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دکتر عليمحمد احمدی در گفتگو با دانش نفت تشريح کرد:

 طرح واقعی کردن قيمت انرژی با استفاده از يارانه 
مصرف کنندگان عمده از طريق سهميه مساوی به هر ايرانی

مدير بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی مطرح کرد؛

رونق توليد؛ محور برگزاری بيست وچهارمين 
نمايشگاه بين المللی صنعت نفت

نیم قرن دوم گاز در گفتگوی تحلیلی دانش نفت با مهندس تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران؛
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2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گل به خودی ترامپ کلید خورد؛

صفر محال!
عصر روز دوشنبه، دوم اردیبهشت ۹۸ 
)۲۲ آوریل( کاخ سفید به طور رسمی اعالم 
کرد که معافیت خریداران نفت ایران تمدید 
نخواهد شــد و این یعنی با پایان مهلت ۶ 
ماهه معافیــت خرید که آن هم برای ثبات 
بازار جهانی نفت مقرر شده بود، از تاریخ دوم 
مه )۱۲ اردیبهشت( ســال جاری میالدی، 
کشــورهای ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپــن، کره جنوبی، هند و 
یونان نیز مانند دیگر کشــورها، حق خریــد نفت ایران را نخواهند 
داشــت در غیر این صورت با جریمه هایــی از جانب آمریکا روبرو 
خواهند شــد. آری! سرانجام در اوج خباثت و دشمنی و با همراهی 
احمقانه سعودی ها و اماراتی ها و صهیونیستها، ایاالت متحده امریکا 
تصمیمی ابلهانه گرفت و به زعم خویش پایان معافیت فروش نفت 
کشورمان با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران به بازارهای 
جهانی را اعالم کرد. این تصمیم با واکنش های گســترده داخلی و 
خارجی مواجه شد که می توان برآیند اکثر واکنش ها را در یک جمله 

عنوان کرد: »صفر محال!«.
در داخل کشور شاهد موج عظیمی از صدای واحد در این باره 
بودیم. مقام معظم رهبری در ســخنانی با اشاره به اینکه »دشمنی 
و توطئه آمریکا در قضیه نفت بی پاســخ نخواهد ماند« تاکید کردند 
که؛ »ملت فعال و مســئوالن هوشیار ایران نشان داده اند اگر همت 
کنند همه بن بســت ها را می شکنند و قطعًا این تالش آمریکایی ها 
هم به جایی نمی رســد و جمهوری اســالمی هر مقدار الزم داشته 

باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد«.
رئیس جمهوری نیز در نشســت هیئت دولت تصریح کرد که 
»به صفر رســاندن صادرات نفت ایران امکان پذیر نیســت و ما به 
روش های مختلف نفت خود را خواهیم فروخت و آمریکا با اینگونه 
اقدام های خود به تمام ملت های جهان و همه شــرکت های نفتی 

دنیا و حتی به ملت خود ظلم می کند«.
وزیر نفت کشــورمان به عنوان متولی صنعت نفت و فروش 
نفــت ایران نیز با تاکید بر اینکه آمریکا و هم پیمانانش با سیاســی 
کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان سالح اشتباه بزرگی مرتکب 
شــدند، گفت: »رویای آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت 

ایران به یاری خدا هرگز تعبیر نمی شود«.
اما ســخنگوی وزارت امورخارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان در واکنش به بیانیه کاخ ســفید مبنی بر تمدید نشدن 
معافیــت بــرای خریداران نفت ایــران گفت: »ایران بــا توجه به 
غیرقانونــی بودن اصــل تحریم های مورد نظــر، در اصل ارزش 
و اعتبــاری برای معافیت های اعطایی بــر تحریم ها قائل نبوده و 

نیست«.
در همین حال، تصمیم نابخردانه آمریکا در حالی اعالم شــد 
که بالفاصله پــس از آن قدرتهای جهانی از جمله روســیه، چین 
و اتحادیه اروپا به این رویه نامعمول اعتراض کردند. کشــورهایی 
چــون ترکیه و کره جنوبی نیز اعالم کردند که به تالش خود برای 
خرید نفت و میعانات گازی ایــران ادامه خواهند داد. در این میان 
تنها ســه کشــور موضعی مخالف جهان گرفتند. همان سه کشور 
متوهم و معاند؛ ســعودی ها، اماراتی ها و رژیم صهیونیســتی. البته 
هند نیز موضعی خنثــی و انفعالی از خود بروز داد که جای تأمل و 
بررسی بیشــتری دارد. عالوه بر آن، مؤسسات انرژی، آژانس های 
بین المللی و کارشناســان انرژی جهان، تصمیم آمریکا در به صفر 
رســاندن صادرات نفت ایران را غیر واقعی و نشدنی ابراز کرده اند. 
برخی کارشناســان حتی این اقدام را گل به خودی ترامپ و ضرر 
به مردم آمریکا و افزایش قیمت بنزین در این کشور به عنوان یک 

کاالی استراتژیک اعالم کرده اند.
در همین حــال، بالفاصله پس از اعالم تصمیم آمریکا مبنی 
بر عدم معافیت فروش نفت ایران، بازارهای جهانی طالی ســیاه 
ملتهب شده و شــاهد باال رفتن قیمت ها در روزهای اخیر بوده ایم 
که اگر افزایش قیمت های نفت قله ۸0 دالر در هر بشــکه را فتح 
کند، احتمال برداشت آمریکا از ذخایر اضطراری نفت بعید نخواهد 
بود که این مهم زیان های بیشــتری برای آمریکا به همراه خواهد 
داشت.اما کارشناســان بین المللی متفق القول بر یک نکته تاکید 
می کننــد و آن اینکه؛ ایران به دلیل موقعیت ســوق الجیشــی و 
ژئوپلیتیکی، اصاًل قابل تحریم نیســت و تالش مزبوحانه آمریکا و 

برخی کشورهای متوهم منطقه، راه به جایی نخواهد برد.

وزارت نفت اعالم کرد:

تولید نفت میدان نفتی »دورود« افزایش یافت
با وارد مدارشدن چاه D-۶ میدان دورود در منطقه خارک، تولید نفت 

در این منطقه عملیاتی افزایش یافت.
چاه D-۶ میدان دورود پس از حفاری، احیا شــد و در مدار تولید 
قــرار گرفت. بر اســاس این گزارش، با برنامه ریــزی امور فنی، دکل 
حفــاری WELL TARGET-۲ در آبان ماه ۹۷ در قســمت دریایی 
میدان نفتــی دورود، حفاری مجدد چاه D-۶ را آغاز کرد. این چاه که 
در یال جنوبی این میدان قرار دارد، تا عمق ۴۵۸۸ متری حفاری شده 
اســت. این پروژه پس از پایان موفقیت آمیــز حفاری و تکمیل چاه، با 
برنامه ریزی و نظارت مهندســی بهره برداری منطقه عملیاتی خارک با 
اســتقرار لوله مغزی سیار و تجهیزات اسید کاری و احیا عملیاتی شد و 
با تالش شبانه روزی در نخستین روز امسال در مدار تولید قرار گرفت.

مدیر بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی مطرح کرد؛

رونق تولید؛ محور برگزاری بیست وچهارمین
 نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

ناصری: يکی از شاخص های نمايشگاه امسال اختصاص يک سالن ويژه به شرکت های دانش بنيان و ساخت داخل است

بیســت وچهارمین  مدیر 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی، رونق تولید را محور اصلی 
از نمایشــگاه اعالم  برگزاری این دوره 

کرد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
شرکت ملی نفت ایران، محمد ناصری 
بــا بیان اینکــه نمایشــگاه بین المللی 
صنعــت نفت ایران یکــی از مهم ترین 
رویدادهای نمایشــگاهی نفت و گاز در 
داخلی  توانمندی  افزود:  اســت،  جهان 
صنعت نفــت در بحث ســاخت داخل 
و شــرکت های پیمانکاری ســبب شد 
امســال با حضور پررنگ این شرکت ها 
در نمایشــگاه روبه رو باشــیم، بر این 
اســاس متراژ بخش سرپوشیده داخلی 
با افزایش ۷ هزار مترمربعی نســبت به 
پارســال، به ۳۵ هــزار و ۷۶۶ مترمربع 
رســیده اســت. رئیس روابط عمومی 
شــرکت ملی نفــت ایران ادامــه داد: 
اگرچه تشــدید تحریم هــای یک جانبه 
آمریکا سبب کاهش حضور شرکت های 
خارجی در نمایشــگاه امسال شده، اما 
با وجــود این شــرکت های مطرحی از 
کشــورهایی مانند اسپانیا، آلمان، ایتالیا، 
اوکراین، چین، روسیه، هلند، آذربایجان 

و... در نمایشــگاه حضور دارند. سهراب 
نمایشــگاه  اجرایی  مدیر  عظیمی خواه، 
بین المللــی صنعــت نفت نیــز در این 
زمینه عنوان کرد: یکی از شاخص های 
نمایشگاه امســال اختصاص یک سالن 
ویــژه بــه شــرکت های دانش بنیان و 
ساخت داخل اســت. وی افزود: در این 
دوره طبقه بندی موضوعی سالن ها انجام 
شده است و بر اساس آن، نفت و صنایع 

باالدستی در ســالن های ۸ و ۹، گاز و 
صنایع میان دستی در سالن ۳۸، پاالیش 
و پخش و صنایع پایین دستی در سالن 
پایین دستی  پتروشــیمی و صنایع   ،۴۱
در ســالن های ۱۴ و ۱۵، ســازندگان 
۱0 گــروه کاالیــی، ســاخت داخل، 
دانشگاه ها  و  دانش بنیان  شــرکت های 
در ســالن ۲۷، ســازندگان تجهیــزات 
صنعت نفت در ســالن ۳۱، سازندگان 

تجهیزات صنعتی ایران در ســالن ۶ و 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی در سالن ۷ مستقر می شوند. 
عظیمی خواه ادامه داد: امسال در حاشیه 
نمایشگاه بیست و چهارم صنعت نفت، 
بــا موضوع های مختلف  همایش هایی 
برگزار می شود که از میان آنها می توان 
انرژی؛  بورس  برگزاری »همایــش  به 
ایران«،  با نفت  فرصت طالیی تجارت 

مصــرف  بهینه ســازی  »همایــش 
سوخت«، »همایش راهکارهای افزایش 
ســهم بخش خصوصــی در صادرات 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی« و 
... اشاره کرد. به گفته وی، آیین گشایش 
نمایشگاه بیســت وچهارم صنعت نفت، 
صبح روز چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، 
با حضور وزیر نفت و مقام های ایرانی و 
خارجی در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شــود. این 
رویداد تا ۱۴ اردیبهشــت از ساعت ۱0 
تــا ۱۸ میزبان فعــاالن صنعت نفت و 

عالقه مندان است.

مهندس حاتمی تاکيد کرد:

اهتمام نفت مناطق مرکزی به بهره مندی 
از حضور بانوان توانمند

مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق:

فرهنگ سازی و تغيير رويکرد بازرسی بر مبنای ريسک از ضرورت های بازرسی فنی است

نفت  شــرکت  مدیرعامــل 
مناطق مرکزی با اشــاره به روند رو به رشد 
انتصاب بانوان در امور مدیریتی در ســطح 
وزارت نفت گفت: این شرکت نیز در تالش 
است با به کارگیری بانوان کارآمد و توانمند 
در همه ســطوح مدیریتی، از ظرفیت آنان 
به منظور تحقق اهداف توســعه ای شرکت 

استفاده کند.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رامین 

حاتمی اظهار کرد: در سال های اخیر آمار 
به کارگیری بانوان توانمند در این شــرکت 
رو به افزایش بوده اســت، به گونه ای که 
درصد جمعیت بانوان شاغل نسبت به همه 
کارکنان در ستاد تهران و ستاد شرکت های 
تابعه به ۲0 درصد افزایش یافته است. وی 
ادامه داد: این آمار نشــانگر نقش برجسته 
بانوان در پیشــبرد اهداف سازمان است و 
امیدواریم حضور بانوان خالق و توانمند در 
مناطق  کارشناسی  و  مدیریتی  سمت های 

عملیاتی گسترش یابد. حاتمی با تاکید بر 
ضرورت افزایش ســطح ریسک پذیری و 
قبول مسئولیت های خطیر از سوی بانوان 
اظهار کرد: به طور نمونه، آمار ۲۵ درصدی 
جامعه آماری بانوان شــاغل در شــرکت 
بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی، 
نشانگر نگرش مثبت حاکم بر این شرکت 
اســت و امیدواریم شــاهد حضور موثرتر 
بانوان در شــرکت نفــت مناطق مرکزی 

ایران و شرکت های تابع باشیم.

گاز  و  نفت  بهره برداری  مدیرعامل شرکت 
شرق با اشــاره به اهمیت بازرســی از تاسیسات، تغییر 
time-( رویکرد بازرســی مبتنی بر زمان ســرویس دهی

 )RBI( به پیاده ســازی بازرسی بر مبنای ریسک )based
را امری ضروری دانســت و بر فرهنگ سازی و اجرای آن 

تاکید کرد.
مهندس سیدابوالحســن محمــدی، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در جلسه بررسی 
فعالیت های اداره بازرســی فنی و حفاظت از خوردگی 
فلزات این شــرکت ضمن بیان این خبر افزود: تشکیل 
جلسات فنی گام مهمی در جهت حل مسائل و چالش ها 
از طریق گفتمان است. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق در رابطه با بازرسی برمبنای ریسک 
تصریح کرد: این روش مبتنی بــر جمع آوری، تجزیه 
و تحلیل هــای آمــاری داده و اطالعات اســت که از 
عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، بازرســی 
فنــی و پایش وضعیت در یک فرآینــد نفت، گاز و یا 
پتروشیمی به دســت می آید تا میزان ریسک حاکم بر 
واحدهای عملیاتی، تجهیزات، خطوط لوله را محاسبه 
و تعییــن نماید و بر این اســاس طرح ها و برنامه های 
نگهداری وتعمیرات، بازرســی فنی بــا هدف افزایش 
اثربخشــی و کارائی آن ها و به طبع آن افزایش ایمنی 
و شرایط مطمئن تولید در راســتای اقتصادی نمودن 
آنها محقق شــود. از مزایــای آن می توان به کاهش 
هزینه هــای عملیات بازرســی فنــی، افزایش میزان 

ایمنــی عملیات بهره بــرداری، افزایش میزان قابلیت 
اطمینان واحدها و تجهیزات عملیاتی، افزایش قابلیت 
دسترسی به واحدها و تجهیزات عملیاتی، طرح ریزی 
و برنامه ریزی اقدامــات اصالحی و بازدارنده با هدف 
کاهش میزان ریســک وافزایش کارائی و اثر بخشی 
طرح و برنامه بازرســی فنی و نگهــداری وتعمیرات 

اشــاره کرد. به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، در این جلســه مهندس حسین 
هنرور رئیس اداره بازرســی فنی و حفاظت از خوردگی 
فلزات شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق با بیان 
جایگاه و اهمیت بازرسی از تاسیسات گفت: بازرسی از 
تاسیسات و گزارش پایش های صورت پذیرفته،. نقش 

محوری در سالمت تاسیسات و حفظ سرمایه های ملی 
دارد، بدیــن نحو که با تکیه بر آن، ریســک خطرات 
کاهش یافته و ســبب بهبود شــاخص های HSE در 
بخش حوادث نیروی انســانی می شــود. وی افزود: از 
طرف دیگر با شناســایی عیوب و حذف آن ها می توان 
از تعمیــرات ناخواســته پرهزینه و اثــرات مخرب آن 
پیشــگیری نمود و در کنار سایر عوامل سبب استمرار 
تولیدی ایمن و پایدار در راســتای تولید تکلیفی شــد. 
بر اســاس این گزارش، با تحلیل نتایــج حاصله این 
امکان فراهم می شــود تا با تعریف پروژه های متناسب 
با شرایط، نوسازی و بازسازی تاسیسات فرسوده ناشی 
از خوردگی تحقق یابد و از ســوی دیگر با بررســی و 
پژوهش پیرامون آنهــا، عملکرد کاالهای به کار رفته 
در شــرایط عملیاتی مورد ارزیابی دقیق تر قرار گرفته 
و در توســعه تاسیســات تولیدی و خرید کاال به آنها 
توجه شود. این گزارش می افزاید، از جمله فعالیت های 
صورت گرفته طی ســال گذشته در اداره بازرسی فنی 
و حفاظت از خوردگی فلزات شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شــرق می توان به پروژه شــبیه سازی عیوب و 
ارزیابی مخزن تحت فشار مرکز اندازه گیری بر مبنای 
ســطح سه اســتاندارد API۵۷۹ و صدور گواهی بهره 
برداری، ساخت و تعویض عدسی یک دستگاه سپریتور 
ســلیکونی، تعویض پوشش بخشی از خطوط لوله چاه 
شماره ۱0 خانگیران و گاز شیرین مصرفی چاهها اشاره 

کرد.

تحلیل
گفتمان

یادداشت اول

تک خرب

احمد مددی

اگرچه تشدید تحریم های 

یک جانبه آمریکا سبب کاهش 

حضور شرکت های خارجی در 

نمایشگاه امسال شده، اما با 

وجود این شرکت های مطرحی 

از کشورهایی مانند اسپانیا، 

آلمان، ایتالیا، اوکراین، چین، 

روسیه، هلند، آذربایجان و... 

در نمایشگاه حضور دارند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

مدیریت خوردگی: آنچه هست و آنچه نیست
وقتی این نویسنده در سال 
۱۳۸0 کتاب »مدیریت خوردگی 
» خود را نوشــت و با مساعدت 
شــرکت ملی گاز ایران به چاپ 
رســاند، هرگز تصور نمی کرد که 
روزی در وزارت نفت ســندی به 
امضا وزیر محتــرم نفت در این 
خصوص و به همین نام به شکل دستورالعمل به کلیه شرکتها ابالغ گردد.

خوردگی یک واکنش ترمودینامیکی اســت که قابل توقف نیست 
و فقــط می توان آنرا تا حدودی کنترل نمود. بررســی های اقتصادی در 
خصوص زیان های اقتصــادی خوردگی که به کمک مدلهای چهارگانه 
آن از بیش از شصت سال پیش در سراسر دنیا انجام شده نشان داده که 
هزینه مســتقیم خوردگی می تواند تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی یک 
کشور هم برسد. در ایران علیرغم سابقه تدریس و تحقیق نزدیک به نیم 
قرن در زمینه علم و مهندســی خوردگــی، وجود انجمن خوردگی ایران 
با بیست و پنج سال ســابقه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متنوع، هنوز 
هم رقم صحیحی از میزان خوردگی در دســترس نیست. اگر با توجه به 
شباهت صنایع نفت و گاز ما با بعضی کشورهای همسایه مان، فرض کنیم 
که زیان صنایع ما نیز درحد زیان آنها باشــد، با احتساب دالر چهارهزار 
تومانی، حداقل زیان مستقیم ساالنه خوردگی به کل صنایع ما )از جمله 
نفت، گاز و پتروشیمی( بیش از هشت برابر بودجه عمرانی کل کشور در 
سال ۹۵ خواهد بود. اهمیت مهندسی تابعی از از دو عامل ریسک و هزینه 
اســت. یعنی اگر چیزی هم ریســکش و هم هزینه اش باال بود بنابراین 
از اهمیت مهندســی باالیی برخوردار است. تمام تعاریفی که از مدیریت 
خوردکی ارائه شده اند آنرا وابســته به بررسی ریسک خوردگی کرده اند. 
به عبارت دیگر، »مدیریت خوردکی« به بررسی عامل ریسک خوردگی 
می پردازد و مبحثی مهندسی و کارشناسی است در صورتیکه »مدیریت 
دانش خوردگی« به بررســی هزینه خوردگی پرداخته و مبحثی مدیریتی 
و سیاست گزارانه است. امید است با قدمهای مثبتی که در سالهای اخیر 
برداشته شــده در کنار تقویت جنبه کارشناسی تدبیر خوردگی که همان 
مدیریت خوردگی اســت، با انتخاب مدل صحیح و بومی تدبیر خوردگی 
و مدیریت دانش خوردگی هزینه ساالنه خوردگی را هم به شکل هزینه 
مستقیم آن و هم به شکل هزینه غیر مستقیم آن بر روی محیط زیست 
و اتالف انرژی به شــکل علمی محاســبه کنیم و با ارائه مواردی مانند 
کوتاه شدن زمان تعمیرات )بجای تقلیل هزینه تعمیرات( راه را به بیراهه 
نرویم: مدیریت خوردگی تدبیر مهندسی خوردگی بر اساس استانداردها و 
قوانین مرتبط است وهمراه با تالش برای بومی کردن، نباید روح علمی 

آن نادیده گرفته شود. 

دکتر رضا جواهر دشتی، مشاور و مدرس بین المللی خوردگی مورد 
تأیید انجمن نفت آمریکا SPE و همچنین ASME می باشند. 

ایشــان بیش از بیســت سال سابقه کار مهندســی و رفع مشکل 
خوردگی در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشــیمی در ســطح 
ملی و بین المللی داشته و بیش از پنج هزار ساعت انتقال تجربه از طریق 
آموزش در سطح بین المللی و ملی را دارا می باشند. ایشان نویسنده اولین 
کتاب به زبان فارســی در مورد مدیریــت خوردگی و ابداع کننده نظریه 
مدیریت دانش خوردگی هستند. عالوه بر مشارکت در پروژه های متعدد، 
ایشان نویسنده اصلی هفت کتاب در زمینه خوردگی و خوردگی میکروبی 
هستند که در ســطح بین المللی بعنوان مرجع مورد استفاده محققان و 

مهندسان می باشد.

در جمع بازرسان چهار شرکت اصلی وزارت نفت ابراز شد؛

حمایت همه جانبه زنگنه از بازرسی وزارت نفت
وزیر نفت بر حمایت همه 
جانبه از بازرسی وزارت نفت تاکید کرد 
و گفت: در مبارزه با فساد قوم و خویش 

و رفاقت نداریم.
بیژن زنگنه صبح روز شــنبه، ۳۱ 
فروردین ماه در جمع بازرســان چهار 
شــرکت اصلی وزارت نفت با تبریک 
اعیاد شعبانیه اظهار کرد: امروز در این 
جمع حضــور پیدا کردم تــا عالوه بر 
قدردانی از زحمات بازرسان، چند نکته 
را به صورت مســتقیم خدمت دوستان 
عنوان کنم. وی در مقدمه ســخنانش 
به حکم معروف امیرالمؤمنین به مالک 
اشتر اشــاره و یادآور می شود: در این 
حکم آمده است هرگز پیش تو محسن 
)نیکوکار( و مســی )بدکردار( یکسان 
نباشــند که اگر چنین شود محسن از 
کار نیــک خویش ناامید و دلســرد و 
بدکردار برکار بد خویش جری می شود. 
وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی وظایف 
زیادی دارند و مهمترین مسئله ای که 
من از شــما می خواهم به آن بپردازید، 
فساد اســت، تاکید کرد: چرخش مالی 
ساالنه صنعت نفت حدود ۱۵0 میلیارد 
دالر اســت کــه رقم باالیی اســت و 
امکان ایجاد فســاد را مهیــا می کند. 
بنابراین در این شرایط باید روی فساد 
مالی حساس باشــید و برروی مبارزه 
با آن تمرکز کنید. زنگنــه با تاکید بر 
اینکه نباید با آدم فاسد مدارا کرد و به 
او ترحم کرد بلکه باید اشــد مجازات 
را اعمال کــرد، تصریح کرد: البته این 
بدان معنا نیســت که آبــروی مردم را 
مانند  آبروی مــردم  بگیریــم.  نادیده 
خونشــان است. اگر آبروی کسی را به 
ناحق بریزیم مثل این اســت که خون 
او را ریخته ایــم و پیــش خدا و جامعه 
مسئولیم و گرفتار عذاب الهی خواهیم 
شد. وی، نخستین شرط کسانی را که 
با فســاد مبارزه می کنند را »سالمت« 
دانســت و با بیان اینکه افرادی که در 
ایــن بخش کار می کنند باید ســرآمد 
سالمت باشــند، تاکید کرد: مالقات و 
باید با حساب و  صحبت های بازرسان 
کتاب باشد. وزیرنفت با بیان اینکه در 
موضوع مبارزه با فســاد قوم و خویش 
و رفاقت نداریم، افزود: با فســاد در هر 
ســطحی باید مبارزه کرد و کوچک و 
بزرگ نــدارد، اینکه فردی که فســاد 
کرده آدم خوب و آبروداری است و به 
این دلیل از کنار فســاد او بگذریم اول 
فساد خودمان است و در درگاه خداوند 
باید جوابگو باشــیم. زنگنه بر ضرورت 

آمــوزش و فراگیری قوانین از ســوی 
بازرســان تاکید کرد و در ادامه با بیان 
اینکه آدم ســالم را تشویق کنید، ارتقا 
دهید و آن را در سوابق کاری اش لحاظ 
کنید، تصریح کرد: سالم و فاسد بودن 
دائمی نیست و امکان خالف برای هر 
شخصی وجود دارد. البته آن آدمی که 
خالف عمده می کند باید حذفش کنیم 
و نمی توانیم بگوییــم که این دفعه را 
می بخشــیم، من نمی بخشــم. وی به 
شرایط تحریم اشاره کرد و با بیان اینکه 
فشــارها در این دوره از عوامل داخلی 
و خارجی زیاد اســت، افزود: باتوجه به 
اینکه شفافیت در دوران تحریم کاهش 
می یابد و کار سخت تر می شود بنابراین 
باید خیلی دقت کنیم تا فســاد عمده و 
قابل ذکری در این مقطع زمانی پیش 
نیاید. وزیر نفــت با تاکید بر اینکه من 
حامی و پشتیبان شما هستم و با قدرت 
و قوت کارهایتان را انجام دهید، افزود: 

اعتقادم این اســت که بازرس ها با 
جدیت به کارشــان بپردازند. اولویت از 
نظر من مبارزه با فساد است و شناختن 
کسانی است که اقدام به فساد می کنند.

