش دهد.نگرانی هایی در مورد تردد 
نفت کش ها و کش��تی های حمل ال ان ج��ی قطری از کانال 
س��وئز وج��ود دارد. مصر هم به صف مخالفان قطر پیوس��ته 
اس��ت و بر این باور اس��ت که این کشور از اخوان المسلمین 
حمای��ت می کند. ه��ر چند هنوز در این مع��ادالت اقدامی در 
مورد کانال س��وئز اعالم نش��ده اما حتی اگ��ر این اتفاق هم 
بیفتد تاثیر چندانی بر صادرات نفت قطر ندارد مگر اینکه جو 
روانی بازار را متش��نج کند. قطر کال دو کشتی مدیوم رنج و 
 FOB ۳ افرامکس دارد بیشتر صادرات این کشور به صورت
و چارتر اس��ت فقط چند تا از کشتی ها با پرچم قطر هستندد 
که از کانال س��وئز عبور می کنند و از س��وی دیگر س��ه نوع 
نف��ت قطر یعنی الش��اهین، قطر مارین و قطر لند بیش��تر به 
پاالیشگران آسیایی فروخته می شود. البته با ایجاد محدودیت 
ب��رای بارگی��ری چندگانه باز هم پیش بینی می ش��ود میزان 
تقاضا برای نفت کش های سوئز مکس افزایش یابد.در مورد 
کش��تی های حمل ال ان جی نیز باید گف��ت از نظر حقوقی 
محروم کردن آنها از گذش��تن از کانال س��وئز خیلی سخت 
اس��ت چون این کش��تی ها از نظر تجاری توسط شرکتهایی 
کنترل می شوند که قراردادهای چارتر بلند مدت دارند و نکته 
دیگ��ر این که مالکیت 100 درص��دی حامل های ال ان جی 
قطر ش��یپ متعلق به این شرکت نیست و شرکای بین المللی 
دیگری هم سهم دارند.نکته دیگر در مورد شاخص نفت خام 
اس��ت. در ژانویه 201۶، پالتس )Platts( نفت خام الشاهین 
قطر و موربان ابوظبی را به س��ه نوع نفت خام دیگر یعنی به 
دبی، زاکوم و عمان اضافه کردند. این اقدام به دلیل افزایش 
حج��م نفت خام فیزیکی مرجع نفت خام عمان-دبی صورت 
گرفت که درر معامالت در بازارهای آسیا میانگین قیمت آن 
ب��ه عنوان قیمت مرجع مد نظر ق��رار می گیرد. هر چند هنوز 
در مورد تاثیر باالگرفتن تنش سیاسی بین قطر و کشورهای 
همس��ایه اش بر قیم��ت این نفت خام مرج��ع اطالعاتی در 
دس��ت نیس��ت، اما احتمال تاثیر کاهش قیمت الشاهین قطر 
ب��ر قیمت نفت خام مرج��ه عمان دبی دور از ذهن نیس��ت.
ب��ا وجود آنکه مقامات قطری و ناظ��ران بازارهای نفت تاثیر 
تنش سیاسی میان کش��ورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر 
بازارهای نفت را چندان جدی نمی دانند اما هنوز بس��یار زود 
اس��ت که در مورد پیامدهای آن اظهار نظر کرد. با این وجود 
به نظر می رسد این موضوع می تواند چالش هایی را در کوتاه 
م��دت و میان م��دت و حتی در بلند مدت ب��ه ویژه از منظر 

تاثیری که بر جو روانی بازار دارد، بررسی کرد.

گزارش

نگاه  تحليلی
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گزارش۴
صنعت نفت چشم انتظار سرمایه گذاران؛

امضای قراردادهای نفتی را به یک خواست ملی تبدیل کنیم
دان�ش نفت: »دول�ت رقیب هیچ بخش 
از حکومت نیست. انتخابات تمام شد؛ اکنون 
زم�ان کار، همدلی و تفاهم ملی اس�ت.« این 
جمل�ه بی ش�ک ی�ک خواس�ت و مطالبه ملی 
اس�ت که اسحاق جهانگیری چند روز گذشته 
آن را توئیت کرده اس�ت. اکن�ون زمان کار و 

تالش است.
صنعت نفت بی شک یکی از صنایعی 
اس��ت که می تواند نقش��ی بس��زا در تحقق 
خواس��ته مقام معظم رهب��ری یعنی تولید و 
اش��تغال داشته باش��د و نگرانی کشور را در 
زمینه اشتغال برطرف کند. این صنعت برای 
تحقق خواس��ته اشتغال بی شک به سرمایه 
گ��ذاری هنگفتی نی��از دارد؛ طب��ق برنامه 
ششم توس��عه، صنعت نفت به 200 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری نی��از دارد، عددی که 
بی ش��ک نمی توان انتظار داش��ت از منابع 

داخلی یا صندوق توس��عه ملی تامین شود.
ش��رکت ملی نف��ت ایران در ط��ول دولت 
یازده��م که حاال کمتر از 100 روز به پایان 
آن مانده اس��ت، 28 تفاهم نامه )MOU( با 

28 ش��رکت داخلی و بین المللی امضا کرده 
اس��ت که مطالعات برخ��ی از تفاهم نامه ها 
برای توسعه میدان های نفت و گاز ایران به 
پایان رسیده اس��ت و آماده امضای قرارداد 
هس��تند، قراردادهایی که ن��ه تنها می تواند 
حجم عظیمی از س��رمایه را به داخل ایران 
انتقال دهد بلکه با تدابیر اندیش��یده شده از 
سوی وزارت نفت می تواند اشتغال گسترده 
در کشور را با فعال کردن بخش خصوصی 
و صنعتگ��ران داخل��ی ب��ه ارمغ��ان آورد و 
نیازهای ای��ران را به آخری��ن فناوری های 
روزآم��د نی��ز برط��رف کند.اگرچ��ه برخی 
منتقدان، با عین��ک بدبینی به این موضوع 
نگاه می کنند و همین نگاه سبب شد صنعت 
نفت ایران از س��رمایه گذاری در این صنعت 
که می توانس��ت بیکاری را کاهش دهد، در 
س��ال های گذشته محروم ش��ود، اما بدون 
ش��ک ادامه این روند نه به نفع صنعت نفت 
که تاسیسات مستهلک آن نیاز به بازسازی 

و نوسازی دارند و نه به صالح کشور است. 
همین دیروز بود ک��ه آقای احمد توکلی در 
بخش��ی از نام��ه  خود به وزی��ر نفت عنوان 
کرده بود: »کشور ما دارای بیشترین میدان 
مش��ترک دریایی و خش��کی با کشورهای 
همس��ایه خود در منطقه اس��ت و متأسفانه 
در مجم��وع وضع مناس��بی در برداش��ت از 
ای��ن میدان ه��ا ن��دارد.« درس��ت می گوید 
آق��ای توکلی. اما چرا؟ب��رای نمونه؛ میدان 
آزادگان یکی از بزرگترین میدان های نفتی 
ایران اس��ت که در سال 1۳۷۶ کشف شده 
اس��ت. ظرفیت این میدان نفتی ۳۳ میلیارد 
بش��که نفت برآورد شده اس��ت. برداشت از 
این می��دان هم اکنون کمت��ر از 200 هزار 
بش��که در روز و ضری��ب بازیاف��ت آن 5 تا 
۶ درصد اس��ت. قرار اس��ت میزان برداشت 
از این می��دان با آخرین تکنولوژی های روز 
افزای��ش پیدا کند و ضری��ب بازیافت آن به 
حدود 15 درصد برسد. اما مخالفت می شود. 

چرا؟  باید پذیرفت صنعت نفت به س��رمایه 
گذاری نیاز دارد آن هم خارجی.

یادمان باشد عربستان یکبار با کاهش 
قیمت نفت خواست به ایران ضربه وارد کند 
اما موفق نش��د، اقتصاد ایران در مقابل آن 
ایس��تاد و وزارت نفت توانس��ت با مذاکرات 
فش��رده، ایران را به جای��گاه واقعی خود در 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
برس��اند این بار اما هدف عربستان بی شک 
این خواهد بود تا با ناامن نشان دادن ایران، 
هرگون��ه س��رمایه گ��ذاری در صنعت نفت 
ایران را مح��دود کند و بار دیگر تولید نفت 
و گاز ای��ران را کاهش دهد. نباید اجازه داد 
تس��ویه حساب های سیاسی در داخل کشور 
ب��ه منافع ملی ضرب��ه وارد کند و در جهت 
اهداف س��عودی ها و دیگر دش��منان ایران 
حرک��ت کن��د. افزای��ش تولید نف��ت و گاز 
یعنی قدرت.خاطرمان هس��ت در س��فرها و 
بازدیدهای فش��رده هفته دولت پارسال که 

وزیر نفت را همراهی کردم روی یک نکته 
در همه دیدارها تاکید داش��ت و آن این که 
»ایران به برکت وجود مقام معظم رهبری، 
فداکاری ه��ای نیروهای امنیت��ی و نظامی، 
امن ترین کش��ور منطقه است و ما باید قدر 

این امنیت را بدانیم.« پس قدر بدانیم.
ب��ی ش��ک فع��ال ش��دن طرح های 
صنع��ت نفت و امض��ای قراردادهای بزرگ 
نفت��ی ضمن خ��راب کردن دی��وار هرگونه 
تحریم های جدید بر س��ر صهیونیس��ت ها، 
س��عودی ها و دش��منان ای��ران، منج��ر به 
افزایش اش��تغال و توس��عه کش��ور خواهد 
ش��د. پس باید دس��ت در دس��ت هم داد تا 
قرارداده��ای بین المللی نف��ت هرچه زودتر 
امضا ش��ود و باید امضای قراردادهای نفتی 

را به یک خواست ملی تبدیل کرد.
منبع: شانا

یادداشت

یادداشت

قراردادهای نفتی، مقدمه گشایش در روابط 
ایران با اقتصاد جهانی

علیرضا سلطانی
عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی

حضور ش��رکت های بزرگ نفتی خارجی 
در صنعت نف��ت ایران، افزون ب��ر جبران عقب 
ماندگی ه��ای اخی��ر در صنعت نف��ت در نتیجه 
تحریم های اقتصادی و جذب و تزریق س��رمایه، 
فناوری و نظام های مدیریت��ی روزآمد جهان به 
این صنعت، هموار کننده مسیر ارتباطی ایران با 
اقتصاد جهان است.یکی از مسائل و چالش های 
امروز ایران، عادی س��ازی و گسترش مناسبات 

با اقتصاد جهانی اس��ت، تحریم های اقتصادی ناش��ی از پرونده هسته ای 
در فاصله س��ال های 90 تا دی ماه 9۴، بس��یاری از مناسبات و کانال های 
ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی را بس��ت، مناس��باتی که ثمره ده ها سال و 
پرداخت هزینه های سنگین در طول سالیان متمادی بود.مهم ترین اثر این 
تحریم ها افزون بر منافع مس��تقیم اقتصادی و تجاری، کاهش یا از میان 
رفتن س��طح اعتماد و اطمینان فعاالن اقتصادی و تجاری جهان به ایران 
است، برجام اگرچه در طول 18 ماه گذشته، تحریم های اقتصادی ناشی از 
پرونده هس��ته ای را رفع کرده است و به عبارتی هیچ مانعی برای برقراری 
دوباره مناس��بات تجاری و اقتصادی با دنیا وجود ندارد، اما متغیر اصلی در 
ش��کل گیری مناسبات تجاری و اقتصادی یعنی اعتماد و اطمینان طرفین 
به خصوص طرف های خارجی نس��بت به همکاری های اقتصادی هنوز به 
طور کامل ایجاد نشده است.پس��از گسست مناسبات اقتصادی و تجاری، 
شرکت ها و بنگاه های معتبر و معروف بین المللی به دلیل نگرانی از آینده و 
باال بودن ریس��ک فعالیت، انگیزه ای برای همکاری های اقتصادی با ایران 
و طرف های ایرانی نداشته و آن را به آینده موکول می کنند، تحرکاتی که 
در ماه های اخیر به خصوص در باب خرید هواپیما و همچنین امضای چند 
قرارداد خودروی��ی صورت گرفته تا حدی به تلطیف این فضا کمک کرده 
اس��ت، اما هنوز تا رس��یدن به وضع مطلوب فاصله وجود دارد.واقعیت این 
است که در بازگشت به شرایط عادی همکاری های اقتصادی و تجاری با 
جهان، توپ در زمین ایران است، افزون بر اقدام ها و تحرکات سیاسی که 
اهمی��ت باالیی دارد، ایران باید از ظرفیت های اقتصادی خود برای جلب و 
جذب شرکت های خارجی بهره برداری الزم را ببرد.ایران کشوری با ظرفیت 
اقتصادی باالس��ت و این ظرفیت ها در صورتی که با برنامه و هدف مورد 
اس��تفاده قرار گیرد، در تحریک و ایجاد انگیزه برای شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی جهت همکاری با ایران می تواند نقش موثری داشته باشد، بدون 
تردی��د مهم ترین ظرفیت اقتصادی ایران، نفت و گاز اس��ت.نیاز روزافزون 
اقتصاد جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری ایران از بیشترین 
ذخایر نفت و گاز جهان از س��وی دیگر، نفت و گاز را به مزیت و ظرفیت 
اصلی اقتصاد ایران تبدیل س��اخته است، عالوه بر این در سال های اخیر، 
صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم های اقتصادی از ظرفیت انباش��ته 
برای سرمایه گذاری برخوردار کرده است.بنابراین اقتصاد ایران باید هرچه 
س��ریع تر از این ظرفیت برای گش��ایش مناسبات اقتصادی پایدار با جهان 
اس��تفاده کند، این استفاده به طور طبیعی باید در گام نخست در همکاری 
با ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و معتبر بین المللی متجلی شود، 
حضور ش��رکت های نفتی بزرگ خارجی در صنعت نف��ت ایران، افزون بر 
جب��ران عقب ماندگی ه��ای اخی��ر در صنعت نفت در نتیج��ه تحریم های 
اقتصادی و جذب و تزریق سرمایه، فناوری و نظام های مدیریتی روز جهان 
به این صنعت، هموار کننده مس��یر ارتباطی ایران با اقتصاد جهان اس��ت.

قراردادهای نفتی با شرکت های بزرگ خارجی مانند توتال فرانسه، اینپکس 
ژاپن و شرکت انگلیس��ی-هلندی شل با توجه به گردش مالی باالیی که 
در پی دارد، زمینه حضور و مش��ارکت بانک ها و موسس��ه های مالی بزرگ 
بین المللی و همچنین موسس��ه های بین المللی بیم��ه را در قراردادها و به 
دنبال آن حضور آن ها در ایران فراهم کرده اس��ت و از این طریق مشکل 
ارتباط های بانکی که پس از اجرای برجام به دلیل بی اعتمادی بانک ها و 
موسسه های مالی بین المللی به ایران، به تدریج برطرف خواهد شد.حضور 
بانک های معتبر در طرح های ب��زرگ صنعت نفت ایران، راه را برای ورود 
سرمایه خارجی در دیگر بخش ها باز کرده است و به این ترتیب مناسبات 
ایران با اقتصاد جهانی در شرایط عادی قرار می گیرد، با این تفسیر به نظر 
می رس��د هرگونه تاخیر در انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر خارجی مانند 
توتال یا س��نگ اندازی بر سر امضا و اجرای این قراردادها، برخالف منافع 

ملی است.

دیپلماسی نرم اقتصادی
محمد قسیم عثمانی
نماینده بوکان در مجلس شورای اسالمی 

در ش��رایط کنونی، ارزان ترین راه تامین 
مالی پروژه هایی همانند صنعت نفت، استفاده از 
سرمایه های خارجی است و حضور سرمایه گذار 
خارجی در ایران نوعی دیپلماسی نرم اقتصادی 
به شمار می آید. صنعت نفت برای توسعه هرچه 
بیش��تر نیازمند س��رمایه گذاری های گسترده 
است، برای توسعه صنعت نفت باید از سرمایه 
خصولتی ها اس��تفاده ک��رد یا س��رمایه گذاری 

خارج��ی جذب کرد، البته اس��تفاده از بخش خصولتی ب��ه دلیل این که 
بخش��ی از آن دولتی و بخش��ی دیگر خصوصی است مقرون به صرفه 
نخواهد بود. در شرایط کنونی، ارزان ترین راه برای تامین مالی و توسعه 
پروژه هایی همانند صنعت نفت استفاده از سرمایه گذار خارجی است، این 
سرمایه گذاری نوعی دیپلماسی نرم اقتصادی نیز محسوب می شود که به 
نوبه خود بسیاری از فشارهای اقتصادی به ایران از طرف برخی کشورها 
را کاهش می دهد. بس��یاری از کش��ورها به ویژه کشورها و شرکت های 
اروپایی ایران را مکانی امن برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری 
در حوزه نفت و گاز می دانند و حضور سرمایه گذار خارجی در بخش نفت 
و گاز و در شرایط حساس منطقه ای نه تنها وزنه ای سیاسی و مهم برای 
ایران تلقی می ش��ود، بلکه آثار مهم اقتصادی در داخل کش��ور را نیز به 

همراه دارد که اشتغالزایی تنها یکی از این آثار مثبت است. 

قراردادهای جديد نفتی در آستانه فصلی نو؛

ظرفيت های بالقوه بی شمار صنعت نفت ايران در گرو تامين سرمايه و انتقال فناوری

اجرای قراردادهای جديد نفتی نشان دهنده اقتدار ايران در استفاده از ظرفيت ها

دانش نف�ت: درحالی که با رای م�ردم به تداوم راه 
دول�ت تدبیر و امید، س�امان دادن به میدان ه�ای نفتی از 
اولویت ه�ای دولت دوازدهم به ش�مار خواهد رفت، انتظار 
می رود برنامه های توس�عه صنع�ت نفت معطل آغاز به کار 

دولت دوازدهم نماند.
درخواس��ت تعیین تکلیف قراردادهای جدید نفتی 
و امضای نخس��تین قرارداد، مطالبه امروز همه دلسوزان 
صنعت نفت است. حتی احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره 
دیده بان شفافیت و عدالت نیز در نامه ای به بیژن زنگنه، 
وزی��ر نفت، جویای وضع کنون��ی و تعیین و تکلیف این 
قراردادها شده است. در ابتدای نامه آقای توکلی خطاب 
به زنگنه آمده اس��ت: »حدود 20 م��اه از زمان رونمایی 
مدل جدید قراردادهای نفتی می گذرد و بیش از 2 سال 
نیز برای تدوین نسخ اولیه آن زمان صرف شد و حاصل 
این زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه 
ظرفیت دستگاه های تقنینی، اجرایی، نظارتی، اطالعاتی 
و امنیتی کشور برای برطرف کردن ایرادهای متعدد این 
مدل بسیج شد.«اکنون دیگر منتقدان جدی قراردادهای 
نفتی نیز با مقایسه عملکرد پیمانکاران داخلی و خارجی 
در دو سوی مرز یک میدان مشترک به خوبی به نتیجه 
اس��تفاده از فناوری روز و س��رعت عمل ناشی از تامین 
س��رمایه الزم واقف ش��ده اند و هم از این رو به صورت 
منطق��ی از وزارت نف��ت می خواهند ک��ه زودتر جبران 

مافات کرده و دست به کار شود.
حاال فعاالن اقتصادی کشور به ویژه در حوزه نفت، 
همگی انتظار دارند قراردادهایی که تدوین و تصویب آن 
طی فرایندی زمانبر، ش��فاف و با اعمال نظر و همراهی 
همه ارگان های ذیربط عملیاتی ش��د، هر چه زودتر وارد 

فاز اجرایی ش��ود.میدان آزادگان ه��م اکنون بزرگترین 
میدان مش��ترک نفتی کشور در انتظار برگزاری مناقصه 
اس��ت و نتایج نهایی مطالعات آن از سوی شرکت های 
توتال و اینپکس و نتایج مقدماتی مطالعاتش از س��وی 
شرکت های ش��ل و پتروناس ارائه ش��ده است. فاز 11 
پ��ارس جنوبی ک��ه به گفته مدیران ارش��د صنعت نفت 
قرار اس��ت فاز انتقال فناوری این میدان گازی مشترک 
باش��د، مدت هاس��ت در انتظار امضای قرارداد توسعه با 
توتال به سر می برد. مرسک پای ثابت مذاکرات توسعه 
الی��ه نفتی اس��ت و ایران برای آن ک��ه بیش از پیش از 
الش��اهین قطر عقب نماند، به تعیین تکلیف این میدان 

مشترک نیاز دارد.
یادآوران میدان مشترک نفتی بزرگ دیگری است 

ک��ه گویا قرار اس��ت پس از آزادگان ب��ه مناقصه رود و 
قاعدتا تعیین تکلیف سریع تر آزادگان، راه را برای توسعه 

میدان عظیم یادآوران نیز باز می کند.
صنعت نفت ایران ظرفیت های بالقوه بی ش��ماری 
دارد که بالفعل کردن آن در گرو تامین سرمایه و انتقال 
فناوری اس��ت. اگر آن ط��ور که غالمرض��ا منوچهری، 
معاون توس��عه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفته 
است، امکان افزایش سه میلیون بشکه ای ظرفیت تولید 
روزانه نفت ایران وجود داشته باشد و تحقق آن منوط به 
بهره مندی از مطالعات دقیق و به کارگیری فناوری های 
پیشرفته در مسیر توسعه میدان ها باشد، هر روز تاخیر در 
اجرای قراردادهای نفتی می تواند کشور را از امتیازهای 

زیادی محروم کند.

وزارت نف��ت دولت یازده��م نباید معطل روی کار 
آم��دن دولت دوازدهم بماند و باید کاری را که ش��روع 
کرده اس��ت به پایان برساند. برنامه ششم توسعه صنعت 
نفت بدون تامین س��رمایه الزم، راه به جایی نمی برد و 
این در حالی  است که تحقق اهداف این برنامه، تنها در 
بخش باالدست به بیش از 1۳0 میلیارد دالر سرمایه نیاز 
دارد. توس��عه میدان ها، انتقال فن��اوری، افزایش ضریب 
بازیافت و مواردی از این دس��ت، مطالبه امروز از وزارت 
نفت در واپسین ماه های فعالیت دولت یازدهم است. اگر 
قرار است قراردادهای جدید نفتی در این زمینه راهگشا 
باش��د، وزارت نفت نباید منتظر تشکیل دولت دوازدهم 

شود و باید زودتر آستین ها را باال بزند.
منبع: خبرگزاری ایسنا

رضا پدیدار
رئیس هیئت داوری انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت 

تدوین  نف�ت:  دان�ش 
الگوی جدی��د قراردادهای 
اجتماعی،  بازت��اب  نفت��ی 
اقتصادی و سیاسی باالیی 
نش��ان دهن��ده  و  داش��ته 
اقتدار کش��ور در استفاده از 
ظرفیت هاست. قراردادهای 
جدید نفتی س��بب افزایش 

گردش س��رمایه در کشور می ش��ود، قراردادهای جدید 
نفتی با جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و ارزش 
افزوده اقتص��ادی که در تولی��د کاال و خدمات به وجود 
می آورن��د، می توانند ب��ه ارزش اف��زوده اقتصادی تولید 
ناخالص ملی کشور منتهی شوند، بنابراین گردش مالی 
این قراردادها برای 5۳ طرح توس��عه نفتی  108 میلیارد 
دالر خواهد بود. وزارت نفت انتظار دارد برای س��ال 9۶ 
که مراحل مقدماتی انجام مناقصه را برای ش��رکت های 
داخل��ی و خارجی ب��ه مرحله اجرا می گ��ذارد، 15 تا 20 
میلیارد دالر س��رمایه جذب و یا پ��روژه در این حد اجرا 
کند که ضریب اس��تفاده از تجهی��زات در این پروژه ها 

حدود ۶0 درصد است، اگر همین عدد 15 تا 20 میلیارد 
دالر هم س��رمایه گذاری ش��ود حدود 12 میلیارد از آن 
مربوط به تجهیزات صنعت نفت اس��ت که توان ساخت 
۷0 درصد ای��ن تجهیزات در داخل کش��ور وجود دارد، 
یعنی گردش مالی هش��ت میلیارد دالری برای س��اخت 
تجهیزات در بخش پروژه های باالدستی حاصل خواهد 

شد.
بر این اس��اس، اج��رای قرارداده��ای جدید نفتی 
بازتاب اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی باالیی داش��ته و 
نش��ان دهنده اقتدار کشور در استفاده از ظرفیت هاست، 
ای��ن قراردادها ق��درت خوبی را از نظ��ر اقتصادی برای 

کش��ور ایجاد می کند و امیدواریم که این مس��یر وزارت 
نف��ت هرچه س��ریع تر ب��ه مرحله نهایی نزدیک ش��ود. 
در همی��ن حال و درب��اره تاثیر این قراردادها در رش��د 
اقتص��ادی و اش��تغال آفرینی بایس��تی عن��وان کرد: بر 
اس��اس گزارش��ی که مقام های مس��ئول در کشور ارائه 
داده اند، ب��ا راه اندازی این پروژه ه��ا 2.۶ درصد ضریب 
رش��د اقتصادی افزایش پیدا می کند که این رقم رشد با 
هیچ پروژه اقتصادی قابل تحقق نیست. با اجرایی شدن 
قراردادهای جدید نفتی برای 100 هزار نفر اشتغال زایی 
تخصصی و مستقیم و به طور غیرمستقیم نیز برای  500 

هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.

 

طبق برنامه ششم توسعه، 
صنعت نفت به ۲۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز 
دارد، عددی که بی شک 
نمی توان انتظار داشت از 

منابع داخلی یا صندوق توسعه 
ملی تامین شود

 

یادمان باشد عربستان یکبار با کاهش 

قیمت نفت خواست به ایران ضربه 

وارد کند اما موفق نشد، اقتصاد ایران 

در مقابل آن ایستاد و وزارت نفت 

توانست با مذاکرات فشرده، ایران 

را به جایگاه واقعی خود در سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

برساند این بار اما هدف عربستان بی 

شک این خواهد بود تا با ناامن نشان 

دادن ایران، هرگونه سرمایه گذاری 

در صنعت نفت ایران را محدود کند 

و بار دیگر تولید نفت و گاز ایران را 

کاهش دهد

اکنون دیگر منتقدان جدی 
قراردادهای نفتی نیز با مقایسه 

عملکرد پیمانکاران داخلی و خارجی 
در دو سوی مرز یک میدان مشترک 
به خوبی به نتیجه استفاده از فناوری 

روز و سرعت عمل ناشی از تامین 
سرمایه الزم واقف شده اند و هم از 

این رو به صورت منطقی از وزارت نفت 
می خواهند که زودتر جبران مافات 

کرده و دست به کار شود

يادداشت تحليلی
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5 گزارش
سیمای صنعت نفت در قرن دوم حیات؛

تکمیل ریل گذاری برای قراردادهای جدیدنفتی

یادداشت

یادداشت

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
دان�ش نف�ت: با اعالم امض�ای قریب الوق�وع اولین 
ق�رارداد نفت�ی، صنعت نفت ب�رای یک جه�ش واقعی در 
توس�عه و پیش�رفت آماده می ش�ود، هر چند ای�ن مهم با 
مخالفت داخلی برخی نیز مواجه ش�ده است. این در حالی 
اس�ت که قاطبه کارشناس�ان معتقدند؛ قراردادهای جدید 

نفتی، نقطه آغاز حیات تازه صنعت نفت است.
 ب��ه ه��ر تقدیر، حاال کار برای مش��ارکت جدی تر با 
ش��رکتهای غربی در قالب الگوی جدی��د قراردادهای نفتی 
فراهم ش��ده است. آنچه در قالب این قراردادها نهایی شده، 
این است که بر مبنای آنها بازپرداخت ها مشروط به عملکرد 
پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است. موضوعی 
که سبب می شود شریک خارجي هم به تولید بیشتر ترغیب 
ش��ود. آنطور که طراحان این قراردادها می گویند، اگر به هر 
دلیلي در فرایند توس��عه میدان، کار متوقف ش��ود، تا زماني 
که تولی��دي صورت نگی��رد، پرداختي نیز در کار نیس��ت. 
امتی��از دیگراین اس��ت که حتی اگر اگ��ر تولید هم متوقف 
ش��ود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت 
پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد 
بود. ای��ن مهمترین تفاوت قراردادهاي جدی��د نفتي با بیع 
متقابل است که البته به سود منافع ملي است.در عین حال 
که در قراردادهاي جدید، مالکیت نفت منتقل نمي گردد ولي 
به پیمانکار این تضمین داده مي شود که به صورت طوالني 
مدت با وي همکاري خواهد شد و این مدت همکاري عاري 
از هرگونه ریس��ک قراردادي و غیر قراردادي است.شرکت 
ملی نفت ایران در طول دولت یازدهم که حاال کمتر از 100 
روز به پایان آن مانده اس��ت، 28 تفاهم نامه )MOU( با 28 
ش��رکت داخلی و بین المللی امضا کرده اس��ت که مطالعات 
برخی از تفاهم نامه ها برای توس��عه میدان های نفت و گاز 
ایران به پایان رس��یده است و آماده امضای قرارداد هستند، 
قراردادهایی که نه تنها می تواند حجم عظیمی از سرمایه را 
به داخل ایران انتقال دهد بلکه با تدابیر اندیش��یده ش��ده از 
س��وی وزارت نفت می تواند اش��تغال گسترده در کشور را با 
فعال کردن بخش خصوصی و صنعتگران داخلی به ارمغان 
آورد و نیازهای ای��ران را به آخرین فناوری های روزآمد نیز 
برطرف کند.بر این اس��اس، دومین ثم��ره توافق برجام در 
صنعت نفت به ثمر خواهد نشس��ت؛ اولین ثمره حاصل لغو 
تحریم ها در سال گذش��ته و بازگشت تولید به دوران پیش 
از تحریم ه��ای بین المللی بود و ثمره دوم امس��ال با اولین 
قرارداد خارجی صنعت نفت کلید  خواهد خورد. بدین س��ان، 
آخرین ش��رکت نفتی خارجی که با وضع تحریم های دول 
غربی از ایران رخت بربس��ت، اکنون بعد از یک سال و نیم 
مذاکره فش��ره اولین شرکتی خواهد بود که به صنعت نفت 
ایران بازخواهد گش��ت. شرکت نفتی توتال فرانسه عنقریب 
و همین یکی دو روزه پای میز قرارداد توسعه فاز 11 پارس 
جنوب��ی آخری��ن فاز باقیمان��ده از مجموعه پ��ارس جنوبی 
می نش��یند تا اولین ش��رکت خارجی باشد که براساس مدل 

جدید قراردادهای نفتی )IPC( با ایران قرارداد می بندد.
از امضای قرارداد فاز 11 خبرهای تازه ای  در راه است، 
اگر اتفاق غیرمترقبه ای نیفتد، قرارداد توس��عه فاز 11 اوایل 
هفته آینده با ش��رکت فرانس��وی توتال امضا خواهد ش��د، 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران پیش  از  این اعالم کرده 
بود که توتال با ی��ک بانک بزرگ اروپایی به ایران می آید، 
بنابراین س��د حضور بانک های اروپای��ی در مراودات ایران 
خواه��د شکس��ت، امض��ای ایران ق��رارداد ج��دا از این که 
قراردادی تکنولوژیک برای افزایش فشار چاه های کم  فشار 
پارس جنوبی است، پاسخ محکمی به حامیان تروریست های 
تهران اس��ت، ایران امن اس��ت و حمله تروریستی تهران، 
تردیدی در سرمایه  گذاران خارجی ایجاد نکرده است.وزارت 
نفت ایران هم دس��ت به کار ش��د و در آخرین جلسه جلسه 
هیئت دولت که چهارش��نبه گذش��ته برگزار ش��د، ش��رایط 
عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باال دستی نفت و گاز 
را  اصالح کرد تا حرف و حدیثها به حداقل برس��د. در این 
نشست که به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری 

برگزار ش��د، تصویب نامه ش��رایط عمومی، ساختار و الگوی 
قراردادهای باال دستی نفت و گاز اصالح شد. بر این اساس، 
ش��رکت های اکتش��اف و تولید که 100 درصد سهام آن ها 
متعلق به اشخاص ایرانی است و بنابر ضرورت های عملیاتی 
در خ��ارج از ای��ران به ثبت رس��یده اند )مانند ش��رکت های 
پتروپارس و پتروایران( با تش��خیص و تایید وزارت نفت به 
عنوان شریک  شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارند 
و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توس��عه 
دانش فنی و مهارت  های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها 
میسر می شود.اما همانگونه که در ابتدا ذکر شد، شنیدن خبر 
امض��ای اولی��ن ق��رارداد جدید نفتی ب��ا توتال فرانس��ه با 
مخالفتهایی مواجه ش��ده اس��ت. در این خصوص، بس��یج 
دانشجویی دانشگاه های تهران و امیرکبیر در نامه ای خطاب 
به علی ش��مخانی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی خواستار 
تسریع در تصویب س��ند رازداری و محرمانگی قراردادهای 
جدید نفتی شدند. در این نامه همچنین بر جلوگیری شورا از 
امضای هر نوع قرارداد نفتی پیش از تصویب این سند تاکید 
ش��ده است.در بخش��ی از این نامه که رونوشت آن به دکتر 
حسن روحانی، ریاست جمهوری، جت االسالم صادق آملی 
الریجانی، ریاست قوه قضائیه، دکتر علی الریجانی، ریاست 
مجل��س ش��ورای اس��المی و حج��ت االسالم المس��لمین 
گلپایگانی، مس��ئول دفتر مقام معظم رهبری ارس��ال شده، 
خطاب به ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی آمده 
اس��ت: پیرو اخبار منتشر شده در رسانه های کشور مبنی بر 
قری��ب الوق��وع ب��ودن انعق��اد ق��رارداد وزارت نف��ت ب��ا 
 CNPC ،کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه
چین و پتروپارس ایران برای توس��عه فاز 11 پارس جنوبی، 
بس��یج دانشجویی دانش��گاه های تهران و امیرکبیر بر خود 
الزم می داند نکاتی چند را که بی  توجهی به آنها منافع ملی 
را به طور جدی تهدید می کند، خدمت حضرتعالی تش��ریح 
نماید: نف��س تالش مجموع��ه وزارت نفت برای توس��عه 
میادین مشترک نفت و گاز قابل تحسین است اما زمانی که 
تصمیمات همراه با بی قانونی و عدم توجه به منافع ملی اخذ 
شود، همت مسئولین برای حل مسائل کشور نتیجه عکس 
م��ی  دهد. بر اس��اس م��اده 1۳ مصوبه »ش��رایط عمومی، 
ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز« مصوب 
1۳95/5/1۳ شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت 
ایران و یا شرکت  هایی که تمایل به حضور در مناقصه های 
مرب��وط به اجرای طرح های موض��وع مصوبه مذکور دارند، 
پیش از تحویل گرفتن اطالعات مخازن نفت و گاز باید سند 
 Confidentiality محرمانگ��ی  حف��ظ  و  رازداری 
Agreement این اطالعات را به امضا برسانند. بر پایه ماده 
8 اص��الح مصوب��ه »نح��وه نظ��ارت ب��ر انعق��اد و اجرای 
قراردادهای نفتی« مصوب 1۳95/۶/۷ الزم است متن این 
س��ند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت 

ملی برسد. در ادامه این نامه آمده است: حال با وجود قریب 
الوقوع بودن امضای قرارداد توس��عه فاز 11 پارس جنوبی با 
کنسرسیومی به رهبری شرکت بدس��ابقه توتال فرانسه که 
خود در آن س��وی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید 
است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که 
الزم اس��ت مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا 
نرسیده و در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد 
غیرقانونی اس��ت. این چه تدبیری س��ت ک��ه دولت قانون 
نوشته شده توسط خود را دور می زند؟! سهل انگاری دولت 
آنجا هویدا اس��ت که در جلس��ه طرح سوال از وزیر نفت در 
مجلس ش��ورای اس��المی مورخ 9۶/1/20 ایش��ان س��وال 
نمایندگان مجلس در همین مورد را نیز بی پاس��خ گذاشته 
اس��ت و اکنون بعد از دو ماه، این رفت��ار غیرقانونی خود را 
تکمیل می کند. وزارت نفت باید پاس��خ ده��د که ایران چه 
بدهی ای به این شرکت فرانسوی دارد که با وجود خسارات 
وارده به کش��ور در پروژه های قبلی، این چنین جسورانه بی 
قانون��ی می  کند و با این ش��رکت ق��راردادی جدید را بدون 
رعایت مالحظ��ات امنیتی آن به امضا می رس��اند؟ در فراز 
پایانی این نامه چنین آمده است: لذا در این شرایط ضروری 
است شورای عالی امنیت ملی به عنوان باالترین نهاد امنیتی 
کش��ور هر چه زودتر نس��بت ب��ه تصویب س��ند رازداری و 
محرمانگ��ی قراردادهای جدید نفتی اقدام کند و تا آن زمان 
قاطعان��ه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی را بگیرد 
تا در عمل از منافع بلندمدت کش��ور در این زمینه حفاظت 
کرده باش��د. قطعا در ص��ورت ادامه این روی��ه غیرقانونی، 
مس��ئولیت خس��ارات و تبعات امنیتی انعقاد این قرارداد بر 
عهده دولت و نیز ش��ورای عالی امنیت ملی اس��ت. با این 
اوصاف، حدود یک سال و نیم از رونمایی قراردادهای جدید 
نفتی در تهران می گذرد. آذر9۴ طی کنفرانسی در تهران از 
م��دل جدی��د قراردادهای نفتی رونمایی ش��د و فهرس��ت 
طرح های توس��عه ای ی��ا نیمه تمام برای ج��ذب همکار و 
سرمایه گذار خارجی ارایه شد. در ابتدا تصور این بود که پس 
از برگزاری کنفرانس، روند عقد قراردادها سرعت بگیرد، چه 
آنکه حضور گسترده و پررنگ شرکت های بزرگ نفتی دنیا 
در ته��ران پالس رفع تحریم ها را می داد، اما مجلس نهم در 
آخری��ن ماههای حضورش، بارها مس��ئوالن وزارت نفت را 
فراخوان��د تا درباره قراردادهای تازه نفتی توضیح بدهد. کار 
حتی به طرح سئوال از بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس 
کش��ید و بحث بارها به کمیس��یون ارجاع شد. در آن روزها 
احم��د توکلی نماین��ده وقت ته��ران در مجلس ش��ورای 
اس��المی در خرداد ماه س��ال گذش��ته به معاون اول رییس 
جمهور نامه نوش��ت وخواس��تار اصالح این قراردادها ش��د. 
اسحاق جهانگیری در پاس��خ به نامه توکلی از وزارت نفت 
خواست تا قراردادهای جدید نفتی را مطابق با نقدهای وارده 
اصالح کنند. همین نامه،سبب شد تا کارمذاکره جدی برای 

بس��تن ق��رارداد با ش��رکت های خارجی که برای س��رمایه 
گ��ذاری منطبق ب��ا مدل جدی��د قرارداده��ای نفتی اعالم 
آمادگی ک��رده بودند،به تعویق بیفت��د. اصالحاتی که حاال 
درس��ت یکسال طول کشیده تا به س��رانجام برسد. اما این 
پایان کار نبود. هرچند وزارت نفت فرصت را از دست نداد و 
در فاصله زمانی تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس، 
اولین نس��خه این قرارداد را  با یک شرکت ایرانی، شکست 
اما حجم انتقادات نسبت به ماهیت قراردادهای جدید نفتی 
از س��وی منتق��دان به حدی ب��ود که وزارت نف��ت را ملزم 
می ساخت که سرعت بیشتری در تایید نهایی الگوی جدید 
و اجرای ساختن آن به خرج دهد. در همین حال، غالمرضا 
منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
در ماه گذش��ته ابراز کرد که در ص��ورت فراهم بودن تمام 
بس��ترها، تا پایان س��ال یک تا ۳ ق��رارداد بر مبنای الگوی 
جدید منعقد خواهد ش��د. به دنب��ال منوچهری، علی کاردر 
مدیرعامل شرکت ملی نفت هم  تاکید کرده بود که برنامه 
وزارت نفت جذب 10 میلیارد دالر س��رمایه خارجی در نیمه 
اول س��ال اس��ت. مجموعه این اظهارنظرها نشان از آماده 
بودن همه ش��رایط برای یک جهش واقعی در صنعت نفت 
می دهد. بر این اس��اس، در گام نخس��ت، با اولین قرارداد با 
توتال فرانس��ه رسما سوت حرکت بر ریل IPC که حاال نام 
»قراردادهای بیع متقاب��ل تکامل یافته« را با خود به یدک 
می کش��د، به حرکت در خواهد آمد.  قراردادهایی که مورد 
تایید این بار، هیات دولت و مجلس ش��ورای اس��المی - به 
پشتوانه هیات تطبیق قوانین مجلس به عنوان مرجع اصلی 
بررسی این الگو قرار دارد و به این معنا دیگر مانعی از منظر 
حقوقی و قانون��ی در مقابل الگوی جدی��د قراردادها وجود 
نخواهد داشت هر چند در این باره اشاره کردیم که مخالفان 
بر یک مورد دیگر در این قراردادها انگشت مانع - تصویب 
سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی- گذاشته 
اند. اما قاطبه کارشناسان معتقدند، انعقاد قراردادهای جدید 
نفتی را می ت��وان نقطه آغازی بر حیات تازه صنعت نفت با 
تکیه بر ن��وع جدیدی از مش��ارکت با ش��رکتهای خارجی 
ارزیابی ک��رد.در همین حال، یک��ی از مهمترین رویکردها 
نس��بت به الگوی جدید قراردادهای نفتی، ضرورت تقویت 
شرکت های ایرانی اس��ت که مهمترین انتقادات درباره این 
قراردادها هم به دلیل نگرانی از به حاش��یه رفتن شرکتهای 
ایرانی در مقابل شرکتهای بین المللی بود. این درحالی است 
که تجربیات گذش��ته، اثبات می کند که حضور شرکت های 
معتبر بین المللی در ایران و مشارکت آنها در توسعه میادین 
نفت و گاز، به طور کلی نه تنها در جهت افزایش تولید نفت 
و گاز در کش��ور ما نقش مثبتی داش��ته، بلکه در ارتقا توان 
ش��رکت های داخلی هم تاثیر مثبتی داش��ته است .یکی از 
نمونه های تاثیرگذاری مثبت ش��رکت های خارجی در ارتقا 
توان ش��رکتهای ایرانی، حضور ش��رکت اس��تات اویل در 
پروژه های حفاری دریایی میدان گازی پارس جنوبی بود. در 
زم��ان حضور اس��تات اویل در ایران تکنول��وژی حفاری بر 
مبنای کاهش هزینه های حفاری و افزایش سرعت حفاری 
توسط این شرکت ارائه شد که پس از آغاز تحریمها و خروج 
اس��تات اوی��ل از ای��ران، این روش��ها توس��ط متخصصان 
پتروپارس که در کنار اس��تات اویل فعالیت می کردند ادامه 
یافت و همان مش��ارکت، موجبات رش��د و توسعه شرکتی 
ایرانی همچون پتروپارس به ویژه در حوزه حفاری را فراهم 
س��اخت. کالم پایانی اینکه؛ بی تردید صنعت نفت ایران در 
دوران جدی��دی از بازیگری خوی��ش در عرصه جهانی قرار 
گرفته است. این صنعت که ستون خیمه اقتصاد ایران را در 
دس��ت دارد، در 109 س��الگی اش می خواهد دوباره خود را 
بازآرایی و نوسازی نماید و این مهم میسر نخواهد بود مگر 
با همدلی، معاضدت و همیاری همه دلسوزان و تدبیرپردازان 
کش��ور. یادمان نرود که صنعت نفت به شدت تشنه سرمایه 
گذاری و فناوری اس��ت و هر گونه تعلل در جذب س��رمایه 
خارج��ی و فناوری ه��ای کارا و م��درن، ضرره��ای جبران 
ناپذیری را به پیکره صنعت نفت در قرن دوم حیات خویش 

وارد خواهد ساخت. 

به برندها نیاز داریم
سعید ساویز

ش��مارش معک��وس ب��رای امضای 
قرارداد همکاری به منظور توس��عه و بهره 
برداری بلندمدت میان ش��رکت ملی نفت 
ایران و ش��رکت فرانس��وی توت��ال برای 
توس��عه ف��از 11 پارس جنوبی آغاز ش��ده 

است.
ف��از 11 آخرین ف��از باق��ی مانده از 
می��دان گازی پ��ارس جنوب��ی در بخش 

ایرانی آن اس��ت. بد نیست اش��اره  کنیم شرکت فرانسوی توتال 
که به عنوان رهبر کنسرس��یوم در این ف��از حضور دارد در واقع 
صف ش��کن شرکت های توس��عه ای در پارس جنوبی بود و اگر 
از حق نگذریم برنامه حفاری همه ش��رکت های توس��عه دهنده 
که کار توس��عه فازه��ا را در پارس جنوبی انج��ام دادند یا همان 
برنام��ه حفاری توتال بود و یا تغییر یافته آن با توجه به ش��رایط 
فاز اس��ت، اما قرارداد طرح توسعه فاز 11 افزون بر داشتن برنامه 
بلندمدت تولید، در دس��ت توس��عه هم از نظر فنی ب��ا تغییراتی 
نسبت به گذشته همراه اس��ت؛ به دلیل افت فشار مخزن پارس 
جنوبی و کاهش آن به زیر نقطه ش��بنم لزوم نصب و راه اندازی 
کمپرسور احس��اس شده و در طراحی ها جانمایی می شود.درست 
از زمانی که نام شرکت های بزرگ بین المللی برای توسعه برخی 
از میدان های نفتی و گازی کش��ور مطرح شده است، اظهار نظر 
موافق��ان و مخالفان در رس��انه  ها به اوج رس��ید. منتقدانی که از 
نظر فنی با حضور این شرکت ها مخالفند بیشتر اشاره به کارنامه 
موفق ش��رکت های داخل��ی دارن��د و معتقدند حال که توس��عه 
دهنده ه��ای ایرانی کارنامه ای موفق از خ��ود بر جای گذارده اند 
چرا کار را به آنها ندهیم که البته این انتقاد در جای خود درست و 
قابل تامل است.اما پاسخ این پرسش در تفاوت دو دیدگاه نسبت 
به ماهیت توسعه میدان های نفتی نهفته است؛ طرفداران توسعه 
داخلی، توس��عه را تنها حفاری فرض ک��رده  اند. که با این پیش 
فرض حق با آنهاس��ت زیرا در حفاری به ویژه  در میدان هایی که 
از برنامه حفاری آنها در گذش��ته رونمایی شده است شرکت های 
داخلی حرف های زیادی برای گفتن دارند اما شرایط دنیای نفت 
و انرژی به ش��دت با گذشته فرق کرده اس��ت امروزه شرکت ها 
 پ��س از اکتش��اف موفق و حف��اری و توس��عه بهینه ب��ه دنبال 
بهره برداری علمی و ازدیاد برداشت به کمک دانش روزآمد هستند 
تا بتوانند ضریب بازیافت را هر چه بیشتر باال ببرند و هزینه تولید 
را پایین بیاورند.امروزه س��بد نفت سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( س��ایه سنگین رقیبی سر سخت به نام شیل اویل را 
بر سر خود احساس می کند و هر سنت هزینه کرد اهمیت بسیار 
باالیی در رقابت پیدا می کند. دوره حفاری های متعدد و ریسکی 
پایان یافته اس��ت و ما مجبوریم به سمت استفاده از فناوری های 
ازدیاد برداش��تی برویم. همچنین ما ناچاریم درهای صنعت نفت 
ایران را روی فناوری های روزآمد باز کنیم که هم اکنون در ایران 
تنها در دانش��گاههایمان به عنوان پروژه دانش��جویی بدان نگاه 
می شود، ما ناچاریم دس��ت همکاری به سمت شرکت هایی دراز 
 کنیم که این طرح ها را به صورت صنعتی اجرا کرده و از آن جواب 
گرفته اند؛ ش��رکت هایی که س��ود و زیان و حف��اری و تولید در 
باالترین سطح برای آنها بهینه شده است.ما به توسعه دهندگان 
بین الملل��ی نیاز داریم تا ب��ا ورود دانش روزآم��د و فناوری،جان 
دوب��اره ای به صنعت نفت ما ببخش��ند و ادبی��ات جدیدی را در 
این راس��تا برای ما رقم بزنند و البته ما نیز با اتخاد سیاست های 
صحیح نس��بت به انتقال این دان��ش و فناوری به داخل مبادرت 

ورزیم، ما به برندها نیاز داریم.

اجرای قراردادهای جدید نفتی نیازی به 
تصویب شورای عالی امنیت ملی ندارد

حشمت اهلل فالحت  پیشه
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 

ما قانونی نداریم ک��ه قراردادها به 
تصویب ش��ورای عالی امنیت ملی برسد، 
زیرا طب��ق توافق ها، اجازه کلی به دولت 
داده ش��ده است و می تواند آن ها را امضا 
کند. در باره لزوم امضای سند محرمانگی 
قراردادهای جدید نفتی از س��وی شورای 
عالی امنیت ملی بایس��تی گفت: قرارداد 
نفتی نمی تواند هیچ ارتباطی با ش��ورای 

عالی امنیت ملی داشته باشد، زیرا شورای عالی امنیت ملی در 
مقوالت کالن که به مس��ائل امنیتی داخلی و خارجی مربوط 
است ورود پیدا می کند. بعید است که قرارداد نفتی در این حد 
باش��د که نیازمند تایید ش��ورای عالی امنیت ملی باشد، چون 
این شورای نمی تواند نامه ای بدهد، مگر این که مصوبه داشته 
باش��د، مصوبه نی��ز باید زیر نظر رئیس جمهوری تایید ش��ود. 
بعید اس��ت که قرارداد نفتی در این حد مهم داش��ته باشیم که 
ش��ورای عالی امنیت ملی بخواهد ورود کن��د، مگر این که در 
مورد قراردادی مسائل حاکمیتی و امنیتی کالن مطرح مطرح 
باش��د. طبق قانون توافق نامه های بین المللی باید به تصویب 
مجلس برس��ند و ما قانونی نداریم ک��ه قراردادها به تصویب 
ش��ورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا طبق توافق ها اجازه کلی 
به دولت داده ش��ده و می تواند آن ها را امضا کنند. توافق های 
بین الملل��ی فقط نیاز به تایید مجلس دارند و قراردادهای نفتی 
از جمله طرح های توس��عه ای اس��ت که به وزارت نفت اجازه 
امضا داده ش��ده اس��ت و در صورت تایید مجلس میان این دو 
شان، شان دیگری نداریم که شورای عالی امنیت ملی قرارداد 

را تایید کند.

حمايت سازندگان داخلی از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال؛

توافق کامل با توتال فرانسه بر سر استفاده حداکثری از توان ساخت داخل 
دان�ش نف�ت: رئی�س هیئ�ت مدی�ره 
انجمن س�ازندگان تجهی�زات صنعت نفت 
از تواف�ق کام�ل میان س�ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت و توتال فرانس�ه بر سر استفاده 
حداکثری از توان ساخت داخل در اجرای فاز 

11 پارس جنوبی خبر داد.
رض��ا خیامیان، رئی��س هیئت مدیره 
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت، 
در تش��ریح جزیی��ات تواف��ق س��ازندگان 
تجهی��زات صنع��ت نفت ایران و ش��رکت 
توت��ال فرانس��ه بر س��ر اس��تفاده از توان 
س��اخت داخلی برای توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی، گفت: در طول چند هفته گذش��ته 
نشس��ت های مش��ترکی با حضور مدیران 
ش��رکت ملی نف��ت ایران، توتال فرانس��ه 

و اعض��ای انجم��ن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نف��ت با هدف اس��تفاده حداکثری 
از توان س��اخت داخل برگزار ش��ده است.

وی با اعالم این که هم اکنون س��ازندگان 
داخل��ی در جریان کامل نحوه اس��تفاده از 
توان ساخت داخل در اجرای فاز 11 پارس 
جنوبی هس��تند، افزود: ب��ه عبارت دیگر با 
توتال فرانس��ه بر سر اس��تفاده حداکثری 
از توان س��اخت داخل توافق حاصل ش��ده 
اس��ت.خیامیان با بیان این که در نشس��تی 
با حض��ور وزیر نفت بند ب��ه بند و کاال به 
کاالیی که می تواند از توان ساخت داخلی 
در ف��از 11 پارس جنوبی اس��تفاده ش��ود 
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت، تصریح 
کرد: عالوه بر اس��تفاده از ظرفیت ساخت 

برخ��ی از کااله��ا در داخ��ل صنعت نفت، 
مقرر ش��ده که با ش��رکت های فرانس��وی 
س��ازنده کاال و س��ازندگان داخلی صنعت 
نف��ت هم نشس��ت های مش��ترکی برگزار 
شود.رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان 
تجهی��زات صنعت نفت عنوان کرد: بر این 
اساس انتقال دانش و راه اندازی خط تولید 
مش��ترک برای برخی از کاالهایی که فعال 
امکان ساخت آن ها در داخل کشور فراهم 
نیست، در این نشست ها بررسی می شود تا 
با تولید مشترک کاال بین سازندگان ایرانی 
و فرانسوی عالوه بر بومی سازی دانش فنی 
حتی امکان صادرات به کشورهای همسایه 
فراهم شود.وی مهم ترین دستاورد امضای 
قرارداد توس��عه میادین نفت و گاز کش��ور 

ب��ا ش��رکت های معتبری همچ��ون توتال 
فرانسه را حذف دالالن و واسطه ها عنوان 
کرد و گفت: با شفاف بودن قراردادها عمال 
سازندگان داخلی در پروژه ها مشغول به کار 
می شوند و امکان عرض اندام برای دالالن 
و واس��طه ها فراهم نمی ش��ود.خیامیان با 
اش��اره ب��ه حمای��ت س��ازندگان داخلی از 
امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
ب��ا توتال فرانس��ه، افزود: در کنار توس��عه 
پارس جنوبی، امضای ای��ن قرارداد منجر 
به کاهش رک��ود، انتقال دانش، اس��تفاده 
حداکثری از توان س��اخت داخل و اشتغال 
آفرینی مولد می شود که قطعا این اقدام ها 
همسو با اجرای سیاست های کالن اقتصاد 

مقاومتی است.

عالوه بر استفاده از ظرفیت 
ساخت برخی از کاالها در 

داخل صنعت نفت، مقرر شده 
که با شرکت های فرانسوی 
سازنده کاال و سازندگان 
داخلی صنعت نفت هم 
نشست های مشترکی 

برگزار شود
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گاز۶
نگاهی به پروژه های اولویت دار صنعت گاز؛

8 ماموریت استراتژیک در سال 9۶

اخبار گاز
درخشش کارشناسان پاالیشگاه گاز 
خانگیران در کنفرانس بین المللي 

گاز برزیل
 رییس پژوهش و 
فناوری شرکت پاالیش 
شهید هاش�می نژاد  گاز 
از حض�ور و درخش�ش 
ای�ن  کارشناس����ان 
مجت���م�ع گ��ازی در 

پانزدهمین کنفرانس پژوهش�ي اتحادیه بین المللي گاز 
IGRC2017 با شعار » گاز طبیعي، رشد و توسعه آینده 

» در  شهر ریودوژانیرو برزیل خبرداد.
ب��ه گ��زارش دانش نف��ت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومی ش��رکت پاالیش گاز شهید هاش��می نژاد، علی 
اصغر محجوبی با اعالم این خبر افزود: این کنفرانس 
با حضور بیش از۳00 نفر از کارشناس��ان ارش��د حوزه 
گاز از 2۷ کش��ور دنیا شامل جمهوری اسالمی ایران، 
برزی��ل، آمریکا، فرانس��ه، ژاپن، ک��ره جنوبي، آلمان، 
روس��یه، پرتق��ال، کان��ادا، کلمبیا، هلن��د، دانمارک و 
لهستان برگزار شد.وی اظهارداشت: شرکت کنندگان 
به ارائه دستاوردهاي خود در حوزه صنعت گاز طبیعي 
در س��ه کارگروه مطالعات��ي » کاربري گاز طبیعي در 
بخ��ش صنعت« ،« کارب��ري گاز طبیع��ي در بخش 
خانگ��ي و تجاري« و » کاربري گاز طبیعي در بخش 
حم��ل و نق��ل« پرداختند.این مقام مس��ئول در ادامه 
به حضور کارشناس��ان پاالیش��گاه خانگیران در این 
کنفرانس بین المللی اش��اره کرد و بیان داشت: در این 
کنفران��س تعداد پنج نفر از کارشناس��ان این مجتمع 
گازی ش��امل آقایان عاصف پور وردی با عنوان مقاله 
مدیری��ت مصرف انرژی در واح��د بازیافت گوگرد به 
روش بازیابی حرارت از خروجی زباله سوزها ، مهدی 
عبداللهیان با عنوان مقاله روش��ی بهینه جهت بهبود 
کیفیت توان شبکه برق پاالیشگاه، مجید محمدی با 
عنوان مقاله صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار دی 
اکس��ید کربن با استفاده از نصب مبدل در جریان گاز 
احی��اء واحدهای نم زدایی تصفی��ه گاز، به ارائه مقاله 
پرداختند.محجوب��ی ادام��ه داد: همچنین آقایان علی 
قرائی با عنوان مقاله پاکسازی خاک آلوده به ترکیبات 
هیدروکربنی با اس��تفاده از فرآیندهای اکسیداس��یون 
پیشرفته و حسام الدین کماری عالئی با عنوان مقاله 
اس��تراتژی کش��ورهای صادرکننده گاز برای مصرف 
آت��ی جهانی گاز ب��ه ارائ��ه مقاله در ای��ن کنفرانس 
بین المللی پرداختند.وی تاکید کرد: حضور کارشناسان 
شرکت ملی گاز ایران در این کنفرانس نشانگر نقش 
تاثیرگ��ذار جمه��وری اس��المی ایران در عرصه های 
جهانی و آکادمیک حوزه گاز اس��ت.رییس پژوهش و 
فناوری ش��رکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد هدف 
از برگزاری این کنفرانس را اس��تفاده از تکنولوژیهاي 
نوین در جهت بهره برداری بهینه از گاز براي توسعه 
کشورها عنوان کرد.محجوبی خاطر نشان ساخت: در 
پای��ان کنفرانس و در رقابتي فش��رده براي میزباني و 
برگزاري کنفرانس آتيIGRC در س��ال 2020 از بین 
کش��ورهاي مدعي میزباني از جمله آلمان، اندونزي و 
عمان، در نهایت تیم جمهوری اسالمی ایران توانست 

میزباني دوره بعدي کنفرانس را از آن خود نماید.
طراحی سیستم کنترل کمپرسور 

واحد دانه بندی گوگرد
 پاالیشگاه خانگیران

ابزار  کارش�ناس   
دقی�ق ش�رکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد از 
طراحی سیس�تم کنترل 
ابزار  ه�وای  کمپرس�ور 

دقیق واحد دانه بندی گوگرد این مجتمع گازی خبرداد.
ب��ه گ��زارش دانش نف��ت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، ابراهیم 
گمنام با اعالم این خبر افزود: کمپرس��ورهای هوای 
ابزار دقیق واحد دانه بندی ساخت یکی از شرکت های 
اروپایی بوده است که به دلیل معیوب شدن کارتهای 
کنت��رل الکترونیک��ی آن ، کمپرس��ورها از مدار تولید 
خارج شده بودند.وی اظهارداشت: پس از بررسی، رفع 
مشکل این سیستم به یکی از شرکتهای دانش بنیان 
داخلی سپرده شد و به موازات آن واحد ابزاردقیق نیز، 
تصمیم به طراحی سیس��تم کنت��رل جدید برای یکی 
از کمپرس��ورها توسط کارشناس��ان ابزاردقیق گرفت.
گمنام با بیان اینکه طراحی این سیس��تم در راستای 
اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و با پش��تکار و 
ابتکار کارشناس��ان واح��د ابزاردقیق پاالیش��گاه گاز 
شهید هاش��می نژاد صورت گرفته اس��ت تاکید کرد: با 
توجه به دانش و تجربیات فنی مهندس��ین ابزار دقیق 
و کس��ب دانش فنی کنترل کمپرسور، سیستم کنترل 
جدی��د کمپرس��ور طراح��ی و نصب و پ��س از انجام 
تس��ت های کارگاهی و عملیاتی آم��اده بهره برداری 
ش��د.وی اضافه ک��رد: در ح��ال حاضر با اس��تناد به 
اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، 
بومی سازی کارت کنترل الکترونیکی کمپرسور هوای 
ابزار دقی��ق واحد دانه بندی با هدف توانمند س��ازی 
شرکت های داخلی از طریق شرکت های دانش بنیان 

در حال پیگیری می باشد.

دانش نفت: ش�روع پ�روژه ص�ادرات گاز 
به ع�راق، اح�داث خط لول�ه و ص�ادرات گاز به 
پاکس�تان، تکمیل گاز رسانی به استان سیستان 
و بلوچس�تان جزو مهم ترین بندهای پروژه های 
اولویت دار ش�رکت ملی گاز ای�ران بود که اخیرا 
توس�ط بی�ژن زنگن�ه وزیر نف�ت کش�ورمان به 
حمیدرض�ا عراق�ی، مدیرعامل ش�رکت ملی گاز 

ایران ابالغ شد.
ماموریت های عراقی به شرح ذیل است؛ 
1- پروژه »ش��روع پروژه صادرات گاز به 
عراق تا میزان 1۴ میلیون مترمکعب در روز در 

پایان سال 1۳9۶«.
2- پروژه» احداث خ��ط لوله و صادرات 
گاز ب��ه پاکس��تان )ادام��ه خ��ط لول��ه هفتم 

سراسری(.
۳- پ��روژه »بی��ع متقابل گاز رس��انی به 
900000مش��ترک جدید روستایی و شهرهای 

کوچک و مرزی«.
۴- پروژه» کاهش نیم واحد درصد هدر 

رفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده«.
5- پروژه »پیاده سازی طرح های ذخیره 
س��ازی زیرزمین��ی گاز طبیعی با هدف کاهش 
مصرف سوخت های مایع در فصول سرد سال 
در مح��دوده ش��بکه گاز و باالب��ردن پایداری 

شبکه با تاکید بر نقش بخش خصوصی«.
۶- پروژه»تکمیل گاز رس��انی به استان 
سیس��تان و بلوچس��تان و نق��اط صنعت��ی و 

نیروگاهی آن استان«.
۷- برنامه »گاز رسانی به صنایع مختلف 
در س��طح کشور )به نحوی که مصرف سوخت 
مایع برای کلیه صنایعی که دسترسی به شبکه 
گاز دارن��د، ۴0 درصد نس��بت به س��ال 1۳95 

کاهش یابد«.
8- برنامه»اص��الح بازاره��ای انرژی با 

هدف تقویت حضور بخش غیردولتی«.
اما ش��رکت ملی گاز ایران جهت تحقق 
برخی از بندهای مذک��ور، مخصوصا در زمینه 
ص��ادرات گاز، با توجه به اینک��ه طبق برنامه 
شش��م، ایران باید 200 میلیون متر مکعب گاز 
صادر کند، قدم هایی برداش��ته است که انتظار 
م��ی رود این قدم ها با تاکید وزیر نفت بلند تر و 

سریع تر برداشته شود.
در همین حال، قرارداد صادرات گاز ایران 
به عراق در س��ال 1۳90 امضا ش��د، قراردادی 
که با گذشت پنج سال از امضای آن، همچنان 
روی کاغذ مانده اس��ت، قرار اس��ت ایران طی 
دو قرارداد به شهرهای بغداد و بصره گاز صادر 
کند.تفاهم نامه ص��ادرات گاز ایران به کش��ور 
عراق در س��ال 1۳88 امضا شد که این تفاهم 
نامه دو سال بعد به قرارداد تبدیل شد. بر اساس 
این قرارداد ایران متعهد می شد که روزانه 20 تا 
25 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. 
حجم این قرارداد که به منظور تأمین س��وخت 
نیروگاه ه��ای »المنصوره« و »الص��در« بغداد 
اس��ت، با الحاقیه ای به 25 میلیون مترمکعب 

رس��ید با این تبصره که در روزهای گرم س��ال 
این مقدار تا ۳5 میلیون مترمکعب افزایش یابد.
آبان ماه س��ال 9۴ نیز دومین قرارداد صادرات 
گاز ایران به ش��هر بصره عراق میان حمیدرضا 
عراق��ی، معاون وزیر نفت ایران و خالد حس��ن 
صالح، معاون وزیر برق عراق امضا شد .با وجود 
اینکه ای��ران از مدت ها پی��ش آمادگی خود را 
برای صادرات گاز به عراق اعالم کرده اس��ت، 
این پ��روژه هنوز ب��ه مرحله اجرایی نرس��یده، 
تاخیری که مسئوالن ایرانی دلیل آن را مشکل 
LC در عراق عنوان می کنن��د. اواخر فروردین 
سال جاری زنگنه بر اینکه صادرات گاز از ایران 
به عراق قطعی است گفت: ممکن است فرایند 
صادرات گاز به عراق در هر زمانی آغاز ش��ود. 
در این زمینه یک مشکل مالی وجود دارد و آن 
گش��ایش LC توس��ط عراق است که به زودی 
حل می ش��ود.همچنین اواس��ط اردیبهشت ماه 
س��ال جاری بود که عراقی اع��الم کرد دو روز 
گذش��ته با عراق مذاکره کردی��م و بانک مورد 
نظر در عراق برای مبادله پول مش��خص ش��د 
و قرار ش��د کشور عراق LC باز کند تا صادرات 
گاز به عراق آغاز ش��ود. ایران باید 50 میلیون 
متر مکع��ب در روز گاز به ع��راق صادر کند.با 
وجود اینکه  مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران 
2۶ اردیبهش��ت از احتم��ال آغاز ص��ادرات گاز 
به عراق از هفته آین��ده خبر داد و گفت: امروز 
تیم ایرانی به کش��ور عراق اعزام شدند تا فردا 
مذاکرات را برای باز کردن ال سی در عراق آغاز 
کنند. در این مذاک��رات TBI عراق هم حضور 

دارد و چنانچ��ه مذاکرات فردا به نتیجه برس��د 
احتماالص��ادرات ب��ه زودی  آغاز خواهد ش��د، 
صادرات گاز به عراق هنوز تحقق نیافته  است.

از  یک��ی  پاکس��تان  دیگ��ر،  س��ویی  از 
مصرف کنن��دگان مه��م ان��رژی در منطقه به 
حس��اب می آی��د؛ واردکنن��ده ای که ب��ا وجود 
همسایگی با ایران به عنوان دومین تولیدکننده 
گاز در دنیا تا به حال از ایران گاز نخریده اگرچه 
سال هاس��ت طبق قراردادی که دارد موظف به 
ایجاد زیرساخت های الزم برای واردات گاز از 

ایران ش��ده اس��ت.قرارداد گازی میان ایران و 
پاکس��تان باقی مانده از طرحی است که زمانی 
قرار بود »خط لوله صلح« باش��د، قرادادی که 
توافق نامه اولیه آن با پاکس��تان در سال 1995 
به امضا رس��ید و س��پس در س��ال 1999 هند 
نیز به این توافق مش��ترک گازی پیوست. این 
ق��رارداد در 200۴ م��ورد بازبینی قرار گرفت و 
جزئیات آن روشن ش��د، اما پنج سال بعد هند 
با بهانه هایی در م��ورد امنیت و قیمت معاهده 
نس��بت به آن سرد ش��ده و از تعهد سه جانبه 
کناره گ��ری ک��رد.در س��پتامبر 2012 عملیات 
اجرایی معاهده آغاز ش��ده و روس��ای جمهور 
وقت دو کش��ور تواف��ق کردن��د در این زمینه 
همکاری داشته باشند، بر اساس این همکاری 
پیش بینی ش��ده بود که پاکستان نیز خط لوله 
خ��ود را طی 22 م��اه تا مرز ایران بکش��د. بر 
اس��اس این معاهده گازی قرار ش��د با شروع 
عملی��ات لوله گذاری تا س��ال 1۳9۳ صادرات 
گاز از طری��ق خط لوله به کراچی آغاز ش��ود. 
این قرارداد 25 ساله ایران را متعهد می کند که 
ص��ادرات گاز در روز از حج��م 1۴ میلیون متر 
مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به 21 و 
۳0 میلیون متر مکعب افزایش دهد.اما عملیات 
اجرایی خط لوله از س��وی پاکس��تانی ها مدام 
متوقف می ش��د و از سوی مس��ئوالن این کار 
در پاکس��تان اطالعات ضد و نقیضی در مورد 
میزان پیشرفت پروژه ارائه می شد، کارشکنی ها 
و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از س��وی 
پاکس��تان در حالی اتفاق می افت��اد، که ایران 
از س��ال 2011 کار خط لوله خ��ود را به اتمام 
رس��انده بود و به اس��الم آباد فرصت داده بود 
ت��ا پایان 201۴ آن ها نی��ز عملیات خط لوله را 
تکمی��ل کنند و یا در غیر این صورت روزانه تا 
تکمیل عملیات جریمه ای یک میلیون دالری 
را روزانه به ایران بپردازند.پاکستان اما همچنان 
در مورد تعهدات قرادادی خود سکوت کرده و 
با تکیه بر تحریم های ایران و نبود سرمایه گذار 
در پاکس��تان برای اج��رای عملیات، خرید گاز 
از ای��ران را به تعوی��ق می انداخت تا جایی که 
از س��وی وزیر نفت ایران بحث امکان فس��خ 
قرارداد مطرح ش��د. اما ای��ران مصمم بود که 
پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها، بازگش��ت 
خود را ب��ه بازارهای گازی بین الملل با فروش 
گاز به همس��ایگان کلید بزن��د و بنابراین مدیر 
عامل ش��رکت ملی گاز با تاکید براینکه ایران 
عملیات لوله گذاری خود را تا مرز پاکس��تان به 
اتمام رس��انده و آماده فروش گاز است، اعالم 
ک��رد تصمیمی برای جریمه پاکس��تان ندارد و 
البته در صورت ادعای خس��ارت نیز پاکس��تان 
احتماال توان پرداخت نخواهد داشت.قرار است 
گاز صادرات��ی به پاکس��تان از پ��ارس جنوبی 
تامین ش��ود، به این ترتیب که بخشی از گازی 
ک��ه از فازه��ای 1۷ و 18 ای��ن دو واحد تولید 
می شود، به پاکس��تان و هندوستان صادر شود 
و البت��ه خط لوله مورد نی��از آن نیز تا لب مرز 

ایران کش��یده شده است. با وجود اینکه اواسط 
زمس��تان 95 عراق��ی اعالم کرد آماده س��ازی 
صادرات گاز به پاکس��تان تا قبل از پایان سال 
انجام می ش��ود این امر تحق��ق نیافت و زنگنه 
در اواخ��ر فروردین گفت در زمینه صادرات گاز 
به پاکس��تان نیز کمی مش��کل وجود دارد. اما 
سیاست ما روشن اس��ت. در این راستا شرایط 
سیاس��ی باید آماده باشد. برای صادرات روابط 
دولت ها با یکدیگر باید حس��نه باشد.همچنین 
عراقی حدود یک ماه گذش��ته با اشاره به خط 
لوله ایرانش��هر � چابهار، گفت: چابهار یکی از 
اس��تراتژیک ترین مناطق ایران اس��ت که قرار 
است گازرسانی به آن صورت بگیرد و صادرات 
گاز به پاکستان نیز از همین طریق خواهد بود. 
 CNG، ممکن اس��ت این صادرات به صورت
MINI LNG یا FLNG باش��د. این خط کامال 
اقتصادی است و برنامه زمان بندی آن دو ساله 

تعیین شده است.
ح��ال نگاهی می اندازیم ب��ه تکمیل گاز 
رسانی به استان سیس��تان و بلوچستان؛ اواخر 
س��ال 8۴ بود که ش��رکت ملی گاز ایران طرح 
انتقال گاز به مناطق ش��رقی و جنوب ش��رقی 
کش��ور را تحت عنوان خط انتق��ال گاز هفتم 
سراسری در دستور کار قرار داد. این خط انتقال 
گاز اه��داف چندگانه ای را در خ��ود جای داده 
که می توان به گازرسانی به نیروگاه ها، صنایع 
پتروشیمی، واحدهای صنعتی و احداث خطوط 
فرعی و ش��بکه های ش��هری ب��رای مصارف 
خانگی، تجاری و صنعتی در اس��تان های واقع 
در طول مسیر به خصوص گازرسانی به استان 
سیس��تان و بلوچستان اش��اره کرد.فاز نخست 
ای��ن طرح ب��زرگ حدفاصل پ��ارس جنوبی تا 
ایرانش��هر به طول 90 ۷ کیلومت��ر و قطر 5۶ 
اینج با فشار عملیاتی 1۳05 پوند بر اینچ مربع 
در اس��تانهای بوش��هر ) ۴5 کیلومتر(، فارس ) 
۷5 کیلومتر(، هرمزگان )۴۳5 کیلومتر(، کرمان 
)150 کیلومتر(، سیس��تان و بلوچس��تان )202 
کیلومتر( امتداد دارد و در نهایت به شهرس��تان 
ایرانشهر منتهی می ش��ود.بر اساس اطالعات 
منتشره توسط ش��رکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران در مهرماه س��ال جاری عملیات اجرایی 
این فاز از سال 85 آغاز و در سال 89 با اعتبار 
1۷ ه��زار و ۳00 میلیارد ری��ال به بهره برداری 
رس��ید و امکان تامین گاز واحدهای مسکونی، 
صنعتی و نیروگاه های شهرس��تان ایرانشهر و 
مناطق مج��اور آن فراهم ش��د.پس از اجرای 
فاز نخس��ت، احداث فاز دوم خ��ط انتقال گاز 
هفتم سراسری در دستور کار شرکت مهندسی 
و توس��عه گاز ایران قرار گرفت و این ش��رکت 

در راس��تای پوش��ش حداکثری گازرس��انی به 
ش��هرها و روستاهای باقیمانده استان سیستان 
و بلوچس��تان و تامی��ن کام��ل گاز م��ورد نیاز 
نیروگاه ها و صنایع این اس��تان، با اس��تفاده از 
فرصتهای س��رمایه گذاری تعریف شده در بند 
»ق« تبصره دو قانون بودجه س��ال 9۳، اقدام 
به برگزاری مناقصه برای انتخاب سرمایه گذار 
ک��رد. در همین حال، با بهره ب��رداری از پروژه 
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، ۳00 
هزار مش��ترک در ش��هرهای کنارک، چابهار، 
خ��اش، ایرانش��هر، زاه��دان و زاب��ل از نعمت 
گاز برخوردار میش��وند و ع��الوه بر تحقق این 
موض��وع، صنایع و نیروگاههای اس��تان را نیز 
تحت پوش��ش قرار می دهد.قرارداد گازرسانی 
به اس��تان سیستان و بلوچس��تان بین شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت کیسون 
ب��ا حضور وزیر نفت امضا ش��د. ای��ن پروژه با 
هدف گازرس��انی به شهرهای زاهدان، چابهار، 
خ��اش و زاب��ل طی دو س��ال اجرا می ش��ود.

ب��ر پایه این گ��زارش عالوه بر گازرس��انی به 
مناطق مس��کونی، پنج نیروگاه استان نیز طی 
این پروژه گازرس��انی می شود.بر همین اساس 
پروژه گازرسانی به ش��هرهای استان سیستان 
و بلوچس��تان زاهدان شامل 2۶0 کیلومتر خط 
لوله ۳۶ اینچ منشعب از کیلومتر 8۳9 خط لوله 
هفتم سراس��ری می ش��ود.این پروژه با هدف 
گازرسانی به ش��هرهای زاهدان، زابل، خاش، 
چابهار و همچنی��ن نیروگاه های اس��تان اجرا 
و ب��رای این منظور در مجم��وع 950 کیلومتر 
خط لوله و ش��بکه تغذیه و توزیع در شهرهای 
یادشده اجرا می شود. این پروژه به روش )بوت( 
و س��رمایه گذاری توسط بخش خصوصی طی 
دو سال اجرا می شود.با وجود چنین پروژه هایی  
و گازدار ش��دن زاهدان در دهه نخست اسفند 
95، برخی از رسانه ها ادعا کردند گاز به زاهدان 
رس��ید نه به زاهدانی ها که عراقی در پاسخ به 
این انتقاد گفت این صحبت ها زمانی که کاری 
برای کش��ور می ش��ود منصفانه نیست. وظیفه 
دولت به عن��وان نماینده ملتی که رای داده اند 
خدمات رس��انی ب��ه مردم اس��ت. هنگامی که 
کاری برای ملت انجام می شود باید به یکدیگر 
تبریک بگوییم. برخی نظرش��ان کوتاه اس��ت. 
گازرسانی به زاهدان بی نظیر بود. بعید می دانم 
افراد آگاهانه چنین اظهارنظرهایی کنند. روزانه 
۷0 تا 100 علمک در زاهدان نصب می ش��ود. 
گاز به نیروگاه برده شده و نیروگاه اعالم کرده 
بس��تر الزم ت��ا آخر خرداد فراهم می ش��ود. به 
طور کلی 1۳50 کیلومتر کل خطوط اس��ت که 

تاکنون 1۴0 کیلومتر اجرا شده است.