در مقابل تخلف و جرم هرگز کوتاه 
نخواهیم آمد

در همین حال، مدیرکل بازرسی 

و رسیدگی به شــکایات وزارت نفت 
با تاکید بر اینکه نظــارت منافاتی با 
اعتماد ندارد، گفــت: درمقابل تخلف 
و جــرم هرگز کوتــاه نخواهیم آمد. 
اشکان میرمحمدی در جمع بازرسان 
شــرکتهای تابعه وزارت نفت با بیان 
اینکــه نظارت متمرکــز و قوی، بی 
شــک کارآمدی سیستم را با خود به 
داشــت، تصریح کرد:  همراه خواهد 
فلســفه نظارت درون ســازمانی آن 
اســت که به مدیران کمــک کند تا 
آنها در مســیر صحیح حرکت کنند و 
از انحــراف و کژی که آفت مدیریت 
اســت، دوری گزیننــد. وی، کنترل 
مختلف  روش های  با  سازمانی  درون 
و نوین را ســبب ناامن کردن فضای 
اداری برای مفسدان مالی و اقتصادی 
دانست و افزود: نظارت های سرزده و 
نامحســوس و بازرسی های هدفمند، 
کارآمدی سیســتم اداری را تضمین 

به  اشــاره  با  میرمحمدی  می کنــد. 
بازرســی  برنامه های  کنون  تا  اینکه 
درون ســازمانی، به صــورت محیط 
محور در وزارت نفت و شــرکت های 
تابعــه تعریف و اجرا شــده اســت، 
گفت: اجرای بازرســی های برنامه ای 
به صورت موضــوع محور به منظور 
شناسایی آسیب ها و گلوگاه های بروز 
فســاد در سال ۱۳۹۸ دستور کار قرار 

گرفت.
تعارف نداریم

مدیرکل بازرســی و رسیدگی به 
شکایات وزارت نفت با تاکید بر اینکه 
بازرســی در صورت احراز سوء جریان 
در محیط های   تحــت نظارت خود، با 
هیچکس تعارف نخواهد داشت و قطعًا 
قاطعانه اقدام خواهد کرد، تصریح کرد: 
این موضوع به شــدت از ســوی وزیر 
محترم نفت توصیه شــده اســت. وی 
با بیــان اینکه اعتماد بــه کارکنان و 
مدیران، ضرورت و رکن اولیه بازرسی 
است، اما باید بدانیم نظارت منافاتی با 
اعتماد ندارد، تصریح کرد: بعضی فکر 
می کنند اگر جایی نظارت تقویت شود 
معنایش آن اســت که خــدای ناکرده 
اعتماد به آنجا تضعیف شــده، در حالی 
که اینگونه نیست بلکه نظارت و کنترل 
الزمه مدیریت است. میرمحمدی ادامه 
داد: اگر بازرسی به محیطی وارد شد و 
موضوعی را بررسی کرد، معنایش این 
نیست که آنجا اشکالی پیدا شده است. 
بلکه بازرس در آنجا حضور پیدا می کند 
تا اشــکالی پیدا نشــود و اگر اشکالی 
پیدا شد با ارائه پیشنهادها در گزارش، 
اشــکال را مرتفع سازد. وی با تاکید بر 
اینکه کار دستگاه نظارت و بازرسی باید 
عیب یابی باشد نه عیب جویی و ما در 
اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایات 
وزارت نفــت ایــن مهــم را پیگیری 
می کنیم، تصریح کرد: هدف بازرســی 
آن اســت تا با گزارش های بازرسی به 
بهبود روش ها و سیستمها کمک کند. 
البتــه در مقابل تخلــف و جرم هرگز 
کوتاه نخواهیم آمد. مدیرکل بازرســی 
و رســیدگی به شکایات وزارت نفت با 
اشاره به جمله ای از امیرالمؤمنین مبنی 
بــر اینکه »آخرین راه حــل، مجازات 
کردن و داروی تلخ است«، گفت: این 
موضوع سیاست ماست چون هدفمان 
اصالح اســت. وقتی کارمندی متوجه 
شود که مدیرش با وجود اعتمادش به 
وی، کارش را زیر نظر خواهد داشــت، 

هرگز خیانت نخواهد کرد.

محسن دالويز مطرح کرد؛

آسيب اقتصاد از يارانه هنگفت انرژی و ضرورت تصميم جسورانه برای قيمت گذاری
مدیرعامل شرکت بهینه سازی 
آســیب های  گفــت:  ســوخت  مصــرف 
جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می شــود که 
در نتیجه پرداخت یارانــه هنگفت انرژی در 

کشور است.
محسن دالویز با اشاره به آسیب های 
جبران ناپذیر اقتصادی ناشــی از پرداخت 
یارانــه هنگفت انرژی در کشــور، گفت: 
نیازمند  انــرژی،  حامل های  قیمت گذاری 
تصمیمات منطقی و جســورانه است. وی 
با اشاره به اســتراتژی های مهم در بحث 
کاهش شدت مصرف انرژی افزود: توسعه 
حمل و نقل ریلی، کاهش مصرف سوخت 
در خودروهــای تولیــدی، ارتقای فناوری 
تولید خــودرو و موتورســیکلت و حرکت 
به سمت تولید وســایل نقلیه هیبریدی و 
الکتریکی، از جمله این استراتژی ها است. 
دالویز همچنین به الزاماتی از جمله ارتقای 
کیفیت و کارکرد ناوگان حمل و نقل کشور 
و نوسازی ناوگان، اصالح، تکمیل، بهبود 
و تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای 

مرتبط با مصرف ســوخت و حمل و نقل و 
نظارت بر اجرای صحیح آن ها اشــاره کرد 
و افــزود: اصالح و بهبــود وضع ترافیک، 
استفاده از سوخت های اقتصادی و سالم تر 
بــا رویکرد ســوخت های تجدیــد پذیر، 
بهینه ســازی بیشتر کیفیت سوخت و سایر 
فرآورده های نفتــی و نحوه توزیع آن ها و 
از همه مهم تر فرهنگ ســازی، آموزش و 

اطالع رسانی نیاز امروز کشور است.

ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده 
یارانه سوخت

در همیــن حــال، ســازمان بیــن 
المللــی انرژی اعالم کــرد: ایران در صدر 
یارانه سوخت  کننده  پرداخت  کشــورهای 
در دنیــا قرار دارد. بر اســاس آمــار ارائه 
شــده در گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
ایران در صدر کشــورهای پرداخت کننده 
یارانه سوخت های فســیلی در جهان قرار 

دارد. آژانــس بین المللی انرژی، یارانه 
پرداختی انرژی در ایــران را معادل ۴۵.۱ 
میلیــارد دالر اعالم کرده کــه این میزان 
شامل ۱۶.۵ میلیارد دالر یارانه فرآورده های 
نفتی، ۱۲.۳ میلیارد دالر یارانه برق و ۱۶.۳ 
میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی بوده است. بر 
پایه این آمار، یارانه یادشده، ۱0 و ۴ درهم 
درصد از تولیــد ناخالص داخلی ایران را به 

خود اختصاص داده اســت که این مسئله 
باعث شــده تا ایران در صدر کشــورهای 
پرداخت کننده یارانه مصرف ســوخت های 
فســیلی قرار گیرد. بر اســاس ارقام اعالم 
شــده در گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
امســال دولت بیش از ۹۳۴ هــزار میلیارد 
تومان تحت عنــوان یارانه پنهان پرداخت 
می کند که این میــزان تقریبًا دوبرابر رقم 
۴۷۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی کل 
کشور است. یکی از مصادیق یارانه پنهان، 
قیمت بنزین و یارانه آن اســت که با توجه 
به تفاوت نرخ بنزین در ایران )۱۲ ســنت( 
و نرخ متوســط بین المللی بنزین )۵۲ تا ۵۴ 
سنت(، بر اســاس نرخ ارز نیمایی حدود ۸ 
هزار تومان است و این تفاوت ها در بودجه 
دیده نمی شود. پرداخت این رقم قابل توجه 
عالوه بر اتالف منابع مالی، غیرواقعی شدن 
تعرفه های انــرژی و مصرف بی رویه را به 
دنبــال دارد. موضوعی که ضرورت اصالح 
الگوی تخصیص یارانه انرژی را بیش از هر 

زمان دیگری گوشزد می کند.

تحلیل
گفتمان

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تأمین مالی پروژه های 
باالدستی نفت با استفاده از صندوق پروژه

وزارت امور اقتصادی و 
دارایی راهکار جدیدی برای 
تأمیــن مالی شــرکت های 
منظور  به  نفت  باالدســتی 
اکتشاف و توســعه میادین 
نفت و گاز ارائه کرده است.

دانش  گــزارش  بــه 
نفــت بــه نقــل از پایگاه 
اطالع رســانی دفتر هیئت 
تحقق  راســتای  در  دولت، 
اقتصاد  سیاست های  اهداف 
بــه منظــور  و  مقاومتــی 
مقابله مؤثــر با تحریم های 
غیرقانونــی آمریــکا و نیز 
عنایت به لزوم به کارگیری 
داخلی  شرکت های  ظرفیت 

تأیید صالحیت شــده، وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد کرده 
اســت تا شــرکت ملی نفت ایران بتواند برای سرمایه گذاری در 
طرح های اکتشــاف و تولید نفت و گاز با اولویت میادین مشترک 
پس از عقد قرارداد مبتنی بر تولید نفت و گاز نســبت به انتشــار 
اوراق مالی اسالمی و یا تأسیس صندوق های پروژه و صندوق های 
ســرمایه گذاری خصوصی )ریالی و ارزی( تا ســقف مشخص از 
طریق بازار سرمایه و با تضمین بانک های عامل و نهادهای مالی 
مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. قرارداد خرید 
نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران به عنوان تضمین اصل و سود 
این اوراق نزد بانک های عامل و سایر نهادهای مالی پیشنهاد شده 
اســت. بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، بانک های عامل 
و ســازمان بــورس و اوراق بهادار ضمن قبول تضمین یاد شــده 
 موظف می شوند در این خصوص ساز و کار تسهیل الزم را فراهم 

نمایند.

اصالح و بهبود وضع ترافیک، 

استفاده از سوخت های 

اقتصادی و سالم تر با رویکرد 

سوخت های تجدید پذیر، 

بهینه سازی بیشتر کیفیت سوخت 

و سایر فرآورده های نفتی و 

نحوه توزیع آن ها و از همه 

مهم تر فرهنگ سازی، آموزش 

و اطالع رسانی نیاز امروز 

کشور است

چرخش مالی ساالنه صنعت 

نفت حدود ۱۵0 میلیارد 

دالر است که رقم باالیی 

است و امکان ایجاد فساد 

را مهیا می کند بنابراین 

در این شرایط باید روی 

فساد مالی حساس باشید و 

برروی مبارزه با آن تمرکز 

کنید

دکتر رضا جواهردشتی

وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده 

است تا شرکت ملی نفت ایران 

بتواند برای سرمایه گذاری 

در طرح های اکتشاف و تولید 

نفت و گاز نسبت به انتشار 

اوراق مالی اسالمی و یا 

تأسیس صندوق های پروژه و 

صندوق های سرمایه گذاری 

خصوصی اقدام نماید.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

پیشنهاد جایگزینی کارت خرید CNG به جای 
یارانه نقدی

اجرای قانون هدفمندســازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین 
بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی اســت که در دولت 
دهم اجرایی شد و نتیجه اجرای آن به تغییر فرایند دادن یارانه ها انجامید.
در ایــن فرایند با حذف تدریجی یارانه ها که به مواد ســوختی و 
آب و بــرق صورت گرفت دولت وقت به ســمت پرداخت این یارانه به 
صورت نقدی به مصرف کنندگان گام برداشــت و براین اساس در آذر 
ماه ســال ۸۹ با اجرای این قانون ماهانه ۴۵۵00 تومان به ازای هر نفر 
از اعضای خانوار به حســاب سرپرست خانواده واریز شد. البته زمانی که 
قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شــد قیمت بنزین سهمیه ای ۴00 تومان 
و قیمت بنزیــن آزاد نیز ۷00 
بــه فروش می رســید  تومان 
و همچنیــن قیمــت دیگــر 
حامل های انــرژی نیز به این 
میزانی که امروز قیمت گذاری 
صنفی  انجمن  نبود.  شــده اند 
جایــگاه داران ســیان جی در 
بنزین و  افزایش قیمت  آستانه 
ســیان جی طرح جدیدی را به 
منظور اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها تدوین کرده اســت و 
ادعا می کند اگر این طرح اجرا 
شود شاهد رشد چندبرابری یارانه پرداختی به مصرف کنندگان هستیم.
دو روش اجرای طرح جایگزینی کارت خرید سوخت CNG به جای 

یارانه نقدی
 CNG در این طرح با عنوان طرح جایگزینی کارت خرید سوخت
به جای یارانه نقدی دو روش پیشــنهاد شده است. در روش اول گفته 
شده اســت به جهت تخصیص بهینه منابع، در این روش یارانه نقدی 
جایگزین روش اعتباری تبدیل به یارانه ســوخت گاز می شــود. در این 
روش دولت معــادل ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی را به کارت خرید کاال 
تبدیل و معــادل ۴۵0 متر مکعب گاز به قیمت ۱00 تومان همانند نرخ 
گاز مصارف )خانگی – اداری و تجاری( یکســان سازی شده در اختیار 
حمل و نقل عمومی و تاکســیها قرار می دهد در واقع معادل ۴۵0 هزار 
تومان بنزین مصرف ماهیانه خودروهای تاکســی و حمل ونقل عمومی 
را جایگزین کارت ســوخت کاال به میزان ۴۵0 متر مکعب گاز طبیعی 
می کنــد و جهت اســتفاده ۴ میلیون خودروی دوگانه ســوز به صورت 
اختیاری توزیع می شود. در این طرح معادل روزانه ۱۵ لیتر مصرف روزانه 
بنزین برای تاکســی ها و حمل و نقل عمومی معادل ۴۵0 لیتر میانگین 
ماهیانه مصرفی خودروها به ارزش ۴۵0 هزار تومان صرفه جویی بنزین 

برای همه مالکان یارانه بگیر عالقمند تأمین و جایگزین می شود. 

در روش دوم اجرای این طرح نیز گفته شــده اســت ارائه کارت 
سوخت گاز خرید کاال به ارزش ۱۸0 هزار تومانی بجای ۴۵ هزار تومان 
واریز نقدی یارانه پرداخت شــود. در این روش کارت سوخت گاز )خرید 
کاال( به میزان اعتبار ۱۸0 هزار تومان گاز طبیعی فشرده به قیمت ۴۱0 
تومــان به ازاء هر متر مکعب محاســبه و صرفاًجهت خرید گاز طبیعی 
فشــرده واگذار می شــود در این روش کارت خرید گاز به میزان ۱۸0 
هزار تومان معادل میانگین صرفه جویی ۴۵0 لیتر بنزین جایگزین به ۴ 

میلیون خودروهای عالقمند در قبال واریز یارانه نقدی اعطاء می شود.

مزایای جایگزینی CNG با یارانه نقدی
در بخــش دیگری از این طرح به چند مورد از مزایای مســتقیم 

جایگزینی سیان جی با یارانه نقدی اشاره شده است:
۱-کاهش ۴ میلیون یارانه بگیر با جایگزینی کارت اعتباری کاال

دولت ۱۸ هــزار میلیارد یارانه کاال را در مقابل جایگزینی و بدون 
پرداخت نقدی جایگزین ۱۸00 میلیارد تومان یارانه نقدی به اقشار کم 

درآمد جامعه جبران می نماید.
۲ -مهم ترین مزیت کاهش قیمت نهایی حمل »کاال و مسافر » 

در صورت افزایش اجباری قیمت بنزین ۱۲00 یا باالتر
۳ -جلوگیــری از آلودگی محیط زیســت با توجه بــه الزامات و 

مالحظات در قانون هوای پاک
۴-جایگزینی و صرفه جویــی در مصرف حداقل ۳0 میلیون لیتر 

بنزین روزانه
۵- جلوگیری از واردات بنزیــن ۸ الی ۱0 میلیون لیتر روزانه که 

معادل ۲ میلیارد دالر ساالنه
۶ » -حفظ ســبد گاز در حوزه حمــل و نقل » با مصرف پایدار و 

دائمی در تولید گاز طبیعی

تحلیل
گفتمان

شمارش معکوس برای اتمام معافیت آمریکا به مشتریان نفتی ایران؛

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران است؟
برای  معکوس  شــمارش 
اتمام معافیت آمریکا به مشــتریان نفتی 
ایران درحالی آغاز شــده که کاخ سفید 
هفته گذشــته در اعالمیه ای اطالع داد که 
ایــاالت متحده، معافیــت از تحریم های 
نفتی هشــت کشــور را تمدید نخواهد 
کرد. این در حالی اســت که حتی قبل از 
اتخاذ این تصمیم از سوی آمریکا، شاهد 
افزایش قیمت نفت بودیــم. با این حال 
برخی کارشناسان بر این باورند که حذف 
نفت ایران، قیمــت جهانی را به ۸۰ دالر 

هم نخواهد رساند.
سنگینی بار خروج آمریکا از برجام 
همانند همیشــه بــر دوش نفت افتاد و 
این کشــور بالفاصله بــا کناره گیری از 
برجام اعالم کــرد با اعمال تحریم های 
نفتی علیه ایــران، میزان صادرات نفت 
ایران را به صفر خواهد رساند. هنوز یک 
سال از اقدامات آمریکا برای حذف نفت 
ایران از بازار نگذشــته اســت، اقداماتی 
که در آن تهدیــد و نگرانی به هم گره 
خورده بود. رئیس جمهور آمریکا از یک 
طرف مشــتریان نفتی ایــران را تهدید 
می کــرد که اگر به ادامــه خرید نفت از 
ایران ادامه دهند، آن ها را تحریم خواهد 
کرد. اقدامی که باعث ایجاد تشــنج در 
بازار و باال رفتن قیمت ها شــد. ترامپ 
از طرف دیگر نگــران باال رفتن قیمت 
نفــت بود و مدام انگشــت اتهام خود را 
به سمت اوپک می گرفت و اعضای این 
سازمان را به افزایش قیمت نفت متهم 
می کــرد. البته ناگفته نمانــد که برخی 
اعضای اوپک مانند عربستان، در اجرای 
نقشه های آمریکا سنگ تمام گذاشتند و 
با افزایش بی سابقه تولید نفت خود سعی 
کردند خأل نفت ایران را در بازار جبران 
کنند. البته در نهایت در حالی که تنها دو 
روز تا آغاز تحریم های نفتی ایران باقی 
مانده بود، ترامپ به هشت مشتری نفت 
ایران به مدت شــش ماه معافیت داد و 
به آن ها اعالم کرد بایــد خرید نفت از 
ایران را بــه تدریج کاهش دهند. اکنون 
در حالــی که تنها چند روز تا اتمام زمان 
شش ماهه باقی مانده است، کاخ سفید 
روز گذشته در اعالمیه ای اطالع داد که 
تحریم های  از  معافیــت  متحده  ایاالت 
نفتی هشت کشور را تمدید نخواهد کرد. 
در قسمتی از این بیانیه آمده است: این 
تصمیم برای به صفر رســاندن صادرات 
نفت ایران اتخاذ شــده اســت تا نظام 
منبع  اصلی تریــن  اســالمی  جمهوری 
درآمدش را از دست دهد. ایاالت متحده 
آمریکا به همراه عربســتان ســعودی و 
امارات متحده عربی، ســه تولید کننده 
بزرگ انــرژی و هم چنین دوســتان و 

شــرکایمان متعهد شــده ایم کــه بازار 
جهانــی نفت را تأمین کنیــم. ما توافق 
کرده ایم که اقداماتــی به موقع را اتخاذ 
کنیم که در صورت حذف نفت ایران از 

بازار، تقاضای جهانی برآورده شود.
قیمت نفت؟

در این راســتا، مرتضی بهروزی فر 
- کارشناس حوزه انرژی - در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به تصمیــم آمریکا 
دربــاره عدم تمدیــد معافیت های نفتی 
که به مشــتریان ایران اعطا کرده بود، 
اظهار کرد: میــزان صادرات ایران صفر 
نخواهد شــد و احتمااًل میزان صادرات 
به ۴00 یا ۵00 هزار بشــکه برسد. این 
کارشــناس حوزه انرژی در مورد این که 
آیا ممکن اســت آمریکا مانند شش ماه 
قبل ناگهان تصمیم به تمدید معافیت ها 
بگیرد یا نه؟ گفت: این مسئله بستگی به 
بازار دارد اما شــرایط حاکی از آن است 
که این بار ایــن اتفاق رخ نخواهد داد و 
قرار است تولیدکنندگان دیگر نفت مانند 
عربســتان، کویت و امــارات خأل نفت 
ایــران را جبران کننــد. البته اگر میزان 
صادرات ایران بیش تر بود و سه میلیون 
بازار  بشکه صادرات داشتیم، قطعًا روی 
تأثیرگذاری بیشتری داشتیم. بهروزی فر 
درباره قیمت جهانی نفت هم گفت: خبر 
بازارهای جهانی  از  ایران  احتمال حذف 
نفت یک بعــد روانی دارد و تنش ایجاد 
می کند. این موضوع ممکن است باعث 
باال رفتن قیمت ها شــود اما نباید انتظار 
داشته باشــیم که قیمت ها به ۸0 دالر 

برسد.
انتقاد یکی از بزرگ ترین مشتریان 

نفتی ایران
ایــن تحلیل هــا در حالــی صورت 
می گیــرد که طبق آخریــن اخبار چین از 
تالش دولت آمریکا برای پایان بخشیدن 

به معافیت های فروش نفت ایران به شدت 
 ،ABC news انتقاد کرد. طبق گــزارش
چین که بدون شــک یکــی از بزرگترین 
مشتریان نفت ایران در بازارهای جهانی به 
شــمار می رود، از تصمیم واشنگتن در این 
باره، به شدت انتقاد کرده است؛ به گونه ای 
که گنگ شــوآنگ - ســخنگوی وزارت 
امور خارجه چین - لغو معافیت و تشــدید 
تحریم های یک جانبه نفتی علیه ایران را 

یک اقدام غیرمنصفانه خوانده است.
اعتراض ترکیه

وزیر امــور خارجه ترکیه هم اقدام 
آمریکا بــرای پایان دادن بــه معافیت 
تحریم های  از  ایــران  نفت  مشــتریان 
آمریکایــی را محکوم کــرد. به گزارش 
خبرگــزاری آناتولــی از آنــکارا، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، 
در رســانه های اجتماعی گفت: تصمیم 
آمریکا برای پایــان دادن به معافیت از 
ایران  نفــت  واردات  تحریم های ضــد 
کمکی به صلح و ثبات منطقه نمی کند، 
امــا به مردم ایران آســیب می زند. وی 
افــزود: ترکیه تحریم هــای یکجانبه و 
همســایگان  با  رفتار  چگونگی  تحمیل 
را رد می کند. وزیر امــور خارجه ترکیه 
پس از این اظهارنظر، درباره پیشــنهاد 
آمریکا برای واردات نفت از عربستان و 
امارات به جای ایران، گفت: فشار برای 
خرید نفت از کشــورهایی غیر از ایران، 
زیــاده روی بیش از حد اســت. چاووش 
اوغلــو اعالم کــرد با توجه بــه روابط 
با این کشــور، پیشنهاد  نزدیک آمریکا 
خرید نفت از آنها از نظر اخالقی نادرست 
اســت. وی گفت: این موضوع مقررات 
سازمان تجارت جهانی را نقض و ثبات 

منطقه را تهدید می کند.
استقبال عربستان

در همیــن حــال، وزیــر خارجه 

عربســتان ســعودی از تصمیم آمریکا 
بــرای پایــان دادن بــه معافیت ها از 
تحریم هــا علیه نفت ایران اســتقبال 
و اعالم کرد این اقــدام برای متوقف 
کردن سیاست بی ثبات سازی ایران در 
منطقه ضروری بود. ابراهیم العاصف در 
اظهاراتی که توســط رسانه های دولتی 
عربستان سعودی  منتشر شــد، گفت: 
کامــاًل از ایــن اقدام آمریــکا حمایت 
می کند زیرا بــرای مجبور کردن ایران 
برای پایان دادن به سیاســت بی ثبات 
ســازی و حمایت از تروریسم در جهان 
ضــروری اســت. بر اســاس گزارش 
رویترز، وی اظهاراتی که روز دوشــنبه 
توســط وزیر انرژی عربستان سعودی 
مطرح شــده بود را تکرار کرد و گفت: 
این کشور با ســایر تولیدکنندگان نفت 
همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل 
کند عرضــه کافی بــه بازارهای نفت 
انجام می گیرد و بازارها پس از تصمیم 
واشــنگتن برای عدم تمدید معافیت ها 
بــرای واردات نفــت ایــران متعادل 

می مانند.
ایران ارزشی برای معافیت های اعطایی 

بر تحریم ها قائل نیست
امورخارجه  اما ســخنگوی وزارت 
در واکنش به بیانیه کاخ ســفید مبنی بر 
برای خریداران  معافیت  نشــدن  تمدید 
نفــت ایران گفــت: ایران بــا توجه به 
غیرقانونی بودن اصل تحریم های مورد 
نظــر، در اصــل ارزش و اعتباری برای 
معافیت هــای اعطایی بر تحریم ها قائل 
نبوده و نیست. سیدعباس موسوی درباره 
بیانیه کاخ ســفید مبنی بر تمدید نشدن 
معافیت برای خریداران نفت ایران اظهار 
کرد: با توجه بــه غیرقانونی بودن اصل 
تحریم های مورد نظر، جمهوری اسالمی 
ایران در اصــل ارزش و اعتباری برای 

معافیت هــای اعطایی بر تحریم ها قائل 
نبوده و نیست. وی افزود: با این حال، با 
توجه بــه آثار منفی عملی این تحریم ها 
و احتمال افزایــش آثار منفی آن در پی 
تمدید نشــدن معافیت هــا، وزارت امور 
خارجه امروز به طور مســتمر با نهادهای 
ذی ربــط داخلی ارتباط برقــرار کرده و 
نیز رایزنی های فشــرده ای با بســیاری 
از شــریکان خارجــی اعــم از اروپایی، 
بین المللی و همســایگان داشــته است. 
گفت:  امورخارجــه  وزارت  ســخنگوی 
نتیجه این تماس ها و رایزنی های داخلی 
و خارجی بــه مراجع عالی تصمیم گیری 
بازتاب داده شــده و بــه زودی تصمیم 
مقتضــی در ایــن باره گرفتــه و اعالم 

خواهد شد.
کره جنوبی دست بردار نیست!