وزير نفت در خانه ملت:

صادرات گاز مجانی به ترکيه صحت ندارد
دان�ش نفت: وزی�ر نفت گفت: ص�ادرات مجان�ی گاز به 
ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر 
می ش�ود، برای آن صورتحساب صادر می شود و رقم مشخصی 

برای تسویه حساب است.
مهندس بی��ژن زنگنه که روز دوش��نبه )22 خردادماه( 
برای پاس��خ ب��ه ابهامات مرب��وط به ص��ادرات گاز ایران به 
کمیس��یون انرژی مجلس رفته ب��ود، در این باره اظهار کرد: 
این قرارداد فراز و نش��یب هایی برای تعدیل قیمت داش��ته و 
ترکیه، 2 بار مس��ئله صادرات گاز به این کش��ور و قیمت آن 
را در داوری بین الملل��ی مطرح کرده اس��ت.وی با بیان این 
که ایران توانس��ته با اس��تفاده از ظرفیت ه��ا و پیگیری های 
ش��رکت ملی گاز ایران درخواس��ت و ادعاه��ای ترکیه را در 
داوری تعدیل کند، افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 
ه��م اکنون جریان دارد و ایران  و ش��رکت ملی گاز در هیچ 
موردی جریمه و یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده 
است.وزیر نفت ادامه داد: ایران در 2 مرحله، نخست در سال 
91 و دوب��اره در س��ال 95 به کاهش قیمت مکلف ش��د که 
این کاهش 12.5 درصد در س��ال 91 و 1۳.۳ درصد در سال 
95 ب��وده اس��ت.زنگنه با بیان این که کاه��ش قیمت گاز از 
چند س��ال پیش مقرر شده بود که اعمال ش��ود، یادآور شد: 

بخش��ی از این پول که در این س��ال ها م��ازاد دریافتی بوده 
باید به ترکیه بازگردانده ش��ود.وی اف��زود: ایران در طی این 
دوره 1۴.2 میلی��ارد دالر از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت 
کرده است، که با کاهش 1۳.۳ درصدی که داوری بین المللی 
تصویب ک��رده باید 1۳.۳ درص��دی از 1۴.2 میلیارد دالر به 
ترکیه به عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت ش��ود.وزیر 
نفت ب��ا بیان این که این موض��وع در قراردادهای بین المللی 
متعارف بوده و نوعی تس��ویه حساب محسوب می شود، ادامه 
داد: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و 
گازی که به این کشور صادر می شود، برای آن صورتحساب 
صادر می شود و رقم مشخصی برای تسویه حساب است.وزیر 
نف��ت تصریح کرد: ایران به ج��ای پرداخت نقدی بابت مازاد 

دریافتی، به قیمت روز،  گاز به ترکیه صادر می کند.
ادعای گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد

در همین حال، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اس��المی گفت: با وجود دستگاه های نظارتی متعدد در کشور، 
ادع��ای صادرات گاز مجانی به ترکیه که از س��وی برخی ها 
عن��وان ش��ده، ب��ی انصافی اس��ت و صحت ندارد. حس��ین 
امی��ری خامکانی، عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: دس��تگاه های متعدد نظارتی در کشور وجود 

دارد ک��ه اجازه این کار را نمی ده��د و در کنار آن در وزارت 
نفت هیچ فردی بر اس��اس مس��ئولیت دینی و ش��رعی خود 
چنی��ن کاری را دنب��ال نخواهد کرد.وی افزود: در س��ال ۷۴ 
قراردادی بلندمدت با ترکیه برای صادرات گاز با این کش��ور 
امضا ش��ده بود که ترکیه ای ها با بی��ان این که قیمت گاز در 
این قرار داد بیش��تر از نرخ جهانی است طبق مفاد قرارداد به 

داوری رجوع کردند و در داوری انجام گرفته ش��ده قرار ش��د 
که از قبل، میزان گاز فروخته شده مبلغی به ترکیه پس داده 
ش��ود.امیری خامکانی تصریح کرد: ترکیه دوباره در سال 90 
و 91 ای��ن اعتراض را نس��بت به این که قیم��ت گاز ایران از 
قیمت های جهانی باالتر است به دنبال گرفتن خسارت بودند 
که با دفاع دولت از وضع کیفی گاز این ادعا رد و مقرر ش��د 
ک��ه بابت فروش به قیمت باالتر از نرخ جهانی نیز مبلغی به 
ترکیه پس داده ش��ود.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اس��المی عنوان کرد: به هیچ وج��ه دادن پولی در میان نبوده 
و فقط مقرر ش��ده اس��ت که به صورت تهاتر و قسط بندی 
به جای مبلغ مورد ادعای ترکیه که به داوری هم رس��یده نیز 
گاز داده ش��ود و چیزی به عن��وان گاز مجانی در میان نبوده 
است.اس��داهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
نیز در این باره از حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
کمیسیون انرژی برای ارائه توضیحاتی درباره وضع صادرات 
گاز به ترکیه و شفاف سازی مسائل پیش آمده در روز دوشنبه 
)22 خردادماه( خبر داد و گفت: مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ایران گزارش��ی از اظهارات مقام های ایران و ترکیه و فرآیند 
رس��یدگی حقوقی به این پرونده در دیوان بین المللی داوری 

ارائه داد.

 

شرکت ملی گاز ایران جهت 

تحقق برخی از بندهای مذکور، 

مخصوصا در زمینه صادرات گاز، 

با توجه به اینکه طبق برنامه ششم، 

ایران باید ۲۰۰ میلیون متر مکعب 

گاز صادر کند، قدم هایی برداشته 

است که انتظار می رود این 

قدم ها با تاکید وزیر نفت بلند تر و 

سریع تر برداشته شود

صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه 

صحت ندارد و گازی که به این کشور 

صادر می شود، برای آن صورتحساب 

صادر می شود و رقم مشخصی برای تسویه 

حساب است. ایران به جای پرداخت نقدی 

بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز،  گاز به 

ترکیه صادر می کند
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اخبار پتروشیمی7 پتروشیمی

پتروشیمی؛ محور اشتغالزایی؟!

جایگاه پتروشیمی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

محصوالت پتروشیمی ایران پشت دروازه های 
سن پترزبورگ

مجتمع های پتروش�یمی ایران صادرات محص�والت مختلف پلیمری و 
شیمیایی به بازار بزرگ روسیه را آغاز کردند.

روس��یه به عنوان ی��ک بازار ب��زرگ می تواند میزب��ان محصوالت 
پتروش��یمی ایران باشد و از این رو به تازگی پس از رایزنی و بازاریابی های 
گس��ترده، صادرات به این کش��ور به صورت جدی و با رویکردی نوین از 
س��وی مجتمع های پتروشیمی کش��ورمان در حال انجام است.تحلیلگران 
اعتقاد دارند که ش��ناخت روش های مناس��ب حمل و نقل کاالهای ایرانی 
به روسیه، بررسی فرصت های روز و آتی تجارت با روسیه، معرفی وسعت 
و حجم مبادالت بازار مش��ترک ایران و روس��یه، پیش نیازهای بنگاه های 
ایرانی جهت تجارت، آش��نایی با اس��تانداردهای کاالیی و خدمات بازار و 
معرفی کاالهای ایرانی دارای مزیت برای تجارت با روس��یه باید از سوی 
مجتمع های پتروش��یمی مورد توجه قرار گیرد.با توجه به موارد ذکر ش��ده، 
استراتژی صحیح برای افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی نه تنها مانع 
خام فروشی مواد اولیه هیدروکربوری )مانند نفت خام و گاز طبیعی( می شود 
بلکه باعث افزایش رش��د اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نیز می شود که 
یکی از مهم ترین دغدغه های فعلی سیاست گذاران اقتصادی است و بدون 
تردی��د تنوع در مقاصد صادراتی می تواند اثر بخش باش��د.در همین حال، 
علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
اش��اره به افزایش تقاضا برای خرید محصوالت پتروش��یمی ایران توسط 
کش��ورهای مختلف جهان گفت: افزون بر مشتریان سنتی چندین کشور 
خواستار امضای قراردادهای خرید محصوالت مختلف پتروشیمی از ایران 
شده اند.وی تصریح کرد: برخی مجتمع های پتروشیمی بازارشان را از برخی 
مشتریان سنتی به روسیه تغییر داده اند و این رویکرد جدید روندی خوب در 
مسیر افزایش صادرات است.در این میان رئیس مشترک اتاق ایران و روسیه 
نیز با تاکید بر اهمیت راهبردی روابط دو کشور اظهار کرد: این کشور نیاز 
فراوانی به واردات محصوالت پتروشیمی دارد و باید همکاری مناسبی میان 
تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی کشورمان برای گسترش صادرات به 
روسیه برنامه ریزی شود.اسداهلل عسگر اوالدی به پایین بودن رونق تولید 
محصوالت پتروشیمی در روسیه اشاره کرد و گفت: شرایط بازار روسیه برای 
صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به این کشور بسیار مساعد است و باید 
در جهت شناسایی توانمندی های ایران در روسیه تالش بیشتری شود.وی 
اظهار کرد: صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی ما باید در نمایشگاه های 
روسیه شرکت کنند و با خریداران محصوالت پتروشیمی روسی وارد مذاکره 
ش��وند. در سال های گذش��ته حضور خوب صادرکنندگان ما در نمایشگاه 
پتروش��یمی در روسیه منجر به قراردادهای خوبی شد که امیدواریم امسال 

هم شاهد قراردادهای خوبی برای صنعت پتروشیمی باشیم.
صادرات ۳00 میلیون دالری ایران به روسیه در سال 201۶

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع روس��یه در ایران چندی پیش گفت: 
ب��ه لطف لغو موانع تجاری، در س��ال 201۶ حجم مب��ادالت تجاری بین 
ایران و روس��یه نس��بت به س��ال قبل به میزان ۷0 درصد افزایش یافت.
وی افزود: حجم مبادالت تجاری در س��ال گذش��ته 2.2 میلیارد دالر بود 
ک��ه بخش عمده آن مربوط به صادرات ماش��ین آالت، تجهیزات، بخش 
حمل و نقل، مواد غذایی و فلزات روسی به ایران بود اما صادرات ایران به 
روس��یه تنها ۳00 میلیون دالر از این رقم را به خود اختصاص داده اس��ت.

ماکسیموف افزود: ما فکر می کنیم افزایش مبادالت تجاری به بهبود روابط 
دوجانبه بین کش��ورهای ما و افزایش عالقمن��دی تجار ایرانی و روس به 
فعالیت های بازرگانی مش��ترک بستگی دارد. به عالوه، دو دولت از طریق 
گشایش بانک های ویژه، سرمایه گذاری های مشترک، مناطق آزاد تجاری 
و اقتصادی، برقراری مجدد ارتباطات حمل و نقل و ابتکارات جدید از جمله 
ایجاد کوریدورهای سبز و تسهیل رژیم اعطای روادید در حال ایجاد شرایط 

تجاری الزم هستند.
مذاکره ایران و ژاپن برای انتقال فناوری جدید 

تولید اتیلن گالیکول
مدیر تولید هلدینگ نفت و گاز پارسیان از مذاکره با یک شرکت ژاپنی 

برای اخذ فناوری جدید تولید اتیلن گالیکول خبر داد.
محمد ابراهیم یوس��ف زادگان اظهار کرد: محصول اتیلن گالیکول 
بر پایه اتیلن تولید می شود اما به دلیل این که اتیلن محصولی گران قیمت 
اس��ت به دنبال به دس��ت آوردن ارزش افزوده باالت��ری از این محصول 
هس��تیم.وی درباره دلیل اجرای این طرح جدید گفت: براس��اس فناوری 
جدید، اتیلن گالیکول از گاز طبیعی تولید خواهد ش��د که در واقع هزینه 
تمام ش��ده آن نیز پایین تر است.مدیر تولید هلدینگ نفت و گاز پارسیان  
اف��زود: در حال مذاکره با یک ش��رکت معتبر ژاپنی برای دریافت فناوری 
جدی��د برای تولید اتیلن گالیکول در ایران هستیم.یوس��ف زادگان اظهار 
امیدواری کرد: با توجه به روند مطلوب مذاکرات انجام ش��ده امیدواریم تا 
پایان امس��ال رایزنی برای انتقال فن��اوری جدید تولید اتیلن گالیکول به 

نتیجه مطلوبی برسد.
فاز دوم خط لوله اتیلن غرب امسال

 تکمیل می شود
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه فاز دوم خط 
اتیلن غرب قرار اس�ت تا پایان امس�ال به بهره برداری برسد، گفت: امسال 
خط اتیلن غرب تکمیل و پس از آن برای اتصال به ش�اخه خط لوله دنا و در 

نهایت به پتروشیمی گچساران برنامه ریزی خواهیم کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
امس��ال نیز همانند س��ال 95 با بهره برداری از طرح ه��ای مهم و افزایش 
ظرفیت تولید، س��ال خوبی برای صنعت پتروشیمی کش��ور خواهد بود.وی 
با توضیح درباره فاز دوم خط اتیلن غرب که قرار اس��ت تا پایان امسال به 
بهره برداری برسد، گفت:خط اتیلن غرب تکمیل و پس از آن برای اتصال 
به ش��اخه خط لوله دنا و در نهایت به پتروشیمی گچس��اران برنامه ریزی 
خواهیم کرد.مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی همچنین، گفت: 
پتروش��یمی تبریز نیز گامهایی را برای اتصال به خط اتیلن غرب برداش��ته 
است.خط لوله اتیلن غرب با بهره گیری از تازه ترین فناوری های روز جهان 
ساخته شده و از نظر نکات فنی و ایمنی، باالترین استانداردهای بین المللی 
را دارد. در هر 25 کیلومتر از خط، یک ایستگاه ایمنی تعبیه شده است که 
شیرهای اطمینان در آن ها وجود دارد و در هر 200 کیلومتر نیز یک ایستگاه 
توپک رانی هوشمند وجود دارد که به طور منظم و طبق برنامه ریزی خط 

لوله را کنترل می کند. 

عبدالرسول دشتی
دانش نفت: صنایع پتروشیمی ایران از 
چنان جایگاه ارزشمندی برخوردار شد  که در 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
به یک�ی از موضوعات مهم م�ورد بحث و در 
عین حال پر مناقش�ه داوطلبان تبدیل ش�ده 

بود.
پتروشیمی نماد توسعه صنعتی ایران پس 
از انقالب اسالمی اس��ت. ای��ن صنعت ارزش 
آفرین در دوره ای به بهانه خصوصی س��ازی 
مورد ش��دیدترین بی مهری ها ق��رار گرفت و 
عمال دچار فروپاش��ی ش��د. امروز اما به بهانه 
تش��کیل هلدینگ ه��ای تخصص��ی فعال در 
ای��ن حوزه جان دوب��اره ای یافته و در منطقه 
خاورمیان��ه و جه��ان اعتبار دوباره کش��ورمان 
را بازپ��س گرفته اس��ت.از اندوخت��ه مطالعات 
س��ال ها قبل این نکته در گوش��ه ذهن وجود 
داش��ت که به ازاء هر یک شغل مستقیمی که 
در پتروش��یمی ایجاد می ش��ود بی��ن 1۳ تا 1۴ 
ش��غل در صنایع وابس��ته و تکمیلی آن ایجاد 
می شود. این نکته می توانست کلید رفع بخشی 
از بحث هائی باش��د که پیرامون میزان اشتغال 
زائی آن صورت گرفته بود. اما شرایط به گونه 
ای ب��ود که اع��الم عمومی آن چن��دان وضع 
انتقاده��ای کاندیداها از یکدیگ��ر در ارتباط با 
این مبحث را عوض نمی کرد. ایجاد اش��تغال 
در حالی یک��ی از محورهای اصل��ی تبلیغات 
کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
بود که این بار در میان بسیاری از صنایع مادر 
کشور، قرعه حل مشکل بیکاری به نام صنعت 
پتروش��یمی افتاد. آنچه در ای��ن گزارش جمع 
آوری و تدوین شده، نکات اساسی مطرح شده 
توسط دواطلبان ریاس��ت جمهوری و صاحب 
نظ��ران پتروشیمی می باش��د. امید ک��ه مورد 

استفاده قرار گیرد.
پتروشیمی محور اشتغال زائی، آری یا نه؟

 هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری 
در م��ورد این صنع��ت اظهارنظ��ری متفاوت 
داش��تند. به طوریکه محمدباقر قالیباف وعده 
داد ب��ه کمک ای��ن صنعت مش��کل بیکاری 
پن��ج میلیون بی��کار را حل می کند. اس��حاق 
جهانگی��ری نی��ز از برنامه ای ب��رای افزایش 
تولیدات پتروش��یمی تا 1۳0 میلی��ون تن خبر 

داد.)1(
برهمین اساس، حجت االسالم ابراهیم 
رییس��ی، یکی از نامزده��ای دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری معتقد بود تولید پتروشیمی ها 
را بای��د به  10 تا 12 میلیون تن رس��اند. این 
درحالی اس��ت ک��ه هم اکنون مجم��وع تولید 

پتروشیمی ها به ۶۴ میلیون تن رسیده است!
از س��ویی دیگر، »ایجاد 200 هزار شغل 
مس��تقیم و ۴00 هزار ش��غل غیرمس��تقیم به 
ازای تولی��د هر یک میلی��ون تن محصوالت 
پتروش��یمیایی« در حالی از س��وی محمدباقر 
قالیباف یک��ی از کاندیداه��ای انتخابات دوره 
دوازدهم ریاس��ت جمهوری به عنوان راهکاری 
برای ایجاد اش��تغال در کش��ور مطرح شد که 
جدای از درس��تی یا نادرس��تی اع��داد و ارقام 
اعالم ش��ده؛ کارشناس��ان و فع��االن صنعت 
پتروش��یمی عقیده دارند اصوال هدف نخس��ت 
ایجاد صنایع پتروش��یمی چه در ایران و چه در 

دنیا ایجاد اشتغال نیست.
آمار قالیباف از کجا آمد؟

 اظهارات این نامزد ریاس��ت جمهوری 
با اس��تناد ب��ه نامه ای به امض��ای رئیس دفتر 
توس��عه صنای��ع پایین دس��تی ش��رکت ملی 
پتروشیمی خطاب به معاون جهانگیری صورت 
گرفته بود که در آن دفتر صنایع پایین دس��تی 
میزان اشتغال بخش پایین دستی پلیمر به ازای 
هر یک میلیون تن محصول را 200 هزار شغل 
برآورد کرده ب��ود.) نامه ای که البته تاریخ آن 

مربوط به سال 1۳8۶ بود(
درنهایت اظهارات محمد باقر قالیباف از 
سوی رئیس دفتر توس��عه صنایع پایین دستی 
شرکت ملی پتروش��یمی تکذیب و توضیحاتی 
در خصوص متن مطرح ش��ده در نامه مذکور 
بود:  آم��ده  مذک��ور  منتشرش��د.درتوضیحات 
همانگون��ه ک��ه در متن نامه ای��ن جانب آمده 
ظرفی��ت ایجاد اش��تغال من��درج در این نامه 
مرب��وط به مص��رف صنعت پلیمر اس��ت و نه 

ایجاد ظرفیت در صنعت پتروشیمی و کل پلیمر 
تولید ش��ده در کش��ور بالغ بر ۶ میلیون تن از 
51 میلیون تن تولید صنعت پتروشیمی در سال 
95 را تش��کیل می ده��د و مابقی اجزاء س��بد 
تولیدات صنعت، س��طح اش��تغال بسیار پایین 
تری دارند.با فرض ش��اخص مورد اش��اره در 
نام��ه مذکور که برای س��ه بخش صنایع مادر 
صنای��ع میانی و ش��یمیایی و پلیمری بصورت 
جداگان��ه پتروش��یمی )از واحد م��ادر تا صنایع 
کوچک( اش��تغالزایی برای هر یک میلیون تن 
ظرفی��ت جدید در کل زنجیره صنعت اس��ت.
الزم به اضافه اس��ت که با توجه به اس��تفاده 
نهادهای مختلف و اهمیت یافتن ش��اخص ها 
بع��دا و به کمک کارشناس��ان محت��رم مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس این ش��اخص ها به روز 
رس��انی و تدقیق ش��د که خصوصاً با توجه به 
افزایش س��طح فن��اوری و به��ره وری صنعت 
نس��بت به ظرفیت کاهش معناداری را نشان 
داد.براساس ش��اخص های به روز رسانی شده 
ظرفیت میانگین اشتغالزایی کل زنجیره صنعت 
پتروشیمی امروزه حداکثر در حدود 1۶000 نفر 
اش��تغال به ازای هر ی��ک میلیون تن ظرفیت 
جدید اس��ت.در حال حاضر از کل محصول به 
فروش رس��یده صنعت پتروشیمی ۳0 درصد و 

از محصوالت پلیمری 50 درصد آن در داخل 
کشور به مصرف می رسد  که با سرمایه گذاری 
جدید در خطوط تولید، ارتقاء س��طح فناوری و 
توس��عه بازار این صنایع امکان افزایش جذب 
ای��ن محص��والت در داخل و افزایش س��هم 
اشتغال در صنایع پایین دستی پتروشیمی فراهم 

می گردد.
تعداد شغل هایی که قرار است 

پتروشیمی ایجاد کند؟
صنای��ع  اص��وال  دیگ��ر،  ازس��ویی 
پتروشیمی به عنوان صنایعی سرمایه بر شناخته 
می ش��وند که نس��بت به میزان سرمایه گذاری 
انجام شده اش��تغال زایی چشمگیری به همراه 
ندارند، ضمن اینکه پیوندهای پسین و پیشین 
این صنعت با اقتصاد ملی کشور ما کم است. 

ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی بین 
۳0 ت��ا ۴0 میلیارد تومان س��رمایه  نیاز دارد، از 
نگاهی دیگر با س��رمایه ای ح��دود ۳ میلیارد 
دالر )12 ه��زار میلیارد تومان( حداکثر ۳ هزار 
شغل در یک مجتمع پتروشیمی ایجاد می شود؛ 
مانند آنچه در پتروشیمی جم شاهد بودیم. با در 
نظر گرفتن میزان س��رمایه مورد تاکید  برای 
ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی، می توان 
نتیجه گرفت نیاز نخست ایجاد اشتغال در این 
صنعت، جذب س��رمایه است؛ آن هم نه برای 
ایجاد 200 هزار شغل مستقیم به ازای هر یک 
میلی��ون تن تولید بلکه برای ایجاد س��ه هزار 
ش��غل در واحدی با ظرفیت تولید ۳ میلیون و 

۷9 هزار تن.)2(
از دیگ��ر س��و ب��رای ایج��اد و توس��عه 
صنعت پتروش��یمی در کش��ور ب��ه تکنولوژی 
و س��رمایه خارجی نیاز اس��ت، حتی در تامین 
برخ��ی مواد اولی��ه مانند کاتالیس��ت ها برخی 
وابس��تگی هایی وجود دارد که ایجاد شغل در 
صنعت پتروشیمی با تکیه به توان داخل را زیر 

سوال می برد. 
خوراک ه��ای  مح��دود  »ظرفی��ت 
پتروشیمی« و »اشباع بودن بازارهای جهانی« 
از ن��گاه معاون اقتص��ادی وزی��ر کار از دیگر 
چالش هایی اس��ت ک��ه با توجه ب��ه آن ایجاد 
اشتغال گس��ترده در صنعت پتروشیمی با اما و 
اگرهایی همراه می ش��ود. بنابراین اگر قرار بود 
ایجاد اش��تغال در صنعت پتروش��یمی آن طور 
باش��د که در برنامه های انتخاباتی اعالم شد، 
در ح��ال حاضر با توجه به ظرفیت تولید حدود 
۶0 میلیون تنی در صنعت پتروشیمی کش��ور، 
باید 2۴ میلیون نفر در این صنعت مش��غول به 
کار بودن��د در حالی که ب��ا ظرفیت فعلی تولید 

پتروش��یمی در کش��ور، حداکثر  محص��والت 
100 ه��زار نفر در این صنعت مش��غول به کار 
هس��تند. این تعداد اف��راد در حالی در صنعت 
پتروشیمی مش��غول ب��ه کار می باش��ند که در 
زنجی��ره تکمیلی این صنعت نی��ز به ازای هر 
یک میلیون تن تولید در صنعت پتروش��یمی، 
نمی توان بیش از ۴0 یا 50 هزار ش��غل ایجاد 

کرد.
واکنش متخصصان و مسووالن به آمار 

قالیباف
ازس��ویی دیگر واکنش زنگنه وزیرنفت 
نس��بت به این اظهارات قابل تامل اس��ت. به 
اذعان وی، از ابتداي دولت تا کنون 9 میلیون 
تن محصول پتروشیمي اضافه کرده ایم که اگر 
ضربدر ۶00 هزار فرصت ش��غلي مورد ادعاي 
آقایان ش��ود؛ مي ش��ود 5 میلیون و ۴00 هزار 
اش��تغال! در حال��ي که چنین چی��زي ممکن 
نیست. با هر میلیون تن محصول پتروشیمي، 
فقط 1100 ش��غل مس��تقیم و در مجموع 20 
هزار ش��غل مستقیم و غیر مس��تقیم مي توان 
ایج��اد کرد. رقم ۶00 هزار ش��غلي که آقایان 
مدعي هستند، فوق نجومي است و از نجومي 

هم گذشته است!
بیژن زنگن��ه با ارائه توضیحات بیش��تر 

گفته اس��ت: اگر به این ۶00 ه��زار نفر که از 
مهندس��ان و متخصصان خواهند بود؛ حقوق 
بخ��ور و نمیری در حدود ی��ک و نیم میلیون 
تومان بدهند، دریافتی های س��االنه آنها سه و 
ش��ش دهم میلیارد دالر خواهد بود. به عبارت 
دیگر شش��صد هزار نف��ر ضرب��در 500 دالر 
ضربدر 12 ماه می ش��ود سه میلیارد و ششصد 
میلیون دالر حقوقي ک��ه باید به آنها پرداخت 
کرد. چه طور می ش��ود از یک تولیدی که یک 
و سه دهم میلیارد دالر ارزشش است، ما سه و 

شش دهم میلیارد حقوق دهیم؟!)۳(
ع��ادل نژاد س��لیم، مدیرعامل ش��رکت 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس نیز تاکید دارد: 
از نظر کارشناس��ی و تجربه ۴0 س��ال فعالیت 
بنده در صنعت پتروشیمی، به ازای یک میلیون 
تن محصول حدود ۴00 نفر اش��تغال مستقیم 
و به ط��ور خوش بینانه 800 نفر نیز اش��تغال 
غیرمس��قیم ایجاد می ش��ود ک��ه در مجموع 
اشتغالزایی 1200 نفر را به همراه دارد.به اذعان 
او، شرکت هلدینگ خلیج فارس با 2۴ میلیون 
تن ظرفیت تولید، هم اکنون 2۷ هزار نفر نیرو 
دارد که حدود 20 تا ۳0 درصد هم باالتر از حد 

معمول است.)۴(
ازس��ویی دیگر ب��ه گفته کارشناس��ان، 
یک مگا پروژه پتروشمی برای تولید متانول با 
ظرفیت س��االنه یک میلیون ۶00 هزارتن، در 
زمان احداث حداکثر 1000 نفر و در زمان بهره 
برداری و در پلنت کارخانه حدود 200 تا 250 
نفر را می تواند به کار مشغول کند.بنابراین اگر 
با احداث یک واحد یک میلیون تنی 200 هزار 
ش��غل ایجاد می ش��د با ظرفیتی ک��ه در تولید 

پتروشیمی کش��ور داری��م و مجتمع های��ی که 
اکنون در حال احداث هستند هیچ بیکاری در 

کشور وجود نداشت.)5(
همچنی��ن به اذع��ان حج��ت میرزایی 
مع��اون امور اقتص��ادی و برنام��ه ریزی وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، کل ش��اغلین 
ام��روز ایران 2۳ میلی��ون نفرند در حالی که با 
تصورات قالیب��اف باید 2۴ میلیون نفر فقط در 
صنعت پتروشیمی مش��غول به کار می ش��دند.

 به گفته حس��ن پیوندی، مدیرعامل ش��رکت 
س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 
نی��ز در حال حاضر در صنعت پتروش��یمی ۶0 
میلیون تن ظرفیت تولید داریم که تعداد افراد 
مش��غول به کار به 50 هزار نفر هم نمی رسد.

برهمین اس��اس اگر بخواهیم در کش��ور یک 
واحد متان��ول، کود اوره، پلی الفین مثل جم و 
یا بندر امام  احداث کنیم زودتر از 5 سال تمام 

نمی شود.)۶(
اظهارات قالیباف در خصوص اشتغالزایی 
در صنع��ت پتروش��یمی صدای فع��االن اتاق 
بازرگانی را نیز درآورده است. به نحویکه حمید 
حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: 
این سخنان و وعده ها نشان می دهد که رقبای 
روحانی با دس��ت خالی به صحنه آمده اند و با 

توجه به اینکه نمی توانند دستاوردهای روحانی 
در رشد اقتصادی، کاهش تورم، فضای مجازی 
و اش��تغال و ... را تایی��د کنن��د به ش��عارهای 
عوامفریبانه روی آورده اند. ادعای اشتغال زایی 
با پتروشیمی نش��ان داد برنامه های قالیباف در 

چه سطحی است.)۷(
نتیجه گیری:

و  مس��تقیم  ش��غل  ه��زار  ایج��اد ۶00   
غیرمس��تقیم از طریق تولی��د هر یک میلیون تن 
محصوالت پتروش��یمیایی ادعایی است که قابل 
قبول نیس��ت. چراک��ه صنایع م��ادر اصوال برای 
ایجاد اشتغال نیستند و برای ایجاد درآمد و ارزش 
افزوده بیش��تر برای کش��ور احداث می ش��وند در 
حالی که اگر ش��رایط در صنایع پایین دست فراهم 
شود، می توان به واس��طه ورود سرمایه گذارهای 
خارج��ی و حض��ور در بازاره��ای جهان��ی انتظار 
ایجاد ش��غل و توس��عه داش��ت، زیرا درآمدهای 
نفت��ی در نهایت برای حل مش��کالت روزمره ما 
کفایت می کند و نمی توان برای س��رمایه گذاری 
به منظور دست یافتن به توسعه روی آن حساب 
کرد پس در گام نخس��ت باید س��رمایه گذار وارد 
کشور شود.  به عنوان مثال، حدود دو سال پیش 
شرکت دیپ مایند )در زمینه هوش مصنوعی( به 
قیمت چند  میلیارد دالر به وسیله گوگل خریداری 
ش��د.  این شرکت تنها 1۳ کارمند داشت. آیا این 
سرمایه گذاری »اش��تغال زا« بوده است؟ مطمئنا 
خیر؛ چون به تناسب س��رمایه جابه جاشده، شغل 
مستقیم اندکی ایجاد شده است. ولی تأثیرات آن 
بر دنیای روبات ها ی��ا تولید محصوالت مصرفی 
و کاالها بر زندگی انس��ان ها تأثیر داش��ته است. 
از این دس��ت مثال ها بسیار است. مورد اخیر آن، 
تاکس��ی های آنالین اس��ت. به این معنا که خود 
این شرکت تاکسی آنالین کارمندان زیادی ندارد، 
اما توانس��ته در بازار عرضه و تقاضا کار و خدمات 
حمل ونقل ش��هری تأثیری ش��گرف بگذارد. در 
صنعت پتروشیمی نیز چنین شرایطی حاکم است. 
نکته اصلی فراروی کس��انی که چنین ادعاهایی 
را مطرح می کنند این اس��ت که ابتدا باید دانست 
این صنعت مولد اقتصادی بازار سرمایه است.)8(

پتروشیمی استخوان بندی  تولیدات  یعنی 
صادرات غیرنفتی کش��ور هستند که در مواقع 
حس��اس لنگر سکون ش��اخص بازار بورس و 
مهارکنن��ده نوس��ان و ریزش س��هام بوده اند.

ارز حاصل از ص��ادرات آنها حافظ ثبات قیمت 
ارز ب��وده و عرض��ه داخل��ی محص��والت آنها 
پناه اقتص��اد مقاومت��ی و تولیدمح��ور داخلی 
برای جبران نیازهای اساس��ی کشور )از تولید 
ظروف مایحتاج روزمره و دم دس��تی تا قطعات 

خودرو و ...( اس��ت. ولی انتظار از اش��تغال زایی 
به نکته ظریفی به نام »صنایع پایین دس��تی« 
و تمایز آن از »صنعت باالدس��ت پتروشیمی« 
برمی گردد. اگر صنایع پتروشیمی باالدست که 
عرفا به نام صنعت پتروشیمی ش��ناخته می شود 
اشتغال زا بود، باید تأثیرات آن احساس می شد.

تنها حدود پنج درصد از متانول کشور در صنایع 
داخلی به مصرف می رس��د و 95 درصد مابقی 
صادر می شود.با احداث واحدهای جدیدي چون 
پتروشیمی های آپادانا و مرجان در عسلویه و... 
این عدد احتماال به س��ه درصد کاهش خواهد 
یافت. بنابراین مواد پتروش��یمی کافی در کشور 
تولید می ش��ود. پس چرا به اش��تغال گسترده 
نینجامیده است. دلیل آن این است که زنجیره 
ارزش این محصول با تولید فرمالدئید،  س��پس 
چس��ب MDF و رزین ها ادامه یافته و به تولید 
انواع چس��ب هایی ب��ا کاربرد تولی��د ورق های 
تزیینی، نس��اجی، تولید کاغذ، پارچه های ضد 
چ��روک، فراورده های کت��ان، ریون و ... منجر 
می ش��ود. همچنی��ن این زنجیره ب��رای تولید 
اسفنج های افش��انه ای و تخته های سه الیی، 
قفسه سازی، سیس��تم های پله و سایر مبلمان 
منزل اس��تفاده می ش��ود.یعنی زنجیره مصرف 
متانول برای ساخت رزین هایی مصرف می شود 
ک��ه در براب��ر آب مق��اوم هس��تند و به عنوان 
رزین های کاغذ اشباع، در کف پوش های لمینت 
و پوشش های شفاف برای اتومبیل کاربرد دارند.

در صنعت نساجی نیز به رنگ ها و رنگ دانه ها 
افزوده می ش��ود. در صنعت خودرو برای تولید 
اجزای اصلی خودروها از محصوالت مبتنی بر 
فرمالدئید اس��تفاده می شود و بسیاری دیگر که 
از حوصله خارج است. در یک نگاه کارشناسی 
می ت��وان چنین نتیجه گیري کرد که مواد اولیه 
کافی در بس��یاری از تولیدات پتروشیمی وجود 
دارد و باعث اش��تغال باال نش��ده اس��ت. )مثل 
مصرف تنها پنج درصد متانول تولیدی کش��ور( 
زیرا ماهیت آن س��رمایه بری و سرمایه س��ازی 
اس��ت و از بع��د اش��تغال، ظرفیت س��ازی هر  
میلی��ون تن متانول می تواند نهایتا به اش��تغال 
500 نفر منجر ش��ود. آنچه مربوط به اش��تغال 
گسترده است، به لحاظ زیرساخت نه در صنعت 
پتروشیمی که در وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
است.قس��مت اعظم محصوالت پتروشیمی که 
در صنایع پایین دس��تی به مصرف می رسند در 
کش��ور به حد کافی تولید و عرضه می ش��وند. 
بنابراین زنجی��ره در پتروش��یمی به بلوغ الزم 
رس��یده اس��ت و ش��اید به جرات بتوان گفت 
جز در م��وارد مع��دودی، در تولید محصوالت 
پای��ه هیچ گونه کمبودی وج��ود ندارد.می توان 
منطقا نتیج��ه گرفت که گره نبود اش��تغال را 
باید نه در کرانه باال و سرچش��مه تولید )یعنی 
مجتمع های پتروش��یمی( بلکه در فرایندهای 
بعدی آن جس��ت. اگرچه قیم��ت محصوالت 
پتروشیمی عرضه ش��ده در بورس کاالی ایران 
پنج درصد پایین تر از نرخ های جهانی اس��ت و 
هزین��ه حمل، واردات و تعرف��ه هم ندارد، ولی 
هنوز فض��ای کار برای جذب تولیدات پلیمری 
و پتروش��یمیایی وج��ود دارد. تفاوت دقیق بین 
صنعت باالدست و صنایع تکمیلی پتروشیمی، 
ظرافتی اس��ت که با دقت در آن و شناس��ایی 
گره ه��ا می توان به گش��ودن آنها اق��دام کرد.

افزایش دانش فنی، گسترش مراودات تجاری، 
رش��د فرهنگ اشتغال، فعال شدن شهرک های 
صنعت��ی و ص��ادرات کااله��ای مصرف��ی راه 
حلی اس��ت که به  نظر می رس��د می تواند مورد 
توج��ه ویژه قرار گی��رد و انتظار از مجتمع های 
پتروش��یمی را باید به ام��کان ارزآوری و تثبیت 
بازار سرمایه محدود نمود.در واقع توان صنعت 
پتروشیمی را باید بیشتر در ارزآوری و در تأمین 
س��رمایه و نقدینگی شرکت ها جست وجو کرد.

بدیهی اس��ت امکان گردش چرخ های صنعت 
ک��ه ضامن پویای��ی و رونق اقتصادی کش��ور 
هس��تند، به امکان تأمین مالی )ارزی و ریالی( 
بازار س��رمایه و ب��ازار بدهی ارتب��اط می یابد. 
همان گونه که در سال گذشته هم اتفاق افتاد، 
تزریق ارز پتروش��یمی ها از نوسانات بزرگ در 
ای��ن بازار ممانعت به عم��ل آورد و این فرایند 
و ثب��ات بازار از تعطیلی بس��یاری از واحدهای 
صنعت��ی جلوگی��ري کرد.به هر تقدی��ر انتظار 
تولید ش��غل به صورت مس��تقیم و آن گونه که 
برخ��ی ادع��ا کرده اند، به هی��چ روی قرین به 
صحت نیس��ت. رفع معضل بیکاری و خلق آن 
همه ش��غل )چنان که ادعا شده است( از سوی 
صنعت پتروشیمی، اساسا با ماهیت این صنعت 

سنخیتی ندارد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.  