در همیــن حال، یــک مقام کره 
جنوبی اعــالم کرد: ســئول قصد دارد 
راه هایی را بــرای متقاعد کردن آمریکا 
بــرای تجدیدنظر در تمدیــد معافیت ها 
برای واردات نفــت ایران پیدا کند. یک 
مقــام بلندپایــه در وزارت امورخارجــه 
کره جنوبی بــه »اس اند پــی گلوبال 
پالتس« گفت: ســئول امیدوار است که 
واشــنگتن در تصمیم خــود تجدیدنظر 
کرده و معافیت ها بــرای کره جنوبی را 
تمدید کند تا این کشــور بتواند پس از 
دوم ماه مه که مدت معافیت شش ماهه 
به پایان می رسد همچنان به خرید نفت 
و میعانات ایــران ادامه دهد. وی گفت: 
دولت از چنــد روز فرصت باقی مانده تا 
پایان مدت معافیت ها اســتفاده کرده و 
تالش های دیپلماتیک خود برای متقاعد 
کردن آمریــکا برای تمدید معافیت ها را 
افزایش خواهد داد. طبق جدیدترین آمار 
شرکت ملی نفت کره، کره جنوبی ۸.۴۴ 
میلیون بشــکه نفت ایــران را در فوریه 
دریافت کرد که بیــش از چهار برابر در 
مقایســه با ۱.۹۵۸ میلیون بشکه که در 
ژانویه دریافت کرده بود افزایش داشت.

انتقاد شدید چین
در همیــن حال، چیــن از تالش 
دولــت آمریــکا برای پایان بخشــیدن 
بــه معافیت های فروش نفــت ایران به 
شــدت انتقاد کرد. چین که بدون شک 
یکی از بزرگترین مشــتریان نفت ایران 
در بازارهــای جهانی به شــمار می رود، 
از تصمیم واشــنگتن در ایــن باره، به 
شــدت انتقاد کرده است؛ به گونه ای که 
گنگ شوآنگ - سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین - از لغو معافیت و تشــدید 
تحریم های یک جانبه نفتی علیه ایران 
به شــدت انتقاد کرده و آن را یک اقدام 

غیرمنصفانه خوانده است.

نماينده ويژه وزير نفت در استان خوزستان:

نگاه نفت در تأمين نيازهای سيل زدگان بلندمدت است
در  نفت  وزیــر  ویژه  نماینده 
استان خوزســتان، با تشــریح فعالیت ها و 
اقدامات صنعت نفت در جریان کمک رسانی 
به مناطق ســیل زده گفت: در تأمین نیازهای 
ســیل زدگان نــگاه بلندمدتــی داریــم و 
حتی المقدور در تالشیم امکاناتی را در اختیار 
مردم قرار دهیم که استفاده از آن نه تنها در 
موقعیت بحرانی کنونــی، بلکه در درازمدت 

امکانپذیر باشد.
کریم زبیــدی در گفت وگو با خبرنگار 
شانا، با بیان این که وزارت نفت و شرکت های 
تابــع در بخش های مختلف اعــم از تأمین 
و اعزام ماشــین آالت ســبک و ســنگین و 
مشارکت در بازگشایی راه های ارتباطی، تهیه 
و توزیع مواد غذایی، ارائه خدمات پزشکی و 
بهداشــتی و ...، به مناطق سیل زده خدمات 
ارائه می دهند، ادامه داد: تاکنون ۲0 منبع آب 
هر یک با ظرفیــت پنج هزار لیتر، ۳0 پمپ 
تخلیه آب بــا قطرهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ اینچ 
و ۳0 واحد دستشویی و حمام سیار از سوی 

نفت به فرمانداری های حمیدیه، سوســنگرد 
)بستان(، کارون و هویزه )رفّیع( تحویل شده 
اســت. وی گفت: با توجه به آسیب دیدگی 
بســیاری از مــدارس روســتایی، در صدد 
تجهیز روســتاهای سیل زده به کانکس های 
تأمیــن  همچنیــن  هســتیم؛  دوکالســه 
آب سردکن های چهار شیره و تعداد بیشتری 
دستشــویی و حمام ســیار بــرای توزیع در 
مناطق سیل زده کارون، خرمشهر، شادگان، 
حمیدیه، بستان و شعیبیه در دستور کارمان 
قــرار دارد. زبیدی به کمک هــای مردمی 
و کمک هایــی که با همراهــی و همکاری 
بسیج صنعت نفت جنوب )شهید تندگویان( 
جمع آوری و توزیع شــده نیز اشاره و اضافه 
کــرد: همچنین با هماهنگی شــرکت ملی 
گاز ایران، لوله های گاز با قطرهای مختلف 
به منظور رفع آب گرفتگــی معابر در اختیار 
فرمانداری برخی شهرها قرار گرفت. نماینده 
ویژه وزیر نفت به ارائه خدمات بهداشــتی و 
درمانی از سوی واحد اهواز سازمان بهداشت 

و درمان صنعت نفت هم اشاره کرد و گفت: 
تمام واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی و 
بهداشتی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور فعالیت می کردند؛ بهداشت و 
درمان نفت هم بــا هماهنگی کامل با این 
دانشگاه و بهره مندی از پزشکان متخصص 
و مجرب، در خدمت رســانی به سیل زدگان 
نقش قابل توجهی داشت. درمانگاه های نفت 
مستقر در مناطقی مثل کوت عبداهلل و ... نیز 
به طور رایگان به ســیل زدگان خدمات ارائه 
می کنند. به گفته زبیدی، کمک رســانی های 
دیگر صنعت نفت مانند اعزام ماشــین آالت، 
ایجاد ســیل بندها متناســب با نیاز مناطق 
سیل زده و ... همچنان ادامه دارد. وی ضمن 
قدردانی از تالش همــکاران وزارت نفت و 
شــرکت های تابع به ویژه شرکت های نفتی 
مستقر در استان خوزســتان که بی وقفه در 
امر خدمت رســانی به ســیل زدگان مشغول 
فعالیت هســتند، از دیگر شرکت های فعال 
در صنعــت نفــت نظیر اویــک، داناانرژی، 

پتروایــران، پتروپــارس، گلوبــال پتروتک 
کیش، تاسیســات دریایــی و ... که در این 
مســیر همکاری و حضور فعال و اثرگذاری 
داشــته اند، قدردانی کرد. زبیدی خاطرنشان 
کــرد: همانطور که وزیر نفــت بارها تاکید 
کرده اند، خوزســتان جان ماســت و بدیهی 
است خدمت رسانی نفت به مناطق سیل زده 

تا پایان شرایط بحرانی ادامه خواهد داشت، 
اما باید به این نکته هم توجه کرد که عمق 
خسارات در مناطق سیل زده ایجاب می کند 
که دیگر بخش هــای دولت از جمله وزارت 
راه و شهرســازی، وزارت جهاد کشاورزی و 
... نیز در خدمت رسانی به این مناطق تالش 

دوچندانی داشته باشند.

انجمن صنفی جایگاه داران 

سی ان جی طرحی را به 

منظور اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها ارائه کرده است و ادعا 

می کند با اجرای این طرح 

از واردات روزانه 8 الی ۱0 

میلیون لیتر بنزین جلوگیری 

می شود
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5
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

یادداشت

دو راه حل برای جبران 
کاهش فروش نفت

با خارج شدن خریداران فعلی 
نفتی یا ایران باید به دنبال شرکای 
جدید باشــد و یا اینکه سهم دیگر 
شــرکایی که با آنهــا ارتباط دارد 
را افزایــش دهد که مــورد دوم در 
آن شــرایط بعید به نظر می رســد. 
تأثیر مســتقیم و منفی پایین آمدن 
بودجه  متوجه  نفتی کشــور  درآمد 
کشور اســت و چالش دار شدن بودجه کشور به این معناست که تمام 
برنامه های عمرانی، توســعه ای، زیرساختی و تولیدی دچار چالش شده 
و کاهــش پیدا خواهد کرد. پیامدها و عواقب ناشــی از کاهش درآمد 
نفتی کشــور کاهش ذخایر ارزی، کاهش ارزش پــول ملی، افزایش 
قیمت ارز در بازار، اعمال تورم وارداتی روی کاالها و خدمات، افزایش 
تورم داخلی، کاهش ســرمایه گذاری خارجی و رکود در جذب سرمایه 
خارجی، رکود تولید در کشور و عدم اطمینان نسبت به اقتصاد و شرایط 
کشور آر ســوی مردم تبعات منفی حاصل از این اتفاق خواهد بود. بر 
این اســاس، دولت باید پیشــتر از این جایگزین هایی برای نفت پیدا 
می کرد و پیش بینی چنین روزی در تدابیر و تمهیدات لحاظ می شــد، 
اغلب راهکارهای جایگزین موجود نظیر سرمایه گذاری در بخش های 
صنعت، کشاورزی و خدمات طرح های بلندمدت بوده و بهترین گزینه 
برای پاســخگویی در کوتاه مدت سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
اســت. در مباحث جهانی اقتصاد، فــارغ از صنایع الکترونیکی، صنعت 
گردشگری پس از نفت و خودرو در رتبه سوم قرار دارد، علیرغم اینکه 
زمان برای ســرمایه گذاری کوتاه مدت در این بخش از دست رفته اما 
با توجه به پتانسیل های ایران در گردشگری و قرارگیری در ردیف ۱۵ 
کشــور اول دارای ظرفیت این حوزه در دنیا و همچنین شرایط کنونی 
اقتصادی کشور، بهترین راهکار برای خروج از شرایط تشدید تحریم ها، 

سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود.

عدم تمدید معافیت از تحریم نفتی چه 
تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

بولتــون توئیت  جان 
کــرد که نفت بــه عنوان 
درآمدی  منبــع  بزرگترین 
دولــت ایــران را به صفر 
برخالف  اما  می رســانیم. 
می گوید  بولتــون  آنچــه 
نفت سالهاست بزرگ ترین 
بخش از درآمد دولت ایران نیســت. در اینجا توضیح می دهم که 
در ســال های اخیر نقش نفت در بودجه به شدت کم شده و منع 
فروش نفت برای ایران کشنده نیست بلکه قطع کانال های ارزی 
مهم اســت ولی امر جدیدی نیست و در یک سال گذشته محقق 
شده اســت؛ پس حتی قطع این معافیت ها در صورت اصالحات 
اقتصادی قابل مدیریت اســت.در سال ۹۶ )بدون تحریم( درآمد 
نفتــی ایران حدود ۶0 میلیارد دالر و در ۹۷ )با تحریم( حدود ۱۷ 
میلیارد دالر بوده اســت. از این درآمد ۷0 درصد در اختیار دولت 
اســت که این رقم در سال ۹۶ بالغ بر ۴0 میلیارد دالر و  در سال 
۹۷ بالغ بر ۱۲ میلیارد دالر می شود. بنابراین با ارز دولتی متوسط 
۳000 تومانی در سال ۹۶ و ۴۲00 تومانی در سال ۹۷ کل درآمد 
واقعــی نفتی ۱۲0 هــزار میلیارد تومان در ســال ۹۶ و ۵0 هزار 
میلیارد تومان در سال ۹۷ است.این  مساله یعنی در سال ۹۶ سهم 
واقعی نفت از بودجه عمومی دولت حدود ۳0 درصد و سهم نفت 
از کل بودجه )بودجه عمومی+ بودجه شــرکتها( حدود ۱۲ درصد 
بوده اســت و در سال ۹۷ با تشدید تحریم ها سهم نفت از بودجه 
عمومی به ۱۱ درصد و ســهمش از کل بودجه به ۴ درصد رسیده 
است! این مساله به معنای آن است که نقش درآمدهای نفتی در 
بودجه دولت قابل توجه نیســت.صرفًا توجه کنید که یارانه پنهان 
بنزین ســاالنه بیش از ۱00 هزار میلیارد تومــان و یارانه پنهان 
گازوئیــل، گاز و برق و بنزین روی هــم رفته بیش از ۸00 هزار 
میلیارد تومان است. یعنی بیش از ۱۶ برابر درآمد نفتی  سال ۹۷! 
بنابراین با اصالحات به راحتی می توان بودجه را نجات داد و این 
مســاله ضروری اســت چرا که بودجه عمود خیمه اقتصاد کشور 
است. از طرف دیگر در یک اتفاق نادر صادرات غیرنفتی در سال 
۹۷ به صورت واقعی حدود ۲ میلیارد دالر بیش از واردات بود که 
مطابــق پیش بینی ها این مقدار با حذف ارز ۴۲00 تومانی به ۵ تا 
۹ میلیارد دالر افزایش می یابد. این مســاله نشــان می دهد حتی 
به لحاظ تجارت خارجی وابســتگی جدی به دالرهای نفتی برای 
تأمین واردات کشــور نداریم.اما بدترین ضربه تحریم ها در جای 
دیگری زده شــد و آن هم کنترل شدید و بستن کانال های ارزی 
کشــور بود که با دقت باالیی خصوصًا در یک ســال گذشته در 
جریان بوده است که دولت باید فکر جدی برای این بخش بکند. 
درواقع باید گفت که مازاد تراز تجاری داریم و مشــکلی به لحاظ 
متعارف نداریم ولی مشکل دسترسی به ارزهایمان داریم! راه های 
زیادی وجود دارد. دولت باید مبتکرانه، شجاعانه و با درایت ایران 
را از ایــن مخمصه برهاند در غیر این صورت.... ابتدا باید نشــان 
دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است 
و ســپس ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت 

راهگشاست.

تحلیل
گفتمان

در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس تحلیل شد؛

مخاطرات بازار جهانی نفت بدون ایران
عصــر روز دوشــنبه، دوم 
اردیبهشت ۹۸ )۲۲ آوریل( کاخ سفید به طور 
رســمی اعالم کرد که معافیت خریداران 
نفت ایران تمدید نخواهد شد و این یعنی 
با پایان مهلت ۶ ماهه معافیت خرید که آن 
هم برای ثبات بازار جهانی نفت مقرر شده 
بود، از تاریخ دوم مه )۱۲ اردیبهشت( سال 
جاری میالدی، کشــورهای ایتالیا، تایوان، 
ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان 
نیــز مانند دیگر کشــورها حق خرید نفت 
ایران را نخواهند داشت در غیر این صورت 
با جریمه هایی از جانب آمریکا روبرو خواهند 

شد.
ایاالت  مایک پمپئو، وزیــر خارجه 
متحــده، پس از انتشــار ایــن بیانیه در 
کنفرانــس خبری از وعــده و وعیدهای 
عربستان و امارات متحده عربی مبنی بر 
جبران کمبود نفت ایــران در بازار جهانی 
انرژی ســخن گفت و تصریــح کرد که 
تحریم ها بیش از ۱0 میلیارد دالر از عایدی 
ایران را کــم کرده و عرضه کافی در بازار 
جهانی نفــت وجــود دارد و آمریکا قصد 
دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. 
این در حالیســت که چین و کره جنوبی، 
در ماه های بعد از بازگشــت تحریم ها )۱۳ 
آبان ۹۷( بزرگ ترین خریداران نفت ایران 
بودنــد و از میان خریداران عمده هم تنها 
چین است که هم خریدار نفت ایران بوده 
و هم با سیاست های دولت آمریکا درباره 
تحریم ایران به تندی و آشــکارا مخالفت 

کرده است.
 مخاطرات بازار جهانی نفت بدون ایران

در این شــرایط اغلب کارشناســان 
حوزه اقتصــاد معتقدند بازار جهانی انرژی 
بدون حضور ایران میسر نبوده و امکان باال 
رفتن بیش از حد قیمت نفت امری محتمل 
است. شــاهد این مدعا نیز افزایش قیمت 
نفت در بازار جهانی در هفته گذشــته بود 
که بیشــترین مقدار خود را در سال جاری 
میالدی با ۳ درصــد افزایش تجربه کرد. 
عالوه بر این گزینه، نبود توان فنی بیش از 
اندازه از سوی عربستان و امارات با وجود 
ادعای افزایش میزان تولید، آداپته شــدن 
پاالیشگاه های نفتی کشورهایی نظیر ژاپن 
و چین با نفت خــام صادراتی ایران و نیز 
آشــفته شــدن معادالت بازار بر اثر تنش 
ممکن آینده نفتی جهان را با بحران مواجه 

خواهد کرد.
نظر کارشناسان و تجار بین المللی 

درباره تهدید آمریکا
تجار بین المللی نفت نیز به این تهدید 
آمریــکا واکنش نشــان داده اند و گفته اند 
تصمیم لغو تمــام معافیت های باقیمانده 
از تحریم هــای ایران به دنبال تماس های 
مکرر بیــن دیپلمات های کاخ ســفید و 
رهبران عربستان و امارات صورت گرفته 
است. آن ها معتقدند تحریم های سخت تر 
احتمااًل مشــروط به اطمینــان از جبران 
کمبود بشکه های نفت ایران توسط امارات 
و عربستان بوده است تا بتوان قیمت نفت 
را ثابت نگه داشــت. سیاست گذاران ارشد 
آمریکا معتقدند اعمال تحریم های سخت تر 
علیه ایران دسترسی به نفت خام را کاهش 
نمی دهد یا قیمت نفت و در نتیجه قیمت 
ســوخت را برای رانندگان بــاال نمی برد. 
ولی تاجران نفت نظر دیگری دارند. آن ها 
معتقدند تحریم های جدی تر عرضه نفت 
را در نیمه دوم ســال کاهش و بازار را در 
معرض کمبود موجودی و افزایش قیمت 
قرار می دهد. حتی قبل از اعالم تحریم ها، 
صندوق های سرمایه گذاری تامینی و سایر 
مدیران مالی بیش از ۵00 میلیون بشــکه 
نفت خام اضافی و سوخت خریداری کرده 
بودند که نشــان می دهد بسیاری تاجران 
انتظار داشتند عرضه نفت در نیمه دوم سال 
کاهش یابد. تاجران به نتیجه ای متفاوت 
در مورد دورنمای عرضه نفت و موجودی 
آن و قیمت آن در نیمه دوم ســال ۲0۱۹ 
نسبت به مشاوران آمریکایی یا عربستان 
و متحــدان آنها رســیده اند. تاجران نفت 
در مورد توانایی عربســتان و امارات برای 

جبران کاهش صادرات ایران بدون افزایش 
قیمت نفت تردید دارنــد. بازارهای نفتی 
احتمااًل شــاهد ادامه افزایش قیمت نفت 
خواهند بود تا عربستان و امارات تولیدشان 
را افزایش دهند و بشــکه های اضافی را 
نشان بازار دهند یا کاخ سفید مجبورشان 

کند این کار را انجام دهند.
پارادوکس آمریکا در مورد قیمت نفت

در همین حال، سیدمهدی حسینی 
با تأکید بر اینکــه عدم تمدید معافیت به 
مشتریان نفتی ایران از سوی آمریکا روی 
بازار جهانی نفت تأثیرگذار اســت، اظهار 
کرد: حتی پیــش از اینکه آمریکا تصمیم 
خــود را اعالم کند شــاهد این بودیم که 
قیمت نفت به ۷۴ دالر رسید. البته آمریکا 
اعالم کرده است که سعی می کند قیمت را 
کنترل کند و با همکاری عربستان و امارات 
کمبودهای احتمالی در بازار را جبران کند. 
با این وجــود بازار به دلیل تصمیم آمریکا 
ملتهب است. وی با بیان اینکه آمریکا در 
مورد قیمت نفت دچار تناقض شده است، 
توضیــح داد: از یک طرف افزایش قیمت 
نفت برای تولید شــیل آمریکا مفید است. 
در حال حاضر حدود هفت میلیون بشکه 
از ۱۱ میلیون بشکه نفت آمریکا نفت شیل 
است و شیل در شــرایطی می تواند تولید 
صددرصد داشــته باشد که قیمت جهانی 
بیــش از ۷0 دالر باشــد و چنانچه قیمت 
نفت کمتر از ۳0 دالر شــود تولید شــیل 
متوقف خواهد شــد. وی افزود: از ســوی 
دیگر بازار داخلی آمریکا به شــدت روی 
باال رفتن قیمت نفت حســاس است زیرا 
نرخ بنزین و گازوئیل در آمریکا وابسته به 
قیمت نفت اســت و اگر قیمت ها افزایش 
پیدا کند احتمال اینکه ترامپ در انتخابات 
رأی نیاورد بسیار باال است. به همین دلیل 
آمریکا اعالم کرده اســت که عربستان و 
امارات خأل نفت ایران را جبران می کنند. 
این تحلیل گر ارشــد حوزه انرژی در مورد 
آینده قیمت نفت گفت: بررســی شرایط 
حاکی از آن است که قیمت نفت به دلیل 
تحریم های آمریــکا به ۱00 و یا ۹0 دالر 
نخواهد رسید اما می توان انتظار نفت ۸0 

دالری را داشت.
بررسی وضعیت تولید نفت در عربستان 

و امارات
حســینی در ادامه در مورد شــرایط 
عربستان در زمینه تولید نفت توضیح داد: 
طی ۳0 سال گذشــته ای که من مسائل 
نفت را دنبال کرده ام عربســتان همیشه 
مدعی ظرفیت مازاد بوده اســت و با این 
ادعا در برخی مواقع بازار را تحت فشار قرار 

می دهد. این در حالی اســت که عربستان 
مایل به افزایش قیمت نفت نیســت. وی 
افزود: باید این مســئله را در نظر داشــت 
که طی ماه های گذشــته عربستان برای 
همــکاری با آمریکا و با هدف جبران خأل 
نفت ایران در بــازار در حداکثر توان خود 
تولید کرد و در نهایت تولید خود را به بهانه 
تعهد کاهش تولید اپک کاهش داد. با این 
حال شواهد حاکی از آن است که ظرفیت 
تولید نفت در عربستان بیشتر از ۱0 میلیون 
بشکه نیست زیرا با اینکه آن ها روی مسئله 
افزایش ضریب بازیافــت کار کرده اند اما 
عمر میادین آن ها باال اســت. حسینی در 
مورد ظرفیت تولید نفت امارات نیز گفت: 
ظرفیت تولید امارات به قدری نیســت که 
بتواند خأل نفــت ایران را جبران کند. وی 
ادامه داد: برخی منابع خبری اعالم کرده اند 
که آمریکا از عربستان تقاضا کرده میزان 
تولید خود را دو میلیون بشکه افزایش دهد 
و عربســتان اعالم کرده این امکان وجود 
ندارد. بنابراین اینکه آمریکا در بیانیه خود 
ذکر کرده است که با همکاری عربستان 
کمبودهای احتمالی بازار را جبران خواهد 

کرد یک کار تبلیغاتی است.
نقش ذخایر استراتژیک آمریکا

حســینی در ادامه با اشاره به ذخایر 
اســتراتژیک آمریکا اظهار کــرد: ذخایر 
اســتراتژیک آمریکا بســیار قوی است و 
آمریکا اعالم کرده اســت کــه می تواند 
شش میلیون بشــکه از ذخایر خود را وارد 
بازار کند. آن ها از این طریق می توانند بر 
ایران فشار وارد کنند. وی در مورد وضعیت 
ونزوئال و لیبی نیز توضیح داد: میزان تولید 
ونزوئال به حداقل رسیده و اوضاع لیبی هم 
مشخص نیست. قاعدتاً تحوالت سیاسی 
در این دو کشور تولید کننده نفت روی بازار 
نفت تأثیرگذار است. حسینی در مورد تولید 
نفت در عراق و روســیه نیز گفت: در این 
میان تولید عراق و روســیه افزایش یافته 
اســت و عراق روز به روز به میزان تولید 

خود اضافه می کند.
گزینه های متناسب با سیاست های 

آمریکا روی میز ایران
علــی گل مرادی یکــی از اعضای 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به تهدیدهــای آمریکا مبنی بر 
توقف صادرات نفت ایران، گفت: واقعیت 
این اســت که آمریکا و هــم پیمانانش 
می دانند که نقطه ضعف ایران کجاســت 
و بر این اســاس برنامه ریــزی کرده اند. 
وی ادامــه داد: بــر همین اســاس آنها 
اســتراتژی حمله اقتصادی بــه ایران را 

طراحــی کرده و ســعی دارنــد از این 
طریــق ضربه هایی به نظــام جمهوری 
اسالمی وارد کنند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس گفت:  از ســوی دیگر کشورهای 
بی غیرتی در منطقه حضــور دارند که به 
راحتی اجازه دادند آمریکایی ها و غربی ها از 
آن سوی دنیا به منطقه غرب آسیا بیایند و 
دیگر کشورهایی که در این منطقه حضور 
دارند و اســتراتژی خاص خــود را دنبال 
می کنند مورد تهدید و تحریم قرار دهند. 
به گفته گل مرادی، وقتی به گذشته نگاه 
می کنیــم در جنگ تحمیلی و جنگ های 
نیابتی و حتی جنــگ اقتصادی که اخیراً 
درگیر آن هستیم می بینیم طرف اصلی این 
جنگ ها آمریکاســت و آنها سعی دارند از 
این طریق به ایران ضربه بزنند و به دنبال 
براندازی هســتند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس ادامــه داد: اگرچه آمریکایی ها به 
دنبال فشار اقتصادی به ایران هستند اما ما 
نیز بیکار ننشسته ایم و برنامه هایی تنظیم 
کرده ایم که بر اســاس آن کشور را اداره 
خواهیم کرد و جای نگرانی وجود نخواهد 