 

ایجاد هر شغل در صنعت 
پتروشیمی بین 3۰ تا ۴۰ 

میلیارد تومان سرمایه  نیاز 
دارد، از نگاهی دیگر با 

سرمایه ای حدود 3 میلیارد 
دالر )۱۲ هزار میلیارد تومان( 

حداکثر 3 هزار شغل در 
یک مجتمع پتروشیمی ایجاد 

می شود
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نگاهی تحلیلی توصیفی به منشور بین المللی انرژی؛

فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران

عرض��ه انرژی.بدیهی اس��ت که برای اج��رای برنامه های یاد 
ش��ده، لوازم و ابزارهایی مورد نیاز هستند. وجود و به کارگیری 
نهادها، اس��تفاده از منابع مالی و تسهیل همکاری ها، از جمله 
همکاری فنی بین موسس��ه ها، دولت ها و بخش خصوصی بر 
اساس اصول حاکم بر بازار، ضروری است. امضا کنندگان سند، 
تضمی��ن می کنند که مقررات مربوط ب��ه حفاظت در تجارت، 
صنع��ت، و مالکیت معنوی رعایت خواهد ش��د. آنها به مبادله 
تجربیات خود در زمینه توس��عه انرژی پاک و سرمایه گذاری 

پرداخته و برای مهار گازهای سوزان همکاری می کنند.
3. موافق�ت نامه ه�ای خ�اص: ای��ن بخش ب��ه همکاری 
دولت های امضا کننده منش��ور در زمینه های کارایی انرژی و 
حفاظت از محیط زیس��ت، توس��عه بازاراهای یکپارچه انرژی 
منطقه ای، توس��عه انرژی های تجدید پذیر، ایمنی تأسیسات 
هسته ای، دسترسی به انرژی پایدار و انتقال فناوری و تشویق 
به ن��وآوری تأکید می کند. توس��عه ش��بکه های اتص��ال گاز، 
برق، و نفت و نیز اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته، از جمله 
فناوری های پاک زغال س��نگ از دیگ��ر زمینه های همکاری 

است.
4. اقدام نهایی: به نحوه نگهداری س��ند نزد دولت هلند 
و ارائه آن به دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد برای توزیع میان 
دولت ها اش��اره دارد. در ضمیمه سند منشور بین المللی انرژی، 
به بیانیه ها و تصمیم های تعدادی از کنفرانس ها و رویدادهای 
مه��م منطقه ای و بین المللی مرتبط با موضوع انرژی اش��اره 

شده است.
5. ارزیابی مواضع کش�ورها در قبال منشور بین المللی انرژی: 
با توجه ب��ه ارائه اصالحیه های فراوان توس��ط هیئت ایرانی در 
کارگ��روه تدوین منش��ور جدی��د، بخش قابل توجه��ی از وقت 
جلس��ه ها به تب��ادل نظر بین هیئت ایرانی از یک س��و و هیئت 
کمیس��یون اروپایی و ژاپن از س��وی دیگر، گذشته است، از این 
رو، در این قس��مت مواضع س��ه طرف، مورد اشاره قرار خواهد 
گرف��ت.از جمله مواض��ع هیئت ایرانی توجه ب��ه موضوع انرژی 
در چارچوب توس��عه پایدار، جایگزین��ی »امنیت عرضه انرژی« 
با »امنی��ت انرژی« یا »امنیت عرض��ه و تقاضا«؛ اضافه کردن 
عب��ارت »افزای��ش همکاری ب��رای مهار گازهای رها ش��ده و 
سوزان در تأسیسات نفت و گاز«. توجه بیشتر به مسائل اجرایی 
نظیر ظرفیت س��ازی، انتقال فناوری، آم��وزش، مبادله دانش و 
تجربیات؛ توجه به منافع کلیه کش��ورهای تولید کننده و مصرف 
کننده انرژی و کش��ورهای ترانزیت، گس��ترش شبکه های لوله 
نفت و گاز و انتقال ب��رق در مناطق مختلف جغرافیایی، در نظر 
گرفت��ن قوانی��ن و مقررات داخلی )عالوه ب��ر تعهدات خارجی(، 
تأکی��د بر احترام به حق حاکمی��ت دولت ها بر منابع انرژی خود 
... و نی��ز حذف مواردی از پیش نویس که ب��ا منافع ملی ایران 
مغایرت داش��ته اس��ت. همچنین با شناسایی و تهیه فهرستی از 
اسناد نشس��ت های مربوط به انرژی سازمان ملل متحد، مجمع 
کشورهای صادر کننده گاز، سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
)اوپک(، جنبش غیر متعهدها و ... نتایج این گونه نشس��ت ها به 
فهرس��ت نشس��ت های مهم بین المللی در زمینه انرژی در سند 
ضمیمه اضافه شد.کمیس��یون اروپا س��ه هدف کل��ی در زمینه 
انرژی را دنبال می کند که ش��امل امنی��ت عرضه، وجود محیط 
رقابتی برای عرضه کنندگان و رعایت اصل پایداری در مصرف 
انرژی به منظور کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای و وابستگی 
به س��وخت های فس��یلی اس��ت. برای نیل به اهداف یاد شده، 
ارتقای ایمنی و بازدهی انرژی، تولید انرژی در داخل اتحادیه از 
جمله انرژی های تجدید پذیر، داش��تن بازار مطمئن و یکپارچه، 
امنیت عرضه و تشکیل اتحادیه انرژی اروپایی، اهمیت فراوانی 
دارد. اتحادیه رابطه تنگاتنگی بین دو موضوع تغییر آب و هوا و 
انرژی قائل بوده و از این رو سه دسته از اهداف کمی را به شرح 
زیر تصویب کرده اس��ت.1. تا سال 2020، دست کم 20 درصد 
کاهش در انتشار گازهای گلخانه ای، دست کم 20 درصد بهبود 

کارایی، افزایش سهم انرژی تجدید پذیر در سبد انرژی اتحادیه، 
و دس��ت کم 20 درص��د کاهش در مصرف.2. تا س��ال 2030، 
دست کم 40 درصد کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای، دست 
کم 27 درصد س��هم انرژی تجدید پذیر، دس��ت کم 27 درصد 
افزایش در بازدهی انرژی، و 15 درصد س��هم الکتریسته شبکه 
ای مرتبط به هم بین کشورهای عضو.3. تا سال 2050، تحقق 
80 ت��ا 95 درصد کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای.  مواضع 
نمایندگان کمیس��یون اروپا در چارچوب اهداف و سیاس��ت های 
ف��وق بوده و همچنان که مش��خص اس��ت، برای کش��ورهای 
اروپای��ی موضوعات��ی مانند رقاب��ت، ب��ازار آزاد، امنیت عرضه 
انرژی، و پایداری )توس��عه با رعایت مالحظات زیست محیطی( 
مهم هس��تند.الزم به ذکر اس��ت ک��ه عالوه بر ای��ران، برخی 
دولت های عضو اوپک نظیر عربس��تان سعودی، قطر و الجزایر 
در مذاکرات مربوط به تدوین س��ند منشور بین المللی انرژی در 
بروکس��ل حضور داشتند، اما از مشارکت در مباحث پرهیز کرده 
و در کنفران��س وزرا در مه 2015 در الهه ش��رکت نکردند.متن 
منش��ور بین المللی انرژی صرفا یک بیانیه سیاس��ی بوده و یک 
سند حقوقی الزام آور نیس��ت. امضای منشور جدید باعث احراز 
وضعیت ناظر دائمی در جلس��ه های کنفرانس دولت های متعاهد 
پیمان نامه می ش��ود . عالوه بر این، ب��ه دولت های امضا کننده 
این امکان را می دهد که از دوره های آموزش��ی دبیرخانه منشور 
ان��رژی بهره برده و در جلس��ه های متعدد تخصص��ی دبیرخانه 
ش��رکت کنند. این در حالی اس��ت که امضای منشور بین المللی 
انرژی هیچ گونه تعهدی برای پیوس��تن به پیمان نامه منشور و 

اجرای مفاد آن ایجاد نمی کند.
6. بررسی قوانین و سیاست های جمهوری اسالمی ایران

ب��رای ارزیابی سیاس��ت خارجی کش��ور در قبال انرژی، 
بررس��ی اس��ناد باالدس��تی کش��ور، راهبرده��ای احتمال��ی، 
سیاس��ت های اعالمی، و موضوع گیری ها در این زمینه الزم 
اس��ت. اس��ناد داخلی که به مس��ائل مربوط به انرژی پرداخته 
اند عبارتند از: قانون اساس��ی، سند چش��م انداز، برنامه پنجم 
توسعه کشور، و سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری 
در زمینه انرژی. متاسفانه یک راهبرد بلند مدت مصوب، اعالم 
ش��ده به صورت عمومی و الزم االجراء درباره انرژی کش��ور، 
که مش��خص کننده سیاست ها و وظایف دستگاههای اجرایی 
و راهنمای قانون گذاران کش��ور ب��رای تصویب برنامه های و 
قوانین باش��د، و در این مقاله از آن به شکلی آسان تر استفاده 
شود، وجود ندارد. در اینجا تالش می شود خالصه ای از قوانین 

و سیاست های مندرج در اسناد باالدستی موجود ارائه شود.
1-6. قانون اساسی ���

از جمل��ه  اساس��ی جمه��وری اس��المی ایران  قان��ون 
چارچوب ه��ای اصل��ی برای اتخ��اذ تصمیم ه��ای کالن ملی 
اس��ت. در زیر به برخی از اصول قانون اساس��ی که به صورت 
مس��تقیم به موضوع انرژی مربوط می شوند، اشاره شده است.

بخش��ی از اصل 44 که بر مبنای آن نظام اقتصادی جمهوری 
اس��المی ایران بر پایه س��ه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
اس��توار است. بخش دولتی ش��امل کلیه صنایع بزرگ، صنایع 
مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، تأمین نیرو و سدها و ... 
اس��ت که بر اساس ضوابط اسالمی تش��کیل می شود. بخشی 
از اص��ل 45 مرب��وط به انف��ال و ثروت های عموم��ی از قبیل 
زمین های موات یا رها ش��ده، معادن و ... اس��ت که در اختیار 
حکومت اسالمی است تا طبق مصالح عامه در مورد آنها عمل 
کن��د. طبق اصل 50، در جمهوری اس��المی حفاظت از محیط 
زیس��ت که نس��ل امروز و نس��ل های بعدی باید در آن حیات 
اجتماعی رو به رش��دی داشته باشند، یک وظیفه عمومی تلقی 
می ش��ود. از این رو فعالیت های اقتص��ادی و غیر از آن، که با 
آلودگی محیط زیس��ت یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه 
پیدا می کند، ممنوع است. طبق اصل 81، دادن امتیاز تشکیل 
شرکت ها و موسسه های تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن، 
و خدم��ات به خارجی ها مطلقا ممنوع اس��ت. بنابر اصل 152، 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه 
س��لطه جویی و س��لطه پذیری، حفظ اس��تقالل و عدم تعهد 
در براب��ر قدرت های س��لطه گر و روابط صل��ح آمیز متقابل با 
دولت های غیر محارب اس��توار اس��ت. در اصل 153، هرگونه 
قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی 
و دیگر ش��ئون کش��ور ش��ود، ممنوع اس��ت. همان گونه که 
مش��اهده می ش��ود، در قانون اساس��ی، معادن )که بسیاری از 
مناب��ع ان��رژی را در بر می گیرند( جزء انفال به حس��اب آمده، 
ثروت عمومی تلقی می شود و در اختیار حکومت اسالمی است. 
مدیریت س��دها، معادن بزرگ و ... و ب��ه عهده بخش دولتی 
ب��وده و بخش ه��ای خصوص��ی و تعاونی نق��ش مکمل را در 
فعالیت های اقتصادی دولت��ی ایفا می کنند. رعایت مالحظات 
زیس��ت محیطی در فرایند فعالیت های اقتصادی مهم است و 

بهره برداری از منابع نباید موجب سلطه خارجی شود.
2-6- سند چشم انداز و سیاست های کلی ابالغی���

از آنجا که همه نهادهای اجرایی قانون گذاری و قضایی 
کش��ور مکلف هس��تند در تهیه، تدوین و تصوی��ب راهبردها 
و برنامه ه��ا و همچنی��ن بودجه های س��الیانه خ��ود، اهداف، 
سیاس��ت ها و الزامات سند چش��م انداز کشور را به طور کامل 
رعایت کنند، در اینجا به فرازهایی از سند چشم انداز 1404 و 

سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری، به عنوان عامل 
موثر در سیاست های مربوط به انرژی اشاره می شود.

1-1-6: فرازهایی از سند چشم انداز���
در چشم انداز بیست س��اله، ایران کشوری توسعه یافته 
با جایگاه نخست اقتصادی، علمی، و فناوری در سطح منطقه 
با هویت اس��المی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با 
تعامل س��ازنده و موثر در روابط بین الملل است. جامعه ایرانی 
در افق این چش��م انداز دارای ویژگی توسعه یافته برخوردار از 
دانش پیش��رفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی به سهم 
برتر منابع انس��انی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، برخوردار 
از سالمت، رفاه، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد به دور 
از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب دست یافته 
به جایگاه نخست اقتصادی، علمی، و فناوری در سطح منطقه 
آس��یای جن��وب غربی با تأکید بر جنبش ن��رم افزاری و تولید 
علم، رش��د پرشتاب و مس��تمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح 

درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل خواهد بود.
2-1-6.فرازهای�ی از سیاس�ت های ابالغ�ی در زمینه نفت و ���
گاز

بررسی و آگاهی از سیاست های ابالغی مربوط به نفت و 
گاز به این دلیل اهمیت می یابد که این سیاست ها بخش عمده 
مناب��ع انرژی مورد اس��تفاده در داخل و منابع صادراتی کش��ور 
را تح��ت تأثیر قرار می دهن��د و بر درآمدهای کش��ور از محل 
ص��ادرات، اثر قابل توجهی دارند.سیاس��ت های کلی نفت و گاز 
شامل اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف 
نفت و گاز و ش��ناخت کامل منابع کشور، افزایش ظرفیت تولید 
صیانت شده نفت، متناسب با ذخیره موجود و برخورداری کشور 
از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی، و سیاسی، افزایش ظرفیت 
تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف 
داخل��ی و حداکثر جایگزین��ی با فرآورده های نفتی، گس��ترش 
تحقیقات بنیادی و توس��عه ای و تربیت نیروی انسانی و تالش 
برای ایجاد مراکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی مهندسی 
انرژی در سطح بین الملل و ارتقای فناوری در زمینه های منابع 
و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستند. همچنین در این دسته 
از سیاس��ت ها، تالش گس��ترده و س��ازماندهی قانونمند برای 
ج��ذب منابع مال��ی مورد نیاز )داخلی و خارج��ی( در امر نفت و 
گاز در بخش های قانونی، به��ره برداری از موقعیت منطقه ای 
و جغرافیایی کش��ور برای خرید و فروش و فراوری و پاالیش، 
معاوض��ه، و انتق��ال نف��ت و گاز منطقه به بازاره��ای داخلی و 
جهانی، بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و جایگزینی 
ص��ادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروش��یمی به جای صدور 
نفت و گاز طبیعی، در نظر گرفته شده اند )سیاست های ابالغی 
در زمینه نفت و گاز بندهای 1 تا 8(. در سیاست های کلی سایر 
منابع انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی کش��ور و استفاده از آن 
با رعایت مسائل زیس��ت محیطی و تالش برای افزایش سهم 
انرژی ه��ای تجدید پذیر با اولویت انرژی های آبی، تالش برای 
کس��ب فناوری و دانش هسته ای و ایجاد نیرو گاههای هسته 
ای به منظور تأمین س��همی از انرژی کش��ور و تربیت نیروهای 
متخصص، گس��ترش فعالیت های پژوهشی در امور انرژی های 
گداخت هس��ته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در 
این زمینه و تالش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژی های 
نو و ایجاد نیروگاههایی مانند نیروگاههای بادی و خورش��یدی، 
پیل های س��وختی و زمین گرمایی در کش��ور، پیش بینی شده 
اند )سیاس��ت های ابالغی در مورد س��ایر منابع انرژی، بندهای 

1 تا 4(.
3-1-6. سیاست های کلی ابالغی محیط زیست���

در جریان بررسی مواضع کشور در زمینه انرژی، آگاهی 
از سیاس��ت های زیست محیطی نیز مهم است زیرا نحوه بهره 
ب��رداری از مناب��ع طبیعی از جمله نفت و گاز و زغال س��نگ 
تأثیر مس��تقیمی بر وضعیت محیط زیست دارد. از سوی دیگر 
به��ره برداری از انرژی های پاک موجود در طبیعت نظیر باد و 
آفتاب می تواند س��المت انس��ان ها و محیط زیست سالم را به 
همراه داشته باش��د.در اینجا به نکاتی از ابالغیه سیاست های 
کلی محیط زیست کش��ور مربوط به انرژی اشاره می شود که 

ش��امل پیشگیری از انتشار انواع آلودگی های غیر مجاز و جرم 
انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده 
کنن��دگان و تخریب کنندگان محیط زیس��ت و ال��زام آنها به 
جبران خسارت، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده 
هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه های مخرب 
و تغیی��رات نامس��اعد اقلیم و ال��زام به رعایت اس��تانداردها و 
شاخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه های 
توس��عه و آمایش س��رزمین، تهیه اطلس زیست بوم کشور و 
حفاظت، احیاء، بهس��ازی و توس��عه منابع طبیعی تجدید پذیر 
و اعم��ال محدودی��ت قانونمند در بهره ب��رداری از این منابع، 
متناس��ب با ت��وان اکولوژی��ک )ظرفیت قابل تحم��ل و توان 
بازس��ازی( آنها بر اساس معیارها و ش��اخص های پایداری ... 
می شوند. )سیاس��ت های کلی ابالغی محیط زیست، بندهای 
4 ت��ا 6(. عالوه بر این، در سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت 
کش��ور، گس��ترش اقتصاد س��بز با تأکید بر صنعت کم کربن، 
اس��تفاده از انرژی های پاک، محصوالت کش��اورزی س��الم و 
ارگانیک و مدیریت پس��ماندها و پس��اب ها ب��ا بهره گیری از 
ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای اقتصادی، اجتماع��ی، طبیعی و 
زیس��ت محیطی، اصالح الگ��وی تولید در بخش های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، 
غ��ذا، م��واد و انرژی به ویژه ترویج مواد س��وختی س��ازگار با 
محیط زیست، توس��عه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی 
از جمل��ه برقی و افزای��ش حمل و نقل همگان��ی به ویژه در 
کالن ش��هرها، و نیز تقویت دیپلماس��ی محیط زیست با بهره 
گیری موثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به 
س��وی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و 
نوآوری های مرتبط در نظر گرفته شده اند. )سیاست های کلی 
ابالغی محیط زیس��ت، بندهای 6 تا 8(. صدور ابالغیه محیط 
زیس��ت با تأکید بر اقتص��اد کم کربن، کنت��رل منابع آالینده 

مدیریت اکوسیستم های حساس و اشاره های متعدد به انرژی، 
نش��ان دهنده افزای��ش اهمیت مالحظات زیس��ت محیطی و 
نگرانی های ناشی از تأثیر بهره برداری ناپایدار از منابع انرژی 

در زندگی مردم کشور است.
7. برنامه پنجم توسعه کشور

در ادام��ه به بخش هایی از برنامه پنجم توس��عه کش��ور 
که مربوط به انرژی اس��ت اشاره شده است.  طبق مفاد برنامه 
پنجم، دولت مکلف اس��ت بر مبنای س��ند چش��م انداز بیست 
ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی، ابالغی 
از س��وی مقام معظم رهبری و با پش��توانه کامل کارشناسی، 
سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان یک سند باالدستی 
بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیس��ت و پنج ساله ظرف 
حداکثر ش��ش ماه پ��س از تصویب قانون برنام��ه، تهیه و به 
تصویب مجلس ش��ورای اسالمی برساند. به وزارت نفت اجازه 
داده می ش��ود در راس��تای شناسایی و اکتش��اف هرچه بیشتر 
منابع نفت و گاز در سراس��ر کش��ور  ... اقدام کند. طرح جامع 
صیانت از نیروگاههای هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی ... 
مطرح شده است. وزارت امور خارجه موظف است ... به منظور 
اعتالی شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسالمی ایران 
و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین الملل 
سیاس��ت های مناسبی را در راستای حضور فعال، موثر و الهام 
بخ��ش در مناس��بات دو جانب��ه و س��ازمان های منطقه ای و 
بین الملل��ی از طریق تدوین نظام جام��ع تقویت حضور ایران 
در س��ازمان های منطق��ه ای و بین المللی، تقویت دیپلماس��ی 
اقتص��ادی و ... ارتقای مدیریت ایران در ح��وزه اقتصادی در 
منطق��ه به ویژه در ح��وزه توزیع و عبور )ترانزی��ت( انرژی و 
ت��الش برای قرار گرفتن در مس��یر انتقال ان��رژی در منطقه 
و دیگر رهنموده��ای برنامه پنجم، ارائه ده��د. )برنامه پنجم 

توسعه کشور مواد 125، 126، 135 و 210(
قوانین و سیاس��ت های یاد شده نش��ان می دهند که منابع 
طبیعی انرژی زا جزء دارایی های عمومی به شمار آمده، مسئولیت 
به��ره ب��رداری از آن به عه��ده دولت و درآمدهای ناش��ی از آن 
متعلق به آحاد مردم اس��ت. قوانین و سیاس��ت های یاد ش��ده، با 
توجه به میزان آالیندگی باالی سوخت های فسیلی به ویژه نفت 
و زغال سنگ و تأثیر فراوان آنها بر افزایش گازهای گلخانه ای، 
ضرورت انج��ام اقداماتی برای باال بردن کارای��ی انرژی، متنوع 
س��ازی س��وخت های مصرف��ی، و گرایش های موج��ود برای به 
کارگیری هرچه بیشتر انرژی های تجدید پذیر، حاکی از تحوالت 
و تغییراتی مثبت اس��ت. با وجود این، هنوز قوانین و سیاست های 
روش��نی که متضمن نوعی برنامه ریزی منس��جم، روشن و الزم 
االجرا همراه با اهداف کمی در یک بازه زمانی مشخص باشد، در 
کش��ور وجود ندارد. همچنین سهم هریک از منابع انرژی در سبد 
انرژی در برهه های زمانی مختلف تعیین نشده است. تدوین یک 
راهبرد ملی انرژی آن گونه که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی 
ش��ده اس��ت می تواند این خالء قانونی را پر کند. از سوی دیگر، 

تعدد دستگاههای اجرایی دس��ت اندرکار موضوع انرژی کشور و 
فقدان هماهنگی کافی بین آنها مسئله ای قابل توجه بوده و خود 

حدیث مفصلی دارد.
نتیجه گیری:���

همان گونه که مطرح شد؛ فرایند منشور انرژی، در سال 
1991 ب��ه دلیل نیاز رو به افزایش اروپا به انواع منابع انرژی و 
مخاطراتی که بخش های مختلف تشنه انرِژی اروپا را همواره 
تهدید می کند، ش��روع ش��د. این فرایند به دلیل تحوالتی در 
نوع و میزان نیازها، مطرح ش��دن پدی��ده تغییرات آب و هوا، 
و تحوالت سیاس��ی و امنیتی در مناط��ق دارای ذخایر انرژی 
فراوان، دس��تخوش تغییراتی بوده و تاکنون س��ه مرحله را به 
صدور سه سند شامل منشور انرژی، پیمان نامه منشور انرژی 
و منش��ور بین المللی انرژی، طی کرده اس��ت. تحوالت عمده 
در داخل ای��ن فرایند را می توان گس��ترش منطقه جغرافیایی 
به فرات��ر از اروپا، تنوع در انواع منابع انرژی، تاثیر به س��زای 
موضوع گرمایش زمین و وضعیت محیط زیس��ت در سیاست 
گذاری ها، و در نظر گرفتن همکاری بیش��تر بین کش��ورهای 
صادرکنن��ده و مصرف کننده و ترانزیت از جمله در زمینه های 
انتقال فناوری و س��رمایه گذاری بر اساس قواعد بازار دانست. 
س��ه سند منش��ور انرژی، صرف نظر از نوع آنها، به طور کلی 
مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که اجرای آنها مستلزم اراده 
سیاس��ی و همکاری دولت ها و نیز بخش خصوصی درگیر در 
بخش انرژی است اما پیامدهای اجرای اسناد در همه کشورها 
که از وضعیت های متفاوتی برخوردارند یکسان نخواهد بود. در 
مورد جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور صادرکننده 
ترانزی��ت و وارد کنن��ده مناب��ع ان��رژی با توجه ب��ه قوانین و 
سیاست های توضیح داده شده در این مقاله و با عنایت به مفاد 
س��ه سند منش��ور انرژی، نکات زیر قابل تأمل هستند. اجرای 
اس��ناد منش��ور انرژی با تاکید بر مقررات بازار و حالت رقابتی 
آن نیاز به تحقق شرایطی دارد که خصوصی سازی، دسترسی 
به منابع مالی کافی، به کارگیری فناوری پیشرفته و نیروهای 
کارآمد و متخصص از جمله این شرایط هستند. عالوه بر این، 
برخی سیاست های مندرج در دو سند اول، نظیر امنیت عرضه 
انرژی صرفا در راستای منافع کشورهای مصرف کننده است. 
س��از و کار حل اختالفی که در پیمان نامه در نظر گرفته شده 
اس��ت برای جوامعی که حق��وق در زمینه های مختلف مربوط 
به انرژی به طور دقیق تعریف و رعایت می ش��وند، و همچنین 
برای کش��ورهایی که حقوقدان های مج��رب، نهادهای درگیر 
را در حفاظت از حقوقش��ان و جلوگی��ری از تعرض به حقوق 
دیگران یاری می رس��انند، س��از و کار مناس��بی است. عناصر 
تش��کیل دهنده پیمان نامه به عنوان مهم ترین سند، در نگاه 
نخس��ت، جذاب و مفید به نظر می رسند، اما تمامی این اصول 
و برنامه ها به ویژه آزادی وسیع تجارت منابع انرژی و فعالیت 
گس��ترده و رقاب��ت در داخ��ل بخش خصوص��ی، در جوامعی 
ثمربخش هس��تند که پیشتر مراحل خصوصی سازی و آزادی 
تجارت ضابط��ه مند را  با موفقیت طی کرده و از تجربه هایی 
ارزش��مند در بهره ب��رداری پایدار از مناب��ع، تعامل صحیح و 
هماهنگ��ی نهادها با یکدیگر، و تب��ادل مواد و کاال و خدمات 
برخوردار باشند. همان گونه که در تحلیل متن پیمان نامه بیان 
شد، ایران در حال حاضر چه به عنوان یک کشور عمده صادر 
کننده حامل های انرژی و چه در کس��وت کشوری که مراحل 
اولیه خصوصی س��ازی و آزاد س��ازی تجارت را طی می کند، 
نمی تواند در عرصه رقابت طرف های پیمان نامه، موفق عمل 
کند. از س��وی دیگر، ایران به دالیل گوناگون، هنوز خود را به 
مفاد و مقررات کنوانس��یون حقوق دریاها و موافقت نامه های 
س��ازمان تجارت جهانی که پیمان نامه ب��ر رعایت آنها تأکید 
دارد متعهد نکرده است.در عین ضرورت رعایت احتیاط کامل 
در پیوستن به موافقت نامه ها و قواعد بین المللی، باید این نکته 
را در نظر داشت که عدم همراهی با حرکت های دسته جمعی 
دولت ه��ا در هر زمینه ای از جمله ان��رژی، مخاطرات خاصی 
نظیر عق��ب افتادگی و توس��عه نیافتگی را به هم��راه خواهد 
داش��ت. توسعه کش��ورها در گروه داش��تن تعامالت سازنده و 
هم��کاری متقابل اس��ت. گوش��ه گی��ری، ان��زوا و تک روی 
نمی تواند به هدف توسعه یافتگی منتهی شود و رسیدن به این 
هدف، مستلزم مش��ارکت فعاالنه در فرایندهای هنجارسازی 
در س��طوح منطقه ای و بین المللی، شناس��ایی منافع مشترک 
کش��ورها و در نظر گرفتن آنها به عنوان نکات مورد تفاهم و 
زمینه س��از همکاری و هنجار سازی است، لذا این روش باید 
در دس��تور کار دولت ها قرار گیرد تا زمینه های پیشرفت فراهم 
ش��ود. منش��ور بین المللی انرژی متنی جال��ب توجه و حاصل 
گفتگو های س��ازنده و در نتیجه رس��یدن به اهدافی مشترک 
بین دولت های صادر کننده، ترانزیت و مصرف کننده اس��ت، 
هرچند همانند هر تفاهم نامه چند جانبه دیگری کامال مطلوب 
و رضایت بخش نیس��ت. هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت 
خانه های امور خارجه، نیرو و نفت در جلسه های تدوین منشور 
بین المللی انرژی در بروکس��ل در طول س��ال 1393، حضور 
داش��تند و با مش��ارکت فعاالنه در مباحث، تالش کردند مفاد 
منشور جدید، تأمین کننده منافع کلیه کشورهای صادر کننده 
ترانزیت و وارد کننده به صورت متوازن باش��د. همچنین سعی 
ش��د سند جدید، موجب همکاری طرف ها در زمینه های انتقال 
فناوری، ش��رکت فعاالنه در بازار، رعایت مالحظات زیس��ت 
محیطی و اهمیت دادن به اس��تفاده از انواع انرژی های تجدید 
پذیر شود. الزم به ذکر است که در مذاکرات مربوط به تدوین 
دو سند نخست، بسیاری از نمایندگان دولت های تولید کننده، 
صادر کننده و ترانزیت انرژی حضور نداش��ته اند. کالم پایانی 
اینکه؛ منشور بین المللی انرژی یک بیانیه سیاسی است، مفاد، 
ش��اکله و پیامدهای یک بیانیه سیاسی با یک معاهده الزام آور 
به لحاظ حقوقی متفاوت اس��ت. بیانیه سیاسی حاوی اصول و 
سیاست هایی است که دولت های تأیید کننده خود را به لحاظ 
سیاسی متعهد به پیش��برد اجرای آن می دانند و متن آن فقط 

وزن سیاسی داشته و نوعی توصیه نامه است.

جواد امین منصور
کارشناس انرژی 
دانش نفت: منش�ور انرژی به عنوان یک فرایند بیس�ت و 
پنج ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب 
»منشور اروپایی انرژی 1991« را می توان نخستین مرحله از این 
فرایند دانس�ت که طی آن، اصول هم�کاری در زمینه انرژی پس 
از پایان جنگ س�رد بین دولت های اروپایی مشخص شد. بر این 
اساس، گفتگوها بین دولت های عالقمند منطقه برای عملی کردن 
اصول یاد ش�ده ادامه یافت و در نهایت منجر به تصویب »پیمان 
نامه منش�ور انرژی 1994« به عنوان یک س�ند حقوقی الزام آور 
شد. با بروز تحوالت جدید در عرصه جهانی، ضرورت به کارگیری 
ان�رژی تجدید پذیر، ظهور واژه توس�عه پایدار، و نیاز به س�ندی 
فراگیر، طی مذاکراتی، »منشور بین المللی انرژی« در سال 2015 
به عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید. در این مقاله تالش 
شده است به این پرسش ها که مفاد و تفاوت های سه سند فرایند 
منش�ور کدامند و ک�دام یک می توانند در ص�ورت پذیرش تأمین 
کننده منافع ملی جمهوری اس�المی ایران باشند، پاسخ داده شود، 
به نظر می رسد برای جمهوری اسالمی ایران امضای سند نخست 
و پیوس�تن به پیمان نامه، به صالح نباش�د ولی پذیرش و امضای 

سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.
مقدمه

 European( ان��رژی«  اروپای��ی  »منش��ور  تصوی��ب 
Energy Charter( در سال 1991 )1370(، نقطه عطفی در 
همکاری بین کشورهای اروپایی در زمینه های تولید، انتقال و 
بهره برداری از انواع منابع انرژی بود، زیرا اروپا از یک سو نیاز 
فراوانی به سوخت های فس��یلی داشت و از سوی دیگر، دچار 
مخاطرات ناشی از انواع تهدیدها در برابر امنیت عرضه انرژی 
بود. ابتکار منش��ور انرژی، به عنوان یک بیانیه سیاسی، برای 
نخس��تین بار و در حیطه جغرافیای��ی اروپا پس از پایان جنگ 
س��رد و با از میان رفتن تقس��یم بندی های اساسی سیاسی و 
اقتص��ادی در این قاره مطرح ش��د اما از آنجا ک��ه بیانیه های 
سیاس��ی غالبا بر روی میز می مانند و کمتر در عمل موثر واقع 
می ش��وند دولت های منطقه، مذاکرات چند جانبه ای را برای 
ایج��اد یک ابزار حقوقی الزام آور ش��روع کردن��د. این فرایند 
مذاکراتی منجر به تصویب و امضای پیمان نامه منشور انرژی 
در سال 1994 )1373( شد. پس از گذشت حدود چندین سال 
از عم��ر پیمان نامه منش��ور انرژی، دولت ه��ای متعاهد برای 
افزایش تأثیر مفاد این منش��ور بر بازار انرژی، محدودیت های 
جغرافیای��ی پیوس��تن س��ایر دولت ها ب��ه این پیم��ان نامه را 
برداش��تند، اما بررسی ها نش��ان داد که به روز نبودن و مواضع 
یکجانب��ه مفاد دو س��ند- به نفع کش��ورهای مص��رف کننده 
انرژی- از جمله موانع پیوس��تن هستند، از این رو، دولت های 
متعاهد پیمان نامه در بیس��ت و س��ومین کنفرانس منشور در 
ورشو در سال  1391 )2012(، تصمیم به روزآمد کردن منشور 
1991 و تدوین یک منشور جهانی - بین المللی انرژی با هدف 
زمینه سازی برای پیوستن تعداد بیشتری از دولت ها به پیمان 
نامه گرفتند. )تصمیم ش��ماره CCDEC201219 (. مذاکرات 
نمایندگان دولت های دعوت ش��ده از جمل��ه دولت جمهوری 
اس��المی ایران در قالب یک کارگروه در س��طح کارشناس��ان 
ارش��د در س��ال 2014 )1393( صورت گرف��ت. پیش نویس 
متن منش��ور بین المللی انرژی به عنوان یک بیانیه سیاس��ی، 
توس��ط نمایندگان 75 دولت عالقمند در ابتدای س��ال 2015 
طی کنفرانس وزرا در ش��هر الهه تصویب و هم زمان توسط 

اکثر نمایندگان دولت امضا شد.
در همی��ن حال، حمید چیت چیان، وزی��ر نیرو در آذرماه 
1395 با دعوت میو کیش��یدا، وزیر امور خارجه ژاپن راهی این 
کش��ور شد تا عالوه بر ش��رکت در کنفرانس منشوربین المللی 
انرژی، سند منشور انرژی را به نمایندگی از دولت ایران امضا 
کن��د و ایران به عنوان ناظر کنفرانس منش��ور ان��رژی از این 
پس پذیرفته ش��ود. بیست وهفتمین نشست دولت های متعاهد 
پیمان نامه منش��ور ان��رژی 4 و 5 آذر )25 تا 26 نوامبر 2016( 
با حضور نماین��دگان بیش از 80 دولت متعه��د به پیمان نامه 
و دولت  ه��ا و س��ازمان های منطق��ه ای و بین الملل��ی ناظر در 
توکیو برگزار ش��د. این اولین باری بود ک��ه این گردهمایی در 
یک کشور آس��یایی برگزار می شد. چیت چیان به نمایندگی از 
دول��ت ایران این س��ند بین المللی که در حقیق��ت یک بیانیه 
سیاسی است را در مراس��می امضا کرد. در واقع هیات ایرانی 
در کنفران��س وزرای منش��ور بین المللی ان��رژی در مه 2015 
در اله��ه، به هم��راه 74 دولت دیگر متن منش��ور بین المللی 
ان��رژی را پذیرفت��ه بودند اما امضای آن تاکن��ون برای انجام 

هماهنگی های داخلی به تعویق افتاده بود.
نکت��ه قابل توجه اینک��ه جمهوری اس��المی ایران یک 
کش��ور دارای ذخای��ر فراوان انرژی به ویژه نف��ت و گاز و نیز 
بهره مند از انرژی خورش��یدی و باد اس��ت و ب��ا وجود فراز و 
نش��یب های فراوان، همواره از جایگاه��ی واال در بازار انرژی 
برخوردار بوده اس��ت. چگونگی موضع گی��ری ایران در قبال 
فرایند منش��ور، به ویژه س��ه سند یاد ش��ده و نحوه ارتباط با 
دولت هایی که اس��ناد را مورد پذیرش قرار داده اند، پرسش��ی 
جذاب اس��ت که بررسی و نتیجه گیری در این زمینه می تواند 
به مش��خص ش��دن برخی ابهام ها در دیپلماسی انرژی کشور 
در عرصه روابط بین المللی کمک کند و نیز گره گشای برخی 
نارس��ایی ها در بازار انرژی جهان باشد.فرضیه مقاله این است 
که پذیرش اس��ناد حاصل از فرایند منش��ور انرژی در سالهای 
1991، 1994 و 2015، فرصتی برای فعال تر کردن دیپلماسی 

انرژی ایران در عرصه جهانی است.
در این چارچوب و برای پاس��خ گویی به پرسش اصلی، 
چند پرس��ش فرعی هم مطرح می شود: به این ترتیب که مفاد 
سه سند منشور یاد شده چیست و منافع کدام گروه از کشورها 
را در بر دارد؟ سیاست ها و راهبرد دولت ایران در زمینه انرژی 
چیس��ت؟ آیا اسناد یاد شده تأمین کننده منافع ملی ایران بوده 
و در راستای راهبردها و سیاست های کشور هستند؟این مقاله 

به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و بررسی ابعاد مثبت و 
منفی پیوستن کش��ور به ویژه در فضای سیاسی مثبت دوران 
پس��ابرجام و برداشته ش��دن تحریم های اقتصادی که فصلی 
جدید در روابط خارجی کش��ور گش��وده، از مسائل مورد تأکید 
و توجه آن بوده اس��ت. برای حمایت از فرضیه، برخی مقاله ها 
و کتاب های موجود در زمینه اس��ناد بین المللی یاد شده اسناد 
باالدستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، و برنامه های 
پنج س��اله توسعه ملی، مطالعه و مورد بهره برداری قرار گرفته 

اند.
1. مروری بر نظریه ها

موضوع انرژی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی 
از ابع��اد مختلفی برخوردار اس��ت. برخالف گذش��ته که وجه 
اقتص��ادی ان��رژی در سیاس��ت گذاری ها غالب ب��ود و عامل 
موث��ری در رون��ق یا رک��ود صنعت و حمل و نقل محس��وب 
می ش��د، با توجه ب��ه روند جهانی ش��دن و گس��ترش روابط 
بین المللی، جنبه های سیاس��ی، اجتماعی و زیست محیطی آن 
در حال پررنگ تر ش��دن اس��ت. همگام با توس��عه کشورها و 
گسترش مبادالت تجاری فرامرزی، اثرات انرژی بر وابستگی 
متقابل، محیط زیس��ت و توسعه اجتماعی افزایش یافت و نیز 
میزان حساس��یت و آسیب پذیری کش��ورها در برابر آن بیشتر 
ش��ده اس��ت. »نازلی ش��کری« و »رابرت نورث« بر این نظر 
هس��تند که رابطه ای ناگسستنی بین رش��د جمعیت و میزان 
تقاض��ا برای مناب��ع طبیعی وج��ود دارد. هنگامی که جوامع به 
دلیل نیاز به منابع طبیعی به خارج متمایل می ش��وند، احتمال 
ب��روز منازعه نیز تقویت می گردد.»دیوید هگ الند« نیز یکی 
از دالیل درگیری ها یا منازعات بین المللی را منافع استراتژیک 
می داند و بر این نظر اس��ت که تالش برای دسترسی به منابع 
استراتژیک در ادبیات کهن ژئوپلیتیک کامال مشهود است. وی 
با اشاره به جنگ های جهانی اول و دوم که بروز آنها را ناشی 

از توزی��ع نابرابر معادن و منابع در جغرافیای سیاس��ی می داند، 
منابع طبیعی را عاملی موثر در توانایی نظامی بر می شمرد و در 
ادامه می گوید: دولت هایی که به طور س��نتی درصدد تسخیر 
س��رزمین از طری��ق جنگ بودن��د، صرفا قصد کشورگش��ایی 
نداش��تند بلکه در صدد توزیع برابر سرزمین بودند تا از طریق 
آن منابع اس��تراتژیک را به طور مس��اوی توزیع کنند. در این 
راستا رابطه نزدیک حامل های انرژی به عنوان بخشی از منابع 
طبیعی با دو موضوع دیگر امنیت و محیط زیس��ت، قابل تأمل 
جدی اس��ت، از این رو بعضی نظریه پ��ردازان با پایان جنگ 
سرد، در تعریف مفهوم امنیت پا را از محدوده های سنتی فراتر 
نه��اده از تمرکز بر عوامل س��نتی تهدید به مطالعه مخاطرات 
ب��وم ش��ناختی به عنوان تهدی��دی همگان��ی روی آورده اند. 
اندیش��مندان مکتب کپنهاگ، شش عامل سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، جمعیتی، نظامی و زیست محیطی را اجزای تفکیک 
ناپذی��ر امنیت معرفی کرده اند. آنها به ترتیب تعریفی وس��یع 
ت��ر از امنیت را مطرح کرده و عوامل یاد ش��ده را در برقراری 
صلح یا بروز جنگ موثر دانس��ته اند. آنها بر این باور هس��تند 
که با گس��ترش دموکراسی و تکامل فناوری ارتباطات و حمل 
و نقل، نحوه برداش��ت و تصور ملت ها از موضوعات مربوط به 
امنی��ت ملی بی��ش از پیش تغییر کرده اس��ت. »باری بوزان« 
در تش��ریح چارچوب دوران پس از جنگ س��رد ب��ر این نظر 
اس��ت که به ندرت کسی می تواند اهمیت و برجستگی مسئله 
امنیت، خواه فردی، ملی یا بین المللی را در بین مسائل بشری 
انکار کند.در بررسی بعد زیست محیطی امنیت ملی، درگیریها 
بر س��ر منابع آب، افزای��ش جمعیت، مهاجرت های ناش��ی از 
تخریب های زیست محیطی و یا کمیابی و زوال منابع طبیعی 
از نگرانی های عمده به ش��مار می آیند، زیرا این معضالت در 
ارتباط مس��تقیم با روش و کیفیت زندگی افراد قرار دارند.نکته 
قابل توجه این اس��ت که منابع طبیعی از دیرباز به علت رابطه 
گس��ترده با فرایند صنعتی ش��دن و توسعه در مطالعات امنیتی 
مورد توجه بوده و تملک یا دسترس��ی ب��ه این منابع به علت 
کمیابی و محدود بودن ذاتی آنها، به نوعی ابزار قدرت دولت ها 
محس��وب شده است. نبود دانش جامع و تمرکز جامعه جهانی 
بر مخاطرات ناشی از جنگ سرد از جمله جنگ هسته ای بین 
دو ابرقدرت، باعث ش��د که مسائل زیس��ت محیطی اولویتی 
در برنامه ریزی دولت ها نداش��ته باش��د. با پایان جنگ س��رد 
و با اس��تفاده از فناوری های جدی��د و یافته های علمی، توجه 
جامعه بین المللی، به ویژه سیاس��ت م��داران، بیش از پیش به 
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در توسعه و پیشبرد امنیت 

ملی جلب شد.
2. چرایی تدوین منشور انرژی

تاریخ ش��روع فرایند منش��ور انرژی در اروپا را می توان 
پایان جنگ س��رد با ویژگ��ی دو قطبی دانس��ت، زیرا فضای 
سیاس��ی جدید و بی سابقه ای را برای همکاری اقتصادی بین 
کش��ورهای اروپایی فراهم آورد. در آن برهه زمانی، قاره اروپا 

با داش��تن حدود دو درصد از ذخایر ان��رژی، مجبور به واردات 
گسترده سوخت های فس��یلی از کشورهای خارج از منطقه به 
ویژه خاورمیانه، شمال آفریقا و روسیه بود و از این رو وابستگی 
شدیدی به سوخت وارداتی داشت. این نیاز باعث شد که اروپا 
در برابر نوس��انات قیمت منابع انرژی و هرگونه قطع احتمالی 
نظیر تحریم نفتی کوتاه مدت اعراب در س��ال 1973 و یا بی 
ثباتی سیاس��ی و اقتصادی در برخی کش��ورهای صادر کننده 
و ترانزیت، آس��یب پذیر باش��د. عالوه بر این عدم هماهنگی 
کافی و حتی رقابت بین کش��ورهای مص��رف کننده اروپایی، 
خود مش��کلی بود که بر نارسایی ها در زمینه انرژی در منطقه 
می افزود. چالش های یاد شده سبب شد که دولت های اروپایی 
ب��ه مذاکره برای تدوین ی��ک بیانیه سیاس��ی، حاوی اصولی 
مش��ترک و قابل قبول برای هم��کاری در زمینه انرژی در دو 

منطقه غرب و شرق اروپا بپردازند.
در ده��ه 1980، اروپا ب��ه عنوان جمعی از کش��ورهای 
مصرف کننده صنعتی، فاقد تشکیالتی منسجم برای سیاست 
گ��ذاری و اق��دام بود، در حال��ی که برخی کش��ورهای صادر 
کننده منابع انرژی در قال��ب نهادهای منطقه ای- بین المللی 
نظیر س��ازمان کش��ورهای ص��ادر کننده نف��ت )OPEC( و 
 )OAPEC( س��ازمان کش��ورهای عرب ص��ادر کننده نف��ت
دارای س��ازماندهی هرچن��د ضعیف برای تصمی��م گیری در 
مورد سیاس��ت های مش��ترک خود در بازار نفت جهان بودند. 
از ای��ن رو، ب��ا همت کش��ورهای اروپایی و تع��داد دیگری از 
کش��ورهای صنعتی مصرف کننده، آژانس بین المللی انرژی ) 
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یعنی یک س��ال پ��س از تحریم نفتی اعراب، در اروپا ش��کل 
گرفت. هدف از تش��کیل آژانس در آغاز، جمع آوری اطالعات 
و اطالع رس��انی به کش��ورهای مصرف کنن��ده عضو، انجام 
هماهنگی های الزم در صورت قطع ناگهانی حامل های انرژی 
واردات��ی و نیز تبادل نظر و تحلیل وضعیت ها برای اعضا بود. 
در نتیجه، آژانس نمی توانست پاسخ گوی نیاز اروپا به سیاست 
گذاری و همکاری عملی مش��ترک باشد، از این رو، مذاکراتی 
ب��ه منظور انعکاس مواضع و مش��خص کردن سیاس��ت های 
مش��ترک مربوط ب��ه انرژی بی��ن دولت های اروپایی ش��روع 
ش��د. مذاکرات یاد ش��ده به تصویب و امضای منشور اروپایی 
انرژی 1991 در ش��هر الهه هلند توسط دولت های عالقمند 
منجر ش��د. منش��ور انرژی یک بیانیه سیاسی و نخستین گام 
در »فرایند منش��ور انرژی« تلقی می شد. دولت های عالقمند 
امضا کننده منش��ور در حقیقت اصولی را ب��رای همکاری در 
زمینه انرژی مانند سرمایه گذاری مشترک، همکاری در زمینه 
تس��هیل مبادله حامل های انرژی، ترانزی��ت، انتقال فناوری و 

غیره مشخص کردند.
3. پیمان نامه منشور انرژی

پیم��ان نامه منش��ور انرژی در اصل ی��ک موافقت نامه 
منطق��ه ای اروپای��ی و در برگیرن��ده چارچوب��ی چن��د جانبه 
برای س��رمایه گذاری، حمل و نق��ل و تجارت انرژی در میان 
کش��ورهای مصرف کننده متعاهد این پیمان نامه اس��ت. این 
پیمان نامه بر اس��اس منش��ور انرژی مصوب سال 1991 که 
تنها ناظر بر کش��ورهای اروپایی بود، ب��دون تغییر در اهداف 
و مف��اد، به همراه پروتکل کارایی انرژی و جنبه های زیس��ت 
محیطی مرتبط با آن به عنوان یک س��ند حقوقی در دس��امبر 
1994 امضا و از س��ال 1998 برای دولت های متعهد به آن، از 
نظر حقوقی الزم االجرا شد. همچنین در این سال، جنبه های 
تج��اری پیمان نام��ه با موافقت نام��ه عمومی تعرفه و تجارت 

تطبیق داده شد. 

نظ��ر پایه گذاران این پیمان نامه این بوده اس��ت که در 
شرایط وابس��تگی اروپا به انرژی وارداتی، این منشور می تواند 
از طری��ق تدوین مق��ررات الزام آور، چارچوب��ی حقوقی برای 
هم��کاری بین کش��ورهای مصرف کنن��ده ان��رژی اروپایی، 
برقراری امنی��ت عرضه انرژی بازار رقابتی، کاهش مخاطرات 
س��رمایه گذاری، انتقال فناوری و پیشبرد توسعه پایدار فراهم 
کند. از این رو، حمایت از س��رمایه گ��ذاری در بخش انرژی، 
تجارت آزاد کاالها و تجهیزات مرتبط با انرژی بر اساس قواعد 

س��ازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خط 
لوله و ش��بکه ها، کاهش اثرات منفی زیست محیطی از طریق 
ارتقای بازدهی انرژی و در نهایت، ایجاد س��از و کاری مناسب 
ب��رای حل اختالف بین دولت ها یا بین دولت ها و ش��رکتهای 
س��رمایه گذار از مهم ترین اهداف پیمان نامه منش��ور انرژی 

به شمار می آیند.
همچنی��ن مفاد پیمان نامه متضمن حمایت از س��رمایه 
گذاری خارجی بر اساس اصل رفتار ملی یا اصل کامله الوداد، 
محافظ��ت در برابر مخاطرات غیر تجاری، ایجاد ش��رایط غیر 
تبعیض آمیز برای تجارت مواد، فرآورده ها و تجهیزات مربوط 
به انرژی بر اس��اس مقررات س��ازمان تجارت جهانی و تأمین 
جریان انتقال فرامرزی از طریق خط لوله، شبکه ریلی و سایر 
وس��ایل انتقال، رفع اختالف احتمالی بین کشورهای متعاهد، 
و بین س��رمایه گذاران و کش��ورهای پذیرنده، افزایش کارایی 
انرژی، و کوشش برای به حداقل رساندن اثرات منفی زیست 
محیطی تولید انتقال و مصرف انرژی می ش��ود. در این راستا، 
لزوم پایبندی دولت های متعاهد به منشور 1990 پاریس برای 
یک اروپای نوین و منش��ور اروپایی 1991 پایبندی به تعریف 
قلمرو آبی کش��ورها طبق حق��وق بین الملل��ی دریاها اجرای 
مق��ررات گات ش��امل ممنوعیت اولوی��ت دادن به نیروی کار 
و مواد اولیه بومی نس��بت به مش��ابه خارجی از سوی سرمایه 
گ��ذاران، و امکان اقدام حقوق��ی علیه فعالیت های ضد رقابتی 
دولت ه��ا قابل توجه جدی هس��تند.کنفرانس منش��ور انرژی 
به عن��وان عالی ترین س��از و کار تصمیم گیری، با ش��رکت 
همه طرف ه��ای متعاهد پیمان نامه به طور منظم و دو بار در 
سال تش��کیل می ش��ود. موضوعات موثر در توسعه همکاری 
بین اعضا، ایجاد ابزارها و ش��یوه های م��ورد نیاز برای اجرای 
مف��اد پیمان نام��ه و در ص��ورت نیاز بازنگری، ج��زء وظایف 
کنفرانس هس��تند. همچنین ای��ن کنفرانس، ب��رای افزایش 
کارای��ی خود، اق��دام به تش��کیل نهادهای فرعی ب��ا عنوان 
»منشور گروه اس��تراتژی« ، »گروه سرمایه گذاری«، »گروه 
تج��ارت و انتقال«، »گروه کارایی انرژی و جنبه های زیس��ت 
محیط��ی«، »کمیته بودج��ه« و »کمیته مش��ورتی حقوقی« 
کرده اس��ت.کنفرانس منش��ور انرژی متش��کل از 54 دولت و 
س��ازمان منطقه ای عضو و 22 دولت ناظر اس��ت. کشورهای 
استرالیا، بالروس، ایس��لند، نروژ، و روسیه پیمان نامه را امضا 
ک��رده، ولی هن��وز آن را در مجالس خ��ود تصویب نکرده اند. 
همچنی��ن تعدادی از س��ازمان های بین المللی به عنوان عضو 
ناظ��ر در این کنفرانس ش��رکت می کنند و ظای��ف دبیرخانه 
نظارت بر اجرای تعهدات اعضا، تش��کیل جلسه های کنفرانس 
و مجام��ع، مش��ورت و ارائه گزارش و تحلی��ل به کنفرانس و 
سایر مجامع منش��ور، و ارتباط با دولت های غیر عضو است.با 
وجود پیمان نامه منش��ور انرژی، طی دو دهه گذش��ته، فرایند 
روبه افزایش مص��رف حامل های انرژی در اتحادیه اروپا و به 
تبع آن، افزایش وابستگی اتحادیه به انرژی وارداتی، ضرورت 
ارتق��ای روابط و همکاری با کش��ورهای اصل��ی تولید کننده، 
ترانزیت و مصرف کننده را بیش از پیش افزایش داده اس��ت. 
کلیات سیاس��ت انرژی اتحادیه اروپا که از س��وی کمیسیون 
اروپا تدوین و با عنوان سند سبز اتحادیه به پارلمان اروپا ارائه 
ش��د، وظایف اعضا را در حوزه های مختلف انرژی مش��خص 
می کن��د. خالصه ای از مفاد این س��ند که از س��وی مدیرکل 
روابط خارجی کمیسیون در یکی از نشست های پارلمان مطرح 
ش��ده، به شرح زیر اس��ت: »انعقاد یک قرارداد جدید با روسیه 
در زمینه رواب��ط و همکاری های انرژی، امضای موافقت نامه 
ای جدید ب��ا اوکراین در مورد کلیه ابع��اد همکاری و تجارت 
ان��رِژی، ارتق��ای روابط دو جانب��ه انرژی با ش��رکای کلیدی 
اتحادی��ه و منطقه دریای خزر، آس��یای مرک��زی، مدیترانه و 
خاورمیانه، گس��ترش تدریجی پیمان انرژی جامعه اروپایی به 
نروژ، اوکراین، مولداوی و ترکیه، توس��عه روابط با کشورهای 
کلیدی تولید کننده و ترانزیت انرژی از طریق اوپک، ش��ورای 
هم��کاری خلیج فارس و ی��ا در چارچوب رواب��ط دو جانبه و 
همچنین توجه بیشتر به مناطقی نظیر آمریکای التین و حوزه 
کارائیب، از جمله برنامه ه��ای اتحادیه در بخش انرژی اعالم 
شده اند.«پیشبرد موافقت نامه های زیست محیطی بین المللی 
و آین��ده همکاری ها ب��ا دولت های طرف پیمان نامه منش��ور 
انرژی، بهبود وضعیت ایمنی در تأسیس��ات هسته ای، به ویژه 
در کشورهای همسایه از طریق ساز و کارهای جدید، گسترش 
همکاری ها در زمینه انرژی با کش��ورهای حاشیه دریای خزر 
و دری��ای س��یاه در چارچوب سیاس��ت همج��واری اروپایی و 
تحکیم روابط با همه کشورهای دارنده منابع انرژی در منطقه 
خزر و آس��یای مرکزی، جزء مفاد راهبرد انرژی اروپا به شمار 
می آین��د. در حوزه همکاری های منطق��ه ای نیز اولویت های 
هم��کاری جدید در منطقه مدیترانه، تحکی��م روابط در زمینه 
انرژی با کش��ورهای آفریقایی در قالب برنامه مشارکت انرژی 
اروپا- آفریقا، توس��عه بیش��تر روابط انرژی اروپا با چین، هند 
و آمری��کای التی��ن، ایجاد زیرس��اخت های الزم برای متنوع 
کردن منابع و مس��یرهای انتقال انرژی، ایجاد کریدور انتقال 
انرژی از عرض دریای خزر به دریای سیاه و پروژه های جدید 
منطقه مدیترانه، از برنامه های اتحادیه اروپا هستند.شایان ذکر 
است که با تصویب کنفرانس منشور، دولت ایران در آذر سال 

1381 )دسامبر 2002(، وضعیت »ناظر بنا بر دعوت« را احراز 
کرد. موضوع امضای منش��ور انرژی و الحاق کامل جمهوری 
اس��المی ایران به پیمان نامه منش��ور انرژی به عنوان سندی 
حقوقی که از گسترده ترین مجموعه قواعد و مقررات تجاری 
بین المللی برای همکاری در بخش انرژی برخوردار است، طی 
س��الهای گذشته مورد بحث و بررس��ی نهادها و دستگاههای 
ذی ربط در کش��ور قرار داشته و به نتیجه مثبت نرسیده است. 
برخی کارشناس��ان پیوستن ایران به پیمان نامه منشور انرژی 
را زمینه ساز گسترش فعالیتهای کشور در عرصه بین المللی در 
زمینه انرژی از جمله فرایند تصمیم گیری، و نیز افزایش میزان 
حض��ور در گردهمایی هایی بین المللی و بهره مندی از مزایای 
حاص��ل از آن می دانند، در حالی که برخی دیگر، با اش��اره به 
وضعیت سیاس��ی- اقتصادی و نیز جایگاه بین المللی ایران به 
عنوان یک کش��ور نف��ت خیز عضو اوپک، بخش��ی از اهداف 
پیم��ان نامه را با منافع کش��ورهای تولید کننده و صادرکننده، 
همس��و نمی دانند و مخالف پیوستن دولت ایران به پیمان نامه 
منش��ور هس��تند. همچنین گروه دوم بر این نظر هس��تند که 
هر اقدامی در راستای تقویت یک تشکیالت بین المللی متولی 
انرژی که سیاس��ت های آن بر اوپک و کشورهای تولید کننده 
و صادر کننده انرژی سایه افکند، به صالح نبوده و در راستای 
منافع ملی نیس��ت. عالوه بر این، بر اساس اصل برخورد غیر 
تبعیض آمیز با شرکت های فعال در زمینه انرژی، شرکت های 
ایران��ی از ظرفیت و توانایی الزم برای رقابت اقتصادی و فنی 
برخوردار نیستند.نکته قابل توجه این است که سایر کشورهای 
عضو اوپک نیز به پیمان نامه منشور انرژی نپیوسته اند و غالبا 

دارای وضعیت ناظر هستند.
4. منشور بین المللی انرژی

به دنب��ال تصمیم دولت های طرف پیمان نامه منش��ور 
انرژی طی کنفرانس منش��ور انرژی در آذر 1392 در ورش��و، 
مبن��ی بر روز آمد ک��ردن و گس��ترش جغرافیایی حوزه تحت 
پوشش منش��ور اروپای انرژی 1991، دبیرخانه منشور انرژی 
مبادرت به تش��کیل کارگروه تدوین پیش نویس منشور جدید 
انرژی در سطح کارشناسان ارشد کشورهای منتخب، از جمله 
جمهوری اس��المی ایران کرد. این کارگ��روه با برگزاری چهار 
جلس��ه رسمی و تعدادی جلسه غیر رسمی با شرکت نمایندگان 
ح��دود 60 دولت و کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا در طول 
سال 1393، متن جدیدی را با عنوان منشور بین المللی انرژی 
تدوی��ن و نهایی کرد. این متن در نشس��تی با حضور مقامات 
عالیرتب��ه )وزرا( دولت ه��ای عالقمند در روزهای 20 و 21 مه 
2015 )اردیبهش��ت 1394( طی مراس��می در شهر الهه مورد 
پذیرش قرار گرفته و امضا ش��د.متن منشور بین المللی انرژی 
از 11 صفحه اصلی و 3 صفحه ضمیمه تش��کیل شده است و 
در بخش مقدماتی ضمن بیان س��ابقه موضوع، اهداف منشور 

ذکر شده است.
بندهای اجرایی منش��ور متشکل از چهار بخش به شرح 

زیر است:
1. اهداف: در این بخش به ضرورت توسعه انرژی پایدار، 
بهبود امنیت انرژی، حداکثرس��ازی کارایی در مراحل مختلف 
تولید، تبدی��ل، حمل و نقل، توزیع و بهره ب��رداری از انرژی، 
توس��عه تجارت انرژی ب��ر مبنای توافقنامه ه��ای چند جانبه، 
هم��کاری میان دولت ها در حوزه ان��رژی و حفاظت از محیط 

زیست، به عنوان اهداف منشور اشاره شده است
2. اج�را: در ای��ن بخش 10 بند کل��ی اجرایی به منظور 
نیل به اهداف فوق، ذکر ش��ده اس��ت که عبارتند از: دسترسی 
به انرژی و توس��عه منابع انرژی، دسترسی به بازار، آزاد سازی 
تج��ارت در بخش انرژی، حمایت از س��رمایه گذاری، ایمنی، 
تحقیق��ات، فن��اوری و انتق��ال آن و ن��وآوری، کارایی انرژی، 
حفاظت از محیط زیست و انرژی های پایدار و پاک، دسترسی 
به انرژی پایدار، آموزش، و متنوع س��ازی منابع و مس��یرهای 

 

پیش نویس متن منشور بین المللی 
انرژی به عنوان یک بیانیه سیاسی، 

توسط نمایندگان 75 دولت 
عالقمند در ابتدای سال 2015 

طی کنفرانس وزرا در شهر الهه 
تصویب و هم زمان توسط اکثر 

نمایندگان دولت امضا شد

 

برخی کارشناسان پیوستن ایران به پیمان 
نامه منشور انرژی را زمینه ساز گسترش 

فعالیتهای کشور در عرصه بین المللی در زمینه 
انرژی از جمله فرایند تصمیم گیری و برخی 

دیگر، بخشی از اهداف پیمان نامه را با منافع 
کشورهای تولید کننده و صادرکننده، همسو 
نمی دانند و مخالف پیوستن دولت ایران به 

پیمان نامه منشور هستند

 

با توجه به میزان آالیندگی باالی 
سوخت های فسیلی به ویژه نفت و زغال 

سنگ و تأثیر فراوان آنها بر افزایش 
گازهای گلخانه ای، ضرورت انجام 

اقداماتی برای باال بردن کارایی انرژی، 
متنوع سازی سوخت های مصرفی، و 

گرایش های موجود برای به کارگیری 
هرچه بیشتر انرژی های تجدید پذیر، 

حاکی از تحوالت و تغییراتی مثبت است

 

عالوه بر ایران، برخی دولت های عضو 

اوپک نظیر عربستان سعودی، قطر و 

الجزایر در مذاکرات مربوط به تدوین 

سند منشور بین المللی انرژی در بروکسل 

حضور داشتند، اما از مشارکت در مباحث 

پرهیز کرده و در کنفرانس وزرا در مه 

2015 در الهه شرکت نکردند
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۱۰Oil
Iran, Sustainable Exporter of 

Oil Products: Official Says

Iran Light Crude Exports from Khark 
Terminal up 87%

A senior Iranian oil offi-
cial said Iran has become 

a sustainable exporter of 
oil products as it sup-

plied petroleum items 
intermittently throughout 
the previous calendar 
year.Speaking to Shana, 
Abbas Kazemi, managing 
director of the National 
Iranian Oil Products and 
Distribution Company 
(NIOPDC), said, «For the 

first time in the previ-
ous calendar year (ended 
March 20), Iran supplied 
petroleum products on ex-
port markets intermittent-
ly.» He said Iran exported 
an average of 400,000 
barrels of gasoil, fuel oil, 
kerosene and liquefied 

gas during the previous 
year even during summer.
Kazemi added that export 
of petroleum items is 
rising in the current year 
and all oil decks at Iran›s 
terminals are active and 
load cargoes on export 
vessels. 

Export of light crude oil from 
Khark Oil Terminal, Iran›s big-
gest oil export terminal, rose by 
87% year-on-year in the previous 
calendar year (ended March 20).
 Iran exported 240 million 
barrels of light crude oil from 
the terminal during the previ-
ous calendar year, up by 87% 
from the preceding year, said 
Managing Director of Iran Oil 
Terminals Company (IOTC) 
Pirouz Mousavi.He said the 
boost is a direct consequence of 
the implementation of Tehran›s 
nuclear deal with the P5+1 group 

of countries, also known as the 
Joint Comprehensive Plan of Ac-

tion (JCPOA).He said IOTC has 
also raised the level of its crude 

inventories in the post-sanctions 
setting.Mousavi further said 
that the company has devised a 
number of plans for boosting its 
storage capacity.Iran exported 
780 million barrels of oil from 
the terminal last year. Further-
more, over 800 vessels called at 
the terminal last year, up from 
the preceding year›s 540 vessels.
As a subsidiary of the National 
Iranian Oil Company (NIOC), 
IOTC concerns storage, meter-
ing, export and import of oil, 
petroleum products and natural 
gas. 

Oil
Iran Petchem Holding in Talks with 

Japan for Technology Transfer
Iran›s Parsian Oil & Gas Development Group Co. 
(PODGC) is holding talks with a Japanese com-
pany for receiving the technical savvy for produc-
tion of ethylene glycol from natural gas, PODGC 
director said. Mohammad Ebrahim Yousef Zadeh 
said the item is produced based on ethylene which 
is a pretty costly raw material for ethylene glycol 
production.Therefore, he said, «We are seeking 
more efficient ways to process the item which 
can be supplied by the Japanese company.» He 
said more advanced technologies allow produc-
tion of the item from natural gas which is much 
more cost-effective.Yousef Zadeh further added 
that his company is holding talks with a leading 
chemical company from Japan for purchasing the 
state-of-the-art technologies for production of the 
item from natural gas in Iran. Given the accept-
able progress in the talks, the two parties shall 
reach an agreement before the end of the current 
calendar year to March 20 2018, he added. 

Tehran, Vienna See Oil, Energy Coop-
eration Opportunities

Austrian finance minister met Iran›s minister of 
petroleum in his Tehran office to discuss coopera-
tion avenues in oil and gas projects.Hans Jorg 
Schelling met Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh in Tehran on Sunday at the head of a 
high-profile economic delegation.Also accompa-
nying Mr. Schelling was Austrian Ambassador to 
Tehran Friedrich Stift. Enhancing banking rela-
tions between Tehran and Vienna, and coopera-
tion of Austria›s oil giant OMV and the National 
Iranian Oil Company (NIOC) in oil projects were 
the meeting›s highlights.Previously, Mr. Stift had 
voiced his country›s willingness to join oil and 
gas projects in Iran, saying an Austrian bank will 
be launched in Iran soon. 

Major Oil Developments across the Globe 
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۱۱ معدن
با امضای تفاهم نامه بین ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی محقق می شود؛ 

افزایش سرعت در انتخاب و جذب سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی
دان�ش نف�ت: ایمی�درو و ش�رکت ملی 
پتروش�یمی با ه�دف تس�ریع در رون�د جذب 
س�رمایه گ�ذاری در منطق�ه وی�ژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان، تفاهمنامه همکاری 

امضا کردند.
 ب��ه گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از 
روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، این 
تفاهمنامه که بین مهدی کرباسیان، رییس 
هیات عامل ایمیدرو و مرضیه شاهدایی مدیر 
عامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
به امضا رس��ید،  س��بب افزایش سرعت در 
انتخ��اب و جذب س��رمایه گ��ذار در حوزه 
پتروشیمی خواهد ش��د.در این مراسم مدیر 
عامل منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع انرژی 
بر پارس��یان،  مش��اور این منطقه و تعدادی 
از مس��ووالن ش��رکت ملی پتروشیمی هم 
حضور داش��تند. دکتر مهدی کرباس��یان در 
ای��ن برنامه گف��ت: با این هم��کاری، گام 
بزرگی در جهت توسعه صنایع پتروشیمی در 
کش��ور برداشته ش��د و فعالیت منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان بیش از 
پیش خواهد شد.وی تصریح کرد: امکاناتی 
ب��رای دوران  ب��رق و گاز  همچ��ون آب،  
ساخت مهیا ش��ده و به زودی سرمایه گذار 
بندر پارس��یان نیز مش��غول به کار می شود.

کرباسیان ادامه داد: 5 شرکت بزرگ کشور 

تاکنون حضور خود در این منطقه را نهایی 
کرده و س��رگرم دریافت مجوزهای الزم از 
شرکت ملی پتروشیمی برای سرمایه گذاری 
و احداث کارخانه های این صنعت هس��تند.

رییس هی��ات عامل ایمی��درو همچنین با 
اش��اره به جای��گاه جغرافیای��ی و اجتماعی 
منطقه پارس��یان اظهار داش��ت: تسریع در 
فعالیت های این منطقه کمک قابل توجهی 
در ایجاد و رش��د اشتغال، درآمد و در نهایت 
کاهش محرومیت خواهد کرد.وی همچنین 
خب��ر داد ک��ه س��رمایه گذار بندرپارس��یان 

مش��خص شده و در هفته های آتی عملیات 
مقدمات��ی طرح را آغاز می کن��د. در همین 
ح��ال، مرضیه ش��اهدایی پی��ش از امضای 
این س��ند همکاری گفت: ما با اس��تفاده از 
تجربیاتی که در عس��لویه و ماهشهر داشته 
ایم، هماهنگی و مش��ارکت بیشتری برای 
حضور سرمایه گذاران صنایع پتروشیمی در 
منطقه پارس��یان خواهیم داشت.وی خاطر 
نش��ان کرد: مشخص شدن س��رمایه گذار 
بن��در پارس��یان،  باع��ث تس��ریع در جذب 
س��رمایه گذاری برای احداث کارخانه های 
صنایع پتروشیمی می ش��ود.طبق تفاهمنامه 
امضا ش��ده، کارگروهی ۴ نفره از دو طرف، 
مس��وول ایج��اد هماهنگ��ی و تس��ریع در 

شناس��ایی س��رمایه گذاران می شوند.حسن 
ش��اهرخی مدی��ر عامل ش��رکت »منطقه 
وی��ژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارس��یان 
جنوب« نیز در حاش��یه امض��ای تفاهمنامه 
فوق به خبرنگاران گفت: پیش��تر به س��بب 
مرتبط نبودن ساختار سازمانی دو مجموعه 
ایمیدرو و ش��رکت ملی پتروش��یمی، شاهد 
کندی امور س��رمایه گذاری بودیم اما با این 
سند همکاری، مساله فوق برطرف می شود.

شاهرخی با تاکید بر اینکه پیگیری و حمایت 
روس��ای دو مجموعه س��بب امض��ای این 
تفاهمنامه شده است افزود: منطقه پارسیان 
که زیرمجموعه ایمیدرو فعالیت دارد،  با ارایه 
زمی��ن و امکاناتی همچ��ون آب،  برق و گاز 

و همچنین ایجاد س��ایر تسهیالت از جمله 
بندر، زمینه حضور س��رمایه گ��ذار را فراهم 
می کند و شرکت ملی پتروشیمی نیز با ارایه 
مجوز س��اخت واحدهای پتروشیمی، سبب 
ش��کل گیری صنایع مربوطه می ش��ود.وی 
ادامه داد: سرمایه گذاری پروژه بندر پارسیان 
ب��ه 1۷0 میلیون یورو می رس��د که در این 
فاز اس��کله ای با ۴ پست در مدت سه سال 
احداث می شود.ش��اهرخی همچنین درباره 
برنام��ه احداث واحدهای پتروش��یمی گفت: 
جذابیت های منطقه سبب تقاضای سرمایه 
گ��ذاری ش��رکت هایی از اتحادی��ه اروپا و 
غول ه��ای این صنعت همچون بی اِی اس 
اف، توتال و ِشل ش��ده است.وی ادامه داد: 
ش��رکت های داخلی نیز تاکن��ون تعهد 10 
میلیارد دالر س��رمایه داده ان��د که این رقم 
یک چهارم کل سرمایه گذاری است که در 
طرح جامع منطقه تعریف شده است.به گفته 
وی،  در طرح جامع منطقه پارسیان، ظرفیت 
تولید ساالنه صنایع پتروشیمی به 18 میلیون 
تن خواهد رس��ید که س��رمایه ای در حدود 
۴0 میلیارد دالر جذب می ش��ود.مدیر عامل 
منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان یادآور 
شد: پارسیان زیرساخت ایجاد صنایع فوالد 
و آلومینیوم را نیز دارد و بخشی نیز به صنایع 

پتروشیمی اختصاص یافته است.

یادداشت

یادداشت

خبرهای خوش صندوق بیمه معدنی برای 
معدنکاران

محمد رضا عربی مزرعه شاهی
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 

طی س��ه م��اه اخیر ارزش تس��هیالت 
مصوب بانک��ی به معدن��کاران و طرح های 
معدنی به 800 میلیارد ریال رس��یده اس��ت 
 ک��ه در تاری��خ فعالیت ه��ای ای��ن صندوق 
بی س��ابقه بوده است. بر اس��اس پیگیریهای 
ای��ن صندوق و اخذ مصوبه ه��ای مربوطه از 
بانکهای عامل در سه ماه گذشته با همکاری 
بانک ه��ای عامل ح��دود 800 میلیارد ریال 

تس��هیالت برای پروژه های معدنی معرفی ش��ده از س��وی صندوق 
اختص��اص یافته که در حال پرداخت اس��ت. میزان صدور بیمه نامه 
به دلیل عدم همکاری بانک ها در س��ال 1۳95 کاهش یافته بود که 
ب��ا توجه به اقدام��ات صورت گرفته در ماه های پایانی س��ال قبل و 
به ویژه اقدامات س��ه ماهه س��ال جاری، پیش بینی می شود میزان 
بیمه نامه های صادره سال جاری از رشد چند برابری برخوردار شود. 
دومین خبر صندوق بیمه س��رمایه گ��ذاری فعالیت های معدنی این 
است که؛ از ابتدای تیرماه، تمام مراحل تشکیل و تکمیل پرونده های 
متقاضی��ان از طری��ق میزهای صندوق اس��تان که ب��ا همکاری و 
مش��ارکت سازمان نظام مهندسی و سازمان های استان تشکیل شده 
ص��ورت می گیرد و دیگر نی��ازی به حضور فع��االن معدنی در دفتر 
مرکزی واقع در تهران نیس��ت. این اقدام در راس��تای تکریم ارباب 
رجوع و کاهش هزینه های ایشان،  کاهش فرایند بروکراسی و راحتی 
تش��کیل پرونده ب��رای بهره گیری از خدمات ای��ن صندوق صورت 
می گیرد. اما سومین خبر این صندوق به بخشودگی سود بدهی های 
متقاضیان مرتبط است و در راستای مصوبه هیات مدیره این صندوق 
س��ود بدهی های معوق متقاضیانی که به دلیل ش��رایط اقتصادی و 
مش��کالت ناشی از آن ایجاد شده در صورتی که تا پایان شهریورماه 
نس��بت به پرداخت بدهی ها و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند بخشیده 
می شود. این اقدام با هدف کمک به معدنکارانی است که در شرایط 
رکود دچار مشکالت مالی شده اند . گیرندگان تسهیالت که کماکان 
دارای بدهی معوقه به بانک هس��تند نیز می توانند با مراجعه به بانک 
از امکان بخشش جرایم دیرکرد وام بانکی خود استفاده کنند که البته 
این موضوع بر اساس مصوبات بانک مربوطه و بانک مرکزی است. 
درب��اره برنامه های صن��دوق در خصوص اس��تفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی بایس��تی گفت: مذاکره با فروشندگان تجهیزات معدنی 
مبنی بر تامین مالی مس��تقیم برای فروش تجهیزات نیز مکاتبات و 
مذاکراتی صورت گرفته که در صورت نهایی ش��دن می تواند کمک 

قابل توجهی به تامین مالی بخش معدن باشد.

قابلیت افزایش قابل توجه اشتغال در بخش 
معدن و صنایع معدنی

تورج زارع
مدیر عامل مجتمع آلومینای ایران 

بخش معدن و صنایع معدنی، قابلیت 
افزای��ش قابل توج��ه اش��تغال را دارد. با 
ایجاد فضای مناس��ب کسب و کار داخلی 
و هدایت سرمایه های س��رگردان ایرانیان 
داخل و خارج کش��ور در بخ��ش معدن و 
ف��رآوری صنعت��ی معادن ای��ران با ارزش 
افزوده باال می توان تا پایان برنامه شش��م 
توسعه، رقم اش��تغال مولد و پایدار در این 

بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد. برای رفع مشکل 
اش��تغال باید ابتدا حوزه هایی نظیر بخش معدن که ظرفیت های 
مناس��ب تری برای ایجاد اشتغال دارند و دستیابی به شغل سریع 
ت��ر در آنه��ا وجود دارد، م��ورد توجه قرار گیرن��د. الگوی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ ش��ده از س��وی رهبری، خط مشی اصلی اقتصاد 
در ایران محس��وب می ش��ود، اقتصاد مقاومتی ب��ر خودکفایی در 
صنع��ت و تولید تکیه دارد و از مهمترین بندهای این الگو، توجه 
به صنایع پایین دس��تی و تبدیلی زود بازده، تاکید بر اشتغال زایی 
و بومی س��ازی دانش و جلوگیری از خام فروش��ی است. با توجه 
به اینکه ایران درصد بس��یار مح��دودی از منابع آلومینیوم دنیا را 
ب��ه خود اختصاص داده، با تمدید قرار داد بلند مدت بهره برداری 
ازمعادن غنی بوکس��یت گینه در امر تأمین م��واد اولیه آلومینیوم 
)آلومینا( گامی سازنده و راه گشا برداشته است. برای بهره برداری 
کامل از طرح انتقال بوکسیت از گینه، می توان در مناطق ساحلی 
دریای عمان و خلیج فارس، کارخانه های متعدد تولید ش��مش از 
سنگ بوکسیت ایجاد کرد که البته بدین منظور و در راستای بهره 
وری و خودکفایی در تولید آلومینیوم مورد نیاز کشور، کارخانه ی 
تولید ش��مش آلومینیوم با اس��تفاده از تجارب متخصصین داخلی 
در حال احداث اس��ت ک��ه می تواند موجب اش��تغالزایی و جذب 
س��رمایه و محرومیت زدایی ش��ود. ایران به رغ��م برخورداری از 
رتبه دوازدهم دارنده ذخای��ر معدنی دنیا، اما تاکنون به دلیل اتکا 
به نفت، استفاده شایس��ته ای از این بخش به عمل نیامده است 
و بررسی بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نشان 
می دهد در ش��رایط فعلی ش��اید مناس��ب ترین گزینه با در نظر 
گرفتن ظرفیت ها، زیر س��اخت ها و تمامی ابعاد اجرایی آن، بخش 
معدن و صنایع معدنی کش��ور باشد. بدون تردید، ظرفیت معادن 
ایران به حدی است که درصورت برنامه ریزی صحیح و سرمایه 
گذاری مناس��ب می تواند موجب رونق اقتصادی و توس��عه پایدار 
ش��ود و بهترین گزینه به منظورتحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه 
ترین زمان است. اجرایی ش��دن این الگو، مستلزم توجه ویژه به 
برنامه ریزی و هدفمند کردن فعالیت های اقتصادی در راس��تای 
اقتصاد مقاومتی از سوی تمام دستگاه های اجرایی و حمایت ویژه 

تمامی قوا و مدیران کشوری است.