داشت.
روش های متفاوتی برای فروش نفت 

داریم
نماینده مردم نیشابور هم در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: باید گفت وگوها 
و البی های سیاســی با خریــداران نفت و 
همســایه ها ادامه پیدا کنــد. حمید گرمابی 
در خصوص تصمیــم آمریکا مبنی بر عدم 
تمدید معافیت خریداران نفتی ایران، اظهار 
کرد: اگرچه این تصمیم به ما ضربه می زند 
و مشــکل ایجاد می کند، اما حرف آمریکا 
که قصد دارد صــادرات نفت ما را به صفر 
برســاند، امکان پذیر نیســت. ما روش های 
متفاوتی برای فروش نفــت داریم، اگرچه 
ممکن اســت مــا را به زحمــت انداخته و 
مقداری هزینه داشته باشد. وی افزود: وزارت 
نفت، مســئول فروش نفت است و ترجیح 
می دهد که روش هــای دیگر فروش نفت 
را بیان نکند تا جلوی آن گرفته نشــود اما 
در دنیای گســترده و شلوغ امروز حتماً غیر 
از روش های معمــول خرید و فروش نفت، 
روش هــای دیگری نیز وجــود دارد که به 
وسیله آن ها می توان بدون انتقال ارز و بدون 
ورود به بازار رسمی خرید و فروش نفت، آن 
را به فروش رساند. این روش ها ریسک هایی 
دارد و قیمت هــا مقداری کاهش می یابد اما 
راه به طور کل بسته نیست. گرمابی با بیان 
اینکه کشــورهایی که بیشترین میزان نفت 

را از ما خریــداری می کنند، به این تصمیم 
اعتراض کردنــد که ما نیاز به خرید نفت از 
ایران داریم، عنوان کرد: معمواًل از لحاظ فنی 
و تخصصی، پاالیشگاه های هر کشوری با 
توجه به خــوراک نفت خــام ورودی خود 
طراحی و تنظیم می شــود، بنابراین اینگونه 
نیست که بتوانند به راحتی خوراک نفتی خود 
را به نفت کشــور دیگری چون عربستان و 

امارات تغییر دهند.
هر وقت اراده کنیم نفت خود را خواهیم 

فروخت
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی هم با تاکید بر این که 
سیاست های خصمانه آمریکا راه به جایی 
نخواهد برد، بیــان کرد: زمانی که دنیا بنا 
داشت تا صادرات نفت ما را به صفر برساند 
ما یک میلیون و ۵00 هزار بشکه صادرات 
نفت داشــتیم. امروز که وضعیت متفاوت 
اســت و هر وقت الزم باشد نفت خود را 
صادر می کنیم. اسداهلل قره خانی با اشاره 
به تصمیم آمریکا در خصوص عدم تمدید 
معافیت های نفتی ایران، بیان کرد: قاعدتًا 
زمانی که موضوع جنگ اقتصادی به میان 
می آید، فراز و فرودها نیز به دنبال آن پیش 
رو است. آمریکا نیز وارد میدان شده است 
و تا به امروز تمام ســناریوهای مختلف را 
به کار گرفته است. وی اضافه کرد: آمریکا 
از کنفرانس ورشــو گرفته تا تحریم سپاه 
و اعالم برای به صفر رســاندن صادرات 
نفت ایران را امتحان کرده است و در حال 
حاضر دیگر به آخر راه خود رســیده است. 
ما تاکنون هر میزان که خواســته ایم نفت 
خود را صادر کرده و نیاز کشــور را تأمین 
کرده ایــم. از این پس نیز این گونه خواهد 

بود.
فروش نفت ایران به هیچ وجه به صفر 

نمی رسد
در همین حال، یک عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید 
کرد که به هیچ وجه فروش نفت ایران به 
صفر نمی رسد و ایران روزانه کمتر از یک 
میلیون بشکه نفت و میعانات نمی فروشد. 
سیدحسین نقوی حســینی در واکنش به 
اقدام اخیر آمریکا در عدم تمدید معافیت ۸ 
کشور برای خرید نفت ایران گفت: تحریم 
نفتی ایران از سوی آمریکا و تالش برای 
به صفر رســاندن خرید نفت به هیچ وجه 
عملیاتی نیست. وی توضیح داد: در وهله 
اول ما مشتریان پر و پا قرصی داریم که به 
نفت ما نیاز دارند و حاضرند به هر شکلی از 
ما نفت خریداری کنند چون امکان تأمین 
آن در بازار نیســت. از طرف دیگر بخش 
عمــده ای از صادرات مــا میعانات گازی 
و نفتی اســت که به هیچ گونه ای تحریم 
پذیر نیســت. لذا می توانیم این نفت را به 
بنزین تبدیل کرده و یا به پتروشــیمی ها 
داده تا محصوالت را دو ســه برابر قیمت 
نفت بفروشند. نقوی حســینی افزود: در 
حال حاضر یک و نیم میلیون بشکه نفت 
از میعانات را صادر می کنیم می توانیم این 
میزان را به سه و نیم میلیون بشکه برسانیم 

که چنین ظرفیتی هم وجود دارد.
عربستان نمی تواند جایگزین نفت 

ایران شود
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
بــا بیان این کــه »عربســتان نمی تواند 
جایگزینی برای نفت ما باشد«، گفت که 
پیش بینی می شــود با قطع معافیت نفتی 
آمریکا به کشــورها شاهد افزایش قیمت 
نفت باشــیم. البته که دراین وضعیت هم 
بعید است میزان خرید نفت ایران به صفر 
برسد. حسین امیری خامکانی در واکنش 
بــه اقدام آمریکا در تمدید نکردن معافیت 
۸ کشــور برای خرید نفت به ایران گفت: 
پاالیشــگاه این کشــورها بر اساس نفت 
ایران تنظیم شــده است که اگر قرار باشد 
از ایران نفت بخرند باید هزینه زیادی برای 
تغییر پاالیشگاه هایشــان بپردازند. اقدامی 
که هزینه بر خواهــد بود. به همین دلیل 
ژاپن و چیــن رایزنی هایی را برای تمدید 

معافیت انجام داده بودند.

اغلب کارشناسان حوزه 

اقتصاد معتقدند بازار 

جهانی انرژی بدون 

حضور ایران میسر نبوده 

و امکان باال رفتن بیش 

از حد قیمت نفت امری 

محتمل است

وزیر نفت با تاکید بر اینکه آمریکا و هم پیمانانش 
با سیاسی کردن نفت و اســتفاده از نفت به عنوان سالح اشتباه 
بزرگی مرتکب شدند، گفت: رویای آمریکا برای به صفر رساندن 

صادرات نفت ایران به یاری خدا هرگز تعبیر نمی شود.
بیژن زنگنه عصر روز سه شنبه، ۳ اردیبهشت در صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی به اقدام های اخیر آمریکا و وضع بازار 
نفت اشاره کرد و گفت: امروز در این جنگ تجاوزگرانه اقتصادی 
که آمریکا علیه ملت ایران به راه انداخته اســت، صنعت نفت در 
نوک پیکان حمالت ظالمانه است و همه باید دست در دست هم 
بدهیم تا با یاری خداوند با ســربلندی از این شرایط خطیر عبور 
کنیم. وی افزود: تصور یا رویای به صفر رســاندن صادرات نفت 
ایران به یاری خدا هرگز تعبیر نمی شــود و تحقق نخواهد یافت 
)نمایندگان، احسنت( و با همه توان برای شکستن تحریم آمریکا 
عمل خواهیم کرد. وزیر نفت با بیان اینکه وضع عرضه و تقاضا در 

شرایط کنونی بازار نفت شکننده است، تاکید کرد: بیانیه هایی که 
آمریکا و حامیان منطقه ای اش برای اطمینان دادن به بازار برای 
جلوگیری از باال رفتن قیمت نفت منتشــر می کنند بیشتر از هر 
موضوعی بیانگر و نشان دهنده نگرانی آنها از بی ثباتی و شکنندگی 
بازار اســت. وی با اشاره به اینکه بازار نفت بسیار غیرقابل پیش 
بینی است و در این اوضاع شکننده نمی توان اطمینان داشت که 
به اندازه نیاز بازار نفت تولید خواهد شــد، تصریح کرد: از اساس 
بعضی از کشــورهای منطقه ظرفیت مازاد خود را برای تحریک 
آمریکا و فشــار به ایران از یک سو و از طرف دیگر برای آرامش 
خیال مصرف کنندگان بسیار بیشــتر از واقعیت اعالم می کنند. 
زنگنه تاکید کرد: تکرار می کنم، آمریکا و هم پیمانانش با سیاسی 
کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان سالح اشتباه بزرگی مرتکب 
شدند که با توجه به وضع شکننده بازار دود آن به چشم خیلی ها 

می رود.

وزير نفت در صحن علنی مجلس شورای اسالمی:

آمريکا و هم پيمانانش با سياسی کردن نفت اشتباه بزرگی مرتکب شدند

قاسم نوروزی
عضو هیئت علمی دانشگاه 

آزاد قائمشهر

محمد صادق الحسینی
 اقتصاددان
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6
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

گاز دولتی، خدمات خصوصی، هدف ملی
فاطمه شعبانی

شــرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکت های خدمات رسان 
زیرمجموعه وزارت نفت که هم در بخش صنعتی )فراورش گاز، انتقال و ...( 
فعال اســت و هم به طور مستقیم با مردم در ارتباط است، موفق شده بیش 
از ۹0 درصد کاالها و تجهیزات مورد نیاز خود را با تکیه بر توان سازندگان 
داخلی کشور تأمین کند. استفاده از تولید داخلی کشور در صنعت گاز، افزون 
بر آنکه سبب »رونق تولید« و اشتغال زایی برای بخش خصوصی می شود، 
نیاز این صنعت به شرکت های خارجی برای تولید سریع، دقیق و پشتیبانی 
پس از بهره برداری را نیز برطرف می کند، اما این موضوع ســبب نمی شود 
تا پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی نیز هر محصولی را با هر میزان 
کیفیتی )خوب یا بد( به شــرکت های گاز، پاالیشــگاه های گاز و مجموعه 
انتقال گاز و مهم تر از همه، شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که متولی 
احداث و اجرای پروژه های عظیم صنعت گاز کشور است، ارائه کنند. بدون 
تردید، شرکت ملی گاز ایران نیز برای دریافت محصوالت، تنها ایرانی بودن 
را مدنظر ندارد، بلکه لحاظ کردن استانداردها، بهره مندی از کیفیت و قابل 
اطمینان بودن، نکاتی هستند که از سوی بازرسان و کارشناسان شرکت ملی 

گاز ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.
محصوالت باکیفیت تولید کنید

مسعود زردویان، رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران است. وی 
درباره اســتفاده از محصوالت ایرانی در صنعت گاز توضیح داد و با اشاره به 
اهمیت پروژه های گازی و حساسیت آنها گفت: ما از شرکت های تولیدکننده 
و فعــال در بخش صنعت گاز انتظار داریم با در نظر گرفتن حساســیت و 
ایمنی پروژه هــای گاز، محصوالتی با کیفیت و اســتانداردهای روز تولید 
کنند، زیرا کیفیت یکی از اولویت های بخش صنعت گاز اســت. با توجه به 
اینکه کاالهای مورد نیاز شــرکت ملی گاز ایران از حساسیت بسیار باالیی 
برخوردار است، بنابراین کاالهایی که با کیفیت پایین تولید می شود، از نظر 
ما مشــکل دارند و تولیدکنندگان ما همواره باید کیفیت تولید خود را باال و 
طبق استانداردهای روز پیش ببرند. زردویان معتقد است، یکی از بزرگ ترین 
امتیازات شــرکت های بزرگ دنیا نسبت به دیگر شرکت ها، توجه به دانش 
فنی تجمیع شده در غالب دستورعمل ها است و موضوعی که شرکت ملی 
گاز ایران اکنون به دنبال آن است برون سپاری فرآیندها است، بنابراین باید 
معین شود که چطور فرآیندی را برون سپاری و هم زمان الزامات استاندارد را 
نیز اعمال کنیم، به گونه ای که هم از نظر مالی برای مجموعه به صرفه باشد 
و هم از نظر فنی و امنیتی، رعایت استانداردها به صورت کامل انجام شود.

حمایت از بخش خصوصی
حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از جمله مدیرانی 
است که حمایت خود و شرکت زیرمجموعه اش از بخش خصوصی را اعالم 
کرده است. او در آخرین نشست مجمع عمومی عادی شرکت ملی گاز ایران، 
توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه و ارتقای 
فناوری در بخش گاز را از مهم ترین برنامه های آینده شرکت ملی گاز ایران 
در سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: تبدیل تجربیات به فرآیندها و مستند کردن 
آنها در واگــذاری فعالیت ها به بخش های خصوصی کمک خواهد کرد. به 
گفته تربتی، شرکت ملی گاز ایران باید در یک دوره دو ساله همه فرآیندهای 
بخش های قابل برون سپاری در شرکت انتقال گاز را شناسایی و به بخش 
خصوصی واگذار کند، اما بر روند عملکرد آنها نظارت و کنترل داشته باشد. 
شایان ذکر است، مطابق برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران، تنها بخش هایی 
برون ســپاری می شوند که در اجرای وظایف اصلی این شرکت خللی ایجاد 
نکنند. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در زمستان ۹۷، از واگذاری مدیریت 
شبکه گاز کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: ما در چارچوب مدیریت 
تأمین انرژی پاک و مطمئن برای مردم، باید روابط و قوانین برون ســپاری 
را ارتقا دهیم تا در آینده نزدیک، بهره برداری از پاالیشــگاه ها، بهره برداری 

خطوط لوله و توزیع گاز در شهرها به بخش خصوصی واگذار شود.
ارتقای توان سازندگان داخلی هدف شرکت ملی گاز ایران است

سعید پاک سرشت، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران نیز 
در نشســت سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان با مدیران بازرگانی 
مجتمع گاز پارس جنوبی، ورود شــرکت های دانش بنیان به زنجیره تأمین 
کاالهــای مورد نیاز صنایع و فضای کســب وکار را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی دارای یک هدف مشخص برای بومی سازی 
و داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز است، به همین سبب ارتباط 
مناسبی با شرکت های داخلی برقرار شده است، زیرا اهداف مورد نظر شرکت 
ملی گاز ایران و تامین کنندگان بر مبنای ارتقای توان ساخت داخل از سوی 
ســازندگان داخلی بنا نهاده شده است. شرکت ملی گاز ایران یک سازمان 
دولتی اســت، اما هر آنچه انجام می دهــد در نهایت با هدف ارائه خدمات 
مطلوب و مناســب به همه بخش های کشور است. از درآمدزایی و ارزآوری 
حاصل از صادرات گاز تا توسعه شبکه گازرسانی به شهرها و روستاها، همه 
در خدمت رشد و توسعه کشور است. بهره مندی از توان و تجربه شرکت های 
دانش بنیان، استفاده از کاالهای ساخت داخل با هدف رونق تولید و نادیده 
گرفتن تحریم ها و برون ســپاری بخش های مختلف صنعت گاز به بخش 
خصوصی نیز نشان دهنده اعتماد این سازمان دولتی به توانمندی شرکت ها و 
پیمانکاران ایرانی است که در مقابل این اعتماد، انتظار دریافت کاال، خدمات 
و پشتیبانی مطلوب و استاندارد نیز وجود دارد. آنچه مهم است، دستیابی به 
هدف مشترک میان شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران برای توسعه کشور 
و خدمات رسانی به مردم است. جوانانی که در کارگاه های پاالیشگاه ها چشم 
به قطعــات و ابزارها می دوزند و فکر خود را برای چگونگی ســاخت یک 
قطعه جدید به کار می گیرند تا در نخستین مصاحبه مدیرعامل پاالیشگاه، 
نام قطعه شــان به عنوان یک تولید ملی به میان آورده شــود؛ کارشناسانی 
که شــبانه روز در اتاق های کنترل، زیر و بم کارکرد ایستگاه ها و خطوط گاز 
را از نظر می گذرانند؛ کارگرانی که زیر تیغ آفتاب مشــغول تعمیر خطوط و 
دستگاه ها هســتند؛ مدیرانی که در پی قراردادها و تفاهم نامه ها و ارزآوری 
هستند تا شــرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها و نخبگانی که هوش و 
ذکاوت و تخصص و تجربه خــود را در اختیار بخش های مختلف صنعت 
گاز می گذارند همه با هم به سوی یک هدف که همان توسعه کشور است 

گام برمی دارند.

گاز

مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در دیدار با رئیس و کارکنان روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد:

لزوم اطالع رسانی گسترده تر خدمات صنعت گاز به مردم با 
استفاده از همه امکانات

در ســال جاری بایســتی 
روابط  رســانی  اطالع  تمرکز  بیشــترین 
ایران بر ایجاد  عمومی شــرکت ملی گاز 
ارتباط تنگاتنگ با جامعه و مردم به منظور 
ارائه هرچه بیشــتر خدمات گازرســانی و 
این  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  فعالیت های 
شرکت باشد و برای دستیابی به این هدف، 
بایستی یک برنامه ریزی دقیق و صحیح و با 
استفاده از همه ابزار و امکانات صورت گیرد.

 به گزارش دانش نفت به نقل از 
روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران، 
کسری نوری مدیر کل روابط عمومی 
وزارت نفت در دیدار با رئیس و کارکنان 
روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران، 
ضمن تبریک سال نو و تقدیر و تشکر 
از زحمات شــرکت ملــی گاز ایران در 
سال گذشته و همچنین مدیریت بحران 
ســیل اخیر، با بیان این مطلب اظهار 
داشــت: در شرایط فعلی کشور، باز هم 
همه نگاه ها به ســمت صنعت نفت و 
گاز است و این مســئله، وظیفه روابط 
عمومی صنعت نفت کشــور باالخص 
شــرکت ملی گاز ایران کــه در تأمین 
بخش عظیمی از انرژی کشــور نقشی 
اساسی دارد را، دو چندان می کند. وی 

افزود: حاصل عملکرد درخشان شرکت 
ملی گاز ایران در طول چند سال اخیر 
باعث شــده مقامات عالی کشــور به 
خصــوص رئیس جمهوری، تشــکر و 
خرســندی خود را از این صنعت ابراز 
کند که این امر مأموریت روابط عمومی 
شــرکت ملی گاز ایران را برای هرچه 

بیشتر نشــان دادن فعالیت ها و خدمت 
رسانی شــرکت گاز سنگین تر می کند؛ 
چراکه این شــرکت بر حسب خدماتی 
که ارائه می دهد ارتباط مستقیم تری با 
مردم داشته و در معرض دید و قضاوت 
آنان قــرار دارد. این مقام مســئول در 
ادامه سخنان خود نقش روابط عمومی 

شــرکت ملــی گازایــران را در جهت 
این صنعت مهم  فعالیت های  انعکاس 
دانست و تأکید کرد: باید با برنامه ریزی 
دقیق و به بهترین شکل حاصل زحمات 
کسانی که سال های سال در مجموعه 
نفت و گاز زحمت بسیار کشیده اند و به 
خصوص عزیزانی که در حال حاضر در 

مناطق ســیل زده و در این شرایط 
سخت و دشــوار تالش کردند که گاز 
مردم قطع نشود، به مردم انعکاس داده 
شــود. نوری بیان کرد: روابط عمومی 
شــرکت ملی گاز ایران بایستی صدای 
صنعت گاز و اقدامات صورت گرفته در 
آن را به گوش مردم برساند و زحمات 
کارکنان این شرکت را به بهترین شکل 

به نمایش در آورد.

تبديل ايران از کشوری نفت محور به گاز محور در آينده نزديک

طی  انرژی  جهانــی  تقاضای 
نگرانی های  دلیل  به  اخیر  دویســت ســال 
زیســت محیطی به سمت ســوخت هایی با 
محتوای کربن کمتر متمایل شده اســت. طی 
این مدت انرژی مورد نیاز انســان از چوب 
)با محتوای کربن ۱.۲5 نســبت به هیدروژن 
موجود در آن( به زغال ســنگ سپس به نفت 
و در حال حاضر بــه گاز طبیعی )گاز متان با 
میــزان کربن %۶5( تغییر نمــوده و در این 
راستا ســهم گاز طبیعی به عنوان سوخت در 

حال افزایش است.
گاز طبیعی منبع انرژی تقریباً پاکیزه، 
فراوان و ارزان قیمتی اســت که هم اکنون 
نیز به مقیاس وسیع برای مصارف صنعتی و 
خانگی به کار رفته و در طی دهه های آینده 
بهره برداری از آن گسترش خواهد یافت. در 
توسعه اقتصادی جهان، مناطق و کشورهای 
مختلف، به دلیــل منابع و ذخایر عظیم در 
دسترس و توســعه تکنولوژی های خالق، 
باعث کاهــش هزینه ها و زمــان اجرای 
پروژه ها و در نتیجه بهبود اقتصاد پروژه های 
توســعه و انتقال گاز شده اســت. همچنین 
تــالش جهانی بــرای کاهــش گازهای 
گلخانه ای و گاز CO۲ مزیت اســتفاده از 

گاز طبیعی در مقایسه با سایر سوخت ها را 
نشــان می دهد. دولت ها و صاحبان صنایع 
امــروزه به دنبال آن دســته از حامل های 
انرژی هســتند که آالینده هــای کمتری 
تولیــد می کنند. به همیــن دلیل جهان به 
گاز طبیعی روی آورده است. گاز طبیعی در 
هر واحد انرژی حدود ۲۴ درصد نســبت به 
نفت خام و ۴۲ درصد نسبت به زغال سنگ 
گازهای آالینده کمتــری تولید می کند و 
این بیان گر آن اســت کــه می توان انرژی 
بیشتری مصرف و در مقایسه با نفت خام و 
زغال سنگ، آالینده های کمتری تولید کرد. 
گاز طبیعی عمدتاً از هیدروکربورها همراه با 
و  نیتروژن  مانند کربن دی اکسید،  گازهایی 
در بعضی از مواقع هیدروژن سولفید تشکیل 
شده اســت. بخش عمده هیدروکربورها را 
گاز متان تشکیل می دهد و هیدروکربورهای 
دیگــر به ترتیب عبارتنــد از اتان، پروپان، 

پنتان و هیدروکربورهای سنگین تر  بوتان، 
و ناخالصی های غیرهیدروکربوری نیز مانند 
هیدروژن ســولفید  کربن دی اکســید،  آب، 
و نیتروژن در گاز طبیعــی وجود دارد. گاز 
چنانچه در نفت خام حل شــده باشــد گاز 
محلول نام دارد و اگر در تماس مســتقیم 
با نفت از گاز اشــباع شده باشد گاز همراه 
نامیده می شــود. گاز غیر همراه از ذخایری 
که فقط قادر به تولید گاز به صورت تجاری 
باشد اســتخراج می شــود در بعضی موارد 
گاز غیــر همراه حــاوی بنزین طبیعی و یا 
کاندنسیت استخراج می شود که حجم قابل 
توجهی از گاز را از هر بشــکه هیدروکربور 
بسیار سبک آزاد می کند. اولین کشور تولید 
کننده گاز جهان، امریکاســت که آن را در 
داخل مصــرف می کنــد و ظرفیت جدی 
برای صادرات ندارد. دومین کشــور روسیه 
و ســومین کشور ایران اســت و با بررسی 

سایرکشــور های تولید کننده گاز، به غیر 
از قطر، تقریباً رقیــب جدی دیگری وجود 
ندارد. از ســوی دیگر مصــرف گاز طبیعی 
در دهه ۱۹۹0 در اروپا به شــدت افزایش 
یافتــه، به طوری که در آلمان ۳0 درصد، در 
ایتالیــا ۵0 درصد و در انگلیس ۱00 درصد 
رشد داشته است. در حال حاضر ۲۴ درصد 
مصرف جهانی انرژی را گاز طبیعی تشکیل 
می دهد که با آهنــگ ۲.۴ درصد در حال 
رشد اســت. تولید گاز ایران در پایان سال 
گذشــته در پارس جنوبی، به عدد نجومی 
۱۷ هزار میلیون متر مکعب رسید. با افتتاح 
فازهــای ۱۳، ۲۲،۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، 
۱00 میلیون متــر مکعب به ظرفیت تولید 
آن اضافــه می گردد. در مقایســه با تولید 
پارس جنوبــی، حــدوداً ۱۸0 میلیون متر 
مکعــب گاز در بقیه مناطــق گازی تولید 
می شــود. به عبارت دیگــر ۷0.۵ درصد از 

تولید گاز ایران توســط پارس جنوبی 
و ۲۹.۵ درصد توســط سایر پاالیشگاه های 
گازی تولیدمی شود. تولید این حجم گاز با 
میعانات گازی همراه اســت که به زودی 
تولیــد میعانات گازی نیز به عدد ۹۶0 هزار 
بشــکه می رســد. با توجه به مطالب ذکر 
شــده، به طور کلی تولیــد گاز و میعانات 
گازی به زودی به عدد ۶/۵ میلیون بشکه 
می رســد که با توجه به اینکه با استفاده از 
تکنولوژی های جدید برای صادرات گاز به 
اروپا دیگر نیازی به خطوط لوله نیســت و 
می توان از کشتی اســتفاده نمود در آینده 
نزدیک این گاز راهی اروپا می شــود که با 
تحقق این امر ایران تنها کشوری است که 
می تواند به انحصار روسیه در تأمین انرژی 
اروپا خاتمه دهد. بنابراین ایران را دیگر نباید 
کشوری نفت محور تلقی کرد زیرا می توان 
گفت در آینده نزدیک ایران کشــوری«گاز 

محور« است.

کسری نوری: حاصل عملکرد 

درخشان شرکت ملی گاز ایران 

در طول چند سال اخیر باعث 

شده مقامات عالی کشور به 

خصوص رئیس جمهوری، تشکر 

و خرسندی خود را از این 

صنعت ابراز کند که این امر 

مأموریت روابط عمومی شرکت 

ملی گاز ایران را برای هرچه 

بیشتر نشان دادن فعالیت ها 

و خدمت رسانی شرکت گاز 

سنگین تر می کند

تولید گاز و میعانات گازی 

کشورمان به زودی به عدد 

6/۵ میلیون بشکه می رسد 

و بنابراین ایران را دیگر 

نباید کشوری نفت محور 

تلقی کرد زیرا می توان 

گفت در آینده نزدیک ایران 

کشوری »گاز محور« است

مهدی داوودی
رئیس مطالعات مهندسی و اقتصادی 

طرح های فرآیندی مجتمع گاز پارس جنوبی

الزام رعايت مسائل ايمنی برای پيمانکاران صنعت گاز
رئیس اچ اس یی شــرکت ملی گاز ایران اعالم 
کــرد: همه پیمانکاران صنعــت گاز موظف به رعایت 
مسائل ایمنی و زیست محیطی هستند و ارزیابی محیط 
زیســت نیز در همه پروژه های صنعت گاز به صورت 

اجباری انجام می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
ملی گاز ایران، محمدرضا یوســفی پور با بیان 
اینکه رخ ندادن حوادث و آســیب های انسانی 
در هــر کدام از بخش هــای صنعت گاز دارای 
اهمیت فراوان است، گفت: جلوگیری از وقوع 
حوادث و آسیب های انسانی، سخت و پیچیده 

امــا ممکن اســت و به مشــارکت عمومی و 
کوشش مدیران نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه 
حوادث صنعت گاز در سال ۹۷ مربوط به حوزه 
فعالیت پیمانکاران بوده است، اظهار کرد: از این 
تعداد حادثه، ۵0 درصــد مربوط به پیمانکاران 
شــرکت مهندســی و توســعه گاز، ۲۵ درصد 
مربوط به پیمانکاران شــرکت های گاز استانی، 
۱۲.۵ درصد مربــوط به پیمانکاران شــرکت 
انتقال گاز و ۱۲.۵ درصد مربوط به پیمانکاران 
 شــرکت های پاالیــش گاز در کشــور بــوده 

است.

اشتغال 10 هزار نفر در پارس جنوبی
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان 
اینکه یکــی از دغدغه های این مجتمع گازی موضوع مهم 
مســئولیت اجتماعی در منطقه است، گفت: در حال حاضر 
نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شــرکت مشــغول به کار 

هستند.
به گزارش دانش نفت به نقل از مجتمع گاز پارس 
جنوبی، هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیرعامل مجتمع گاز 
پارس جنوبــی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مجتمع 
گاز پارس جنوبی موضوع مهم مســئولیت اجتماعی در 
منطقه است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱0 هزار نفر 
در این شرکت مشغول به کار هستند. وی افزود: مطابق 

چارت سازمانی پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی دارای ۴ 
هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است. فرهنگ با ذکر این آمار 
که هم اکنون ۶0۹ نیروی قرارداد مســتقیم در فازهای 
مختلف مشغول فعالیت هســتند، اظهار داشت: بیش از 
۸ هــزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیــز در این مجتمع 
شــاغل هســتند. وی با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال 
برای جوانان منطقه پارس جنوبی افزود: در همین راستا 
بیش از ۵۲ درصد نیروهای قرارداد مستقیم و ارکان ثالث 
از جوانان و متخصصان شهرهای منطقه مانند عسلویه، 
کنگان، دیر و ... جذب شــده اند و این روند در ادامه نیز 

وجود خواهد داشت.

يادداشت تحليلی
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اخبار

توسعه بایوپالستیک های جدید
 با خواص مکانیکی

محققان دانشــگاه ایالتی اوهایو به تازگی و با ترکیب الســتیک 
طبیعی با بایوپالســتیک ها موفق به توسعه مواد زیست تخریب پذیر 
جدیدی با خواص مکانیکی باال شــامل سختی و انعطاف پذیری عالی 

شدند.
به گزارش دانــش نفت به نقل از پایگاه اینترنتی پالســتیک 
نیوز یوروپ، محققان دانشــگاه ایالتــی اوهایو به تازگی و با ترکیب 
الســتیک طبیعی )NR( با بایوپالســتیک ها موفق به توسعه مواد 
زیســت تخریــب پذیــر )biodegradable material( جدیدی با 
 tough and( خواص مکانیکی باال شــامل سختی و انعطاف پذیری
flexible( عالی شــدند. این دانشــگاه در گزارشی که در ماه مارس 
در مجله پلیمر )Polymer( منتشــر شــد، عنوان کــرد: بایوکامپاند 
)biocompound( یادشده جایگزینی بسیار قوی تر برای پالستیک 
اســت. این مطالعه شــامل ذوب الســتیک به داخل پی اچ بی وی 
با پایه زیســتی )bio-based PHBV( به عالوه یک پروکســاید 
ارگانیک )organic peroxide( و تــری متیل پروپان تریاکریالت 
)trimethylolpropane triacrylate( اســت. شــیائوئینگ ژائــو، 
محقق ارشد و نویسنده نخست گزارش، یادآور شد: تالش های قبلی 
برای ترکیب مواد یادشــده به این دلیل که نرمی الستیک استحکام 
را تا ســقف ۸0 درصد کاهش می داد، موفقیت آمیــز نبود. ژائو که 
 food science and( محقق پســت دکترا در علوم غذا و فناوری
technology( اســت، افزود: فرآیند جدید استحکام ترموپالستیک 
پی اچ بی وی را تنها تا ۳0 درصد کاهش می دهد. دانشــگاه ایالتی 
اوهایو تاکید کرد: محصول جدید که در حال حاضر توجه بسیاری از 
شــرکت ها را به خود جلب کرده است، ۷۵ درصد مستحکم تر و ۱00 

درصد منعطف تر از پی اچ بی وی است.
رکورد برگزاری مجمع عمومی زودهنگام 

در شرکت پلیمر آریا ساسول همزمان با 
بازگرداندن 96 درصد ارز حاصل از صادرات 

به چرخه اقتصاد
مدیرعامل شرکت پلیمرآریاساسول با اشاره به اینکه این شرکت 
بالغ بر ۵۸۳ میلیون دالر ارز به ســامانه نظام یکپارچه مبادالت ارزی 
کشور بازگردانده است، گفت: رکورد تولید ۳۴۵ هزار تن محصوالت 
پلیمری ســنگین در شــرکت پلیمرآریاساســول ثبت شــده است. 
امیرحســین بحرینی، مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول، در مجمع 
عمومی عادی ســاالنه این شــرکت گفت: آریاساسول در سال مالی 
گذشته با رفع تعهد و بازگرداندن بالغ ۵۸۳ میلیون دالر ارز به سامانه 
نظام یکپارچه مبادالت ارزی کشــور )۹۶ درصد ارزش صادراتی، از 
۲۱ فروردین تا پایان اسفند ۹۷(، فراتر از سطح تعهدها ابالغی عمل 
کرد و توانســت نقش قابل توجهی در اقتصــاد ملی ایفا کند. وی به 
فواید برپایی زود هنگام مجامع عمومی عادی ساالنه شرکت ها اشاره 
کرد و افزود: هرچه مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت ها زودتر 
برگزار شــود، سهامداران از منافع آن ســریع تر بهره مند خواهند شد 
و برنامه های عملیاتی ســال جدید با فراغت بیشــتری آغاز می شود. 
بحرینی ثبت رکورد تولید ۳۴۵ هزار تن محصوالت پلیمری سنگین 
و متوســط و اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساســی همه واحدهای 
تولیدی شــرکت و پیاده سازی سیســتم های برنامه ریزی پیشرفته را 
بخشــی از موفقیت های این شــرکت اعالم کرد. مدیرعامل شرکت 
پلیمرآریاساسول به روند برنامه های توسعه ای شرکت اشاره و تصریح 
کرد: فاز نخســت عملیات طراحی و اجرای پــروژه افزایش ظرفیت 
واحد الفین مجتمع، پارســال به انجام رسید که مهرماه امسال و پس 
از تکمیل عملیات نصب تجهیــزات، به طور کامل در مدار تولید قرار 
خواهد گرفت. وی عنوان کرد: عملیات اجرای پروژه طراحی و احداث 
واحد جدید تولید پلی اتیلن سنگین با ظرفیت ساالنه ۳00 هزار تن نیز 
امسال آغاز می شود و در ۳۶ ماه به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره متانول در 

صنایع پایین دست پتروشیمی
مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر از برنامه ریزی برای توســعه 
زنجیره متانول به صنایع پایین دســت پتروشــیمی خبر داد که طرح 

توجیهی آن در حال طراحی است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
رحیم شریف موسوی درباره روند پیشرفت طرح های هلدینگ انرژی 
سپهر گفت: طرح متانول ســبالن ۸0 درصد، متانول دنا باالی ۶0 
درصد و متانول ســیراف بیش از ۴0 درصد پیشــرفت پروژه دارند. 
وی افزود: هلدینگ انرژی ســپهر با هدف توسعه صنعت پتروشیمی 
وارد ایــن عرصه شــده و برنامه های پیش بینی شــده در این زمینه 
تاکنون خوب پیش رفته اســت. مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر 
درباره متانول تولیدی در طرح های این مجموعه اظهار کرد: متانول 
در گام نخســت صادراتی خواهد بود، اما در حال برنامه ریزی برای 
توســعه زنجیره متانول به صنایع پایین دســت پتروشیمی هستیم و 
طرح توجیهی آن در حال طراحی است تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، 
زنجیره محصوالت تکمیلی را نیز توسعه دهیم. به گفته وی، تمرکز 
شــرکت بر اجرای طرح های متانول سبالن با ظرفیت ساالنه ۱۶۵0 
هزار تن محصول در فاز دوم پتروشــیمی عســلویه، متانول سیراف 
با ظرفیت ســاالنه ۱۶۵0 هزار تن محصــول در منطقه دیر،  متانول 
دنا با ظرفیت ســاالنه ۱۶۵0 هزار تن متانول در فاز دوم پتروشیمی 
عسلویه و سرانجام شرکت تجارت بین الملل سکو )سیتکو( به عنوان 
بازوی تجاری مجموعه انرژی ســپهر بــا محوریت خرید و فروش 
فرآورده هــای نفت، گاز پتروشــیمی،  تأمین کننــده اقالم عمومی و 
فروش انحصاری محصــوالت تولیدی مجتمع های هلدینگ انرژی 

سپهر پس از راه اندازی است.

پرتوشیمی

بازدید مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح 
پتروشیمی میاندوآب

مدیرعامــل شــرکت ملی 
با هدف بررسی آخرین  صنایع پتروشیمی 
وضعیــت پیشــرفت طرح پتروشــیمی 
میاندوآب از این طرح توســعه ای بازدید 

کرد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
نیپنا، مهندس بهزاد محمدی مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه 
مدیران ارشــد این شرکت روز چهارشنبه 

)۴ اردیبهشــت ماه( از طرح پتروشیمی 
میاندوآب بازدید کرد و در جریان آخرین 
مراحل ساخت این طرح قرار گرفت. طرح 
پتروشــیمی میاندوآب با هدف تولید پلی 
اتیلن به ظرفیت اسمی ۱۷۵ هزار تن در 
سال در حال ساخت است و خوراک واحد 
از طریق خط لولــه اتیلن غرب به مقدار 
تخصیص یافته ۱۴0 هزار تن در ســال 
تأمین خواهد شــد. پتروشیمی میاندوآب 

در انتهــای قطعه ۱0 از خــط لوله اتیلن 
غرب قرار دارد و طول تقریبی این قطعه 
که از ســقز با لوله ۱۲ اینچ کشیده شده 
۸۸ کیلومتر است. بر اساس این گزارش، 
واحد فرایندی خریداری شــده توســط 
شرکت پتروشــیمی باختر تحت لیسانس 
شــرکت میتســویی ژاپن و بدون واحد 
یوتیلیتی اســت. بر همین اســاس برای 
تکمیل به واحدهای اصلی کولینگ تاور 

و انواع آب، هوای فشــرده و ابزار دقیق، 
نیتــروژن و هیدروژن و بخــار نیاز دارد، 
میزان آب مورد نیاز طرح ۳0 لیتر بر ثانیه 
برآورد گردیده و قرارداد مربوطه با شرکت 
آب منطقه ای در بهمن ماه سال ۹۴ منعقد 
و مبادله شــده اســت. در اولین مرحله با 
توجه به نیازمندی ســایت به تأمین برق 
۵00 کیلــو وات، از طریــق خط هوایی 
۲0kv تأمین می شــود و پســت زمینی 

مورد نیاز در زمین پتروشیمی میاندوآب 
برای مصارف مقدماتی و کارگاهی احداث 
شده اســت. بر پایه این گزارش، قرارداد 
خرید گاز ســوخت به میزان ۶000 متر 
مکعب در ســاعت بــرای بخش صنعتی 
و مصــارف عمومی برآورد و تهیه شــده 
اســت و همچنین عمده سهام داران آن 
شرکت پتروشــیمی باختر با ۷0 درصد و 
متانول پوشینه با ۳0 درصد هستند. شایان 
ذکر اســت؛ پیشــرفت کل طرح تا پایان 
فروردین ماه ۹۸ برابــر با ۸۸.۴۲ درصد 
بوده که با تکمیل کارهــای باقی مانده 
پیش بینی می شود که در صورت فراهم 
شدن شرایط، این طرح در نیمه دوم سال 
۱۳۹۸ به بهره برداری برسد. معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی در ادامه سفر خود 
از مجتمع پتروشیمی تبریز نیز بازدید کرد.

درسال رونق توليد محقق شد:

رکورد جديد توليد متانول در پتروشيمی فن آوران

دبيرکل انجمن صنفی کارفرمايی پتروشيمی:

پتروشيمی ايران تحريم پذير نيست

رکــورد تولیــد ۸۹۳۴۱ تن 
متانول در فروردین ماه ۱۳۹۸ در پتروشیمی 

فن آوران به ثبت رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومـی و امـــور بین المـلل پتروشیمـی 
فـن آوران، این شـــرکت موفـق به ثبت 
رکورد جدیــد تولید ماهانــه ۸۹۳۴۱ تن 
متانـــول در فروردین شــد که از آغاز راه 
اندازی در ســال ۱۳۸۳ برای نخستین بار 
است که محقق می شود. علی خــوان زاده 
رئیس مجتمع پتروشیمی فن آوران ضمن 
اعالم این خبر گفت: تــــداوم تــولیــد 
بــــا لحــــاظ معیــارهـــای کمـیت و 
کیفـــیت منـــاسب، از راهبــردهــــای 
استراتژیک مد نظــر مدیران و کارکنــان 
بخش تولید می باشد که عنـــایت خداوند 
متعال و حمایت های، کلیه ارکـان مدیریت 
و بــه ویژه رهنمودهای مدیرعامـــل این 
بخش های  ســــایر  پشتیبانی  و  شـرکت 
فنــــی، بازرگانی، در کنار عــــزم راسخ 
بانیــان دستیابــــی بــه این هــدف که 
کارکنـــان پرتــالش واحدهــــای بهره 
برداری هســتند، زمینه دســتیابی به این 

موفقیت را فراهم نموده اســت. وی افزود 
در دســتاورد اخیر، فاصله ۱۱0۶ تنی مازاد 
تولید در مقایسه با آخرین رکورد تولید یک 
ماهه مشــاهده می گردد که از مزیت های 

این رکورد محســوب می شــود و در نوع 
خود کم سابقه است. شایان ذکر است که 
شــرکت پتروشــیمی فن آوران با ظرفیت 
یک میلیون تن تولید سالیانه متانول بعنوان 

یکی از واحدهای مهــم تأمین کننده نیاز 
بازارهای صادراتی و داخلی بشمار می رود 
که عالوه بر صادرات به بازارهای جهانی، 
ســهم عمده تأمین نیاز بازار داخلی را در 

حــوزه مصــارف پایین دســت متانول در 
مقایســه با دیگر تولید کننــدگان ایرانی 
از آن خود دارد. این شــرکت بعنوان تنها 
تولید کننده اســید استیک در کشور بشمار 
می رود که با اســتفاده از خوراک متانول و 
منوکسید کربن تولیدی خود، در حال تولید 
نیاز  این محصول استراتژیک برای تأمین 

بازرهای صادراتی و داخلی نیز می باشد.

صنفــی  انجمــن  دبیــرکل 
کارفرمایی پتروشــیمی با اشــاره به اینکه 
پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن 
از نفت است، گفت: در سخت ترین  متفاوت 
شرایط نیز صادرات پتروشیمی ایران متوقف 

نشد و ارز پتروشیمی نیز وارد کشور شد.
احمد مهــدوی ابهــر در واکنش به 
صحبت های مارک دوبــو ویتز مدیر بنیاد 
دفــاع از دموکراســی که بــا فاکس نیوز 
صحبت کرده است و از تحریم پتروشیمی 
ایران بعد از تحریم نفت سخن گفته است، 
گفت:  از گذشته مقامات آمریکایی به دنبال 
تحریم پتروشــیمی بودند، زیرا می دانند که 
بعد از نفــت، ارزآورترین صادرات غیرنفتی 

مربوط به پتروشیمی هاست. دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایی پتروشــیمی با اشاره به 
اینکه پتروشــیمی، نفت نیســت و شرایط 
صادرات آن متفاوت از نفت اســت، گفت:  
در تحریم های ســال ۲0۱۱ رئیس جمهور 
وقت آمریکا نیز به دنبال تحریم پتروشیمی 
بود، اما دیدیم که صنعت پتروشیمی ایران 
تحریم پذیر نیســت و صادرات محصوالت 
پتروشــیمی ایران کاهش پیــدا نکرد. وی 
ادامه داد: پتروشیمی ایران از طرق مختلف 
امــکان صادرات دارد، هــر چند که هدف 
پتروشــیمی  آمریکایی هــا تحریم صنعت 
ایران باشــد. مهدوی ابهربا تأکید بر اینکه 
در مذاکرات گذشــته ایران و ۱+۵ نماینده 

اتحادیه اروپا به مذاکره کننده ارشــد ایران 
که آن موقع آقــای جلیلی بود عنوان کرد 
مــا می خواهیــم تحریم های پتروشــیمی 
شــما را برداریــم، در صورتی که آن موقع 
مــن اعالم کــردم صنعت پتروشــیمی و 
صادرات محصوالت پتروشیمی ایران اصاًل 
تحریم پذیر نیســت و اصــاًل در طول این 
مدت تحریم نشده بود زیرا می توانستیم به 
راحتی محصوالت خود را صادر کنیم و ارز 
حاصل از آن را وارد کنیم؛ االن نیز شرایط 
همانگونه است و ما به راحتی می توانیم به 
نیز محصوالت  کشورهای همســایه خود 
پتروشیمی صادر کنیم. وی در پایان افزود: 
صادرات پتروشــیمی ایــران از نظر ارزش 

نســبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا 
نکرده اســت بلکه شاهد رشد آن هستیم و 
من اطمینان می دهم که در ســخت ترین 

نیز می توانیم محصوالت خود را  شــرایط 
صادر کنیم و ارز حاصل از صادرات را وارد 

کشور کنیم.

پتروشیمـی فـن 
آوران، موفـق به ثبت 

رکورد جدید تولید 
ماهانه 893۴۱ تن 

متانـول در فروردین 
شد که از آغاز راه 

اندازی در سال ۱383 
برای نخستین بار است 

که محقق می شود

طرح پتروشیمی میاندوآب 

با هدف تولید پلی اتیلن به 

ظرفیت اسمی ۱7۵ هزار تن 

در سال در حال ساخت است 

و خوراک واحد از طریق 

خط لوله اتیلن غرب به مقدار 

تخصیص یافته ۱۴0 هزار تن در 

سال تأمین خواهد شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

نیم قرن دوم گاز در گفتگوی تحلیلی دانش نفت با مهندس تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران؛

3 گام مهم گاز در نیم قرن دوم

گفتگو: احمد مددی
گاز محور توســعه اســت. این 
شــعاری پرمغز است که نخبگان و کارشناسان 
همواره بــر آن تاکید می کنند و در برهه هایی نیز 
اهمیــت گاز را باالتر از نفــت ارزیابی می کنند. 
یک نیم قرن از تولد گاز در کشــور سپری شد 
و ایــن صنعت ارزش آفریــن در نیم قرن دوم 
حیات خویش قرار گرفته اســت. اما سؤال مهم 
این اســت که صنعت گاز در 5۰ سال دوم عمر 
پیش رو، چه رویکردهایی را بایســتی در صدر 
آیا توسعه شبکه  قرار دهد؟  برنامه های خویش 
و توسعه گازرســانی همچنان الویت اول است 
یا تدبیرپردازان صنعت گاز، الویت های دیگری 
را در دســتور کار دارند؟ این سؤال و سؤاالت 
راهبردی دیگر، دانش نفت را مجاب کرد تا پای 
صحبت های مهندس حسن منتظرتربتی بنشیند 
تا ایشــان به عنوان دهمین معاون وزیر نفت در 
امور گاز، پاسخگوی سواالتمان باشد. ۲۸ آبان 
ماه ســال گذشــته بود که قرعه دهمین معاون 
وزیر نفت در امور گاز به نام حسن منتظرتربتی 
افتاد و طبقه شانزدهم ساختمان مرکزی شرکت 
ملــی گاز ایران، معروف به »بــرج گاز« میزبان 
این مدیر گازی شــد. مهنــدس تربتی متولد 
ســال ۱۳۴۳ در تربت حیدریه اســت و مدرک 
فوق لیسانس مهندسی صنایع خود را از دانشگاه 
پلی تکینک امیرکبیر و لیسانس مهندسی شیمی 
را از دانشــکده نفت آبادان دریافت کرده است. 
او نمونه ای از پیشــرفت استاندارد و درست در 
صنعت است چه اینکه وی کار خود را به عنوان 
خانگیران  گاز  پاالیشــگاه  از  پاالیش  مهندس 
آغاز کرد و با کسب تجربه کاری به مسئولیتهای 
باالتر راه یافت. او در روند پیشــرفت خویش، 
مدیریت  پاالیــش  مهندســی  خدمات  رئیس 
عملیات، مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایران، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران و 
مدیرعاملی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
را نیز بر تجربیات خود افزود. گفت وگو با حسن 
منتظــر تربتی، معاون وزیر نفــت و مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران را به خوانندگان فهیم 

دانش نفت توصیه می کنیم.
جناب مهنــدس تربتی، اینجانب ســالهای  ��

مدیدی است که با صنعت گاز و مدیران ارشد این 
شرکت مالقات و در مورد مسائل مختلف این انرژی 
پاک گفتگو کرده ام و می شــود گفــت که تقریباً 
شــناخت خوبی از این صنعت دارم. اکنون در نیم 
قرن دوم گاز قرار داریم. کشور از نقطه نظر گاز در 
دوران طالیی خویش به ســر می بــرد. اقدامات 
جنابعالی از حیث برنامه های عملیاتی، ســاختار و 
منابع انســانی به عنوان یک مدیر گازی که از بطن 
شــرکت ملی گاز برآمده و پله پله مراحل ترقی را 
طی کرده اید و اکنون در رأس هرم شرکت ملی گاز 

قرار گرفته اید، شامل چه رویکردهایی می شود؟
خیلــی خوشــحالم که جنابعالی اشــاره 
می کنیــد با همه مدیــران گاز قبــاًل گفتگو 
داشته اید، بنابراین شــما هم پرونده تاریخ گاز 
را مــی دانیــد و جزئی از تاریخ گاز هســتید. 
اگر بخواهیــم واقعیت موضوعــات گاز را در 
دو شــکل دنبال کنیم، یک شــکل آن همین 
طور اســت که اشــاره می کنید، این صنعت از 
یک نقطه ای شــروع به فعالیت کرده و پنجاه 
ســال هم این فعالیت را طــی کرده و دارد به 
این فعالیــت ادامه می دهد و هم اکنون نیز در 
نقطه خوبی قــرار دارد، ما امروز جایگاه خوبی 
بــه لحاظ مخازن در دنیــا داریم و رتبه خوبی 
هم در بخش تولیــد گاز در دنیا پیدا کرده ایم 
و شاید جزء اولین کشــورهایی هستیم که به 
این گســتردگی، گاز را در داخل کشور توسعه 
داده ایم. این ها مشخصه های شرکت ملی گاز 
برای ورود به پنجاه سال دوم است. این روند، 
روندی طوالنی مدت و منظم بوده و با همان 