 به زودی مشعل کارخانه آهن اسفنجی ميانه روشن می شود

کک نفتی در مسير صنعتی شدن  

دان�ش نفت: رئی�س هیات عامل ایمی�درو گفت: تا 
پایان خرداد، واحد آهن اس�فنجی فوالد شادگان به تولید 
محصول می رس�د و پ�س از آن نیز مش�عل کارخانه آهن 

اسفنجی فوالد میانه هم روشن می شود.
 ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدن��ی ای��ران، مه��دی کرباس��یان در جلس��ه ارائه 
جدیدترین ویرایش طرح جامع فوالد ایران ضمن بیان 
ای��ن مطلب گفت: ب��ا تالش ه��ا و پیگیری های انجام 
ش��ده، ۷ طرح فوالد استانی به تدریج وارد مرحله بهره 
برداری می ش��وند و تا پایان خرداد، عالوه بر شادگان، 
مشعل های واحد آهن اس��فنجی طرح میانه نیز روشن 
می ش��ود.وی ادامه داد: در زنجیره تولید طی سال های 
گذشته با مش��کل زیادی مواجه بودیم و واردات گندله 
جزو چالش های تولید فوالد بود، اما اکنون با طرح هایی 
که به بهره برداری می رسند، به سمت توازن تولید پیش 
می رویم.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اکتشاف 
250 ه��زار کیلومت��ر مربعی صورت گرفت��ه در دولت 
یازده��م، تصریح کرد: دولت با ای��ن اقدام، کار بزرگی 
انجام داد که البته نتایج آن زود حاصل نمی شود، با این 
حال، بررسی ها نش��ان می دهد که خبرهای خوشی در 
راه اند. به عنوان مثال، در منطقه سنگان که به معادن 
س��نگ آهن معروف اس��ت، معادن بزرگ روی کشف 

شده است.کرباسیان به نتایج اجتماعی طرح های توسعه 
ایمیدرو اش��اره و تصریح کرد: در ش��ورابه های دریاچه 
نمک خور و بیابانک، که مردم پس از خشکسالی دچار 
گرفتاری ش��دند، اکنون با اجرای طرح توس��عه در آن، 
بیش از ۷00 نفر مش��غول کار ش��ده اند و تا پایان این 
دولت، 2 طرح جدید در آن منطقه اجرایی می شود.وی 
ادامه داد: با راه اندازی معدن آنتیموان س��فیدابه و واحد 
نیمه صنعتی آن، مردم منطقه از افزایش امنیت س��خن 
می گویند. خوشبختانه با افزایش ذخایر این معدن، قرار 
اس��ت طرح صنعتی فرآوری آنتیم��وان در این منطقه 

اجرایی شود.
صدور مجوز توسعه صنعت فوالد کارشناسی تر

 شده است
رئیس هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه در 
ابتدای دولت یازدهم شرکت ملی فوالد منحل شده بود 
و ب��ا واردات 11 میلیون تنی فوالد مواجه بودیم، گفت: 
ب��ا پیگیری های صورت گرفته این ش��رکت از لیس��ت 
انح��الل خارج ش��د و تالش ها و سیاس��تگذاری هایی 
ک��ه در این صنعت انجام گرفت باعث ارتقای صادرات 
فوالد شد به طوری که سال گذشته، صادرات فوالد به 
بیش از ۶ میلیون تن رس��ید.وی ادام��ه داد: امروز بین 
نهادهای مربوطه نظر مش��ترک وجود دارد و به صورت 
عقالیی و کارشناس��ی به طرح های فوالدی مجوز داده 

می شود. االن بحث ۳00 و 500 هزار تن ظرفیت بسیار 
کم ش��ده و موضوع توجیه اقتصادی مطرح شده است. 
ایران ظرفیت های ارزشمندی دارد که اگر از تجربه های 
جهانی اس��تفاده کنیم، می توانی��م در این صنعت، هم 

افزایی کنیم.
توانایی اجرای 100 درصدی کارخانه احیای مستقیم

در این جلس��ه، عبدالمجید ش��ریفی، مدیر عامل 
ش��رکت مل��ی فوالد ایران ب��ا بیان اینکه از س��ال 9۳ 
نس��خه پای��ش طرح جامع فوالد کش��ور ش��روع و در 
س��ال 9۴ بازنگری شد، گفت: این نسخه هر سال باید 
بازنگری شود. صنعت فوالد استراتژیک است و با توجه 
به اف��ق 1۴0۴، باید ظرفیت فوالد را ب��رای تولید 55 
هزار تن فراهم ش��ود.وی ادامه داد: ب��رای این منظور 
باید ظرفیت های تولید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره 
را ب��ه حد مورد نیاز برس��انیم. اکنون با ۳0 درصد تولید 
جهان��ی )1۶- 1۷ میلیون تن از 5۴ میلیون تن در دنیا( 
رتبه نخس��ت تولید را در آهن اس��فنجی دنیا داریم و از 
شرکت هایی برخوردار هستیم که می توانند صفر تا 100 
درصد کارخانه تولید احیای مستقیم را اجرا کنند.شریفی 
با اش��اره به میزان س��رمایه گذاری الزم برای صنعت 
ف��والد افزود: برای تکمیل زنجیره تولید فوالد حدود 9 
میلیارد دالر و برای زیربناها 1۴ میلیارد دالر نیاز است.
وی ادامه داد: طرح ه��ای اجرایی باید توجیه اقتصادی 

قوی داشته باشند و به مولفه هایی نظیر مکان مناسب، 
اقتصادی بودن ظرفیت ها و فناوری مناسب توجه شود.

مدیر عامل ش��رکت ملی فوالد ایران خاطرنشان کرد: 
سال گذش��ته میالدی با تولید 18.5 میلیون تن فوالد 
خام رتبه 1۴ جهانی را به دس��ت آوردیم که امس��ال با 
تولید 20 میلیون تن می توانیم به رتبه 1۳ دست یابیم.

کاهش مجوز فوالد از 174 به 92 میلیون تن
محمد ابکا، مدیر عامل ش��رکت فوالد تکنیک و 
مجری پایش طرح جامع فوالد کش��ور در این جلسه با 
اشاره به اینکه یکی از چالش های این طرح وجود 1۷۴ 
میلی��ون تن مجوز برای ایجاد ظرفیت تولید فوالد بود، 
گفت: با تالش های دکتر کرباسیان و سایر معاونت های 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، تعداد مجوزها به 92 
میلیون ت��ن کاهش یاف��ت که کار بزرگی محس��وب 
می شود. در حال حاضر، ظرفیت فعلی تولید فوالد خام 
29.8 میلی��ون ت��ن، آهن اس��فنجی 2۴.5 میلیون تن، 
گندل��ه ۳2 میلیون تن و کنس��انتره س��نگ آهن ۳۴.۳ 
میلیون تن اس��ت.وی ادامه داد: اکن��ون 22.5 میلیون 
تن فوالد خام، 18.5 میلیون تن آهن اس��فنجی، ۴2.۶ 
میلیون تن گندله و 2۶ میلیون تن کنسانتره به صورت 
طرح در دس��ت اجرا در کشور وجود دارد که با توجه به 
افق 1۴0۴ برای 55 میلیون تن فوالد، به ترتیب ۳، 9، 

5 و 1۶ میلیون تن ظرفیت در زنجیره کمبود داریم.

دانش نفت: مدیر طرح کک نفتی پژوهشگاه صنعت 
نفت گفت: طرح احداث کارخانه تولید کک آندی در مسیر 
صنعتی شدن قرار دارد و تخصیص خوراک این کارخانه با 

همکاری پژوهشگاه نهایی شده است.
ب��ه گزارش دانش نفت به نق��ل از پایگاه اطالع 
رس��انی ش��رکت ملی نفت ایران، پژوهش��گاه صنعت 
نفت با همکاری مش��ترک س��ازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران) ایمی��درو( به فناوری 
کک نفت��ی دس��ت یافت و واحد نیم��ه صنعتی آن در 
ش��هریور ماه 9۴ با حضور مدیران دو س��ازمان افتتاح 
ش��د.فرآیند ککینگ یک فرآین��د ارتقاء کیفیت مهم و 
متداول در پاالیش��گاه های دنیا محس��وب می شود و 
فراورده های میان تقطیر و کک به عنوان محصوالت 
این فرآیند هس��تند که کک آن در صنایع فلزی مانند 
آلومینیوم س��ازی و فوالد مورد اس��تفاده قرار می گیرد.

ج��واد ایوک پ��ور، مدیر طرح کک نفت��ی و مدیر گروه 
تبدیل و بهینه س��ازی پژوهشکده پاالیش پژوهشگاه 
صنعت نفت با اشاره به این که طرح کک نفتی از سال 
91 با مشارکت ش��رکت ایمیدرو آغاز شد، گفت: دلیل 
اصل��ی راه انداری این طرح نیاز این ش��رکت به کک 
نفتی به عنوان ماده اولیه تولید آلومینیوم بود از این رو 
ایمیدرو پروژه چند مرحله ای را با پژوهشگاه آغاز کرد 
که این پروژه مطالعات خوراک و همچنین موضوعات 
مرتبط با کاهش گوگرد را ش��امل می شود. در مراحل 
بعدی ساخت پایلوت، داده گیری و شبیه سازی طرح در 

دس��تور کار قرار گرفت.وی با تاکید بر این که ظرفیت 
ای��ن پایلوت حدود 2بش��که خوراک در هر بچ اس��ت 
افزود: این پایلوت توانایی تس��ت خوراک های مختلف 
و مناس��ب ب��رای کک س��ازی را در ش��رایط مختلف 
عملیاتی داش��ته و این پایلوت ش��باهت های زیادی به 
واحد صنعت��ی دارد و داده های مورد نیاز برای طراحی 
واح��د جدید را می تواند فراه��م کند.ایوک پور با بیان 
این که طرح احداث کارخانه تولید کک آندی در مسیر 
صنعتی ش��دن بوده و تخصیص خ��وراک این کارخانه 
ب��ا هم��کاری پژوهش��گاه نهایی ش��ده، تصریح کرد: 
گزارش های زیس��ت محیطی و مجوز آن با مش��اوره 
پژوهشگاه اخذ شده است. همچنین بررسی های اولیه 
در زمینه احداث کارخانه انجام گرفته و در حال حاضر 
تهیه اس��ناد مناقصه بین المللی در حال انجام اس��ت و 
امیدواریم تا تابس��تان س��ال آینده مراحل مناقصه این 
پ��روژه نیز به اتمام برس��د و اح��داث کارخانه هر چه 
س��ریعتر انجام ش��ود.مدیر طرح کک نفتی با اشاره به 
انتخاب ش��رکت فرانسوی اکسنس برای تهیه گزارش 
امکان س��نجی بیان کرد: پژوهش��گاه صنعت نفت به 
عنوان مش��اور بر روند فعالیت های فنی تهیه گزارش 
توس��ط این ش��رکت فرانسوی نظارت داش��ته و تمام 
مدارک ارس��الی از س��وی این ش��رکت مورد بررسی 
قرار گرفته و پیش��نهادات و نظرات متناس��ب از سوی 
پژوهشگاه به س��ازمان ایمیدرو منتقل شده است.وی 
به مراحل مختلف امکان س��نجی این پروژه نیز اشاره 

کرد و افزود: امکان س��نجی این پروژه ش��امل دو فاز 
اس��ت که انتخاب س��اختار فرایندهای مناس��ب برای 
تولی��د کک نفتی با لح��اظ کردن ش��رایط اقتصادی 
مناس��ب فاز اول این امکان سنجی به حساب می آمد. 
فاز دوم این امکان س��نجی، ش��امل بررس��ی ساختار 
منتخب، تخمین دقیق تر هزینه ها و زیرس��اخت های 
مورد نی��از و آنالیز اقتصادی ب��ود. نتایج نهایی امکان 
س��نجی بیانگر فاکتورهای اقتصادی قابل توجه و باال 
برای این واحد اس��ت.ایوک پور با بیان این که کارخانه 
قرار اس��ت در منطقه آزاد اروند احداث ش��ود، تصریح 
ک��رد: این کارخانه در زمینی به مس��احت 50 هکتار با 
ظرفیت 2۷ هزار بش��که احداث خواهد ش��د که از این 
میان 20 هزار بش��که آن ته مانده برج تقطیر در خالء 
پاالیش��گاه ابادان اس��ت و حدود ۷ هزار بشکه آن به 
عن��وان خ��وراک جانبی از ته ماند س��نگین و پاالیش 
شده یکی از واحدهای پاالیشگاه اراک تامین می شود. 
از محصوالت ب��ا ارزش این کارخانه می توان به کک 
نفتی آندی، دیزل با اس��تاندارد یورو 5 و نفتا به عنوان 
خوراک پتروشیمی اش��اره کرد.وی ب��ا تاکید بر این که 
کک س��ازی از دو جنب��ه برای کش��ور حایز اهمیت و 
بس��یار استراتژیک اس��ت، افزود: مورد اول تولید کک 
م��ورد نیاز صنایع به خصوص صنایع فلزی اس��ت که 
ت��ا کنون برای رفع این نیاز به میزان قابل مالحظه ای 
کک از دیگر کشور ها وارد ایران شده است. مورد دوم 
که می تواند جنبه بس��یار مثبتی را در بر داش��ته باشد 

ارتقاء کیفیت نفت کوره اس��ت.ایوک پور پژوهشگاه را 
در زمینه فرآیند کک س��ازی توانمند دانست و تصریح 
کرد: ب��ا توجه به تجربیات پژوهش��گاه در زمینه کک 
س��ازی، وجود تجهی��زات آزمایش��گاهی و پایلوتی و 
تخصص ه��ای مختلف موج��ود در گروه های مختلف 
پژوهش��گاه، امکان انجام طیف وسیعی از همکاری ها 
در این حوزه با بخش های خصوصی و یا دولتی فراهم 
است.وی گفت:  فعالیت هایی مانند نمونه گیری، آنالیز 
و بررس��ی خوراک، تس��ت های پایلوتی، انجام امکان 
سنجی اولیه، تهیه گزارش زیست محیطی و در نهایت 
تهیه بس��ته طراحی فرایند و مهندسی پایه واحد کک 
س��ازی و همچنین تهیه اسناد مناقصه ساخت از جمله 
مواردی اس��ت که تجربیات پژوهشگاه می تواند بسیار 

سودمند واقع شود.

 

دکتر مهدی کرباسیان: با این 

همکاری، گام بزرگی در جهت 

توسعه صنایع پتروشیمی در 

کشور برداشته شد و فعالیت 

منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

انرژی بر پارسیان بیش از 

پیش خواهد شد
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نفتخیز۱۲ خبر مهم

نگاه ورزشی

با حمایت مناطق نفتخیز جنوب؛ 

پمپ های فرآیندی چند مرحله ای در ایران بومی سازی شد
دانش نف�ت: مدیرعامل ش�رکت ملی 
مناط�ق نف�ت خیز جن�وب از بومی س�ازی 
پمپ های فرآیندی چند مرحله ای )BB۳( با 

حمایت این شرکت خبر داد.
به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از 
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، بیژن عالی پ��ور اظهار کرد: پروژه 
بومی س��ازی پمپ ه��ای گری��ز از مرکز 
چند مرحله ای )BB۳( در راس��تای تحقق 
مقاومتی  اقتص��اد  سیاس��ت های  اهداف 
و حمای��ت از س��اخت داخ��ل  اجرای��ی 
شده اس��ت.وی گفت: این پروژه مطابق 
ب��ا اس��تانداردهای معتبر جهان��ی برای 
نخس��تین بار در کش��ور و ب��ا همکاری 

مش��ترک کارشناس��ان منتخب ش��رکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های 
داخلی انجام ش��د.مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: مراحل 
تدوی��ن دانش فنی، طراحی، ریخته گری 
و س��اخت این نوع پمپ در داخل کشور 
صورت گرفته و نمونه ساخته شده، همه 
آزمایش ه��ای عملکردی را ب��ا موفقیت 
طی ک��رده ک��ه عملک��رد و راندمان آن 
مطاب��ق با اس��تاندارد  API ۶10 اس��ت.
عالی پور گفت: نمونه س��اخته شده از این 
نوع پمپ از نظر دقت طراحی و س��اخت 
قاب��ل رقابت با محصوالت ش��رکت های 
بزرگ پمپ س��ازی خارج از کشور است.

وی یادآور شد: با توجه به این که ساخت 
این پمپ ها نخس��تین تجربه طراحی در 
کش��ور به حساب می آید، طراحی، تدوین 
دانش فنی و فعالیت های فنی مهندس��ی 
پ��روژه از پیچیدگی های خاصی برخوردار 
بود که تحت نظارت دقیق و هوشمندانه 
سرپرستان و کارشناس��ان این شرکت با 
موفقیت محقق ش��د.به گفت��ه عالی پور، 
پمپ ه��ای گریز از مرک��ز چند مرحله ای 
کارب��ری فراوان��ی در واحده��ای نفت و 
گاز دارن��د و ب��ا بومی س��ازی آنها ضمن 
جلوگی��ری از خ��روج ارز، س��بب ایجاد 
اشتغال و حمایت از صنایع داخلی خواهد 

شد.

علیرضا ضیغمی بازنشست شد نه عزل 
اداره کل رواب�ط عموم�ی وزارت نف�ت ب�ه دنبال انتش�ار خبری با 
عنوان »پاکس�ازی وزارت نفت از منتقدان دولت آغاز ش�ده اس�ت« در 

خبرگزاری تسنیم، توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش ش��انا ب��ه نق��ل از اداره کل رواب��ط عمومی وزارت 
نف��ت، برخالف خبر ارس��الی و به زعم تس��نیم، جناب آقای علیرضا 
ضیغمی برکنار یا عزل نش��ده بلکه بازنشست شده اند. اتفاقا ایشان به 
رغم حمایت آش��کار از جناح مخالف دولت، ۴ س��ال به عنوان مدیر 
در یک��ی از پروژه ه��ای مهم در وزارت نفت دولت یازدهم مش��غول 
ب��ه فعالیت بودند. نکت��ه دیگر اینکه برخالف آنچه س��عی در القای 
آن وج��ود دارد جناب آقای مهندس زنگن��ه، وزیر محترم نفت بارها 
از مش��ی و رفتار آقای ضیغمی که در ای��ام انتخابات با رعایت قانون 
و گرفتن مرخصی به س��تاد انتخاباتی آقای رئیس��ی پیوستند تشکر 
و قدردان��ی نمودند. بنابراین انتقادها و گالیه ه��ا در این باره متوجه 
اف��رادی ب��ود که غیرقانونی و غیرش��فاف عمل کردند و رفتارش��ان 
رنگ منفعت طلبی ش��خصی داشت. ضمن آن که بکار بردن عبارت 
»پاکس��ازی« آنگونه که در خبرگزاری تسنیم به عنوان تیتر انتخاب 

شده را نیز شایسته این همکاران محترم صنعت نفت نمی دانیم.

مهلت ۱5 روزه وزارت نفت به باشگاه نفت تهران؛
حاج تقی گلرخسار کجاست؟!

مرتضی موسوی زنوز
خیل��ی دلم��ان می خواهد همیش��ه 
حقیقت را بش��نویم و هم��ان را بدون کم 
وکاس��ت و متعهدانه به مردم عزیز منتقل 
کنی��م اما برخی مدیران مصلحت اندیش و 
مس��امحه گر مانع این خواست هستند و از 
نمایان ش��دن حقیقت به دالیل مختلف و 
منافع شخصی و صنفی جلوگیری می کنند.

نمون��ه ب��ارز آن رفتار مدی��ران غیر 
ورزش��ی در باشگاه نفت و عدم پاس��خگویی آنان به سواالت بیشمار در 
مورد این باش��گاه اس��ت که بی جواب مانده و هواداران و دوس��تداران 

فوتبال باید از آنها مطلع باشند.
شرکت بهنام پیش��رو کیش که صاحب اصلی باشگاه نفت تهران 
است و در لیگ برتر گذشته و جام حذفی کشور حضوری پرمسئله داشت 
، همچنان در س��ردرگمی های مدیریتی گرفتار ش��ده و هر روز خبرهای 

مختلف و چالش برانگیز از آن به گوش می رسد.
عالوه بر درج خبر رفت و آمد مربیان بس��یار در چند روز گذش��ته 
به این باش��گاه و جلسات مختلف در این زمینه با آنها و همچنین اعالم 
شرایط بسیار عجیب و غریب از سوی مدیر عامل غیر قانونی این باشگاه 
برای مربیان داوطلب ،  شنیده شد که هفته گذشته مسئوالن و مدیران 
قبل و جدید باش��گاه نف��ت تهران و مدی��ران وزارت نفت جهت انتقال 
رس��می امتیاز تیم به شرکت بهنام پیشرو کیش نشستی را برگزار نموده 
و در این نشس��ت ش��رایطی را مطرح و امضاء کردند که در جای خود و 
با توجه به ش��رایط نامطمئن مدیران فعلی قابل بررس��ی است.هر چند 
س��ید شریف حسینی مدیر نقل و انتقال باشگاه از سوی وزارت نفت نیز 

نخواست اطالعاتی در این زمینه ارائه کند.
از جمله شرایط مطرح شده ؛ مهلت 15 روزه وزارت نفت به بهنام 
پیش��رو کیش بود که می بایس��تی تا تاریخ تعیین شده  به پرداخت تمام 
بدهی های گذش��ته این باش��گاه اعم از بازیکنان ، مربیان ، کادر اداری 
و پزش��کی و....و همچنین تس��ویه حس��اب مالیاتی اقدام نمایند.در غیر 
اینص��ورت چک ضمان��ت بانکی به مبلغ 15 میلیارد تومان که از س��ال 
گذش��ته و به هنگام واگذاری باشگاه به وزارت نفت داده شده به مرحله 
اجرا در خواهد آمد.در این صورت چه بسا مالکیت باشگاه نیز از نفرات و 

شرکت مذکور سلب و دوباره به وزارت نفت بازگردانده شود. 
آنگونه که ابتدای س��ال گذش��ته مطرح شد ، شرکت بهنام پیشرو 
کیش با پرداخت 1 میلیارد تومان باشگاه را تحویل گرفت و مابقی ارزش 

ریالی آن را با یک چک 15 میلیاردی بانکی ضمانت کرد. 
ب��ه راحتی می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه مدیران فعلی باش��گاه در 
مخمص��ه افتاده اند و از نظر مالی یا توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند 
و یا با تش��ویش اذهان عمومی اهداف دیگ��ری را دنبال می کنند که ما 
بیخبریم. البته می توان حدس زد که با تل انبار ش��دن بدهی های س��ال 
گذش��ته و زمان س��رمربیگری علی منصوریان در این تیم و بدهی های 
امس��ال به علی دایی و کادر فنی و بازیکنان و...نمی ش��ود به آسانی راه 
س��خت و دش��وار آینده را طی کرد و بهترین روش گل آلود کردن آب 
مانده در حوض باشگاه نفت است تا تکلیف رویت شدن و یا پنهان ماندن 
صاحب اصلی باش��گاه که چندین ماه اس��ت از نظر ها محو شده روشن 
گردد. حاج تقی گلرخسار همان کسی است که دو سال پیش قصد خرید 
امتیاز باش��گاه پرسپولیس را کرد و ۳۶0 میلیارد تومان قرار بود بابت آن 
پول بپردازد. وقتی سازمان خصوصی سازی از این واگذاری منصرف شد 
گلرخسار به سوی باشگاه نفت تهران رفت و به قیمت 1۶ میلیار تومان 
آن را معامله کرد. کاری که ابتدا به راحتی انجام شد ولی در طول راه و 
پس از گذشت چند ماه از لیگ برتر مشکالت خودش را نشان داد؛ پول 
پرداخت نشد، بازیکنان اعتصاب کردند، بازیکنان فصل قبل شیشه های 
باشگاه را پایین آوردند ، کادر فنی از بازیکنان حمایت کرد. علی دایی در 
تمام جلسات مطبوعاتی به دنبال صاحبان باشگاه بود. حسین شهریاری 
به دلیل عدم تعهد صاحبان باش��گاه از س��مت مدیرعاملی اس��تعفا داد ، 
پس از قهرمانی این تیم در جام حذفی ، جام به خانه یکی از مش��اوران 

رفت....و خیلی از اقدامات مسئله ساز که یقه آنها را گرفت. 
با این تفاس��یر و با وجود این همه مش��کل بهتر نیس��ت صاحبان 
باشگاه تکلیف را قبل از اینکه مشکالت بزرگتری گریبان آنان را بگیرد 

روشن کنند و خیلی شفاف به پاسخگویی مردم بپردازند؟
البته  پرواضح اس��ت که از یک طرف قانون س��ازمان لیگ برتر و 
از سوی دیگر مقررات وزارت نفت چنین اجازه ای را به آنها نخواهد داد 
و نباید هم باشگاهی با چنین مشکالت و معضالتی و با زیر پا گذاشتن 
اصول حرفه ای بتواند دوباره وارد مسابقات شده و باز هم جامعه فوتبال 
و سازمان لیگ را به چالش بکشد. راستی حاج تقی گلرخسار کجاست؟

فرمانده جديد بسيج شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران معرفی شد

رييس اداره ايمنی و آتش نشاني شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خبر داد:

نجات 7 گرفتار شده در کوه های منطقه گناوه توسط نيروهای نفت گچساران

با استفاده از پمپ های جديد؛

روند پيشرفت پروژه انتقال نفت غرب کارون شتاب گرفت

دانش نفت: مراس�م تکریم و معارفه فرمانده سابق 
و جدید بس�یج شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

برگزار شد .
ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، طی 
مراسمی با حضور سرهنگ نورایی نسب فرمانده بسیج 
ناحیه س��پاه گچس��اران، مهندس صیدالی مدیرعامل 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران، مس��وول 
ح��وزه نماینده ولی فقیه در س��پاه ناحیه گچس��اران و 
جمعی از بس��یجیان و مدیران صنعت نفت گچساران، 
س��روان پاس��دار فردوس ناصرزاده به عن��وان فرمانده 
حوزه مقاومت بس��یج ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
گچس��اران معرفی و از خدمات س��رگرد پاسدار کیهان 
دیبا اصل در طول دوران مس��وولیت ایش��ان قدردانی 
شد.براس��اس این گزارش، در این آیی��ن که در محل 
س��الن کنفرانس ش��رکت نفت و گاز گچساران برگزار 
ش��د فرمانده بسیج سپاه ناحیه گچس��اران اظهار کرد: 
بسیج یادگار امام خمینی)ره( و تا به امروز مایه پیشرفت 
انقالب بوده اس��ت.علی اصغر نورایی نس��ب ادامه داد: 
بس��یجیان م��ا در دوران دفاع و پ��س از آن در دوران 
بازس��ازی نقش ویژه ای داشتند.ایش��ان با بیان اینکه؛ 
انقالب اسالمی ایران با رهنمودهای معمار کبیر انقالب 
نش��ات گرفته از تفکر بس��یجی بود و حفظ و تداوم آن 
ه��م مرهون همین نگاه و رویکرد اس��ت، ‘گفت: یکی 
از وظای��ف مهم بس��یج در طول دوران ه��ای مختلف 
انقالب حفظ و حراس��ت از انقالب و دس��تاوردهای آن 
در همه عرصه های مختلف اس��ت و با توجه به شرایط 
کنون��ی کش��ور وظایف این نیروی مح��رک مردمی در 
دس��تگاه های اقتصادی کش��ور و از جمله شرکت های 
نفتی از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت.نورایی نسب 
ب��ا بیان اینکه بس��یج در دوران مختلف جنگ س��خت 
و ن��رم و اقتص��اد مقاومتی نقش خ��ود را به خوبی ایفا 
کرده اس��ت، عنوان کرد: از این جهت تالش بسیجیان 
در عرصه تولید و اقتصاد برای پیش��رفت کش��ور جهاد 

محس��وب می شود و خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار 
جهانی در جبهه اقتصاد، بسیجیان قرار دارد.وی با اشاره 
به گس��ترش فرهنگ بس��یجی در جامعه گفت: بسیج 
متعلق به یک سازمان و نهاد نیست بلکه متعلق به همه 
مردم اس��ت که کار دبیری آن را س��پاه انجام می دهد 
و بس��یج در همه اقش��ار جامعه نفوذ پی��دا کرده و این 
همان تفکر بس��یجی اس��ت که حتی به خارج از مرزها 
نیز رس��یده است و امروز مظلومان عالم تنها راه نجات 
خود را روحیه بسیجی و انقالبی می دانند.فرمانده سپاه 
بس��یج ناحیه مقاومت گچساران به سخنان مقام معظم 
رهبری در روزهای گذش��ته مبنی بر آتش به اختیار نیز 
اش��اره کرد و تاکید کرد: س��خنان رهبر معظم انقالب 
نش��ان داد که همه باید در هر شرایطی به وظیفه خود 
عم��ل کنند.نورایی نس��ب در ادام��ه از زحمات کیهان 
دیبااصل به عنوان فرمانده س��ابق بس��یج صنعت نفت 
گچساران تش��کر و برای فرمانده جدید آرزوی توفیق 
نمودند.در ادامه این مراس��م مهندس هوشنگ صیدالی 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با 

تقدیر و تش��کر از فرمانده س��ابق بسیج نفت گچساران 
اظهار کرد: امروز پس از س��الها کش��ورهای دنیا به این 
نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند به استقالل برسند باید 
از توان نیروهای مردمی استفاده کنند.وی با بیان اینکه 
امام راحل ما فرمودند اگر می خواهید به مملکت آسیبی 
نرسد پش��تیبان والیت فقیه باشید خاطرنشان کرد: لذا 
اگر کسی خود را والیت مدار می داند باید همواره در این 
راس��تا حرکت کند.مهندس صیدالی تصریح کرد: امروز 
افتخار ما در صنعت نفت این است که همواره با روحیه 
بسیجی و انقالبی در حال عبور از موانع سخت و صعب 
العبور و مبارزه با توطئه دشمنان بوده ایم.مدیرعامل نفت 
گچس��اران بیان کرد: همین روحیه بس��یجی و انقالبی 
است که توان ایستادگی را به ما داده و تا زمانی که این 
روحی��ه در کارکنان صنعت نفت وجود دارد قلب اقتصاد 
کشور در برابر استکبار کمر خم نخواهد کرد.وی با بیان 
اینکه بس��یج و بسیجی بودن یک افتخار است و ما باید 
از ای��ن امانت که یادگار امام راح��ل و ثمره خون پاک 
شهیدان است به خوبی پاسداری کنیم، گفت: بسیج باید 

نقش تسهیل کننده، مشاور و حامی را در سازمان ها ایفا 
کن��د و نقش الگو و نمونه ب��ارز فرهنگ ایثار و خدمت 
خالصان��ه در جامعه باش��د.صیدالی صنعت نفت را قلب 
اقتصادی کشور خواند و اذعان کرد: توسعه این صنعت 
عظیم باید به گونه ای باشد که وضعیت اقتصادی مردم 
روز به روز روند مطلوب تری یافته و نیازهای اقتصادی 
آنان برطرف شود.مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچس��اران از دفاع مق��دس به عنوان یک تجربه 
گران بها یاد کرد و گفت: این تجربه نش��انگر این است 
که می توان در شرایط س��خت حتی با وجود بمباران و 
تحریم ها کارهای بزرگی انجام داد و مشکالت را پشت 
سر گذاشت. وی یادآور شد: خدا را شاکریم که روحیات 
جس��ورانه و حماسه س��از بس��یجی و کارکنان ایثارگر 
هم اینک نی��ز در صنعت نفت به خوبی نمایان اس��ت 
و این موجب��ات یاس و ناامیدی دش��منان را به همراه 
خواهد داش��ت.در این مراس��م کیهان دیبااصل فرمانده 
سابق بس��یج صنعت نفت گچساران با ارائه گزارشی از 
فعالیت های پایگاه بس��یج در دوران مسوولیتش عنوان 
کرد: برخود الزم می دانم از تمامی بس��یجیان و مدیران 
و کارکنان ش��رکت که در این مدت م��ا را یاری دادند 
تقدیر و تش��کر داش��ته باش��م.در ادامه این مراسم نیز 
فردوس ناصرزاده فرمانده جدید صنعت نفت گچساران 
گفت: برخود الزم می دانم از زحمات فرمانده س��ابق که 
امروز مس��وولیت سنگین تری در س��پاه به ایشان داده 
ش��ده است و از فرماندهی ارش��د سپاه ناحیه گچساران 
که به این جانب اعتماد کردند تقدیر و تش��کر داش��ته 
باش��م.ناصرزاده در ادامه آمادگی خود را برای خدمت به 
بسیجیان در راستای منویات مقام معظم رهبری اعالم 
و از همه مسئوالن شرکت و بسیجیان شرکت دعوت به 
همکاری و همیاری نمود.بر اساس این گزارش در پایان 
این مراسم حکم مسوولیت فردوس ناصرزاده به عنوان 
فرمانده جدید بس��یج نفت و گاز گچس��اران به ایشان 
ابالغ و طی آیینی از زحمات فرمانده س��ابق بسیج نفت 

گچساران تقدیر و تشکر به عمل آمد.

دان�ش نف�ت: مهندس ش�هباز صف�ري در گفتگو با 
خبرنگاران، از نجات 7 فرد گرفتار شده در کوه های اطراف 
شهرس�تان گناوه از اس�تان بوشهر توس�ط اداره ایمني و 

آتش نشاني نفت گچساران خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از  روابط عمومي نفت 
گچساران، وی افزود: در پی گیر افتادن ۷ فرد مذکور که 
از کارکنان مهندس��ي ساختمان ستاد بودند،ساعت 1۶ و 
50 دقیقه روز گذش��ته با دستور مدیرعامل شرکت بهره 
برداري نفت و گاز گچس��اران  بالگرد نفت گچساران به 
همراه کارش��ناس اداره ایمني ب��رای نجات افراد مذکور 
به محل حادث��ه اعزام ش��دند.صفري تصریح کرد: این 
افراد به قصد انجام کار نقش��ه برداري به کوه های واقع 

در منطق��ه گناوه در بخش گلخاري رفت��ه بودند که به 
علت گرماي ش��دید و عدم جاده دسترسي ماشین آالت 
دچار گرمازدگي ش��ده بودند.وی ادام��ه داد: با توجه به 
این که این افراد نیاز فوري به کمک رس��اني داشتند در 
سریعترین زمان ممکن بالگرد نفت گچساران به همراه 
کارش��ناس اداره ایمني به محل اعزام شد.شهباز صفري 
گفت : به دلیل اهمیت موضوع و کمک رساني فوري با 
هماهنگي هاي به عمل آمده یک تیم پزشکي نیز  برای 
نجات این افراد از منطقه گوره به محل مورد نظر اعزام 
ش��دند. رییس اداره ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اذعان کرد: 
تیم اعزامي بالگرد و تیم پزش��کي نفت  پس از مشاهده 

این افراد موفق ش��دند در دونوبت از طریق بالگرد افراد 
مورد نظر را به گناوه اع��زام کنند.صفري با بیان اینکه: 
یک نفر از این افراد به دلیل گرمازدگي ش��دید به وسیله 
آمبوالنس به بیمارس��تان گناوه اعزام شد گفت: در حال 
حاضر حال عمومي هر ۷نفر رضایت بخش است. صفری 
به برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی در یکسال گذشته 
در سطح شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران   نیز 
اش��اره کرد و گفت: به منظور واکنش س��ریع در شرایط 
اضطراری  مانور ایمنی و آتش نش��انی در سال گذشته 
۴0 فقره تمرین ش��رایط اضطراری انجام  ش��د.صفری 
تصریح کرد: این مانورها از س��وی اداره ایمنی، بهداشت 
و محیط زیس��ت این ش��رکت برنامه ریزی و در سطح 

واحدهای ستادی و عملیاتی اجرا شد.رییس اداره ایمنی، 
بهداش��ت و محیط زیست ش��رکت بهره برداری نفت و 
گاز گچساران خاطرنش��ان کرد:موقعیت جغرافیایی این 
ش��رکت در گستره چهار اس��تان کهگیلویه و بویراحمد، 
خوزس��تان، فارس و بوش��هر از یک س��و و قرار گرفتن 
تلمب��ه خان��ه عظیم گ��وره و منیفولد ب��زرگ نفت خام 
صادراتی ایران در حوزه عملیاتی این ش��رکت از س��وی 
دیگ��ر، گچس��اران را به یکی از مناط��ق پنج گانه مهم 
تولید و قطب صادرات نفت خام ایران تبدیل کرده است 
و از ای��ن رو آموزش کارکنان نق��ش مهمی برای ایمن 
 س��ازی و پایداری و پیش��گیری از حوادث در این قلب

 نفتی دارد. 

دان�ش نف�ت: ب�ا ورود 2 پم�پ اصلی انتق�ال نفت 
س�نگین به پروژه تلمبه خانه غرب کارون، روند پیشرفت 

این پروژه شتاب گرفته است.
س��یروس آقاج��ری، مجری طرح خط��وط لوله و 
تاسیس��ات جانبی انتق��ال نفت خ��ام میدان های غرب 
کارون در ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نفت )متن(، از 
ش��تاب در روند پیش��رفت این پروژه با ورود پمپ های 
جدید خبر داد.وی پمپ های انتقال نفت خام سنگین را 

قلب تپن��ده تلمبه خانه غرب کارون عنوان کرد و گفت: 
همه مراحل تس��ت و بازرس��ی حین و پس از س��اخت 
ای��ن پمپ ه��ا پیش از این انجام ش��ده اس��ت.آقاجری 
ادامه داد: پیش بینی می ش��ود تا ۴8 س��اعت آینده این 
2 پم��پ در محل خود نصب ش��ده و ت��ا 10 روز آینده 
آماده راه اندازی ش��وند.وی با بیان این که طرح خطوط 
لول��ه انتقال به عنوان یک طرح راهبردی، نفت تولیدی 
میدان های غرب کارون را به مبادی صادراتی ارس��ال 

می کند، اف��زود: طرح خطوط لوله و تاسیس��ات جانبی 
انتق��ال نفت خ��ام میدان های غ��رب کارون با حمایت 
مدیران ارش��د صنعت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران 
 طی یکس��ال گذش��ته 50 درصد پیش��رفت داش��ته و 
ه��م اکنون به پیش��رفت 95 درصدی رس��یده اس��ت.