نظم هم باید ادامه یابد، منتها شاید تفاوت نیم 
قرن اول با نیم قرن دوم گاز در این باشــد که 
در نیم قرن اول و در گذشته عمدتًا ما در حال 
توســعه بوده ایم، هم توسعه کمی و هم توسعه 
ســاختاری. یعنی هم پرسنل شرکت زیاد شده 
و هم شبکه ها، پاالیشــگاه ها، تولید، توزیع و 
... همه افزایش پیدا کرده اســت. بنابراین در 
نیم قرن اول در بعد ســاختار و در بعد کمیت، 
توســعه خیلی خوبی را شــاهد بوده ایم. اما در 
حــال حاضر، نگاه ما به توســعه با آن رویکرد 
قبل نخواهد بود و قرار نیست دیگر ساختارها 
توســعه پیدا کنند، بلکه بحث کوچک سازی و 
چابک سازی مطرح است و نه موضوع توسعه 
شبکه ها به اســتان ها. بر این اساس، ما پیش 
بینی می کنیم در طی حداکثر ســه سال آینده 
موضوع گازرسانی به روســتاها تقریبًا به طور 
کامل در جاهایی که امکانات گازرســانی دارد، 
انجام خواهد شد. بحث خطوط شبکه و خطوط 
اصلی با نیازهای امروزمان حداقل تا سه سال 
آینــده تکمیل می گردد و فقط بحث توســعه 
و تولید می ماند که احتمــااًل مخازن جدیدی 
در آینده کشــف بشــود و وارد پروســه تولید 
آنها بشــویم. اما در بخش شــبکه های داخلی 
و شــبکه های خطوط دیگر خیلی توســعه ای 
نخواهیم داشــت. اما اتفاقی که درواقع در نیم 
قرن دوم می افتد، در جنبه دیگری از توســعه 
است؛ اینکه ما به لحاظ کیفی )چون می خواهیم 
سازمان را چابک بکنیم( توسعه یابیم، موضوع 
کیفیــت اقدامات ما خیلی مهم اســت. بر این 
مبنا، بایســتی فرآیندهایمــان را کیفی کنیم 
و توسعه مان هم بیشــتر باید توسعه در خارج 
از مرزها باشــد. یعنی مــا ضمن حفظ کیفیت 
مطلوب به عنوان یک شــرکت خدمات رسان 
خوشــنام و درجه یک در داخل کشور، بایستی 
در بخش خدمات رسانی، در بخش توسعه بین 
الملل حرکت نماییم. یعنی عماًل چه بخواهیم 
و چه نخواهیم به دلیل اینکه مخازن باالیی از 
گاز را داریم و دنیا هم روی این مخازن کم کم 
حســاب باز خواهد کرد، موضوع توسعه مان در 
بخش بین الملل می تواند موضوع مهمی باشد. 
حاال این توســعه در چند جنبه می تواند باشد. 
نگاه ساده و شــاید اولین اقدام، همان توسعه 
صادرات گاز اســت و ما در بخش صادرات گاز 
به کشورهای بیشتر ورود کنیم و آن را توسعه 
دهیم. اما موضــوع مهم دیگر غیر از صادرات 
گاز، بحث محصوالت LPG است که شرکت 
 LPG ملی گاز به عنوان یک فروشــنده مهم
در داخل و بیرون مطرح شــده است. بنابراین 
صــادرات این محصول نیز یک طور توســعه 
در خارج از مرزها اســت. اما توسعه مهم تری 
که ما می توانیــم آن را دنبال کنیم که در آن 
توســعه، هم دولت و هم بخش خصوصی باید 
باهم بتوانند ورود کنند، توســعه دانش فنی و 
خدمات فنی است. ما به هرحال تجربه خوبی 
در احداث شبکه های شــهری داریم و از نظر 
کاال در بخش شــبکه های شــهری و خطوط 
انتقال، تقریبًا خودکفا شــده ایم. کشــورهای 

همسایه مان هم خوشبختانه تقریبًا کشورهایی 
هســتند که یا کشــورهای گازی و دارنده گاز 
مثل ما هســتند و یا کشــورهایی هستند که 
نیاز به گاز دارند و مفهوم اینها هم این اســت 
که در همــه این کشــورها، کار زیادی وجود 
دارد که می تواند بخــش خصوصی ما در این 
کشــورها ورود کند و در بخش صدور خدمات 
فنی به فعالیت بپردازد. بر این اســاس، پیش 
بینی می کنم در ســالهای آینده شــرکتهای 
پیمانکاری ایرانی در کشورهای همسایه ورود 
کرده و فصل جدیدی از فعالیت در حوزه های 
احداث خطوط لوله، ایستگاه های تقویت فشار 
و حتی احداث پاالیشگاه را رقم بزنند و مهم تر 
از همه، شــبکه های توزیع و گازرســانی را در 
آن کشــورها توســعه بدهند. تجربه ای که در 
ایــران به لحاظ اجرا و مدیریت در بخش بهره 
بــرداری و توزیع گاز و مدیریــت تدوین گاز 
در این ســالهای طوالنی به وجود آمده است، 
شــاید بی سابقه باشــد. ما در این سالها همه 
جور بحرانی را پشت سر گذاشته ایم و هم جور 
تجربه ها را کســب کرده ایم و شرکت ملی گاز 
بــا اتکا به همین نیروهای داخلی رشــد کرده 
اســت. این ها همه نکاتی است که به نظر من 
می توانیم در ســالهای پیش رو از آن استفاده 
کنیم و از این پتانســیل می توانیم در خارج از 

کشور بهره بگیریم.
در مورد ســاختار منابع انسانی بیشتر توضیح و  ��

تحلیل بفرمایید؟
یک نکتــه ای کــه در بخش ســاختار 
وجــود دارد، این اســت که ما در ســالهای 
گذشته ســاختارهایمان عمدتًا مبتنی بر بهره 
برداری و نگهداری بوده است. این ساختارها، 
ســاختارهای بزرگی هســتند و با این رویکرد 
جدیدی که وجود دارد، در هیچ جای دنیا و در 
شکل دولتی، دیگر چنین ساختاری را مدیریت 
نمی کننــد، بنابراین فضای آینــده ما در این 
بخش، مدیریت در قالب برون ســپاری خواهد 
بود. پس توســعه ســاختاری به شکل قدیمی 
آن را نخواهیــم داشــت، ولی توســعه دانش 
پیمانــکاری را دنبال خواهیم کرد و بعد از این، 
به جای شرکت ملی گاز، پیمانکاران، مسئولیت 

بهره برداری و نگهداری را بر عهده دارند. 
در برنامه امســال، بنــا داریم مدل های 
operation و maintenance قراردادهــای 

)O&M( بــرای بهره بــرداری و نگهداری 
پاالیشــگاهها، ایســتگاه های تقویت فشــار، 
خطوط لوله و شــبکه های توزیــع به مرحله 
اجــرا بگذاریم کــه بتوانیم به مــرور موضوع 
بهــره برداری و نگهــداری را با هدف چابک 
سازی، برون ســپاری کنیم. طبیعتًا وقتی این 
موضوعات برون ســپاری شــود، ما می توانیم 
ســازمان را به فراخور کوچک کنیم. بنابراین 
در درون ســاختار، ســاختارمان را از ساختار 
maintenance و operation به یک ساختار 
هلدینــگ و چابکی که بتوانــد در فضای بین 
المللی رقابت کند، تبدیل می کنیم. عمدتًا بعد 
از این، شرکت ها بایســتی شرکتهای تجاری 
شــده و بتوانند منابع مالــی را مدیریت کنند. 
مطمئنًا تکیــه این موضوع بر منابع انســانی 
اســت. یعنی اگــر بخواهیم در فضــای آینده 
ورود کنیم، بایســتی حتمًا روی تربیت نیرونی 
انسانی خویش، یک تغییر نگرش داشته باشیم. 
همانطور که عــرض کردم عمدتًا نگاهمان در 
ساختارها، بهره برداری و نگهداری بوده و بعد 
هم توسعه و تقویت نیروی انسانی و امروز اگر 
به شــرکت ملی گاز و وزارت نفت نگاه کنیم، 
می بینیم که ما مهندسان خیلی خبره ای داریم. 
بهره برداران خیلی خوبی داریم، حتی مدیران 
پروژه خوبی هم داریم. ما در بخش پروژه خیلی 
رشــد کرده ایم اما همه این شرکتها در درون 
خویش از اینکه مدیــران مالی خوب، مدیران 
بازرگانی خوب و مدیران منابع انســانی خوب 
ندارند، معترض و نگران هســتند. متاسفانه در 
ایــن بخش ها خیلی خوب کار نکرده ایم. یعنی 
عمدتــًا وزارت نفت، مهنــدس پرور بوده و در 
موضوعات علوم انسانی کمتر کار کرده است. 
بنابراین فضای آینده به لحاظ نیروی انســانی 

ید  که متکی بر چابکی و مدیریت مالی باشد با
بر اســاس آن بتوانیم نیازهــای آینده مان را 
مدیریت کنیم. معتقدم نیروی انســانی ای که 
تا االن تربیت شــده اســت، عمدتًا متکی بر 
نیازهای گذشته بوده و واقعًا هم نیروی انسانی 
خبره ای بوده است. بی تردید مجموعه وزارت 
نفت، خبره ترین و متعهدترین نیروها را دارد و 
به دلیل اینکه همه این نیروها سازمانشــان را 
دوست داشته اند، کمتر کسی عالقه دارد که از 
نفت، جای دیگری برود. این خودش یک نقطه 
اتکایی بوده اســت. یعنی کسانی که آمده اند و 
در وزارت نفت اســتخدام شده اند، همه از اول 
با این نیت اســتخدام شده اند که تا آخر بمانند 
و ایــن یک نقطه قوتی ایجــاد کرده که همه 
نیروها به شرکتشان و به سازمانشان متعصب، 

متعهد و وفادار باشند.
��  O&M جناب آقای مهندس، آیا مدل قراردادی

که به دنبال اجرای آن هستید، مترادف با خصوصی 
سازی است؟ همانطور که می دانید، کشور از ناحیه 
خصوصی های نادرست، ضربات جبران ناپذیری 
خورده اســت. با توجه به اینکه همواره شــایعه 
خصوصی سازی در شــرکت ملی گاز مطرح بوده 
اســت، چه نکاتی را در این خصوص ضروری می 

دانید که ذکر نمایید؟
اواًل در همه جا و در همه کشورهایی که 
بحث خصوصی سازی را دنبال کرده اند و همه 
مدل هایی که پیشنهاد می شود، موضوع انتقال 
مالکیت یا خصوصی کردن مالکیت تجهیزات 
آخرین اقدام اســت و برعکس روشهایی است 
کــه ما در ایران داشــته ایم کــه در فرآیندی 
نادرست، همان اول مالکیت را واگذار کرده اند 
و خیلی هم از این بابت متضرر شــده اند. اصاًل 
موضوع خصوصی ســازی در شرکت ملی گاز 
اینگونه نیســت که ما مالکیت تجهیزات و یا 
شــرکت را واگذار کنیم. خصوصی سازی باید 
پله پله انجام شــود و باید متناســب با آن در 
بیرون از آن مجموعه، زیرساخت ها آماده شود. 
ما به لحاظ بخش زیرساختی، هنوز پیمانکاران 
قوی ای نداریم که بتوانند همه این بخش ها را 
انجام بدهند. برای اینکه یک چنین خصوصی 
ســازی صورت بگیرد، ســرمایه زیادی الزم 
اســت. بنابراین موضوعی که ما می گوییم و 
دنبال می کنیم، موضوع برون سپاری است نه 
خصوصی سازی. مفهوم برون سپاری این است 
که همچنان سازمان، شرکت و مدیریت ثابت 
می ماند و یا حداقل هسته اصلی سازمان حفظ 
می شــود و مالکیت حفظ می شود و فعالیت ها 
یکی یکی برون ســپاری می شــود. یک نکته 
ظریفی هم وجــود دارد. همان طور که اگر در 
خصوصی ســازی عجله کنیم یا خوب تصمیم 
نگیریم، اشتباه اتفاق می افتد، در برون سپاری 
هم یک اشتباه رایجی بعضًا اتفاق می افتد و ما 
به جای برون سپاری می آییم پیمانها را تجمیع 
می کنیــم. معنی برون ســپاری تجمیع پیمان 
نیست، یعنی می آییم و می گوییم یک سازمانی 
که یک پیمانکار بهره بردار، یک پیمانکار حمل 
و نقل، یک پیمانکار آبدارخانه و یک پیمانکار 
فضای سبز داشته اســت، این ها را می گذاریم 
روی هم، این می شود برون سپاری!! خیر! این 
برون سپاری نیســت. مفهوم برون سپاری در 
نگاه جدید، این اســت که مــا عملکرد و بهره 
وری پیمانکاران را ارزش گــذاری کرده و بر 
اســاس آن پرداختی خواهیم داشــت و نه بر 
اســاس تعداد نیروی انســانی و تعداد ماشین 

آالت آن پیمانــکار. در واقع ما به عملکرد آنها 
و به بهره وری و به میزان Benefit و بهره ای 
که به شرکت ملی گاز می رسانند و یا به میزان 
تولیدات آن شــرکت، پرداختی خواهیم داشت. 
 Benefit مجموعه مبانی پرداخت ما بر اساس
و بهره وری اســت نه بر اســاس تعداد کمی. 
یعنی در بحث O&M کیفیتی نهفته اســت و 
برای پرداخت ها به شرکت های O&M کیفیت 
خدمات و کیفیت محصول مالک عمل ما قرار 

می گیرد.
در سؤال های قبلی، سه گام مهم را در خصوص  ��

توســعه شــامل: صادرات گاز، محصوالت LPG و 

توســعه دانش فنــی توضیح دادید. بر اســاس 
واقعیت هــای موجود و فضای سیاســی فعلی در 
منطقه و جهان، برنامه های جنابعالی برای صادرات 

گاز چیست؟
من اگر به اول بحثم برگردم، اشاره کردم 
که یک نگاه، نگاه دراز مدت است که شرکت 
ملی گاز با یک نظمی به مدت پنجاه سال طی 
کرده اســت و االن هم با همان شرایط دنبال 
می شــود. اما یک نگاهی هم وجود دارد که ما 
در طول گذر زمان در این پنجاه ســال و یا در 
سالهای پیش رو، شرایط ما، شرایط یکنواخت 
رو به باالیی نبوده و سینوســی است. دلیل آن 
هم اتفاقاتی اســت که مرتب در اطراف کشور 
و در موضوعات سیاسی می افتد. بنابراین یک 
بخش تاکتیک اســت. یعنی ما باید بدانیم که 
یک اســتراتژی برای شرکت داریم که از یک 
نقطه ای به یک نقطــه ای می خواهیم حرکت 
کنیم و آن هم این اســت که ما قرار است بین 
المللی شــویم، اما اقداماتمان به لحاظ شرایط، 
شاید خیلی اســتراتژی محور نباشد یا حداقل 
در کوتاه مدت اســتراتژی محور نیست. اصاًل 
به طور کلی اعتقاد دارم که شــرکتهای ایرانی 
و بخشــهای پیمانــکاری و دولتــی در ایران 
نمی توانند خیلی اســتراتژی محور باشــند، نه 
اینکه اســتراتژی نداشته باشند بلکه حتمًا باید 

در برنامه امسال، بنا داریم 

مدل های قراردادهای 

O&M را برای بهره برداری 

و نگهداری پاالیشگاهها، 

ایستگاه های تقویت فشار، 

خطوط لوله و شبکه های توزیع 

به مرحله اجرا بگذاریم که 

بتوانیم به مرور موضوع بهره 

برداری و نگهداری را با هدف 

چابک سازی، برون سپاری کنیم

ظرفیت نهفته ای که در 
صرفه جویی و جلوگیری 
از هدررفت گاز در بخش 
نیروگاهی وجود دارد، 
حدود دو تا سه میلیارد 
دالر در سال است و این 

مهم می تواند مبنای ارتقاء 
تجهیزات در صنایع و 

نیروگاهها باشد

نگاه ما به توسعه در نیم قرن 

دوم گاز با آن رویکرد قبل 

نخواهد بود و قرار نیست دیگر 

ساختارها توسعه پیدا کنند، 

بلکه بحث کوچک سازی و 

چابک سازی مطرح است و 

نه موضوع توسعه شبکه ها به 

استان ها



شنبه 7 اردیبهشت ماه 1398 
 شماره 670

9
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

نیم قرن دوم گاز در گفتگوی تحلیلی دانش نفت با مهندس تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران؛

3 گام مهم گاز در نیم قرن دوم

اســتراتژی الزم را در شــرکت داشته باشد اما 
نوع فعالیت ها بیشتر بر مبنای تاکتیک و شرایط 
روز اســت. در بحث صادرات هم همین است. 
ببینید! شــاید امروز برخی اعتقاد دارند و مطرح 
می کنند که صادرات گاز به حال خود رها شده 
و کســی دنبالش نیســت. در حالی که واقعیت 
این نیســت. بله! به دلیل شرایطی که االن در 
فضای سیاسی حاکم است، ورود ما به خیلی از 
موضوعات در حوزه کشورهای خارجی محدود 
شــده اســت. به هر حال در برهه کنونی و به 
دلیــل فضای حاکم بر منطقه، ســخت گیریها 
و محدودیت هایی وجــود دارد، اما اعتقاد داریم 
با توجه به تجربه هایی که از ســالهای گذشته 
داریم، ایــن محدودیت ها کوتاه مدت اســت. 
بنابراین نباید نگاهمان از بحث بلند مدت غافل 
شود. به هر حال، با همه این مسائلی که وجود 
دارد، همه دنیا به این نتیجه خواهند رســید که 
ما بایستی یک شرکت صادر کننده گاز باشیم، 
حتی اگر در کوتاه مدت مشکالتی وجود داشته 
باشــد. ما منابع و ذخایر گازی داریم که برای 
کشــورهای دیگر مثل اروپا، پاکســتان و هند 
می تواند مهم باشــد. از طــرف دیگر، موقعیت 
جغرافیایی کشورمان، شــرایط خاصی را به ما 
می دهــد که در موضوع تجارت گاز ورود کنیم. 
ما کشوری هستیم که هم به کشورهای دارنده 

گاز مانند ترکمنســتان و قطر متصل هستیم و 
از طرف دیگر هم به کشورهایی وصل هستیم 
که خودشــان نیاز بــه گاز دارند. کویت، عراق، 
ترکیه، آذربایجان، عمان و امارات، این ها همه 
کشورهایی هستند که مصرف کننده گاز هستند. 
بنابراین موقعیت استراتژیک ایران از یک طرف 
و منابع سرشار گازی ما حکم می کند که اگر در 
کوتاه مدت صادرات گاز متأثر از مسائل سیاسی 
با مشــکل روبه رو است، در دراز مدت برآیند و 
بردار به سمتی است که ما به یک کشور بزرگ 

صادر کننده گاز تبدیل خواهیم شد.
بحث هایی در خصوص ترکمنســتان و دعوای  ��

گازی با این کشــور داشته ایم. در این خصوص چه 
تدابیری اندیشیده اید؟

ببینید! اعتقاد دارم که ما نباید می گذاشتیم 
که موضوع ما با ترکمنستان به این نقطه برسد. 
به هر حال دو کشــور ایران و ترکمنستان بعد 
از انقالب اسالمی و بعد از فروپاشی شوروی و 
استقالل ترکمنستان خیلی به هم کمک کردند. 
در شرایط مختلف کنار هم بوده اند و به نظر من 
یک رابطه برد- برد در طول این چند سال بین 
ما و ترکمنســتان حاکم بوده است. یک اتفاقی 
از جنس همان اتفاقات تاکتیکی افتاد که بعضًا 
در کوتاه مدت می افتــد و ما در بخش انتقال 
پول مشــکالتی را با ترکمنســتان داشتیم و از 
آن طرف هم ترکمنســتان اقداماتی انجام داد 
که شاید خیلی مناســب با این رابطه طوالنی 
مدت برد - برد نبود به طوری که این کشــور 
برای افزایش قیمت و مســائلی از این قبیل در 
زمستان ها می خواســت از اهرم قطع گاز علیه 
کشــورمان استفاده کند که آن هم اقدام خوبی 
نبود. در حال حاضر به نقطه ای رســیده ایم که 
مقداری بین ما و ترکمنســتان به لحاظ روابط 
تجاری گاز و روابط گازی مشــکالتی به وجود 
آمده اســت. خــوب! یک بعد این مشــکالت 
در داوری اســت کــه در جریان اســت و ما با 
ترکمنستان در داوری هستیم و دنبال می کنیم 
که از طریق داوری موضوع حل شود. از طرف 
دیگر، ما بیکار ننشسته ایم و دنبال این هستیم 
که اگر بتوانیم خارج از بحث داوری مشکالتمان 
را حل کنیم یا حداقل فارغ از مشــکلی که بین 
ما به وجود آمده اســت، روابط تجاری مان را با 
ترکمنســتان دوباره از سر بگیریم. این موضوع 
را به جــد داریم دنبال می کنیم و امیدواریم که 
ترکمن هــا هم به این نتیجه برســند که حیف 
است و برای آنها و برای ما هم خوب نیست که 
این رابطه تجاری و رابطه سیاســی که در این 
چند ســال بین ما و ترکمنستان بوده است، به 
خاطر اتفاقات گذشته خدشه دار شود. من اعتقاد 
دارم هر اتفاقی در داوری بیافتد، ما به عنوان دو 
کشــوری که با هم روابط طوالنی مدت داریم، 
همچنان باید در کنار هم باشیم و در حوزه گاز 
هم حتمًا این موضوع را دنبال می کنیم که این 

رابطه گازی دوباره برقرار شود.
آیا اقداماتی را در این باره آغاز کردید؟ ��

بلــه، ما به آنها پیغــام داده ایم و آنها هم 
اجابت کرده اند و امیدواریم که در آینده نزدیک 
اولین جلسه مشــترکمان را با ترکمن ها برگزار 

نماییم.
نکتــه ای را در خصوص توســعه دانش فنی و  ��

خدمات فنی به کشــورهای منطقه اشاره کردید. در 
خصوص بومی ســازی قطعــات صنعت گاز، آیا به 
نقطه ای رسیده ایم که ما حتی در حوزه صدور قطعات 
فنی - مهندســی بتوانیم کشــورهای اطرافمان را 
پوشــش بدهیم؟ همچنین در حوزه حمایت شرکت 
ملی گاز از داخلی سازی قطعات صنعت گاز که اینک 
به حدود نود درصد بومی سازی رسیده، چه اقداماتی 

در دستور کار است؟
شــرکت ملی گاز ذره ذره و در همه ابعاد 
و با تکیه بر توان داخلی رشد کرده است. یعنی 
این طور نبوده است که در یک بعد رشد کنیم. 
همانطور که در بهره برداری رشــد کرده ایم و 
همانطــور که در بخش اجرای پروژه ها رشــد 
کرده ایم، به همان انــدازه هم در بخش تولید 
داخلی کاال رشــد کرده ایم. ما امروزه در بخش 
شــبکه های توزیع شــاید صددرصــد نه، ولی 
بیــش از نود و نه درصد همــه نیازهای بخش 
شــبکه های توزیــع در داخل شــهرها اعم از 
کنتور، رگالتور، خطوط پلی اتیلن و موضوعات 
مرتبط با شــبکه های توزیع را داخلی سازی و 
بومی ســازی کرده ایم. در یــک مرحله باالتر، 
در بخــش خطوط لولــه، کارخانه های فوالد و 
لوله ســازی های خیلی خوبی در کشور داریم 
کــه توان تولیــد لوله هایی بــا تولید قطرهای 
خیلی بــاال و تأمین نیازهای کشــور را دارند. 
در بعد ایســتگاه تقویت فشــار که درواقع یک 
تکنولوژی »های تک« به شمار می رود، ما دو 
شرکت ســازنده توربوکمپرسور در داخل داریم. 
اینطــور می خواهم بگویم که ما بیرون از فنس 

پاالیشــگاه از خطوط لوله، ایســتگاه 
تقویــت فشــار و شــبکه های توزیــع اتکا به 
خودمان داریم و عمده ایــن کاالها را در خود 
کشــور تولید می کنیم. این بستر خوبی را برای 
مــا ایجاد می کند که بخش خصوصی کشــور 
در بخــش صدور خدمات فنی بــه اضافه کاال 
وارد عمل شــود. یعنی اگر حضور ما در بحث 
توســعه گازرسانی در یک کشــور دیگر مطرح 
باشــد، می توانیم در همــه بخش های طراحی 
توزیع، بهره برداری، اجرا، تأمین کاال و آموزش 
وارد فعالیت شــویم و ایــن از بعد خودکفایی و 
خوداتکایــی اتفاق خوبی اســت. همچنین در 
پاالیشگاهی، بخش عمده ای  بخش تجهیزات 
از کاالها مثل مخازن در ایران تولید می شــود. 
تجهیزاتــی که امروز به دنبال بومی ســازی و 
خودکفایــی در آن هســتیم، از تجهیزات اولیه 
عبور کرده و تجهیزاتی »های تک« هســتند 
و این تجهیزات را از طریق شــرکتهای دانش 
بنیــان و فناورانه و پارکهــای فناوری در حال 
پیگیری هســتیم که بتوانیم انشاءا... تجهیزات 
باقیمانده پاالیشگاهی را که بعضًا از خارج باید 
وارد کنیم، از طریــق پارک های فناوری دنبال 
کرده و بســازیم و امیدواریم که بتوانیم در این 

مسیر هم به تجربه خوبی برسیم.
جناب مهندس، متاسفانه شاهد آن هستیم که در  ��

حــوزه هدررفــت گاز، اســتانداردهایمان بــا 
اســتانداردهای دنیا خیلی فاصله دارد. البته می دانم 
متولی مقابله با هدررفت گاز، شــما و شرکت متبوع 
جنابعالی نیستید. اما به عنوان یکی از ارکان صنعت 
گاز چه برنامه هایی در دســتور کار دارید که موضوع 
بهینه سازی مصرف گاز مخصوصاً در مصارف خانگی 
یا نیروگاهها به حداقل برســد و ما شاهد حیف و میل 
این ثــروت و هدررفت آن در مجموعه های مختلف 

نباشیم؟
جانا سخن از زبان ما می گویی. شاید در 
عین این همه شــیرینی که وجــود دارد که ما 
کشوری با این شبکه گســترده و با این منابع 
عظیم هســتیم، اما تلخی اش در همین حیف و 
میل اســت که ما این منابع را به خوبی استفاده 
نمی کنیــم و این واقعًا تلخ اســت. خوب خیلی 
هم کار سختی است. یعنی یک کار چند جانبه 
است که از یک مســیر قابل حل نخواهد بود. 
وقتی صحبت از موضوع اســتفاده مناســب و 
خوب از گاز می کنیــم و اینکه نخواهیم گاز را 
هدر بدهیم، بخشی از آن به تکنولوژی، بخشی 
به فرهنگ و زیر ساختهای کشور و بخشی هم 
به قیمت بــاز می گردد. خوب در بخش قیمت، 
این موضوع تابع شــرایط اقتصادی کشور است 
و مــا نمی توانیم به راحتی موضــوع قیمت را 
به عنوان اهرمی بــرای جلوگیری از هدررفت 
اســتفاده کنیم، در عین حــال که عامل تعیین 
کننده ای بــه خصوص برای صنعــت و برای 
نیروگاه هاست. عماًل اگر قیمت باال باشد، برای 
آن شرکت صنعتی یا نیروگاه صرف می کند که 
تجهیزاتــش را به روز کند و بهبود ببخشــد و 
جلوی هدررفت را بگیرد ولی با قیمت های نازل 
موجود، انگیزه های فردی و ســازمانی و دولتی 
نه برای بخش خانگی و نه برای بخش صنعت 
و نه برای بخشهای صنعتی عمده دولتی وجود 
ندارد، چون این انگیزه وجود ندارد، کار ســخت 
می شــود و در این زمینه هم باید دولت خودش 
تصمیم بگیــری کند و به ایــن موضوع ورود 
کنــد. وقتی دولت به یک چنین موضوعاتی که 
بیشتر آن ریشــه فرهنگی و ساختاری دارد، بر 

می خورد، کار بسیار سخت می شود، ولی اعتقاد 
دارم علیرغم همه ایــن موضوع که چند جانبه 
و اجرای آن مشــکل است، نباید بیکار بنشینیم 
و اعتقــاد من این اســت که مــا بیاییم از دانه 
درشــت ها شــروع کنیم. به هر حال ما بخش 
زیادی از هدررفت گازمان در بخش نیروگاهی 
اســت که یک بخش دولتی اســت. امیدوارم 
بتوانیم در سالهای آینده مثل همان موضوع بند 
»ق« که از محل صرفه جویی توانستیم شبکه 
را توســعه بدهیم، این اتفاق را در وزارت نیرو 
دنبال کنیم. چون واقعًا اگر تجهیزات نیروگاهی 
بهبود پیدا کند و به روز شــود، حجم زیادی از 
گاز صرفه جویی می شــود و مــا می توانیم به 
اســتفاده های دیگر برسانیم. بر این اساس، اگر 
بتوانیم زنجیره ای از این تعامل بین ارتقاء دهنده 
و منافع ایجاد شده در آن ایجاد کنیم، می توان 
به این مهم امیدوار بود. شــاید اگر مجلس به 
این بحث ورود کند و مشابه موضوع بند »ق« 
قاعده و قانونی بگذارد، می توانیم در یک فرایند 
چهار الی پنج ســاله تمام نیروگاهها را نوسازی 
کنیم. ســاالنه حدود هفتاد میلیارد متر مکعب 
گاز در بخش نیروگاهی مصرف می شود و پیش 
بینی می کنیم با این روند در چهار - پنج ســال 
آینده مصرف نیروگاهی به هشــتاد تا هشتاد و 
پنج میلیارد متر مکعب در ســال برسد. اگر ما 
بتوانیــم در بخش نیروگاهــی حداقل پنج الی 
ده درصــد درصد صرفه جویی کنیم، عدد قابل 
توجهــی از مصرف گاز کاهــش می یابد، یعنی 
امروز اگر بخواهیم به قیمت صادراتی حســاب 
کنیم، ما می توانیم بگوییم ظرفیت نهفته ای که 
در صرفه جویی و جلوگیری از هدررفت گاز در 
بخــش نیروگاهی وجود دارد، حدود دو تا ســه 
میلیارد دالر در ســال است و این مهم می تواند 
مبنای ارتقاء تجهیزات باشــد. با توجه به اینکه 
ما نمی توانیم از اهرم قیمت استفاده کنیم، باید 
از باال به پایین اقدام کنیم و آن هم این اســت 
کــه قوه قانونگذار از طریــق قوانینی که وضع 
می کنــد، بتواند بخش عمــده ای از این بهینه 
ســازی را انجام دهد. ولی اگر اهرم قیمت بود، 
صرفه جویی از پایین به باال شــکل می گرفت 
و ایــن اهرم باعث می شــد کــه همه مصرف 
کنندگان به ســمت خرید تجهیز خوب حرکت 
می کردند، ســاختمان های خوبی ساخته می شد 

و ... که متاسفانه کشور این شرایط را ندارد.
به نظر شــما، الیحه صرفه جویی در مصرف گاز  ��

را چه ارگانی باید بنویســد؟ یعنی در کدام قسمت 
دولت این الیحه باید اقدام شود تا مجلس آن را به 

قانون تبدیل کند؟
به نظر من ســازمان برنامه، وزارت نیرو 
و وزارت نفت در ابتدا باید جلســات کارشناسی 
برگــزار کنند و چنین موضوعــی را آماده کنند 
و بعد هم در هیات دولت نهایی شــود. شــاید 
وزارت نیرو در ســالهای گذشته این آمادگی را 
نداشته است، چون عمدتًا به دلیل کمبود برقی 
که در کشــور بوده، نگاه وزارت نیرو این بوده 
است که به سرعت توسعه بدهد و در توسعه اش 
موضوعــات بهره وری و بهینه ســازی مدنظر 
نبوده است و عمدتًا آن هم بیشتر توسعه کمی 
بوده اســت، اما االن وزارت نیــرو به نقطه ای 
رســیده که برق باالنس اســت و توازن تولید 
و مصرف برقرار اســت و خیلی نگران سرعت 
توســعه نیســت و می توان گفت اینک زمان 
مناسبی است که برق هم به فکر توسعه کیفی 

در آینده باشد.
از انتهای سال گذشته تا به اکنون، کشور با یک  ��

شــرایط خاصی به نام بارشهای سیل آسا و سیل و 
سیالب مواجه شد که واقعاً خارج از پیش بینی بود. 
می خواهــم خیلی کوتاه بفرمائیــد چه زحماتی را 
کارکنان و پرســنل شریف شرکت ملی گاز در این 
ایام متحمل شدند تا کمترین صدمات روحی و روانی 

به سیل زده ها وارد شود؟
جنس پرســنل وزارت نفــت و به صورت 
ویژه تر در بخش شــرکت ملی گاز از نوعی است 
که به کارشان اعتقاد دارند و به سازمانشان وفادار 
هستند. این موضوع شناخت کار و عالقه به کار و 
وفاداری به سازمان در بحث سیل کمک بسیاری 
به شــرکت گاز کرد. ببینیــد! یک نکته مهم این 
اســت که شــرکت ملی گاز و یا پرسنل شرکت 
ملی گاز می دانند که خدمتــی را که دارند انجام 
می دهند مستقیمًا به مردم می رسد و این موضوع 
مردمی بودن این خدمت باعث شده است کار ما 
مدیران ساده شــود. دیگر نیازی نیست ما بیاییم 
انگیزه ایجاد کنیم. ایــن عالقه ذاتًا در همکاران 
ما ایجاد شــده است و می دانند که خدمتی را که 
دارند انجام می دهند، مســتقیم به مردم است و 
این رابطه مردم با مردم همیشــه رابطه عمیقی 
بوده اســت و اینجا به ما کمــک کرد و واقعیت 
وفاداری به ســازمان هم کار مــا را خیلی راحت 
کرد. همانطور که اشــاره کردید واقعًا ما در اتفاق 
ســیل خیلی تحت فشــار بودیم و بخش زیادی 
از خطوطمان دچار آب بردگی شــد و شبکه های 
شهری مان زیر آب قرار گرفت. جاده ها که رفت، 
ما دسترسی مان به شــیر آالت محدود شده بود 
ولی خوشبختانه هیچ اثرات جانبی نداشت، یعنی 
همیشه در هر کجا از شــهرها و روستاهایی که 
سیل آمد و خدمات مختلف قطع شد، شاید اولین 
خدمتی که برگشــت و شرایط عادی شد، خدمت 
گاز بود. به عنوان مثال، در پلدختر گاز قطع شــد، 
برق قطع شد و آب قطع شد یعنی کاًل همه شبکه 
زیر ســاختها از بین رفت، اما در عرض بیست و 
چهار ســاعت گاز دوباره در خانه های مردم بود. 
در آق قال و گمیشان گاز اصاًل قطع نشد و شاید 
تنهــا خدمتی که پایدار بود، گاز بود و کمک کرد 
که مردم در آن فضای بحرانی، چای و غذایشان 
برقرار باشــد و این خیلی خوب بود. در سیل دو 
اتفاق افتاد؛ یکی اینکه نشــان داد شبکه های ما 
از پایداری نســبتًا خوبی برخوردار هستند و دوم 
پرسنلمان برای یک چنین شرایطی آمادگی کامل 
از خودشان نشان دادند، اگرچه ما به دلیل همان 
روحیه ای که در شرکتمان داریم نباید به خودمان 
غره شده و غافل شویم، بلکه باید به سمت بهبود 
برنامه ها حرکت کنیم. در حال حاضر کمیته ای به 
نام »کمیته درس آموزی از ســیل« تشکیل شده 
اســت و این کمیته در حال بررسی تمام اتفاقاتی 
که در این دو ماه افتاده، است که بر اساس نتایج 
حاصله ما بتوانیم موارد را در بخش های استاندارد، 
نوع خدمات رسانی و تجهیزات بهبود بخشیده و 
برای این اتفاقات آماده تر باشیم، چون پیش بینی 
می کنیم که کشور ما کشوری است که حتما در 
سالهای آینده از این موارد تکرار خواهد شد و باید 
حتما با آمادگی بیشتری به این بحث ورود کنیم.

در ســالی قرار داریم که مزین به ســال »رونق  ��
تولید« اســت. اگر شما به عنوان متولی صنعت گاز 
بخواهیــد چند جمله در ارتباط با صنعت گاز و رونق 

تولید بگویید، آن چند جمله چیست؟
خیلی ســخت است. اما واقعیت این است 
که شاید بگوییم توسعه گاز و توسعه گازرسانی 
در کشــور مترادف با رونق تولید است. به دلیل 
اینکه هرکجا در صنایع مختلف که گاز می رود، 
تولید شــغل صورت می گیرد. وقتی که گاز به 
یک صنعتی می رســد، اولین عامل تولید است. 
در همه دنیا انرژی به عنوان زیر ســاخت اول 
تولید اســت و هرکجایی کــه می خواهد تولید 
رشد پیدا کند، اولین موضوع مهم تأمین انرژی 
اســت. باتوجه به اینکه ما یک شبکه پایدار گاز 
داریم، می توانم بگویم، توسعه گاز مترادف است 
با رونق تولید و هر کجا پای گاز برســد، رونق 

تولید پشت سر آن خواهد رسید.
از اینکه در گفتگو با دانش نفت شــرکت کردید  ��

کمال تشکر را دارم.

موقعیت استراتژیک ایران از 

یک طرف و منابع سرشار گازی 

ما حکم می کند که اگر در 

کوتاه مدت صادرات گاز متأثر 

از مسائل سیاسی با مشکل روبه 

رو است، در دراز مدت برآیند 

و بردار به سمتی است که ما به 

یک کشور بزرگ صادر کننده 

گاز تبدیل خواهیم شد

موضوع کیفیت اقدامات ما خیلی 

مهم است، بر این مبنا، بایستی 

فرآیندهایمان را کیفی کنیم و 

توسعه مان هم بیشتر باید توسعه در 

خارج از مرزها باشد. یعنی ما ضمن 

حفظ کیفیت مطلوب به عنوان یک 

شرکت خدمات رسان خوشنام و 

درجه یک در داخل کشور، بایستی 

در بخش خدمات رسانی در بخش 

توسعه بین الملل حرکت نماییم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

خرب

8۵درصد آزمایش ها در بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچساران قابل انجام است 

مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت:حدود ۸۵ درصد آزمایش هایی که پزشــکان تجویز و نسخه می 
کنند در آزمایشگاه بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران قابل انجام 

است. 
سال گذشته؛۲0۳هزار مورد آزمایش در بیمارستان بعثت صنعت 

نفت گچساران انجام شد.
محمدرضــا طاهــری نژاد در گفتگــو با پایــگاه روابط عمومی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچســاران،با اعالم آمــار مربوط به 
آزمایشات صورت گرفته در این واحد در سال۹۷گفت: این آمار نسبت 

به سال قبل)۹۶(روند کاهشی داشته است.
وی افزود:تعداد آزمایشــات انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان 
بعثت صنعت نفت گچســاران در سال گذشــته۲0۳ هزار و ۹۵۲ مورد 
بوده که در مقایســه با ســال ۹۶ با کاهش هفت درصدی روبرو شده 

است.
مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
همچنین تصریــح کرد:این آزمایش ها برای بیــش از ۲۶ هزار بیمار 

سرپایی مراجعه کننده و بستری در این بیمارستان انجام شده است. 
طاهری نژاد ادامه داد:از میان این تعداد آزمایشــات ۱۸۳هزار و 
۳۹۸مورد مربوط به بیماران ســرپایی و ۲0هزار و ۵۵۴مورد مربوط به 

بیماران بستری بوده است.
وی بیان کرد:در ســال گذشــته۵هزار و ۸۵۸نفر از بازنشستگان 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران جهت انجام آزمایشات به 

آزمایشگاه بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران مراجعه داشتند.
بــه گفته ی طاهری نژاد ماهیانه به طور متوســط ۱۷هزار مورد 

آزمایش به صورت بستری و سرپایی در این واحد صورت می گیرد.
وی اضافــه کرد: این آزمایش ها با بهره گیری از کادری مجرب 

و متخصص در آزمایشگاه انجام می شود.
انجام آزمایــش ویتامینDدر بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 

گچساران امکان پذیر شد
مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت:از ابتدای ســال۹۷امکان انجام آزمایش ویتامینDدر آزمایشگاه 

بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران فراهم شد.
طاهری نژاد تصریــح کرد:پیش از این آزمایــش  ویتامینDکه 
پزشــکان برای بیماران تجویز و نسخه می کردند در آزمایشگاههای 

بیرون انجام می شد.
زمان انتظار برای خدمات دهی کاهش یافته است

مســوول آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت:میانگین زمان انتظار مراجعــه کننده گان برای پذیرش و نمونه 
گیری در آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران به ۲۵ 

دقیقه کاهش یافته است.
طاهــری نژاد خاطر نشــان کرد:میانگین زمان پاســخ دهی به 

آزمایشات متفاوت است.
وی حداکثر زمان پاســخ دهی به آزمایشــات معمــول بیماران 
سرپایی را۲۴ساعت اعالم کرد و افزود:آزمایشات تخصصی نیز حداکثر 

ظرف یک هفته جواب دهی خواهند شد.
طاهــری نژاد همچنین حداکثر زمان جواب دهی به آزمایشــات 
بیماران بســتری شده در بخش های بیمارســتان بعثت صنعت نفت 

گچساران را ۵ساعت اعالم کرد.
انجــام آزمایشــات تخصصی در بیمارســتان بعثت صنعت نفت 

گچساران
مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت:آزمایشــگاه بیمارســتان بعثــت صنعــت نفت گچســاران از 
محدود آزمایشــگاههای ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت نفت 
اســت که در آن آزمایشــات تخصصــی هورمونی از جملــه تومور 

مارکرها،هپاتیت،تیروئید،هورمون های جنسی و ...انجام می پذیرد.
طاهــری نــژاد خاطــر نشــان کرد:بخــش هــای هورمون 
شناسی،بیوشــیمی،میکروب شناســی،تجزیه ادرار،بانــک خون و ... 

آزمایشگاه بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران فعال است.
آغاز فعالیت بخش پاتالوژی در بیمارستان بعثت 

طاهری نژاد،از فعالیت بخش پاتولوژی آزمایشــگاه بیمارســتان 
بعثت صنعت نفت گچساران در آینده نزدیک خبر داد.

وی یــادآوری کرد:با انتقال بیمارســتان بعثــت صنعت نفت به 
ســاختمان جدید،بخش پاتولوژی آزمایشــگاه به بیمــاران و مراجعه 

کنندگان خدمات ارائه می کند.
۸۰درصد از تجهیزات آزمایشگاهی خارجی است

مســئول آزمایشگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران با 
بیان اینکه در حال حاضر۸0درصد تجهیزات آزمایشــگاه بیمارســتان 
بعثت صنعت نفت گچساران خارجی است،اظهار داشت: اکثر تجهیزات 

آزمایشگاهی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران به روز است.
طاهری نژاد افزود:به علت تولید نشدن تجهیزات آزمایشگاهی در 

داخل کشور از تجهیزات خارجی استفاده می شود.
کاهش خطا در آزمایشات 

مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت:در حال حاضر میزان خطا در آزمایشگاه بیمارستان بعثت کاهش 
پیدا کرده اســت.طاهری نــژاد راهنمایی و ارائه مشــاوره به مراجعه 
کنندگان قبل از نمونه گیری،انجام کنترل کیفی تجهیزات و آزمایشات 

را از جمله دالیل کاهش خطا در آزمایشات عنوان کرد.
در حال حاضر۱۵نفر در واحد آزمایشگاه بیمارستان بعثت صنعت 
نفت گچســاران فعالیت دارند.همچنین کادر درمانی این واحد شــامل 

متخصص پاتولوژی و کارشناس علوم آزمایشگاهی می باشد. 
در حال حاضر بیش از۱۳هزار نفر از خدمات بهداشــت و درمان 

صنعت نفت گچساران استفاده می کنند.

بهداشت و 
درمان

بازدید مدیرعامل سازمان از  غرفه دندانپزشکی و پزشک خانواده

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به مناسبت هفته سالمت در بیمارستان نفت تهران
نمایشــگاه هفته  بــا برگزاری  همزمان 
سالمت در بیمارستان نفت تهران، دکتر حبیب اله سمیع 
از غرفه  مدیرعامل ســازمان بهمراه مدیران ســتادی 
دندانپزشــکی و پزشــک خانواده که خدمات را با هدف 

مراقبت های اولیه بهداشتی ارائه می کردند، بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان 
صنعت نفت، امروز دوشــنبه ۲ اردیبهشت، دکتر حبیب 
اهلل سمیع مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت بــه همراه دکتر علی بهزادی رییس بهداشــت و 
درمــان صنعت نفت تهران و دکتر قاســمی حســینی 
رییس بیمارستان نفت تهران به همراه مدیران و روسای 
ستادی از نمایشــگاه هفته سالمت در بیمارستان نفت 
تهران بازدید کرد.این نمایشــگاه هرسال با هدف ارائه 
خدمات متنوع به مراجعین بیمارستان برگزار می شود که 
امســال هم با ۱۸ غرفه با موضوعات پزشک خانواده، 
دندانپزشــکی، آلزایمر، دیابت، روانپزشــکی، پذیرایی، 
تغذیه و انجمن تغذیه، کلینیک زخم و مراقبت در منزل 
و مامایی از اول اردیبهشت آغاز بکار کرده است.درغرفه 
دندانپزشکی نمایشگاه امســال؛ عالوه بر مشاوره های 
بهداشــتی، افراد به کلینیک تخصصی دندانپزشــکی 
ارجاع می شــوند، همچنین ۵ یونیت دندانپزشــکی در 

بخش  پیشگیری و بهداشت دهان  ودندان مستقر است 
و به ارائه خدمات جرم گیری و خدمات دندانپزشــکی  
می پردازند. شعار امســال  هفته سالمت، مراقبت های 
اولیه بهداشــتی برای پوشش همگانی )P.H.C(  است  
که در بهداشت و درمان صنعت نفت تهران نیز همواره 
سعی شده است همگام با شــعار تعریف شده اقدامات 
مناسبی در این خصوص  صورت بگیرد.اقدامات انجام 
شده در هفته سالمت شــامل برگزاری نمایشگاههای 
ســالمت در بیمارســتان مرکزی، مراکز بهداشــتی و 
درمانی خانواده و پرسنلی، تهیه پوستر، جزوات آموزشی، 
برقــراری ارتباط با ســایر مراکز خــارج از نفت مثل، 
انجمن هــای خاص مثل انجمن آلزایمرو انجمن دیابت 
و همچنین تولید کنندگان مواد غذایی ارگانیک ورژیمی 
است. در این نمایشگاه  ۱۲ عنوان جزوه آموزشی برای 
آگاهی عمومی  در حوزه سالمت چاپ و توزیع می شود 
که  امسال بخشــی از  جزوه های آموزشی به سیالب 
و توصیه های بهداشــتی مربوط به آن پرداخته است.از 
دیگر خدمات ارائه شده در این نمایشگاه، تست بررسی 
احتمالی بیماری های  قلبی و عروقی در ۱0 سال آینده 
است که براساس شاخص های تعریف شده جهانی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

ارائه خدمات آزمايشگاهی به حدود 24 هزار نفر در سال 97 در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

ارائه خدمات به 28 هزار بيمار در کلينيک دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 

نتایج حاصل از آزمایشات در تشخیص بیماری 
به پزشــکان کمک می کند و گام مهمی در مدیریت بهبودی 
بیماران توسط پزشک محسوب می شود. به گفته کارشناسان، 
آزمایشگاه ها سهم 7۰ درصدی در تشخیص بیماری ها دارند 
و چه بســا اکثربیمار ها فقط با نتیجه آزمایشــات تخصصی 
قابل شناسایی هستند. آزمایشگاه مرکزی بهداشت و درمان 
صنعت نفت شمال شرق نیز ازجمله آزمایشگاه های فعال در 
سازمان اســت که همه روزه با حجم بسیار باالی مراجعین 
سعی بر آن دارد که بهترین خدمات را به خانواده صنعت نفت 
ارائه دهد.در این راستا گفت و گویی داشتیم با  اصغر اسدیان 
تکنولوژیست ارشد آزمایشگاه و مسوول آزمایشگاه بهداشت 

و درمان صنعت نفت شمال شرق که از نظر می گذرد: 
 لطفاً بفرمایید میزان مراجعان شــما در ماه چقدر است و در  ��

سال 97 چقدر مراجعه کننده داشته اید؟
 آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد 
همه روزه )ودرایام تعطیل به صورت پاره وقت( از ساعت ۷ 
صبح الی ۸ شــب فعال است. و به طور میانگین ۲ هزار نفر 
در ماه به آزمایشگاه مراجعه می کنند. که در سال ۹۷ حدوداً 

۲۴ هزار نفر مراجعه کننده داشته ایم.  
 چه آزمایش هایی در آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مشهد  ��

انجام می شود؟
 در آزمایشــگاه مشــهد تمامی آزمایشــات به غیر 
از پاتولــوژی انجام می شــود. اعم آزمایشــاتی که انجام 
می شــود می توان به آزمایشــات هماتولوژی، سرولوژی و 
ایمونولوژی، بیوشیمی ادار و انگل شناسی، بیوشیمی خون، 
میکروبیولوژی )زخم، کشت خون، ترشح واژن، کشت ادار 

و...(، آزمایشات هورمونی به روش ECL   و CL، آزمایشات 
تخصصی شامل AMH  ،ANTICCP، HE۴، تومورمارکرها 

و انجام آزمایشات پاپ اسمیر به روش LBC اشاره کرد.
 آیا آزمایشات غربالگری دوران بارداری هم در این آزمایشگاه  ��

انجام می شود؟
 بله ما از ســال ۱۳۹۵ آزمایشات غربالگری سه ماهه 
 QUAD( و ســه ماهه دوم )DABELL MARKER( اول
MARKER( را با دو نرم افزار آراد تجهیز و نانو مهر انجام 

می دهیم.
 در حال حاضر آزمایشگاه به چه دستگاه هایی مجهز است؟ ��

 آزمایشــگاه مجهــز بــه دو دســتگاه بیوشــیمی 
دســتگاه  و   i  ۵0  PERESTIGE و   SELECTRA E
 ELISA دســتگاه   ،SYSMEX KX۲۱ هماتولــوژی 
REDER، دســتگاه هورمون شناسی LIASON، دستگاه 
اندازه گیری PT  و PTT، دستگاه اندازه گیری هموگلوبین 

A۱C و دستگاه اندازه گیری مارکرهای قلبی است. 
 درباره قابلیت های دستگاهی که اخیراً آزمایشگاه به آن مجهز  ��

شده است، توضیح بفرمایید.
 i ۵0 PERESTIGE  با نصب دســتگاه  اتوآنالیــزر 
در بخش بیوشــیمی و داشتن دســتگاه هورمون شناسی 
LIASON جواب آزمایشات به صورت روزانه و خیلی سریع 
به دست بیماران می رســد و عالوه بر این دقت آزمایشات 

بسیار عالی شده است.
 اســتفاده از آزمایشــگاه درمانگاه چه میزان صرفه جویی را  ��

بدنبال دارد؟
 با تعرفه های باال و تخصصی شــدن آزمایشات هر 

چقدر ارسال نمونه ها به بیرون کمتر شود، صرفه جویی مالی 
بســیار زیادی امکان پذیر می شود. و در حال حاضر با توجه 
به امکانات باالی آزمایشــگاه مشــهد به غیر از آزمایشات 
پاتولوژی هیچ آزمایشی به آزمایشگاه های بیرون ارجاع داده 

نمی شود. 
عالوه بر این جمعیت طبی تحت پوشش هم به خاطر 
اعتمــاد و اطمینان خاطری که بــه مجموعه دارند ترجیح 
می دهند آزمایشــات خود را در آزمایشــگاه درمانگاه شبانه 

روزی صنعت نفت مشهد انجام دهند.
 چه برنامه ای برای ارائه جواب آزمایشات به صورت اینترنتی  ��

در درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد دارید؟
 به تازگی نرم افزار جدید آزمایشگاهی به نام »پارسی 
پل« را نصب کرده ایم که دارای توانایی های باالیی است و 
بهترین نرم افزار آزمایشگاهی کشور محسوب می شود که 
قابلیت های زیادی از جمله داشــتن تعرفه های به روز، ثبت 
مکانیزه جواب آزمایشات بدون نیاز به تایپ اپراتور و قابلیت 

دسترسی به جواب آزمایشات به صورت اینترنتی را دارد. 
کارهای الزم در این زمینه انجام شــده و تا کمتر از 
یک ماه دیگر دسترسی اینترنتی به جواب آزمایشات برای 

مراجعین ما فراهم می شود.
 آیا در ســایر مراکز منطقه شمال شرق هم آزمایشگاه فعال  ��

دارید؟
 عالوه بر مشــهد دو آزمایشــگاه در پاالیشگاه گاز 
خانگیران و بیمارســتان ســرخس در منطقه شمال شرق 
فعال هستند که زیر نظر آزمایشگاه مرکزی مشهد مدیریت 

می شوند.