آقاج��ری با بیان این که ارس��ال نفت تولی��دی میادین 
مش��ترک غرب کارون به مب��ادی صادراتی با کمترین 
هزینه، سرعت بهینه و کیفیت باال اهمیت اساسی دارد، 

یادآور شد: برنامه از پیش تعیین شده این است که نفت 
تولیدی با ظرفیت روزانه ۳20 هزار بشکه نفت سنگین 
و 25۴ هزار بشکه نفت سبک از تلمبه خانه غرب کارون 
به س��مت تلمبه خان��ه امیدیه انتقال داده ش��ود و از آن 
جا در 2 مرحله نفت س��نگین ب��ه پایانه بهرگان رفته و 
نفت سبک نیز در امیدیه به شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب تحویل ش��ده و با کم��ک خطوط لوله موجود به 

پایانه خارک منتقل شود.
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اخبار ایدرو۱3 ایدرو
در جلسه مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و هیات همراه صورت گرفت:

معرفی جایزه ملی مدیریت انرژی در اتاق بازرگانی

سخنگو شورای سیاست گذاری خودرو اعالم کرد:

افزایش 9/8 درصدی تولید خودرو 
در سال 9۶

دانش نفت: س�خنگوی ش�ورای سیاس�ت گذاری خ�ودرو گفت: 
بی�ش از 2۳۳ ه�زار دس�تگاه ان�واع خ�ودرو از ابت�دای امس�ال تا 1۵ 
خردادماه در کشور تولید شد وه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9/8 

درصد افزایش یافته است.
امیر حس��ین قناتی در پایان جلس��ه این شورا با اعالم این خبر 
افزود: از ابتدای فروردین ماه تا پانزدهم خردادماه امسال در مجموع 
2۳۳ هزار و 118 دس��تگاه انواع خودرو در کش��ور تولید شد که این 
میزان در مدت مش��ابه سال گذش��ته 212 هزار و ۳55 دستگاه بوده 
اس��ت.وی در ادامه با بیان اینکه 220 هزار و ۷1۶ دستگاه خودروی 
س��واری از ابتدای س��ال 9۶ تا پانزدهم خردادماه تولید ش��د گفت: 
این میزان در مقایس��ه با 195 هزار و ۴۷ دس��تگاه خودروی سواری 
تولید ش��ده در همین مدت س��ال 95، 2%1۳ درص��د افزایش یافته 
است.سخنگو شورای سیاست گذاری خودرو هم چنین به تولید ۴09 
دستگاه انواع مینی و اتوبوس در این مدت اشاره و تصریح کرد: این 
میزان نیز در مقایس��ه با 180 دس��تگاه مینی بوس و اتوبوس تولید 
ش��ده در این بازه زمانی سال گذش��ته 2%12۷ درصد افزایش یافته 
اس��ت.قناتی افزود: در این مدت 10 هزار و 1۶۷ دستگاه وانت، یک 
هزار و 88۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شده 
اس��ت.وی با بیان اینکه در جلس��ه امروز موضوع مش��تری سازی و 
اس��تفاده حداکثری از قوای نی��رو محرکه تولید داخل بود گفت: قرار 
ش��د شرکت های خودروساز سنگین با توجه به تنوع بسیار زیادی که 
در بخش خودروهای تجاری سنگین وجود دارد ، این تنوع را کاهش 
دهند تا تیراژ اقتصادی مناس��ب تری برای تولید داشته باشند.وی در 
ادامه افزود: مقرر شد در 2 کارگروه در بخش های خودروهای تجاری 
کامیون و کش��نده و اتوبوس و با نمایندگان ش��رکت های خودروساز 
تشکیل شود ، تا با استفاده توان شان برای تولید موتور، گیربکس و 
شاسی در کشورموارد و سیاست هایی که نیاز است جمع بندی شود و 
ظرف 2 هفته برای تصمیم گیری نهایی به ش��ورای سیاست گذاری 

خودرو ارایه شود.
مجري بازسازي طرح هاي سازمان گسترش اعالم کرد:

بهره برداری واحد چغندری کارخانه قند 
دزفول بزودی آغاز می شود

مج�ری بازس�ازی طرح های س�ازمان گس�ترش و رئیس هیئت 
اجرایی بازس�ازی کارخان�ه قند دزفول گفت: با تأمی�ن اعتبار مورد نیاز 
و تکمی�ل پ�روژه این طرح آماده بهره برداری اس�ت و در آینده نزدیک 

افتتاح می شود .
به گ��زارش دانش نفت به نقل از ایدرو نیوز، علیرضا ارغایی با 
اشاره به اینکه قرار بود اولین مرحله از طرح در اواخر سال گذشته به 
اتمام برس��د، علت تأخیر را ع��دم تأمین اعتبار الزم عنوان و تصریح 
کرد: که پس از دریافت بخشی از اعتبارات مورد نیاز و فشرده کردن 
برنامه بازسازی ،علی رغم شرایط کاری بسیار سخت ناشی از گرمای 
هوای حدود 50 درجه در منطقه، عمال فاز تصفیه ش��کر و چغندری 
بصورت همزمان تکمیل و در حال حاضر تست های سرد و گرم آغاز 

که پس از اتمام کارخانه قند دزفول آماده بهره برداری می گردد .
فاز اول کارخانه قند دزفول همزمان با دهه فجر افتتاح می شود.

وی اف��زود: مجریان و پیمان��کاران تمام توان خود را جهت راه 
ان��دازی کارخانه و دریافت چغندر قند طی هفته آینده بکار گرفته اند 
تا انشااهلل تمام چغندر باقیمانده در منطقه جذب و از رسیدن آسیب به 
چغندرکارانی که قادر به تحویل چغندر به دیگر کارخانجات نیس��تند، 
جلوگی��ری گردد .مهندس ارغایی با بیان اینکه این کارخانه به منزله 
یک لکوموتیو اس��ت که با راه اندازی آن، می تواند قطار اش��تغال و 
توس��عه را در منطقه به حرکت در آورد اظهار داش��ت راه اندازی این 
کارخانه، نقطه امید برای کش��اورزان منطقه محسوب می شود که از 

نزدیک شاهد روند بازسازی آن بوده اند .
فیلتر تصفیه آب در ایران
 به تولید انبوه می رسد

مدیر عامل شرکت غشا گستر داالهو از شرکت های تابعه سازمان 
گس�ترش و نوسازی صنایع ایران گفت: فیلتر تصفیه آب ساخت داخل 
که نخس�تین بار در کشور با س�رمایه گذاری ایدرو و همکاری محققان 

دانشگاه صنعتی شریف تولید شده، بزودی به بهره برداری می رسد.
ب��ه گزارش ایدرو نی��وز ، مصیب یونس دوس��ت تصریح کرد: 
ظرفیت نهایی طرح 50 هزار عدد فیلتر اس��تاندارد 8 اینچی ممبران 
در س��ال و با سرمایه گذاری کل ۳50 میلیارد ریال است که در این 
میان ظرفیت فاز اول طرح 22 هزار و 500 هزار عدد فیلتر استاندارد 
8 اینچ��ی ممبران در س��ال و با س��رمایه گ��ذاری کل 1۳0 میلیارد 
ریال اس��ت.مدیر عامل شرکت غشا گستر داالهو با اشاره به تکمیل 
کارخانه این طرح در ش��هرک کاوش گفت: مرحله اول طرح شامل 
تولید فیلترهای اس��مز معکوس جهت آبهای لب ش��ور خواهد بود و 
در ادامه و با گذش��ت زمان قادر خواهیم بود انواع فیلترهای ممبران 
جه��ت تصفیه آب دریا را نیز تولید نماییم.با توجه به نیاز ش��هرها و 
صنایع کش��ور به آب شیرین و وارداتی بودن حجم عظیم فیلترهای 
تصفیه آب به کش��ور، پروژه س��اخت و تولید انب��وه فیلتر تصفیه آب 
س��اخت داخل با تکیه بر فناوری بومی شده، از مهم ترین پروژه های 
صنعت کش��ور محسوب می شود که با توس��عه آن و سرمایه گذاری 
برای ایجاد واحدهای مش��ابه تولید فیلت��ر در مناطق دارای آب های 
ش��ور و حاش��یه دریاها، تحول عظیمی در صنعت آب و سایر صنایع 

کشور ایجاد می شود. 

دان�ش نف�ت: »جای�زه مل�ي مدیری�ت 
انرژي« در س�ي و پنجمین جلس�ه کمیسیون 
انرژي و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع�ادن و کش�اورزی ته�ران 22 خردادماه با 
حضور مدیرعامل س�ازمان مدیریت صنعتی و 
هی�ات همراه در محل س�اختمان مرکزی این 

اتاق، معرفی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومی س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی، دکتر 
محمدعلی محمدی و هیات همراه به تبیین 
و تشریح ویژگی های »جایزه ملی مدیریت 
ان��رژی« پرداختن��د.  بنا به ای��ن گزارش، 
»همای��ش جای��زه ملی مدیری��ت انرژی« 
امس��ال برای سومین س��ال متوالی برگزار 
می شود و سازمان مدیریت صنعتي براساس 
تفاهم نامه  منعقده با »س��ازمان انرژي هاي 
 تجدیدپذی��ر و به��ره  وري ان��رژي برق« ، 
»ش��رکت بهینه س��ازي مصرف سوخت«،  
»س��تاد بهینه سازي انرژي و محیط زیست 
معاونت علمي و فن آوري ریاست جمهوري« 
و »س��ازمان ملي اس��تاندارد ایران« اجرای 
آن را ب��ه عه��ده دارد.در این جلس��ه که به 
ریاس��ت دکتر منصور معظمی برگزار ش��د، 

اعضاء کمیسیون انرژي و محیط زیست به 
عنوان نماین��دگان بخش خصوصي نظرات 
خ��ود را در خصوص جای��زه مذکور مطرح 
کردند.«کمیسیون انرژي و محیط زیست« 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی، 
آمادگ��ي خود را براي هم��کاري در اجراي 
جایزه اعالم کرد که با استقبال مدیر عامل 
سازمان مدیریت صنعتي و دبیرخانه همایش 

مواجه شد ونحوه همکاري به حضور اعضاء 
در س��اختار تصمیم گی��ري و اجرایي جایزه 
منوط گردید.دامنه شمول جایزه، در سومین 
س��ال برگزاری آن ش��امل صنایع هدف در 

۳1 گروه صنعت��ی؛ تولیدکنندگان تجهیزات 
مصرف کننده ان��رژی در 11 گروه صنعتی 
که برای آنها اس��تاندارد ملی معیار مصرف 
انرژی تدوین ش��ده اس��ت و ساختمان های 
اداری ب��زرگ و پروژه هاي صرفه جویی در 

مصرف انرژی است.

مديرعامل سازمان مديريت صنعتی:

هدف مهم برگزاری »همايش عرصه يادگيری« انتقال دانش و اطالعات است
دانش نفت: نوزدهمین همایش عرصه یادگیری 21 
و 22 تیرماه با حضور مدیران منابع انسانی کشور در »هتل 
باری« ارومیه با موضوع »تجارب مدیران منابع انسانی در 

توسعه تولید و اشتغال« برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از  روابط 
عمومی س��ازمان مدیری��ت صنعتی، در همی��ن ارتباط، 
دکتر محمدعلی محمدی درباره جایگاه همایش عرصه 
یادگیری در توانمندسازی و مهارت افزایی مدیران منابع 
انس��انی اظهار داش��ت: راه های مختلفی برای توسعه و 
آموزش مدیران وجود دارد، به طور کلی یکی از بهترین 
راه ه��ای توس��عه و تقویت توانمندی مدی��ران، از جمله 
مدیران منابع انس��انی، الگوبرداری و استفاده از تجارب 
برتر اس��ت. این راه بس��یار موثر اس��ت ب��ه دلیل اینکه 
س��ریع، مبتنی بر باور و شواهد کافی و دارای اثربخشی 
و کارایی است. همچنین، نتایج آن ملموس است و این 
نتای��ج را اف��راد می بینند و آن راهکاری را که اس��تفاده 
ش��ده می پذیرن��د و طبیعت��ا یادگیری بهتر و بیش��تری 
اتفاق می افتد.وی خاطرنشان کرد: هدف مهم برگزاری 
»همای��ش عرصه یادگیری« انتق��ال دانش و اطالعات 
و درواق��ع تقویت باوره��ا و اعتقادات مدی��ران به ویژه 
مدیران منابع انس��انی نسبت به حل مسائل و توانمندی 
آنها در خلق راه حل های مفید اس��ت برای اینکه بتوانند 
مسائل و مش��کالت حوزه منابع انسانی را حل و فصل 

کنند. اینکه چه کارهایی می ش��ود ک��رد و چه کارهایی 
می توان انجام داد و ش��بیه س��ازی هایی ک��ه در ذهن 
مدیران بر اثر تجربه اتفاق می افتد تا نسخه های بهتری 
برای کس��ب و کار خود بنویسند، طبیعتا همه از اهداف 
برگزاری این همایش است.مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعت��ی تاکید کرد: »همای��ش عرصه یادگیری« نقش 
خ��ود را در انتقال دانش و اطالع��ات به خوبی می تواند 

ایفا کند لذا می تواند موجب ارتقاء س��طح آگاهی ودانش 
اطالعات مدیران منابع انس��انی ش��ود ولی آنچه که در 
مورد مهارت مطرح هس��ت دقت در این نکته است که 
مهارت در عمل و اجرا حاصل می شود.وی افزود: دانش 
و اطالعات نتیجه تعلیم اما مهارت نتیجه تمرین اس��ت 
ل��ذا وقتی دانش تبدیل به مهارت می ش��ود که مدیران 
منابع انس��انی دانش و اطالعات کسب شده را در عمل 

و در حل مس��ائل س��ازمانی خود به کار گیرند. آن وقت 
می توانیم ب��ه پیامدهای مثبت برگزاری همایش عرصه 
یادگیری از یک طرف، و از طرف دیگر به ارتقاء س��طح 
مهارت و قابلیت بکارگیری مدیران منابع انسانی ایمان 
بیاوریم؛ به عبارت دیگر، تجربه نتیجه درگیر ش��دن در 
حل مس��ائل اس��ت و هر چقدر مدیران مهارت بیشتری 
بدس��ت آورند و تجارب بهتری کسب کنند می توانند در 

حل مسائل سازمان خود موثرتر و مفیدتر باشند.

مرکز تحقيقات بيماری های غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران گزارش می دهد:

احتمال ابتال به انفارکتوس قلبی با مصرف داروهای ضد التهابی غير استروئيدی خوراکی
تحقیق�ات  مرک�ز  نف�ت:  دان�ش 
بیماری های غیرواگیر پژوهش�گاه علوم غدد 
و متابولیسم دانش�گاه علوم پزشکی تهران 

گزارش می دهد:
انفارکت��وس قلبی  ابت��ال به  احتمال 
ب��ا مص��رف داروهای ض��د التهاب��ی غیر 
استروئیدی خوراکی مصرف داروهای ضد 
التهابی غیر اس��تروئیدی خوراکی می تواند 
موجب افزایش ریس��ک انفارکتوس قلبی 
حاد شود. در یک مطالعه آینده نگر، مصرف 
 )Celecoxib( متوسط سلکوکس��یب  دوز 
در مقایس��ه با ایبوپروف��ن)Ibuprofen( یا 
ناپروکسن)Naproxen( بر روی )2۴081 ( 
نفر مورد ارزیابی ق��رار گرفت و اثرات این 
داروها در ایجاد پیامدهای قلبی و عروقی، 
انفارکتوس قلبی غیرکشنده و سکته مغزی 
غیرکش��نده در بیماران دچار درد مفاصل با 
ریسک متوس��ط بیماری های قلبی عروقی 
بررس��ی ش��د. بر طبق نتایج حاصل از این 
مطالعه گزارش ش��د که داروی ناپروکسن 
در مقایسه با دیگر داروهای تحت مطالعه، 
به می��زان کمتری موجب ع��وارض قلبی 

می شود.  
بر اس��اس گزارش مرک��ز تحقیقات 
بیماری ه��ای غیرواگیر پژوهش��گاه علوم 
غدد و متابولیسم دانش��گاه علوم پزشکی 

ته��ران، در ی��ک  بررس��ی متاآنالیز، روند 
زمانی بروز انفارکتوس قلبی حاد و اثر دوز 
و مدت زمان مصرف داروهای ضد التهابی 
غی��ر اس��تروئیدی خوراکی م��ورد مطالعه 
ق��رار گرفت، ب��ا بررس��ی )۶1۴۶0 ( مورد 
انفارکت��وس قلبی در اف��راد مصرف کننده 
داروه��ای ض��د التهابی غیر اس��تروئیدی 
خوراکی مش��خص ش��د که مص��رف این 
داروها ب��ا افزای��ش ریس��ک انفارکتوس 
قلب��ی حاد همراه اس��ت. در این بررس��ی 
گ��زارش ش��د ک��ه احتم��ال انفارکتوس 

قلبی حاد با مصرف داروی سلکوکس��یب 
در مقایس��ه با دیگر داروهای ش��ایع ضد 
التهابی غیر اس��تروئیدی خوراکی  بیش��تر 
نیست اما از داروهایی مانند روفکوکسیب 

) Rofecoxib( کمتر است. 
بر اس��اس نتایج این بررسی، احتمال 
ش��روع ناگهانی انفارکت��وس قلبی حاد در 
ط��ی هفت��ه اول مص��رف داروه��ای ضد 
التهابی غیر اس��تروئیدی خوراکی مشاهده 
می ش��ود. دوز باالی مصرف ای��ن داروها 
ط��ی 8 الی ۳0 روز بس��یار مض��ر گزارش 

ش��ده اس��ت به این صورت ک��ه در مورد 
 )Diclofenac(دیکلوفناک و  سلکوکسیب 
یک موج ریس��ک انفارکت��وس قلبی حاد 
در طی هفته اول مصرف مش��اهده شد. در 
مورد ایبوپروفن، ناپروکسن و روفکوکسیب 
عالوه بر م��وج در هفته اول، موج دیگری 
در ب��ازه زمانی 8 الی ۳0 روز در صورت باال 
ب��ودن دوز مصرف��ی به چش��م می خورد ) 
ایبوپروفن بیش از 1200 میلی گرم در روز، 
ناپروکسن بیش از ۷50 میلی گرم در روز، 
روفکوکسب بیش از 25 میلی گرم در روز(. 

نتای��ج این مطالعه حاکی از این امر اس��ت 
که ریسک انفارکتوس قلبی حاد با مصرف 
روفکوکس��یب بیش از دیگر داروهای ضد 
التهابی غیر اس��تروئیدی خوراکی  مشاهده 

می شود. 
بطورکل��ی در مقایس��ه ب��ا ش��رایط 
عدم مص��رف داروهای ض��د التهابی غیر 
اس��تروئیدی خوراکی، مص��رف این قبیل 
داروها مانند ناپروکس��ن با افزایش احتمال 
انفارکتوس قلبی حاد همراه اس��ت. شروع 
ریس��ک انفارکتوس قلبی حاد از هفته اول 
مصرف آغاز ش��ده و در م��اه اول درمان با 
افزایش دوز دارو افزایش می یابد. در تجویز 
ای��ن داروها بای��د ع��وارض و مزایای این 
داروه��ا را به ص��ورت دقیق در نظر گرفت 
و س��پس اقدام به درم��ان خصوصا با دوز 

باال نمود. 
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»همایش جایزه ملی مدیریت انرژی« 

امسال برای سومین سال متوالی 

برگزار می شود و سازمان مدیریت 

صنعتي براساس تفاهم نامه  منعقده 

با »سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و 

بهره  وري انرژي برق« ، » شرکت بهینه 

سازي مصرف سوخت«،  »ستاد بهینه 

سازي انرژي و محیط زیست معاونت 

علمي و فن آوري ریاست جمهوري« 

و »سازمان ملي استاندارد ایران« 

اجرای آن را به عهده دارد

 

دکتر محمدعلی محمدی: 
یکی از بهترین راه های توسعه و تقویت 

توانمندی مدیران، از جمله مدیران 
منابع انسانی، الگوبرداری و استفاده از 
تجارب برتر است، این راه بسیار موثر 

است به دلیل اینکه سریع، مبتنی بر باور 
و شواهد کافی و دارای اثربخشی و 

کارایی است

پيام پزشكی
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بطالن جوسازی های غیر فنی برای ناکارآمد نشان دادن یک طرح ملی؛

نخستین محموله بنزین ستاره خلیج فارس
 وارد چرخه توزیع شد

قدر؛ حرکت به سمت نور
اوج معنوی��ت ماه مب��ارک رمضان در ش��ب های قدر خالصه 
می شود. شب هایی که زندگی مومنان، سراسر به رنگ خدا درمی آید 
و با عبادت خدای یکتا، مومنان غرق در خدا می شوند.شب قدر شب 
تقدیر الهی اس��ت. ش��بی که بارها تاکید شده از هزار ماه بهتر است.

شب قدر از فرصت های ارزنده و مغتنم است و باید این شب را برای 
تفکر و توجه بیش��تر به تعالیم قرآن مجید غنیمت بشماریم.امام رضا 
علیه الس��الم فرموده اند: »خداوند در شب قدر آنچه را که از این سال 
تا س��ال بعد پیش خواهد آمد، مقّدر می فرماید از زندگی یا مرگ، از 
خوب یا بد، از روزی تا فقر و ... پس آنچه خداوند در این شب مقرر 
می کند، به حتم واقع خواهد شد«. مهدی الهی قمشه ای در تعریف 
ش��ب قدر می گوید: همه هستی ما و شان و مرتبه ما در گروی یک 
شب است؛ اگر  این شب رخ بدهد در زندگی ما، شأنی پیدا می کنیم، 
اگر رخ ندهد، در روز قیامت که خواهند پرس��ید ش��ما چه مدت آنجا 
بودید؟ ما باید بگوییم یک ش��ب طوالنی بدون معراج و بدون نور و 
بدون پرواز و بدون رویت آیات الهی گذراندیم.  ش��ب قدر یک سیر 
و سفری است که ما از عالم تاریکی به عالم نور می رویم و این شب 
قدر در زندگی همه بزرگان بوده و هر کس به مقامی رس��یده و برای 
بشریت هدیه ای آورده معراج کرده و در آنجا مهمان پروردگار بوده 
و هر شب که در آن، حادثه معراج رخ بدهد آن شب، شب قدراست.
در کتاب تفس��یر المیزان به نقل از امام محمد باقر )ع( آمده اس��ت:  
منظ��ور خدای تعالی از اینکه فرمود )ش��ب قدر بهتر  از هزار ش��ب 
اس��ت( این اس��ت که عمل صالح از نماز و زکات و انواع خیرات در 
آن ش��ب بهتر اس��ت از همان اعمال در هزار ماهی که در آن ش��ب 
قدر نباش��د و اگر خدای تعالی جزای اعمال خیر مؤمنین را مضاعف 
نمی ک��رد، مؤمنین به جایی نمی رس��یدند، ولی خدا پاداش حس��نات 
ایش��ان را مضاعف می کند.ش��ب قدر فرصتی مغتن��م برای صیقل 
روح و شستش��وی آینه دل اس��ت. بهترین فرصت است تا خوبیها را 
جایگزین بدیها، صلح و صفا را جایگزین اختالف و تفرقه، احسان و 
نیکی را جایگزین ظلم و س��تم، احس��ان به والدین را جایگزین عاق 

والدین و صله رحم را جایگزین قطع رحم کنیم. 

۱۴ آمار کلیدی انرژی ایران در ۲۰۱۶ به 
روایت بی پی

کل مص�رف انرژی: 2۷0.۷ میلیون تن معادل نفت خام ش��امل 
180.۷ گاز، 8۳.8 نف��ت، 2.9 برق آبی، 1.۷ زغال س��نگ، 1.۴ انرژی 

هسته ای و 0.1 تجدیدپذیرها
ذخایر اثبات شده نفت: 158.۴ میلیارد بشکه

نسبت ذخایر به تولید نفت: 9۴.1 سال
تولی�د نف�ت: ۴.۶ میلیون بش��که در روز )با احتس��اب NGL و 

احتمااًل میعانات گازی(
مصرف نفت: 1.8۴8 میلیون بشکه در روز

تولید پاالیشگاه ها: 1.891 میلیون بشکه در روز
ظرفیت پاالیشگاه ها: 1.985 میلیون بشکه در روز

ذخایر اثبات شده گاز: ۳۳.5 تریلیون مترمکعب
تولید گاز: 202.۴ میلیارد مترمکعب )بدون احتس��اب گاز فلر یا 

بازگردانی شده(
مصرف گاز: 200.8 میلیارد مترمکعب

واردات گاز: ۶.9 میلیارد مترمکعب
صادرات گاز: 8.۴ میلیارد مترمکعب

تولید برق: 28۶ تراوات ساعت
انتشار دی اکسیدکربن: ۶۳0.9 میلیون تن
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تحول اقتصاد و اشتغال با حضور
 سرمایه گذاران بزرگ بین المللی 

اسداهلل قره خانی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

حض��ور س��رمایه گ��ذاران ب��زرگ 
خارج��ی می توان��د راه را برای توس��عه 
صنعت نف��ت و گاز فراهم کند و اقتصاد 
و اشتغال کشور با حضور سرمایه گذاران 
بزرگ بین المللی متحول می شود. صنعت 
نف��ت و گاز ایران برای جهانی ش��دن و 
توسعه و نوس��ازی هرچه بیشتر به وجود 
س��رمایه گ��ذاران ب��زرگ خارج��ی نیاز 

دارد، اس��ت و حضور شرکت ها و س��رمایه گذاران بزرگ بین المللی 
در صنعت نفت ایران بدون تردید عاملی برای توس��عه و پیش��رفت 
این صنعت اس��ت. بی تردید، هر صنعتی برای تحول و پیشرفت به 
منابع مالی نیازمند اس��ت و در شرایط کنونی که بانک ها منابع مالی 
مناس��بی را برای کمک به توس��عه صنعت نف��ت در اختیار ندارند و 
اوراق مشارکت ارزی و ریالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
نیز مش��کالت این صنعت را برطرف نکرده اس��ت، به نظر می رسد 
حضور س��رمایه گ��ذاران بزرگ خارجی می تواند راه را برای توس��عه 
صنعت نفت و گاز کش��ور فراهم کند. صنعت نفت و گاز امن ترین و 
پرسودترین صنعت برای سرمایه گذاران تلقی می شود و بدون تردید 
الگ��وی جدید قراردادهای نفتی حاکمیت کش��ور را تضمین کرده و 
ط��رف مقابل را نیز مکلف می کند که خود س��رمایه گذاری را انجام 
دهد و در یک دوره زمانی مش��خص نیز سرمایه و سود مورد نظر در 
ای��ن قراردادها مجددا به صنعت نفت بازگردد. حضور س��رمایه گذار 
خارج��ی به هیچ وجه به معنای کنار گذاش��تن اقتدار و عزت داخلی 
نیست، بلکه اس��تفاده از چنین سرمایه هایی می تواند توان اقتصادی 
ایران را افزایش دهد. بیش��تر کشورها از حضور سرمایه گذار خارجی 
اس��تقبال می کنند، زیرا این مهم بدون تردید به افزایش اشتغالزایی 

در کشور میزبان منجر می شود.

یادداشت

نگاه

یادداشت

دانش نف�ت: نخس�تین محموله بنزین 
تولیدی پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس به میزان 21 میلیون لیتر روز دوش�نبه 
)22 خردادماه( وارد انبار ش�رکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه بندرعباس شد.
همزمان با افتتاح رس��می فاز نخس��ت 
پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
از دهم اردیبهش��ت ماه امسال تاکنون نفتای 
س��نگین به واحد  CCR تزریق و حدود 100 
میلیون لیتر بنزین نیز از این واحد تولید ش��ده 
اس��ت.عباس کاظم��ی، مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
اعالم ک��رد: از همان روز افتت��اح، بزرگترین 
واحد بنزین س��ازی ایران با خوراک میعانات 

گازی، در س��رویس بوده و هیچ موقع متوقف 
نش��ده است.وی با بیان این که این واحد یک 
تجربه جدید در صنعت پاالیش ایران به شمار 
می آید، افزود: این واحد به مرور در حال تثبیت 
تولید است.کاظمی با بیان اینکه چهار مخزن 
ذخیره سازی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
وجود دارد گف��ت: تاکنون حدود 100 میلیون 
لیتر بنزین تولید شده که در مخازن پاالیشگاه 
س��تاره خلی��ج فارس اس��ت و به انب��ار نفت 
بندرعباس تحویل خواهد ش��د.وی همچنین 
به مرحل��ه راه اندازی واحد ایزومریزاس��یون 
این پاالیش��گاه در روزهای آینده اشاره کرد و 
گفت: این واحد هم اکنون در حال اسیدشویی 
است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی با بیان این که هم اکنون و 
بدون احتساب بنزین تولیدی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس حدود ۶2 میلیون لیتر بنزین پایه 
در کشور تولید می شود، اظهار کرد: این میزان 
در م��اه آینده به حدود ۷0 میلیون لیتر خواهد 
رسید.وی با اش��اره به اینکه از ابتدای امسال 
تاکن��ون روزانه ح��دود 10 میلیون لیتر بنزین 
وارد کشور شده است، ادامه داد: با رشد توسعه 
اقتصادی و افزایش تعداد اتومبیلها و افزایش 
قابل توجه س��فرهای مردم در کش��ور میزان 
مصرف بنزین هم افزایش یافته است که البته 
طبیعی است.وی در پاسخ به سوال برخی که 
معتقدند در قبال رشد اقتصادی، بایستی تنها 
میزان مصرف نفت گاز افزایش یابد نیز گفت: 
طبیعی اس��ت که همراه با رشد اقتصاد، وضع 
مردم هم بهبود و قطعا مس��افرتها و مصرف 

بنزین هم افزایش می یابد.

تولید منفی اخبار در حوزه تولید بنزین به 
ضرر مردم است

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
طی ۴ س��ال گذش��ته برخی رسانه ها 
چندین هزار اخبار مرتبط با بنزین تولید 
کرده اند ک��ه همه آنها هم منفی بوده 
است، گفت: این به ضرر جامعه است.
کاظمی اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون 
هم که پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
راه اندازی ش��ده و در حال تولید است، 
بازهم این اخبار منفی ادامه دارد.وی با 
بیان اینکه وضع پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از زمان تزریق خوراک تا کنون 
مطلوب بوده و مش��کل خاصی ندارد و 
در حال تثبیت تولید اس��ت، تاکید کرد: 
کش��ور در ح��ال رهای��ی از نگرانی ها 

درب��اره امنیت انرژی )در مقوله بنزین( 
است.

کسانی صحبت از ایمنی می کنند که ایمنی 
را نمی شناسند

عب��اس کاظمی،  ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
واحده��ای پاالیش��ی باید یک ب��ه یک راه 
اندازی شوند، افزود: کس��انی که می گویند 
یک پاالیش��گاه به لحاظ ایمنی و فرایندی 
بای��د یک جا راه اندازی ش��ود، نه فرآیند را 
می شناس��ند و نه ایمن��ی را.وی اظهار کرد: 
واحدهای این پاالیشگاه مستقل از همدیگر 
و در محوطه جداگانه هستند و هریک پس 
از راه ان��دازی باید به تثبیت برس��د و واحد 
بع��دی راه اندازی ش��ود.به گفت��ه وی تنها 
محص��والت تولیدی هر واحد اس��ت که در 
مخ��ازن ب��ا یکدیگر مخل��وط و اصالحاتی 

روی آن انجام می شود. 

امضای توافق نامه همكاری بين شرکتهاي کرانه شرقی دريای خزر

دان�ش نف�ت: توافقنامه هم�کاری ش�رکت های عملیاتی 
صنعت نفت و دیگر صنایع در کرانه شرقی دریای خزر امضا شد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت خط��وط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه شمال، حسین حسن پور، رئیس 
واحد ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت منطقه از امضای 
تفاهم نامه همکاری بین شرکت های عملیاتی صنعت نفت 
و دیگر صنایع در کرانه ش��رقی دریای خزر خبر داد و گفت: 
این تفاهم نامه برای واکنش س��ریع، اس��تفاده از خدمات و 
تجهیزات یکدیگر و همکاری تنگاتنگ در مواقع بروز بحران 
به امضا رسیده است.وی افزود: مفاد و جزئیات این توافقنامه 
پ��س از یک س��ال مطالعه و برگزاری جلس��ات هماهنگی 
تنظیم شد و شرکت های عملیاتی کرانه شرقی دریای خزر 

ش��امل پایانه نفتی شمال، حفاری ش��مال، شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ش��مال، صنایع دریایی ایران )صدرا(، 
نفت خزر، منطقه 9 عملیات انتقال گاز، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری و نیروگاه شهید سلیمی نکا 
متعهد شدند در یک فرآیند دو ساله با مدیریت سازمان بنادر 
و دریانوردی منطقه وی��ژه اقتصادی امیرآباد برای مقابله با 
بحران های زیس��ت محیطی اقدام کنند.به گفته حسن پور 
شرکت های یاد شده در این توافقنامه لیست همه تهدیداتی 
که ممکن اس��ت در مس��یر فعالیت آنان به وج��ود بیاید و 
امکانات��ی که برای مدیریت بحران در اختیار دارند را اعالم 

کرده است تا در صورت بروز حوادث امکان کمک رسانی به 
هنگام، میسر شود.

فاطمه تندگويان:

انديشه امام )ره( مسير تعالی خانواده و زنان را هموار کرد
دان�ش نف�ت: بای�د پذیرفت ک�ه زن و 
خانواده در عصر حاضر دس�تخوش تحوالتی 
بنیادین ش�ده که بی توجهی و اهمیت ندادن 
به این تغییرات، زیان های بیش�تری را متوجه 

جامعه می کند.
فاطم��ه تندگویان مش��اور وزیر نفت 
در امور زنان و خانواده در حاش��یه نشس��ت 
خانواده، تحوالت عصر حاضر و چالش های 
پی��ش رو، در گفتگو با نش��ریه آوای مهر با 
بی��ان مطل��ب فوق اف��زود: موض��وع زن و 
خان��واده از چالش ه��ای پی��ش ِروی جوامع 
و دولتهاس��ت و دیدگاه ام��ام خمینی)ره( به 
عن��وان معمار انقالب این ب��ود که با افکار، 
تبیین ه��ا و پاس��خ های خ��ود ب��ه برخی از 
پرسش ها و تردیدها، هم به حضور سیاسی 
و اجتماعی زنان در جامعه مجوز داد و هم به 
بحث خانواده و نقش مادری زنان پرداخت.
وی افزود: انقالب اس��المی، زمینه را برای 
ایجاد تحولی عمیق و نگرشی جدید درباره 
مس��ئله زنان در عرص��ه بین المللی فراهم 
کرده است.تندگویان خاطرنشان کرد: اندیشه 
ناب اس��المی، به انسان بودن زن و مرد در 
نظام آفرینش از دیدگاه واحد می نگرد و هر 

دو را ب��ه تحرک و س��ازندگی فرا می خواند 
و زن و م��رد را در برابر سرنوش��ت خود به 
ی��ک ان��دازه مس��ئول می دان��د.وی افزود: 
توجه به موضوع زنان یکی از ش��اخص های 
واق��ع  در  و  کشورهاس��ت  توس��عه یافتگی 
مالک توسعه یافتگی کشور برقراری عدالت 
جنس��یتی در جامعه است و دولت باید برای 
دس��تیابی زنان به فرصت های بهتر تالش 
کن��د و موانع پیش رو را هموار کند.مش��اور 
وزیر نفت در امور زنان تاکید کرد: خانواده به 
عنوان کانون اصلی رشد و تعالی و زمینه ساز 
حرکت تکاملی انس��ان مطرح است و نظام 
جمهوری اس��المی برای هر یک از اعضای 
خانواده حقوقی خاص در نظر گرفته اس��ت.
وی افزود: اما باید اذعان داش��ت از آنجا که 
جهان دس��تخوش تغییر و تحول مستمر و 
مداوم ش��ده و جامعه ایران��ی نیز جامعه ای 
در حال گذار از وضعیت س��نتی به وضعیت 
جدی��د اس��ت و خانواده نیز همچون س��ایر 
نهاده��ای اجتماع��ی دس��تخوش تغیی��ر و 
تحول شده اس��ت؛تعامل بین فردی، سبک 
زندگی، ازدواج، گرایش ها و خواستگاه فردی 
اف��راد جامعه هر یک به نوعی حاکی از این 

تاثیرپذیری و تحول اس��ت.وی خاطرنشان 
کرد: ب��رای تحکیم بنیان خان��واده و حفظ 
ش��ئونات هر یک از اعضای خان��واده، باید 
با ش��ناختی همه جانبه و عمیق، پیچیدگی 
رواب��ط خانوادگی را ش��ناخت و نس��بت به 
س��ازوکارهای مدیریت در خان��واده آگاهی 
یافت.تندگوی��ان افزود: در محی��ط خانواده 
س��الم، زمینه های تحقق جامعه مدنی، آرام 
آرام نهادینه می ش��ود و در ای��ن راه از بین 
بردن روحیه اس��تبدادی، ترویج س��عه صدر 
و م��دارا و کاهش مناس��بات پدرس��االرانه، 
فاصله ها را برای دس��تیابی به خانواده سالم 
کوت��اه می کند.او همچنی��ن به نقش زن در 
خان��واده اش��اره کرد و گف��ت: زن، محور و 
مدار خانواده اس��ت و اگر چه دگرگونی های 
بنی��ادی که در ارتباط با زن��ان اتفاق افتاده، 
باعث تح��ول نقش و جایگاه اجتماعی آنان 
در بخش های��ی از جامعه ش��ده و زن را به 
ح��وزه ای وارد کرده که قب��ال تحت اختیار 
مردان ب��وده اما متاس��فانه ای��ن تحول در 
موقعیت اجتماعی هنوز نتوانس��ته موقعیت 
نابراب��ر زن و م��رد در خان��واده را دگرگون 
کن��د تا جایی که زنان فش��ارهای مضاعفی 

را به دلیل ایفای نقش های چندگانه تجربه 
می کنند.وی خاطرنشان کرد: این تحوالت 
نتوانسته اس��ت روابط اقتدارگرایانه و نابرابر 
می��ان زن و م��رد را دچ��ار دگرگونی کند و 
م��ردان را به مش��ارکت در وظایف س��نتی 
مربوط به ام��ور خانه و خانواده ترغیب کند. 
این مس��ئله به ویژه در میان زنان ش��اغل، 
چش��مگیرتر اس��ت زیرا آنان از یک س��و با 
ضرورت پ��رورش و تربیت فرزندان و حفظ 
آرامش و نظم در خانواده دس��ت به گریبان 
هستند و از سوی دیگر، نیاز دارند در عرصه 
اجتماع و بازار کار، هم از بعد اقتصادی و هم 
اجتماعی حضور داشته باشند.وی خاطرنشان 
کرد: اما با وج��ود دگرگونی های اجتماعی، 
نقش س��نتی زنان در خان��واده همچنان به 
ق��وت خود باقی اس��ت و زن��ان در حالیکه 
همچن��ان در قالب ه��ای س��نتی محص��ور 
هس��تند در س��طح جامعه در حال شکستن 
این قالب ها هس��تند.تندگویان افزود: ایفای 
س��ه نقش همس��ری، مادری و شغلی نباید 
به واسطه در هم شکستن قالب های سنتی 
در تعارض قرار گیرد و اینجاس��ت که نقش 
آگاه س��ازی و آموزش به خانواده ها می تواند 

بنیان خانواده ها را تحکیم بخش��د و آنان را 
از بن بست خارج سازد.وی خاطرنشان کرد: 
اولین نشست از سلسله نشست های خانواده، 
تحوالت عصر حاضر و چالش های پیش رو 
که از سوی امور زنان و خانواده وزارت نفت 
و توس��ط دکتر علی صاحبی، مربی ارشد و 
عضو هیات علمی موسس��ه واقعیت درمانی 
ویلیام گلس��ر برگزار ش��د فرصت مناس��بی 
برای آگاهی از ابعاد خانواده س��الم در میان 
مس��ئولین ایجاد کرد و در به ثمر نشس��تن 

اهداف امور زنان موثر است. 

با ابالغيه ای از سوی وزير نفت؛

سقف مبالغ حمايتی از پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری افزايش يافت
دانش نفت: وزیر نفت در ابالغیه ای به مدیران عامل 
چهار شرکت اصلی و معاون مهندسی، پژوهش و فناوری، 
س�قف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و 

دکتری را افزایش داد.
در ابالغیه  مهندس بی��ژن زنگنه، وزیر نفت آمده 
اس��ت: با توجه به بن��د »9« اقدامات ملی متناس��ب با 
راهبرده��ای کالن توس��عه علم و فناوری در کش��ور و 
همچنین بند »۳« اقدامات ملی متناسب با راهبرد کالن 
چهار نقشه جامع علمی کشور و در راستای بندهای »1« 
و »۷« از قسمت »ث« قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت و به منظور ایجاد ارتباط س��ازمان یافته و اثربخش 
با دانش��گاه ها، مرکز و موسس��ات پژوهشی و تحقیقاتی 
و ب��ا هدف ارتقای کیفی حمای��ت از پایان نامه ها، مبالغ 
حمایت��ی پایان نامه های کارشناس��ی ارش��د و دکتری 
حس��ب نوع و میزان هزینه مترت��ب مطابق جدول ذیل 

افزایش می یابد.
1- در ص��ورت تصوی��ب پیش��نهاد، س��قف مبلغ 
حمای��ت از انج��ام پایان نامه و حق الس��هم دانش��جو، 
استادان راهنما، مشاور و مشاور صنعتی بر اساس جدول 

1، س��قف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناس��ی 
ارشد و دکتری تعیین می شود.

افزایش سقف حمایتی از پایان نامه دکتری
 2- اعتب��ار مرب��وط به این مصوبه همه س��اله در 

بودجه ساالنه شرکت ها پیش بینی و پرداخت می شود.
۳- س��االنه س��قف مبالغ حمایتی به جهت تعدیل 
نرخ ت��ورم، متناس��ب با ن��رخ افزای��ش عمومی حقوق 

کارکنان افزایش می یابد.
ای��ن ابالغی��ه جایگزی��ن ابالغیه معاون��ت منابع 
انس��انی و مدیری��ت ب��ه ش��ماره 1502۴5- 8۶ مورخ 
1۳8۶.۶.۳1 در خصوص حق الس��هم ذینفعان، مصوبه 
ش��ماره 2۶558- 115/1581 مورخ 1۳8۶.۴.۳1 هیئت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران و ابالغیه شماره 10۳۷92 
مورخ 1۳90.۳.29 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و 
استخدامی )اس��تناد ش��ده در ماده )5( حمایت مالی بند 
»الف« »دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از 
پروژه های پایان نامه های کارشناس��ی ارشد و دکتری« 
به ش��ماره ابالغیه 221880-1/28 مورخ 1۳92.5.1۷( 

در خصوص مبالغ حمایت می شود.
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۱5 بین الملل
سقوط بازار مسکن در آمریکا در انتظار اعضای اوپک؟

افت شدید درآمدهای نفتی اعضای اوپک

نگاه

نگاه

سودآوری پتروشیمی و کسادی در باالدست؛

حرکت شرکت های نفتی به سمت 
سرمایه گذاری در پتروشیمی

 تع�دادی از ش�رکت های ب�زرگ نفت�ی در س�الیان اخی�ر تح�ت 
تأثی�ر کاهش قیم�ت نفت و کاهش درآمدهای بخ�ش تولید نفت و گاز، 
فعالیت ه�ای خ�ود در صنع�ت پتروش�یمی را افزایش داده اند. در س�ال 
201۶، بیش از نیمی از س�ود ش�رکت اکس�ون موبیل آمریکا، مربوط به 

فعالیت های این شرکت در بخش پتروشیمی بوده است.
ب��ه گزارش نکونیوز، در برابر بی ثباتی حاک��م بر بازار نفت و در 
نتیجه کاهش س��ود تولید نفت و گاز از میادی��ن پرهزینه، بازار پلیمر 
در دنیا چش��م انداز روشن تری دارد و سود بیشتری نیز به شرکت های 
بزرگ نفتی می دهد.در سال 201۶، واحد شیمیایی شرکت بزرگ نفتی 
اکسون موبیل، سود ۴.۶2 میلیارد دالری را برای این شرکت به ارمغان 
آورده اس��ت. کل سود اکس��ون موبیل در سال گذشته میالدی ۷.8۴ 
میلیارد دالر بوده است و این بدان معناست که حدود 59 درصد از سود 
این ش��رکت از محل فعالیت آن در صنعت پتروش��یمی به دست آمده 
اس��ت.در گذشته ای نه چندان دور، بخش عمده سود اکسون موبیل از 
فعالیت های باالدستی این شرکت به دست می آمد اما اکنون که قیمت 
نفت س��قوط کرده این پتروشیمی است که تا حد زیادی به کمک این 
شرکت آمده است. کاهش قیمت نفت، بازار محصوالت پتروشیمی را 
هم تحت تأثیر قرار داده اما س��ود عملیات های پتروشیمیایی به اندازه 
س��ود فعالیت در اکتش��اف و تولید نفت و گاز، کاهش نیافته اس��ت.

بازار محصوالت پتروش��یمایی-پلیمری، چش��م انداز بهتری نسبت به 
ب��ازار نفت خام دارد و اکس��ون موبیل آمریکا بخ��ش قابل توجهی از 
سرمایه های خود را به سمت صنعت پتروشیمی هدایت کرده تا از منافع 
این بازار بهره ببرد. این ش��رکت با سرمایه گذاری مشترک با شرکت 
سابیک عربستان قصد دارد، یک مجتمع عظیم پتروشیمیایی در ایالت 
تگزاس آمریکا بسازد.س��ایر شرکت های بزرگ نفتی نیز توجه خود را 
به بخش پتروش��یمی معطوف کرده اند. آرامکو، شرکت نفت عربستان 
سعودی، در حال ساخت یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در عربستان با 
همکاری ش��رکت داو کمیکال آمریکا است. در جریان سفر ترامپ به 
ریاض مشخص شد که آرامکو داو کمیکال، عالوه بر این قصد دارند 
دو مجنمع پتروشیمی دیگر هم در عربستان احداث کنند.پدیده ای که 
ما در دوران اخیر با آن روبرو هس��تیم، حرکت شرکت های باالدستی 
بخش نفت و گاز به سمت مراحل پایین دست تِر این صنعت است تا از 

این طریق سود تضمین شده ای نصیب این شرکت ها شود.

عراق در پی سه برابر کردن ظرفیت تولید 
نفت خود با پروژه های جدید 

ترجمه بلومبرگ 
س��ومین کش��ور صادرکنن��ده نفت جه��ان برنام��ه دارد که با 
طرح های س��ه گانه تا س��ال 2021 با افزایش ص��ادرات نفت، بازار 
جهان��ی را متاثر کند.فیاض نعمه معاون وزی��ر نفت عراق می گوید: 
عراق 1.5 میلیون بش��که در روز به میزان تولید خود می افزاید،البته 
این رقم به جز تولید منطقه خودمختار کردستان است. او گفته است 
که کش��ورش بیش از 2 میلیارد دالر در س��ال بنزین و گازوییل وارد 
می کند.افزایش تولید نفت طبق برنامه های قبلی در دستور کار دولت 
این کش��ور بوده  که البته  با تاخیر هم مواجه ش��ده است.این تاخیر 
حتی ش��امل مناطقی خارج از مناطق نظامی اس��ت.تا قبل  از س��ال 
2012 میالدی، دولت ع��راق اعالم کرده بود که می خواهد ظرفیت 
تولید خود را ۷۶0 هزار بش��که در روز افزایش دهد که این برنامه از 
آن سال شروع شده است.این هدف البته به دلیل کاهش قیمت نفت 
در بازار جهانی از س��ال 201۴ به کندی در حال انجام اس��ت.برنامه 
ای که با ایجاد دومین پاالیش��گاه در بصره رس��ما آغاز ش��د،اگرچه 
از آخری��ن مهلت مناقصه برای تولید ۳00 هزار بش��که نفت در روز 
از این پاالیش��گاه نزدیک به س��ه ماه می گذرد،ام��ا آنطور که النعمه 
گفت��ه در کرکوک مناقصه برای تولید روزانه  ۷00 هزار بش��که طی 
همین ماه برگزار خواهد ش��د.در نصیریه هم دو شرکت چینی برای 
تولید 150 هزار بشکه در روز به توافق رسیده اند.عراق همچنین به 
زودی مناقص��ه تازه ای را برای به روز کردن قرارداد تولید در بصره 
و دورا برگزار خواهد کرد.در کربال پروژه برداش��ت 1۴0 هزار بشکه 
در روز توسط شرکت ساخت و توسعه مهندسی هیوندایی تاخیر دارد.
دولت به ازای سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری که این شرکت انجام 
می دهد، نفت در اختیار هیوندایی قرار می دهد.این کش��ور همچنین 
برنامه س��رمایه گذاری در خارج از کش��ور را نیز دنبال می کند؛ البته 
نه فقط با صدور نفت خام بلکه با سرمایه گذاری در پاالیشگاههایی 
در عمان و چین به دنبال مش��تری های ثابت ب��رای نفتی که تولید 
می کند، اس��ت.عراق برای افزای��ش ظرفیت های تولید نفت خام کار 
می کند،حتی اگ��ر در توافقی که کش��ورهای صادرکننده نفت عضو 
اوپک برای توقف تولید داش��تند، مش��ارکت کرده باشد.جابر العیبی 
وزیر نفت عراق در جریان نشست اوپک در وین که اخیرا برگزارشد، 
گفته بود که :این کشور برنامه افزایش تولید نفت تا 5 میلیون بشکه 
در روز را تا پایان س��ال جاری محقق خواه��د کرد.« عراق در حال 
حاض��ر می تواند بیش از ۴.۷ میلیون بش��که در روز نفت تولید کند.

العیبی می گوید:تولید نفت عراق روز به روز در حال افزایش اس��ت و 
ما برای این میزان تولید نیاز به انبار و البته بازار داریم.

دانش نف�ت: مقایس�ه درآمدهای نفتی 
اعضای اوپک در سال 201۶ با سال 2012، 
اع�دادی را نش�ان می دهد ک�ه گویی در نفت 
اتف�اق ناگ�واری از جنس بح�ران، زلزله و یا 
س�ونامی رخ داده اس�ت چه اینکه درآمدهای 
خالص ص�ادرات نفت خام کش�ورهای عضو 
اوپ�ک در س�ال های اخی�ر ب�ه دلی�ل کاهش 
قیمت های نفت شدیداً افت پیدا کرده است. 

بر این اساس، درآمدهای این کشورها 
ب��ر حس��ب قیمت ه��ای ثابت )دالر س��ال 
201۶( از 1182 میلیارد دالر س��ال 2012 
به ۴۳۳ میلیارد دالر در س��ال 201۶ رسیده 
است. این امر به یکی از نگرانی های اصلی 
در میان کشورهای عضو اوپک تبدیل شده 

است.
ای��ن در حال��ی اس��ت که در س��ال 
2012 درآمدهای خال��ص از صادرات نفت 
کش��ورهای عضو اوپک به باالترین میزان 
آن رس��ید. از آن س��ال به بع��د، درآمدهای 
این کش��ورها رو به کاهش گذاش��ت و بعد 
از س��ال 201۴ که قیمت نفت سقوط کرد، 
رون��د کاه��ش درآمده��ای نفتی با ش��یب 
بیشتری دنبال شد.  »نیک باتلر« در مطلبی 
در نشریه فایننشال تایمز به خطرات واقعی 
کاه��ش درآمدهای نفت پرداخته و نوش��ته 
اس��ت: همان گونه که در سال 2008 سقوط 
بازار مس��کن در آمریکا، اقتصاد جهان را به 
لرزه درآورد، تبعات ناش��ی از سقوط قیمت 

نفت و کاهش درآمدهای کش��ورهای عضو 
اوپ��ک، در نظام اقتصاد جهان��ی، نمی تواند 

صرفًا به خود این کشورها محدود شود. 
نوش��تار این کارشناس نفتی از همین 
حاال در م��ورد برخی از کش��ورهای اوپک 
ص��دق می کند. برخی از کش��ورهای عضو 
اوپ��ک، از جمله نیجریه و ونزوئال طعم تلخ 
بحران های سیاس��ی ناشی از سقوط قیمت 
نفت را با پوس��ت و جان خود چش��یده اند تا 
جاییک��ه ونزوئال با ت��ورم ۷۶0 درصدی و 
بحران عمیق سیاس��ی دس��ت و پنجه نرم 
می کند. این در حالی اس��ت که بسیاری از 
اعضای اوپک، مدت هاست که تنوع بخشی 
به اقتصاد خ��ود را فرام��وش کرده اند و به 
شدت به درآمدهای نفتی وابسته اند. در این 
میان، نیجری��ه به عنوان یک��ی از اعضای 
اوپک، 115 میلیون نفر جمعیت دارد که ۶1 
درصد آن زیر 25 س��ال سن دارند. کاهش 
درآمدهای نفتی می تواند چنین کش��وری را 
که به ش��دت به نفت وابس��ته است، دچار 

مشکالت اساسی کند.
وضع عربس��تان سعودی بهتر از دیگر 
از اعض��ای اوپک نیس��ت ب��ه گونه ای که 

درآمدهای خالص از صادرات نفت عربستان 
از حدود ۳۶9 میلیارد دالر در س��ال 2012 
به 1۳۳ میلیارد دالر در س��ال 201۶ رسیده 
اس��ت. این بدان معناس��ت ک��ه درآمدهای 
نفتی عربس��تان حدود ۶۴ درصد نسبت به 
س��ال 2012 کاهش داش��ته اس��ت. تبعات 
کاه��ش درامده��ای نفت تأثیر خ��ود را بر 

اقتصاد عربس��تان نش��ان داده و این کشور 
در پاس��خ به این معضل، به سمت استفاده 
وس��یع از ذخایر ارزی و مهم تر از آن اجرای 
سیاس��ت های ریاضت اقتصادی روی آورده 
است.از نقطه نظر نویسنده فایننشال تایمز، 
کاهش قیم��ت نفت نه رون��دی چرخه ای، 
بلکه ای روندی س��اختاری است. این بدان 
معناس��ت که کاهش قیمت نف��ت به دلیل 
تغییرات چرخه ای پایی��ن نیامده که به این 
زودی ب��ا گردیدن چرخ��ه اقتصادی در دنیا 
باال برود؛ بلکه قیمت های پایین نفت ناشی 
از تغییرات اساس��ی در س��اختار اقتصاد دنیا 
اس��ت و احتمااًل پدیده ای دیرپا خواهد بود. 
اگر حق با »نیک باتلر« باش��د، کشورهای 
عض��و اوپک تا زمان ایجاد تنوع بخش��ی به 
اقتصاد خ��ود، که پدیده ای زمان بر، طوالنی 
م��دت و حتی توام با آس��یب های اجتماعی 
است، روزهای سختی را پیش روی خواهند 
داش��ت.در همی��ن ح��ال، ایران که س��عی 
در تنوع بخش��ی ب��ه اقتصاد خ��ود دارد اما 
درآمدهای نفتی اش افت فاحش��ی داش��ته 
و این کش��ور از ۶8.۳ میلیارد دالر در سال 
2012 به ۳۶.2 میلیارد دالر در سال 201۶ 

کاه��ش درآم��د را تجربه کرده اس��ت. این 
بدان معناس��ت که درآمده��ای نفتی ایران، 

حدود ۴۷ درصد کاهش داشته است.
در مجم��وع درآمده��ای حاص��ل از 
صادرات نفت خام کش��ورهای عضو اوپک 
در سال 201۶ نسبت به سال 2012، حدود 
۷50 میلیارد دالر، یعن��ی معادل ۶0 درصد 

کاهش یافته است.
کاهش درآمدهای نفتی اعضای اوپک 
این روزها اهمیت بیش��تری نیز یافته است. 
اوپکی ها با اتحاد و کنار گذاشتن اختالفات 
سیاس��ی در اوپک، س��عی کردن��د با توافق 
نفتی، ش��رایط را برای افزایش قیمت نفت 
مهیا کنند. اما این توافق تاکنون نتوانس��ته 
به نتایج امیدبخش منجر ش��ود و در حاضر 
نف��ت در کانال ۴8 دالر به ازای هر بش��که 
مبادله می شود. احتمااًل در صورت تداوم این 
ش��رایط، اعضای اوپک قویًا به این مس��أله 
فکر خواهند کرد ک��ه چگونه می خواهند با 
تنوع بخشی به اقتصاد خود، خود را با شرایط 
جدید، یعنی دوران قیمت های نس��بتًا پایین 

نفت، وفق دهند.
با این اوص��اف، اوضاع دارندگان نفت 
رو ب��ه وخامت گذاش��ته و در ای��ن اثنا بعید 
نخواه��د بود ک��ه برخی کش��ورها از جمله 
ونزوئ��ال زی��ر کاه��ش ش��دید درآمدهای 
نفتی ش��اهد تغییر در دولته��ا و یا کودتا در 

کشورهایشان باشند.

از پيش گويی سلطان حفاری آمريكا تا واقع بينی بلومبرگ؛

چگونه »عياشی« صنعت شيل به »قتل بازار نفت« منجر شد؟
بلومبرگ: شرکت های فعال در صنعت شيل، در حال کندن گور خود هستند

دان�ش نفت: هارولد ه�ام، س�لطان حف�اری آمریکا، 
که به واس�طه فعالیت در صنعت ش�یل میلیارد ش�ده بود، 
اوایل س�ال جاری میالدی گفته بود که »عیاش�ی افزایش 
س�رمایه گذاری ها در صنعت ش�یل« ممکن است به »قتل 
ب�ازار نفت« منجر ش�ود. بلومبرگ مطلبی ب�ا این مضمون 
منتش�ر کرد که ش�رکت های حفاری صنعت ش�یل ممکن 
است در حال »کندن گور خود« باشند. شواهد دیگر نیز به 

نوعی صحت گفته های هارولد هام را تأیید می کند.
اوپک در آخرین گزارش خود اذعان کرده که روند 
رسیدن بازار نفت به توازن با سرعت آهسته تری دنبال 
می شود. آژانس بین المللی انرژی صراحتًا گفته است که 
بازار نفت تا آخر س��ال 201۷ به توازن نمی رسد.در تب 
و تاب روند نزولی قیمت نفت، انگش��ت اتهام به سمت 
صنعت شیل آمریکا دراز شده است. همزمان با اجرایی 
شدن طرح کاهش تولید نفت اوپک و غیراوپک از اول 
ژانویه 201۷، تولید نفت آمریکا نیز رو به فزونی گذاشته 
اس��ت. شاید کسی فکرش را نمی کرد که افزایش تولید 
نف��ت آمریکا آن چن��ان ابعاد بزرگی به خ��ود بگیرد که 
توافق نفتی را تا حد زیادی بی اثر سازد. اما این امر حاال 
پیش چش��مان ماس��ت و واقعیت پیدا کرده است.تولید 
نفت آمریکا هم اکنون بیش از 9.۳ میلیون بشکه در روز 
است. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد که تولید 
نفت آمریکا در انتهای س��ال 201۷ نسبت به آغاز آن، 
920 هزار بش��که در روز افزایش یابد.شرکت های فعال 
در صنعت نفت شیل آمریکا از اواخر سال گذشته تحت 
تأثیر افزایش نسبی قیمت نفت سرمایه گذاری های خود 
را افزایش دادند. آن ها انتظار داش��تند به واس��طه طرح 
کاهش تولید نفت اوپ��ک، قیمت نفت باال برود. چنین 
چیزی واقعًا به وقوع پیوست؛ اما این شرکت ها فراموش 
کرده بودند که با افزایش سرمایه گذاری آن ها و افزایش 
تولید نفت، قیمت ها مجدداً سقوط می کند.شرکت نفتی 

آناکدارکو سرمایه گذاری خود را در صنعت شیل در سال 
جاری نسبت به سال 201۶، ۷0 درصد افزایش می دهد. 
ش��رکت یی او جی ریسورسز نیز میزان هزینه کرد خود 
را ۴۴ درص��د افزای��ش می دهد. اکس��ان موبیل نیز در 
س��ال 201۷، یک سوم بودجه حفاری خود را در صنعت 
ش��یل صرف می کند. این تصمیمات همگی حدود پنج 
م��اه و نیم پیش گرفته ش��د. در لحظه فعلی تبعات این 
تصمیمات هنوز به طور کامل آش��کار نش��ده است؛ اما 
رفته رفته عده بیش��تری به این موضوع پی می برند که 
با حرص و ولع فعلی صنعت ش��یل، قیمت نفت ممکن 
است سقوط بیشتری را تجربه کند.هارولد هاِم میلیاردر، 
که مش��اور غیررس��می ترامپ در حوزه انرژی است، در 
هم��ان ابتدای س��ال جاری میالدی، چنی��ن روندی را 
مش��اهده کرده بود. وی هشدار داده بود که »عیاشی« 
اندیش��یده نشده ناشی از افزایش س��رمایه گذاری ها در 
صنعت شیل ممکن است از طریق کاهش جدی قیمت 

نفت به »قتل بازار نفت« منجر شود. هام گفته بود تولید 
نفت آمریکا می تواند افزایش زیادی داش��ته باش��د، اما 
این کار باید به صورت حساب شده انجام شود و در غیر 
این صورت، »ما بازار نفت را خواهیم ُکشت«.پیش گویی 
س��لطان حفاری آمریکا حاال خود را در قالب واقع بینی 
بلومبرگ نش��ان می ده��د: آن جا که بلومب��رگ اذعان 
می کند که ش��رکت های فعال در صنعت شیل، در حال 
کندن گور خود هستند.بسیاری از شرکت های فعال در 
صنعت ش��یل برای توجیه اقتصادی فعالیت هایشان به 
قیمت ه��ای باالت��ر از ۴5 دالر به ازای هر بش��که نیاز 
دارند. همزمان با کاهش قیمت ها و حرکت قیمت های 
نفت به س��مت ۴0 دالر، بس��یاری از این ش��رکت ها با 
زیان اقتص��ادی روبرو خواهند ش��د. به نظر می رس��د 
دود آت��ش افروخته ش��ده توس��ط ش��رکت های فعال 
در صنعت ش��یل، به چشم خود این ش��رکت ها خواهد 
رفت.تع��داد زیادی از ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
فعال در صنعت ش��یل ظرف ماه های آت��ی باید منتظر 
افزایش بدهی ها و ورشکس��تگی باشند. در سال 201۶، 
بدهی ش��رکت های آمریکایی فع��ال در صنعت نفت و 
گاز ک��ه اعالم ورشکس��تی کردند ب��ه ۳9 میلیارد دالر 
رس��ید. این در حالی اس��ت که بنا به آمارهای موسسه 
فیچ، بدهی شرکت های نفت و گاِز ورشکسته آمریکایی 
در س��ال 2015 کمت��ر از نصف این می��زان، یعنی 15 
میلی��ارد دالر، بود.آیا باید منتظ��ر افزایش حجم بدهی 
چنین شرکت هایی باشیم؟ به احتمال بسیار زیاد جواب 
مثبت خواهد بود. چرا که در سال 201۶ قیمت نفت در 
مجموع افزایش یافته بود اما در سال 201۷ قیمت نفت 
تا این جای کار نس��بت به ابتدای سال، کاهش یافته و 
از س��وی دیگر سرمایه گذاری های با ریسک باالِی این 

شرکت ها نیز افزایش یافته است.
منبع: نکونیوز

 

درآمدهای نفتی ایران 
از۶8/3 میلیارد دالر 

در سال ۲۰۱۲ به 3۶/۲ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ 

رسیده است و این بدان 
معناست که درآمدهای 
نفتی ایران، حدود ۴7 
درصد کاهش داشته است

 

در مجموع، درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت 

خام کشورهای عضو اوپک 
در سال ۲۰۱۶ نسبت به 
سال ۲۰۱۲، حدود 75۰ 

میلیارد دالر، یعنی معادل 
۶۰ درصد کاهش یافته 

است

 

درآمدهای خالص از صادرات 

نفت عربستان از حدود 3۶9 

میلیارد دالر در سال ۲۰۱۲ به 

۱33 میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ 

رسید و این بدان معناست که 

درآمدهای نفتی عربستان حدود 

۶۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ 

کاهش داشته است

بسیاری از شرکت های فعال در 
صنعت شیل برای توجیه اقتصادی 
فعالیت هایشان به قیمت های باالتر 
از ۴5 دالر به ازای هر بشکه نیاز 

دارند و همزمان با کاهش قیمت ها 
و حرکت قیمت های نفت به سمت 

۴۰ دالر، به نظر می رسد دود آتش 
افروخته شده توسط شرکت های 

فعال در صنعت شیل، به چشم خود 
این شرکت ها خواهد رفت

اعالم پایبندی قطر به توافق اوپک
دان�ش نفت: وزیر انرژی قطر اعالم کرد که این کش�ور به توافق 

کاهش تولید نفت پایبند می ماند.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز، محمد بن صالح الس��اده، وزیر 
صنع��ت و ان��رژی قطر، اعالم کرد: این کش��ور همچن��ان به توافق 
کاه��ش تولید نف��ت میان تولیدکنندگان عضو و غیر عضو س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک(، پایبند می مان��د.در بیانیه وزیر 
انرژی قطر آمده اس��ت: شرایط منطقه ای، از پایبندی قطر را به تعهد 

بین المللی خود برای کاهش تولید نفت، جلوگیری نمی کند.
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یادداشت
توسعه میادین نفتی و گازی 

در گروی سرمایه گذاری خارجی ها
مهدی امیرمعینی

مشاور موسسه مطالعات بین المللی انرژی 
منابع مالی وزارت نفت برای جلوگیری از افت تولید کافی اس��ت و برای توس��عه 
میادین باید از س��رمایه گذاران خارجی اس��تفاده کرد. اما بی تردید منابع مالی در کشور 
محدود اس��ت و برای س��رمایه گذاری در بخش��ی از قس��مت ها باید از بخش خارجی 
اس��تفاده کنیم و این س��رمایه مورد نیاز را توسط سرمایه گذاران خارجی تامین کنیم تا 
رش��د اقتصادی که برای کشور تعیین شده محقق شود. چنانچه سرمایه گذاری صورت 
نگیرد رش��د اقتصادی تحقق نمی یاب��د. در مورد مزایای حضور ش��رکت های خارجی 
در ایران، بایس��تی توضیح داد: حضور ش��رکت های خارجی در ایران فقط منابع مالی 
را تامی��ن نمی کند، بلک��ه انتقال تکنولوژی و دانش مدیری��ت را نیز در پی دارد و این 
س��ه عنصر کنار یکدیگر منجر به بهره وری می شود. در همین حال، ساالنه بخشی از 
س��رمایه گذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین می شود و بخش عمده ای باید توسط 
منابع خارجی تامین ش��ود و اگر تامین منابع توسط سرمایه گذاران خارجی تامین نشود 
افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته محقق نخواهد ش��د، زیرا منابع وزارت 
نف��ت تنه��ا می تواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توس��عه باید از س��رمایه 
سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد. چنانچه برای حضور شرکت های خارجی در ایران 
از برنامه مشخصی پیروی شود و برنامه ریزی دقیقی در این راستا صورت بگیرد ایران 
در بلند مدت می تواند صادر کننده خدمات باشد.بر این اساس، برای افزایش درآمدزایی 
از مسیر نفت نیاز به جذب سرمایه داریم و توسعه صنعت نفت جزئی از رشد اقتصادی 
کش��ور به ش��مار می آید. بخشی از وظیفه تحقق رش��د اقتصادی هدف گذاری شده به 
عهده نفت اس��ت و برای افزایش درآمدزایی از مس��یر نفت نیاز به جذب سرمایه داریم 
که بخش عمده ای از طریق ورود س��رمایه خارجی میس��ر اس��ت و در این باره نیز در 
مجلس و دولت اجماع الزم حاصل شده است. در همین حال، باید میان همه بخش ها 
برای تامین منابع مورد نیاز توسعه نفت و گاز کشور اجماع صورت گیرد، همان انتقادها 
و مقاومت هایی که در باره قراردادهای نوع بیع متقابل )Buy Back( وجود داش��ت در 
باره الگوی جدید قراردادهای نفتی هم مشاهده می شود، اما واقعیت این است که برای 
تحقق رشد هدف گذاری شده اقتصاد نیاز به توسعه نفت داریم که الزمه آن نیز اجرای 
قراردادهایی اس��ت که بتوانیم جذب س��رمایه خارجی و فناوری روزآمد داش��ته باشیم. 
موضوع قراردادها به مباحث سیاسی گره خورده اند ومسائل یاد شده باید در یک پکیج 
حل شوند، ما نمی توانیم مباحث اقتصادی را به عنوان انگیزه سرمایه گذار مطرح کنیم، 
اما مس��ائل سیاسی حل نش��ده باقی بمانند. نباید مباحث اقتصادی که ارتباط مستقیم 
زندگی مردم و درآمدزایی دارند را درگیر چالش های سیاس��ی کنیم، اگر این قراردادها 
2 س��ال پیش به سرانجام می رسید شاید س��ال آینده می توانستیم بهره برداری اولیه از 
تولیدات داش��ته باشیم. توسعه صنعت نفت جزئی از رشد اقتصادی کشور است و نکته 
مهم این اس��ت که انتقال فناوری و دانش مدیریتی به صورت غیرمس��تقیم منجر به 
افزایش بهره وری می ش��ود که روی رش��د اقتصادی تاثیر می گ��ذارد و این موضوع از 

مزایای جذب سرمایه خارجی است.

شرط شکوفایی صنعت نفت ایران
دکتر سید عبدالجلیل رضوی
کارشناس ارشد انرژی

ج�ذب  نف�ت:  دان�ش 
200 میلی�ارد دالر در برنام�ه 
ششم توس�عه برای صنعت 
نفت عدد کوچکی نیس�ت که 
فق�ط با حرف و زبان کس�ب 
ش�ود، چ�ه اینک�ه ن�ه منابع 
داخل�ی و نه صندوق توس�عه 

مل�ی کفاف ای�ن عدد بزرگ را نخواه�د داد و المحاله 
آنچه ک�ه می تواند صنعت نفت را کم�ک کند، الجرم 

جذب سرمایه خارجی خواهد بود. 
اهمیت این نکته آنجاست که دریابیم صنعت 
نفت ایران عمال نمی تواند بدون حضور شرکت های 
بزرگ نفتی بین المللی نقشی در جهان ایفا کند، زیرا 
همانگونه که ذکر شد، ایران به تنهایی منابع مکفی 
برای س��رمایه گذاری ندارد و بر اساس بررسی های 
متق��ن، بیش از ۷0 درصد منابع الزم برای توس��عه 
میادین نفتی و گازی باید توسط شرکت های بزرگ 

نفتی دنیا تامین شود.
در همین حال و با شکس��تن سد تحریم ها و 
به ثمر نشستن برجام، دومین سال است که اقتصاد 
ایران در فضای خارج از تحریم های هسته ای نفس 

می کشد، هر چند ایاالت متحده با وضع تحریم های 
جدید، شیرینی توافق هسته ای را به کام کشورمان 
تلخ کرده اس��ت. اما بی ش��ک یک��ی از مهم ترین 
مولفه ه��ای اقتصاد کش��ور مناب��ع هیدروکربوری 
اس��ت که توسعه این منابع و بهره برداری از آن ها با 
حضور غول های نفتی جهان، عالوه بر جبران عقب 
ماندگی ه��ای صنعت نفت در نتیج��ه تحریم های 
اقتص��ادی می توان��د ب��ه ش��کوفا ش��دن هرچ��ه   
بیشتراقتصاد کشور و دستیابی به هدف های تعیین 
شده موثر باش��د.در دو س��ال اخیر بروز چند اتفاق 
خوب موجب ش��د که صنعت نفت ب��ه ریل اصلی 

خویش بازگردد. راه اندازی چند فاز پارس جنوبی و 
افزایش 155 میلیون متر مکعبی گاز در روز، پیروزی 
بزرگ در اوپک و بازگش��ت نظام س��همیه بندی و 
کاهش تولید نفت کش��ورهای عضو و در عین حال 
افزای��ش تولید نفت و صادرات 2 و نیم برابری نفت 
ای��ران  در بازارهای جهانی و عق��د 28 تفاهم نامه 
با ش��رکت های بزرگ داخلی و خارجی برای توسعه 
میادین بزرگ و کوچ��ک نفت، تحوالت بی بدیلی 
را پی��ش روی صنعت نفت ایران متصور س��اخته و 
با انعقاد قری��ب الوقوع قرارداده��ای جدید نفتی با 
ابرشرکت های بین المللی فصل جدیدی پیش روی 

صنعت نفت ایران گش��وده خواهد شد. صاحبنظران 
و کارشناس��ان بر این باورند ک��ه در همکاری های 
اقتصادی و تجاری با جهان مخصوصا در حوزه نفت 
و گاز توپ در زمین ایران است. نیاز روزافزون اقتصاد 
جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری 
ایران از بیش��ترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی 
دیگ��ر، نه تنها نف��ت و گاز را ب��ه مزیت و ظرفیت 
اصلی اقتصاد ایران تبدیل ساخته بلکه در سال های 
اخی��ر، صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم های 
اقتصادی از ظرفیت انباش��ته برای سرمایه گذاری 
برخوردار کرده اس��ت.المحاله، قراردادهای نفتی با 
شرکت های بزرگ خارجی ضمن ایجاد گردش مالی 
باال، زمینه حضور و مشارکت بانک ها و موسسه های 
مالی ب��زرگ بین المللی و همچنین موسس��ه های 
بین الملل��ی بیم��ه را در قرارداده��ا و ب��ه دنبال آن 
حض��ور آن ها در ایران فراهم کرده اس��ت و از این 
طریق مش��کل ارتباط های بانکی که پس از اجرای 
برجام به دلیل بی اعتمادی بانک ها و موسسه های 
مال��ی بین المللی به ایران، به تدریج برطرف خواهد 
ش��د.با ای��ن اوص��اف، اگ��ر بگوییم صنع��ت نفت 
ایران تش��نه س��رمایه گ��ذاری و به تب��ع آن ورود 
 تکنولوژی های مدرن و کارا است، سخنی به گزاف

 نگفته ایم. 

مرتضی بهروزی فر
کارشناس حوزه انرژی 

ب��ی  نف�ت:  دان�ش 
نتوانیم س��رمایه  اگر  تردید، 
خارج��ی ج��ذب کنی��م و یا 
ش��رکت های تراز نخس��ت 
را وارد ای��ران کنی��م، بدون 
ش��ک جدای مسائل امنیتی 
و سیاسی در تامین بدیهیات 

مردم نیز دچار مش��کل می ش��ویم. ما پس از تسخیر النه 
جاسوس��ی و تصویب قانون داماتو علیه ایران که بسیاری 
از شرکت های معتبر بین المللی از ایران رفتند سال هاست 

که س��رمایه گذاری مناس��بی در صنعت نفت و گاز کشور 
نداش��ته ایم، به وی��ژه در دوران دولت های نه��م و دهم و 
تحریم ها که درهای صنعت نفت روی خارج بس��ته ش��د؛ 
بنابراین امروز به ش��دت به س��رمایه، فن��اوری و مدیریت 
پروژه ش��رکت های معتبر دنیا نیاز داریم. اگر امروز نتوانیم 
امکانات بالقوه را بالفعل کرده و از ذخایرمان استفاده کنیم، 
برداشت مناسبی داشته باش��یم و اگر نتوانیم در بازارهای 
نف��ت و گاز جای��گاه خود را به دس��ت بیاوریم در عمل به 
ان��زوا می رویم. برای نمونه اگر در زمان دولت احمدی نژاد 
صادرات ما به جای 2.5 میلیون بش��که پنج میلیون بشکه 
در روز بود یا اگر در صادرات گاز حرفی برای گفتن داشتیم 
به راحتی نمی توانستند ما را از بازار حذف کنند. ذخایر نفتی 

ما وارد نیمه دوم عمر خود شده و نیازمند پول و ارز خارجی 
هستیم که بتوانیم زیرساخت ها را اصالح کنیم و اگر نتوانیم 
س��رمایه خارجی جذب کنیم یا ش��رکت های تراز نخست 
را وارد کش��ور کنیم، بدون ش��ک جدای مسائل امنیتی و 
 سیاسی در تامین بدیهیات مردم نیز دچار مشکل می شویم. 
هم اکنون ذخایر نفتی کش��ور 5 تا 10 درصد تولید ساالنه 
افت دارن��د بنابراین اگر هیچگونه فعالیت��ی روی مخازن 
نداش��ته باشیم آنها را از دست می دهیم یعنی هم ذخایر و 
هم تولید و جایگاه خود را از دست می دهیم و هم درآمدها 
کاهش می یابد. ناگزیر چ��اره ای نداریم جز بهره مندی از 
س��رمایه و فناوری خارجی نداریم. ما از زمان دکتر محمد 
مصدق به دنبال این بوده ایم که اقتصاد بدون نفت داشته 

باشیم که این قضیه در کوتاه مدت و میان مدت غیر ممکن 
است اما تنها کاری که در این برهه می توانیم انجام دهیم 
این است که از محل درآمدهای نفتی و گاز صندوق توسعه 
ملی را بزرگ کنیم همان کاری که کشورهای توسعه یافته 
انجام می دهند و بر مبنای ذخایر ارزی زیرساخت هایشان 
را توس��عه می دهند. اگر درآمد نفتی مناسبی نداشته باشیم 
بدون شک به نرخ هشت درصدی نمی رسیم و تا سرمایه 
گ��ذاری خارجی انجام نش��ود و زیرس��اخت ها با توجه به 
درآمدهای ارزی تکمیل نش��ود و فضای کس��ب و کار بر 
این مبنا درست نشود در عمل غیر ممکن است که بتوانیم 
به رش��د هشت درصد برسیم که همه این ها فعال از مسیر 

افزایش درآمدهای نفتی میسر است.

درهای بسته صنعت نفت، ايران را به انزوا می برد يادداشت تحليلی
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