 ســایر مراکز شمال شرق که فاقد آزمایشگاه هستند، ارائه  ��
خدمات آزمایشگاهی به چه صورت است؟

در مراکــزی مانند بجنورد، تربــت حیدریه، کرمان، 
شــاهرود و زاهدان که جمعیت طبــی باالیی ندارند، ایجاد 
آزمایشــگاه در مرکز درمانی توجیه اقتصادی ندارد. در این 
مراکز برای رفاه حال جمعیت طبی تحت پوشش، در اولویت 
اول با آزمایشــگاه های دانشگاهی و دولتی درصورت نیاز با 

آزمایشگاه های خصوصی شهرستان قرار داد می بندیم.
 برای انجام آزمایشــات طب صنعتی گاهی به شهرستان ها  ��

می روید، در این مورد هم توضیح بفرمایید.
 برای طب صنعتی برنامه کار به این صورت است که 
شهرستان هایی که فاصله کمی با مشهد دارند پروتکل کار 
را می دهد و تعداد افرادی که قرار است آزمایش انجام بدهند 
مشخص می کنند و بعد از تعیین روز ما از مشهد نیرو اعزام 
می کنیم، نمونه ها را می گیریم و سریع به آزمایشگاه مشهد 
انتقال می دهیم. اما برای شهرستان هایی که دور هستند این 
کار را نمی توانیم انجام بدهیم و به آزمایشگاه های طرف قرار 

دادمان ارجاع می دهیم.
به عنوان آخرین سؤال بفرمایید با چه چالشی در آزمایشگاه  ��

روبه رو هستید؟
 تنهــا موردی که در ارتباط با آزمایشــگاه قابل ذکر 
اســت، کمبود نیروی انسانی است. آزمایشــگاه با داشتن 
امکانات فیزیکی و دســتگاهی، تــوان اجرایی باالتری از 
شــرایط فعلی دارد، لذا این واحد باید مجوز جذب نیروهای 

جدید را داشته باشد.
گفت وگو: منور میرشجاعان

و  بهداشت  دندانپزشــکی  کلینیک  رئیس 
درمان صنعت نفت گچساران گفت:در سال گذشته۲۸هزار 

و ۳۹۲نفر خدمات دندانپزشکی دریافت کردند. 
دکتــر عبدالصاحب باوی در گفــت و گو با پایگاه 
روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
آمار مربوط به مراجعات به این واحد درمانی در سال ۹۷ 
را اعالم کرد و گفت: این آمار نســبت به سال قبل روند 
کاهشی داشته اســت. وی افزود:تعداد مراجعات انجام 
شده به کلینیک دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچساران در این مدت۲۸هزار و۳۹۲مورد بوده که 
در مقایسه با ســال ۹۶ با کاهش۴درصدی روبرو شده 
اســت.رئیس کلینیک دندانپزشــکی بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچســاران گفت:بطور میانگین روزانه۷۸ 
بیمار در نوبت های صبح و عصر برای دریافت خدمات 
به کلینیک ویژه دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچســاران مراجعه می کنند.وی با بیان اینکه در 
نوبت صبح از ســاعت ۸ تا۱۴در این مرکز درمانی بیمار 
پذیرش می شــود، یادآور شــد:خدمات یاد شده در این 
کلینیک در نوبت عصر از ساعت۱۵تا۱۸انجام می گیرد. 
دکتربــاوی در خصــوص خدمــات قابــل ارایه 
در ایــن کلینیک دندانپزشــکی اظهــار کرد:این مرکز 
درمانــی در نوبــت های صبــح و عصر بــه کارکنان 
و خانــواده هــای صنعت نفــت گچســاران خدمات 
از جمله کشــیدن دندان،ترمیم،جراحی  دندانپزشــکی 
PA/بافت ســخت و نرم،درمــان ریشــه،رادیوگرافی

BW،جــرم گیری،پروفیالکســی،حذف پوســیدگی و 
پانسمان،پالپوتومی و پالپکتومی ارایه می کند. 

وی افزود:هم اکنون۱0یونیت دندانپزشکی در این 
کلینیک فعال است که در نوبت کاری صبح۸دندانپزشک 
عمومــی و در نوبــت عصر نیز۲دندانپزشــک عمومی 
بــه کارکنان و خانــواده های صنعت نفت گچســاران 
خدمــات ارایه می کننــد. دکتربــاوی در ادامه با بیان 
اینکه پیشــگیری و درمان در دندانپزشکی در سه سطح 
انجام می شود،افزود:ســطح اول بیشــتر به پیشگیری 
مربوط می شــود و در سطح دوم پیشــگیری و درمان 
در دندانپزشــکی خدماتی شــامل جرم گیری،کشیدن 
و ترمیم ســطحی دنــدان به بیماران ارایه می شــود. 
به گفته وی،در ســطح ســوم پیشــگیری و درمان در 
دندانپزشکی خدمات دهی توسط دندانپزشک ارایه می 
شــود که شامل درمان ریشه دندان اعم از عصب کشی 
تخصصــی و غیر تخصصی،درمان های دندان کودکان 
مانند ترمیم،عصب کشی،کشــیدن و سایر موارد،درمان 
های جراحی لثه شــامل جراحی لثه،خارج کردن ریشه 

نهفته،دندان های عقل است.
راه اندازی اتاق عمل دندانپزشکی

دکتربــاوی گفت:ســال گذشــته اتــاق عمــل 
دندانپزشکی در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
راه اندازی شــد.وی بیان داشت:این اتاق عمل با هدف 
کمک بــه افراد میانســال،کودکان و همچنین بیماران 
و معلــوالن کم توان ذهنی که امــکان اعمال خدمات 

دندان پزشــکی را ندارند راه اندازی شــده است.وی با 
بیــان اینکه  برخــی کارکنان و خانــواده های صنعت 
نفت گچســاران برای دریافت ایــن خدمت مجبور به 
اعزام به شهرســتانهای مجاور بودند،اظهار داشــت:راه 
انــدازی اتاق عمل دندانپزشــکی باعث کاهش اتالف 
وقت، هزینه و همچنین رضایتمندی شــده است.رئیس 
کلینیک دندان پزشــکی بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران گفت:در سال گذشته ۵0 عمل در اتاق عمل 
دندانپزشکی بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 
انجام شده است.وی تصریح کرد: کلینیک دندانپزشکی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچســاران از محدود 
مراکزی است که به اتاق عمل دندانپزشکی مجهز می 
باشــد.درمان پالپ زنده دندان برای۸۴0نفر در کلینیک 

دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
رئیس کلینیک دندانپزشــکی بهداشــت و درمان 
صنعت نفت گچســاران،درمان پالپ زنده)پالپ کپ(را 
یکی دیگر از خدمات عنوان کرد و گفت:در سال جاری 
این درمان برای۸۴0نفر انجام شــد.دکتر باوی افزود:با 
اســتفاده از این روش به عصب های دندان آسیب نمی 
رســد و به نوعی می توان گفت روش جایگزین بسیار 

مناسبی برای عصب کشی است. 
وی اضافه کرد:این روش درمانی برای افراد سنین 
پایین که دندان آنها دچار پوســیدگی شده و به عصب 
رسیده باشــد و به علت شــرایط خاصی امکان درمان 

عصب نیست مورد استفاده قرار می گیرد. 

دکترباوی یادآور شد:در سال۹۷معاینات کلی دهان 
و دندان۱0هزار و۳۴۳نفر توسط دندانپزشکان انجام شد.

ایــن مســئول در ادامه اظهار داشــت:طی مدت 
یاد شــده برای ۷ هزار و۳۷نفر خدمات ترمیم،۲هزار و 
PA/۳۵۱نفر درمان ریشه،۲هزار و ۷۱۱نفر رادیوگرافی
BW،۲هزار و ۱0۶ نفر جــرم گیری،۲هزار و ۱0۶ نفر 
پروفیالکسی دوفک، یکهزار و ۸۶۷نفر جراحی سخت و 
نرم،یکهزار و ۳۲۵نفر حذف پوسیدگی و پانسمان،۷۸۵نفر 
داخل  پین  دندان،۲۳۵نفر  پالپوتومی،۴۷۶نفر کشــیدن 
کانــال با عاج و۷۲نفر پالپکتومی انجام شــد.دکترباوی 
خاطرنشــان کرد:تمام معاینات و خدمات دهان و دندان 
توسط۱0 دندانپزشک،۹دســتیار و ۱بهداشت کار دهان 
و دندان انجام می شــود.رئیس کلینیک دندانپزشــکی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران گفت:خانواده 
های صنعت نفــت می توانند برای نوبت دهی کلینیک 
دندانپزشکی بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 
با شــماره تلفن۳۲۳۳۳۵۹۱-0۷۴تماس بگیرند و اقدام 
به نوبــت دهی کنند.دکتربــاوی تصریح کرد:همچنین 
خانــواده های صنعــت نفت می توانند بــرای دریافت 
نوبت اینترنتی با مراجعه به ســایت gch.piho.irنوبت 
دندانپزشــک مورد نظر خود را رزرو کنند.پلی کلینیک 
دندانپزشکی بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 
در ابتدای شــهرک نفت واقع شده اســت و همه روزه 
در دو نوبــت صبح و عصر به  مراجعه کنندگان خدمات 

ارائه می کند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

دکتر علیمحمد احمدی در گفتگو با دانش نفت تشریح کرد:

 طرح واقعی کردن قیمت انرژی با استفاده از یارانه 
مصرف کنندگان عمده از طریق سهمیه مساوی به هر ایرانی

پایدار  توسعه  جامع  طرح  مجری 
و صاحب تز دکترای خط مشــی گذاری توسعه 
پایدار انرژی کشور، چکیده سالها پژوهش علمی 
و بررســی میدانی در خصــوص موضوع واقعی 
شــدن قیمت انرژی در ایران را در یک مصاحبه 
اختصاصی با دانش نفت، ارائه نمود. شایان ذکر 
است، موضوع واقعی شدن قیمت انرژی، علیرغم 
تصویب شــدن در برنامه اول 5 ساله توسعه که 
دکتر علیمحمد احمدی از تدوین کنندگان آن در 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم بوده و تا 
برنامه ششم، هنوز به اجرا در نیامده و همچنان 
عامل مهم بــی ثباتی اقتصاد ایران به شــمار 
می رود. ایشان ســرفصلهای طرحی که در حال 
تهیه آن با کمک تیمی از نمایندگان ادوار مجلس 
اســت را بدین ترتیب برشــمرد تا در مصاحبه 
بعــدی جزئیات بیشــتری از آنرا ارائــه نماید. 
تشریح و تبیین دکتر احمدی به شرح ذیل است؛

مرحله اول طرح: محاســبه ســرانه کل 
انرژی مصرفی کشــور شــامل حمل و نقل، 

صنعت، روشنایی، خانگی و ... .
 تبصــره ۱-تعیین میزان یارانه پنهان در 
انرژی مصرفی کشــور که عمده آن را بخش 
کوچکی از افرادجامعه بهره می برند نیز در این 

مرحله انجام می شود.
مرحله دوم: تحویل کوپن معادل مجموع 
انرژی مرحله اول به هر خانوار ایرانی بصورت 
سهمیه مســاوی به نســبت تعداد اعضاء )به 
دارندگان خودرو یا دســتگاه مصــرف کننده 
انرژی و کســانی که خودرو یا دستگاه مصرف 

کننده ندارند بصورت سرانه مساوی(.
مرحله ســوم: فروش معــادل انرژی با 
قیمتی زیر قیمت بــازار آزاد از طریق دولت یا 
تولید کنندگان انرژی به کلیه دارندگان کوپن.

 تبصــره ۲- خرید و فروش کوپن انرژی 

کــه آزاد بــوده تــا آن بخــش از جامعه 
خودرو و یا دستگاه مصرف کننده دیگر ندارند 

با قیمت آزاد، کوپن خود را بفروشند.
بدین ترتیب، با مکانیزم بازار آزاد تا واقعی 
شــدن قیمت انرژی در ایــران و بدون دخالت 
دولت در قیمت گذاری انــرژی ادامه می یابد. 
زیرا باتوجه به اینکه هــر ایرانی کوپن خود را 
دارد، انگیزه بــرای فروش آن با قیمت جهانی 

و در نتیجه واقعی شــدن قیمت انرژی کشور، 
دستاورد این طرح است.

در همیــن حال، با خبر شــدیم که دکتر 
احمدی، قرارداد پروژه بازیافت و فروش گازفلر 
کلیه پاالیشگاههای عسلویه با سرمایه گذاری 
خارجی را به ســرانجام رسانده است. او در این 
باره بــه دانش نفت گفت: علیرغم جوســازی 
برخی رســانه ها و شرایط نامناسب بین المللی، 
این قرارداد با حمایــت و هدایت وزیر محترم 
نفت و سه بار طرح آن در هیأت مدیره شرکت 
نفت و اعمال نظرات شــرکت نفت، اواخر سال 
گذشته منعقد گردید و شرط قانونی نافذ شدن 
قرارداد تأیید وزیر نفــت و ارائه تضمین ارزی 
بانکی توســط شرکت خارجی ســرمایه گذار 
است. وی تصریح کرد: شرکت خارجی سرمایه 
گذار ۳ ماه مهلت دارد تا تضامین الزم را ارائه 
نمایــد و پــس از آن به محض صــدور تأیید 
وزیــر محترم، اجرای قرارداد آغاز خواهد شــد 
تا انشاء اهلل طی سه ســال عسلویه از دود فلر 

پاالیشگاه ها به طور کامل پاک شود.

شکست اتحاد آمریکایی- عربی علیه بازار نفت

بازار جهانی به نفــت ایران نیاز 
دارد و عربستان و امارات به دالیل متعدد توان 

افزایش تولید نفت بصورت پایدار را ندارند.
طبق تحلیل بلومبرگ، عربستان، روسیه، 
کویت و عربستان سعودی کشورهایی هستند 
که گفته می شــود در صــورت کاهش عرضه 
نفت ایران به بازار، می توانند آن را جبران کنند. 
طبق گفته متخصصان بازار نفت، ســعودی ها 
برای افزایش تولید نفــت خود به میزان حتی 
یک میلیون بشــکه دچار یک مشکل اساسی 
هستند؛ نخســت اینکه در ماه های گرم سال 
مصرف نفت در عربســتان بــه دلیل افزایش 
از دستگاه های خنک کننده، صعودی  استفاده 
اســت و مصرف نفت بیــن ۴00 تا ۵00 هزار 
بشــکه افزایش می یابد. این بدان معناست که 
اگر به آخرین رقم رســمی تولید ریاض )۹.۷۹ 
میلیون بشکه - در ماه مارس ۲0۱۹ میالدی( 
۵00 هزار بشــکه دیگــر افزوده شــود تنها 
می تواند نیازهای خود را پوشــش دهد. این در 
شرایطی است که مصرف انرژی در عربستان 
طی چند سال اخیر به طور میانگین ۷.۵ درصد 
در سال افزایش یافته است. بر اساس گزارش 
اندیشکده بروکینگز، این شرایط باعث شده تا 
زنگ خطر برای عربستان به صدا درآید و این 
کشور به اصالح نظام قیمت گذاری انرژی در 

کشورش بپردازد.
پاالیشگاه ها دست ریاض را می بندند

برای  محدودیت دیگری که عربســتان 
افزایــش صادرات نفت خام خــود با آن روبرو 
است، این اســت که حاکمان شبه جزیره طی 
سال های گذشته سرمایه گذاری بزرگی روی 
صنایع پاالیشــی خود و صادرات فرآورده های 
نفتــی انجــام داده اند که از ســود بیشــتری 
برخــوردار اســت؛ و دور از ذهــن اســت که 
عربســتان با کاهش ظرفیت پاالیشی خود در 
کشــورهای خارجی، بخواهد با شــرکای خود 
وارد یک چالش بزرگ شــود زیرا این کشــور 
در اغلب پاالیشــگاه هایی که حضور دارد، به 
عنوان شــریک به فعالیت مشــغول است. بر 
اساس آمار رســمی، عربســتان قصد دارد تا 
سال ۲0۲۵ میالدی ظرفیت پاالیشگاهی خود 
را بــه ۲ برابر افزایــش داده و به بیش از ۱0 
میلیون بشکه در روز برساند که این رقم معادل 
تولید کنونی نفت این کشــور است. در همین 
راستا پاالیشــگاه ۴00هزار بشکه ای جدیدی 
در منطقه جــازان در مرحله نهایی قرار دارد و 
به زودی به بهره برداری می رسد. این راهبرد 
ریاض برخالف خواســته ترامپ برای افزایش 
صادرات نفت است زیرا این کشور نه ظرفیت 
مازادی فعــاًل برای افزایش تولیــد دارد و نه 
می تواند به صــورت پایدار، کمبود نفت ایران، 
ونزوئال و لیبی را در بازار پوشــش دهد. نکته 
مهمی که باید به آن توجه ویژه داشــت افت 

شــدید تولید میدان نفتی »القــوار« به عنوان 
بزرگتریــن میدان نفتی جهان اســت. به این 
ترتیب که میزان تولید نفــت این میدان از ۵ 
میلیون بشکه در روز به زیر ۳.۸ میلیون بشکه 

در روز کاهش یافته است.
امارات چه در مشت دارد؟

امــا در ارتباط با امارات متحده عربی که 
به عنوان یکی از جایگزین های نفت ایران در 
بازار مطرح شده اســت، باید گفت این کشور 
ظرفیت تولید ۳ میلیون و ۳00 هزار بشکه نفت 
در روز را دارد؛ رقم تولید این کشــور در سال 
۲00۲ میالدی معادل ۲.۵۶ میلیون بشــکه در 
روز و در سال ۲0۱۸ میالدی معادل ۳ میلیون 
و ۳۴ هزار بشــکه در روز بوده اســت. این در 
حالی است که بر اساس تازه ترین اعالم اوپک 
تولید نفت امارات در ماه مارس ۲0۱۹ میالدی 
رقمی حدود ۳ میلیون و ۵۹ هزار بشکه در روز 
را به خود اختصاص داده است که از ۳ میلیون 
و ۳00 هزار بشــکه نفت تولیدی ابوظبی، یک 
میلیون آن صرف تأمین نیاز پاالیشــی داخلی 

می شود و باقی آن نیز روانه بازار صادراتی.
راهکارهای صادرات در تحریم قبلی باید 

دوباره فعال شود
ترامپ هشــت کشــور را از تحریم های 
نفتی علیه جمهوری اسالمی ایران تا اول ماه 
می ۲0۱۹ میالدی )اردیبهشــت ماه سال ۹۸( 
معاف کــرده بود، در مورد ادامه این معافیت ها 
و تمدید تمام یا بخشی از آنها گمانه زنی هایی 
در جریان بود و اکنون ترامپ تصمیم به قطع 
معافیت ها گرفته اســت. البتــه طبق مقررات 
بین المللی و بر اســاس اصول روابط دو جانبه، 
آمریکا مجاز به چنین اقدامی نیست، اما از آنجا 
که اکثر کشــورها با آمریکا روابط اقتصادی و 
بازرگانی دارنــد، نمی خواهند آمریکا را به نفع 
ایــران از خود ناراضی کننــد و هزینه باالیی 
بنابراین کشورها تصمیم آمریکا  متقبل شوند. 
را خواهند پذیرفت. به ایــن ترتیب جمهوری 
اسالمی ایران الزم است راهکارهای صادرات 
نفــت دوران تحریم های گذشــته را احیا کند. 
دوام و ادامه تحریم ها یــا توقف آنها تابعی از 
عوامل تکنیکی و شــرایط ژئو پلیتیکی است. 
این مهم اســت که چه کشورهایی نفت ایران 
را مصرف می کنند و چه پاالیشگاه هایی تحت 
هر شرایطی نیازمند استفاده از نفت خام ایران 

هستند.
بازار به نفت ایران نیازمند است

در حال حاضر بازار جهانــی نفت با کمبود 
عرضــه مواجه نیســت و آنچه در بــازار عرضه 
می شود عمدتًا نفت خام های سبک و فوق سبک 
اســت؛ این در حالی است که بازار جهانی فارغ از 
میزان عرضه، به طیف گسترده ای از نفت خام نیاز 
دارد. اساســًا دخالت های سیاسی در بازار نفت در 
دهه های اخیر که فقط هم از سوی آمریکا صورت 
گرفته، بازار نفت را مخدوش کرده اســت. ترامپ 
می داند که نفت ایران الزم اســت در بازار جهانی 
حضور داشته باشــد، اما با روش هایی که مجاری 
پرداخت های قانونمند بین المللی به روی آن بسته 
باشــد، ورود نفت شیل به بازار، معادالت را تحت 
الشــعاع قرار داده است. این مسئله از وقتی شکل 
جدی به خود گرفت که کمپانی های بزرگ نفتی 
به حوزه نفت و گاز شــیل ورود کردند و عماًل آن 

را جدی گرفتند. البته تولید شــیل را شرکت های 
متوسط و کوچک شروع کردند. در واقع معافیت ها 
یک سیاســت بودند و تحریم یک استراتژی. این 
خط مشــی حوزه عمل امریــکا را تقویت کرد و 
فرصت داد تا بــازار را مورد آزمایش قرار دهد. در 
هــر صورت از نظر تکنیکی، بــازار به نفت ایران 

نیازمند است و آن را به دست خواهد آورد.
گرای غلط مشاوران به ترامپ

از نظــر ژئوپلیتیکــی آمریکا دســت به 
ریســک بزرگی زده اســت. ترامپ مشاوران 
خوبــی را اطراف خود جمع نکرده اســت، چرا 
که برآینــد اوضاع دشــوار ونزوئال، تحوالت 
خاورمیانه از لیبی و الجزایر و ســودان تا آینده 
پادشاهی در عربستان، جملگی ضرورت ارسال 
پیام هــا و عالئم ثبات بخش را طلب می کنند. 
واکنش کوتاه مدت بازار، افزایش قیمت است 
ولی چنانچه در اجالس وزارتی کمیته نظارت 
بــر بازار اوپک که در ۱۹ ماه مه ســال جاری 
میالدی در جده برگزار می شــود، عربســتان 
و روســیه تصمیم به رها سازی نظام سهمیه 
بندی گرفته و افزایش تولید اوپک و غیر اوپک 
را در دســتور قرار دهند، از تنش بازار کاســته 
شــده و قیمت ها در طیــف ۷0-۶۵ دالر بقیه 
ســال جاری را در پیش خواهد داشت. روسیه 
با قیمــت ۴۵-۴0 دالر در بشــکه هم راضی 
اســت و عمدتًا به دنبال افزایش سهم خود در 
بازار است. در واقع در ســازمان اوپک و بازار 
نفــت، هر عضوی که به هر دلیلی از بازار کنار 

می رود، برای بقیه مانند یک هدیه است.
آمریکا توان رویارویی با چین، هند و ترکیه 

را ندارد
االن ظرفیــت تولیــد مازاد نفــت نزد 
عربستان، روسیه، امارات و آمریکا است. البته 
در مورد آمریکا باید گفت این کشور هنوز وارد 
کننده خالص اســت. اگر چه بــرای اولین بار 
پس از ۴۷ ســال صادرات نفت خام شده، ولی 
هنوز واردات بر صادرات فزونی دارد. عربستان 
ظرفیت مازاد تولید بالغ بر یک میلیون بشــکه 
در روز را دارد، امــا تولید مــداوم ۱۱ میلیون 
بشکه در روز را به طور پایدار و طوالنی مدت 
تاکنون به نمایش نگذاشــته اســت. از سویی 
دیگر امارات هم تا ســقف ۴00 هزار بشکه در 
روز ظرفیت مازاد تولید دارد. اما در نهایت باید 
بدانیم که شکارچی اصلی بازار نفت خام ایران، 
روســیه خواهد بود. در حال حاضر در سازمان 
اوپک غیر از عربستان و امارات متحده عربی، 
عضوی ظرفیت مازاد تولید ندارد. ضمن اینکه 
الجزایر و لیبی هم شــرایط مبهمی دارند. البته 
بحث تعهد و پایبندی به سهمیه ها پیام مهمی 
برای بازار نفت دارد. از سوی دیگر بحث اوپک 
یا اتحادیه مصرف کنندگان هم جدی اســت. 
چنانچه مصرف کنندگان عمــده مانند چین، 
هند یا ترکیه، ســازمان مصرف کنندگان نفت 
را شــکل دهند، آمریکا توان مقابله با آنان را 
اوپک  اغلب خاورمیانه ای های  نخواهد داشت. 
تمرکز اصلی خود را معطوف بازارهای آســیا 
کرده اند. چرا که بازار اروپا افق رشــد چندانی 
ندارد و آینده بازار نفت در آسیا شکل می گیرد. 
به عبارتی دیگر در قرن کنونی بزرگترین تولید 
کننــدگان و مصرف کنندگان نفت آســیایی 

هستند.

خرید و فروش کوپن انرژی 
آزاد بوده تا آن بخش از 

جامعه که خودرو و یا دستگاه 
مصرف کننده دیگر ندارند 

با قیمت آزاد، کوپن خود را 
بفروشند و باتوجه به اینکه هر 

ایرانی کوپن خود را دارد، 
انگیزه برای فروش آن با قیمت 
جهانی و در نتیجه واقعی شدن 
قیمت انرژی کشور، دستاورد 

این طرح است

فریدون برکشلی
رییس دفتر مطالعات 

انرژی وین

کشورهای توليدکننده نفت خاورميانه به نظاره آب رفتن سهم خود از بازار نفت نشسته اند؛

تغيير اقتصاد نفتی به همين سادگی نيست
ضرورت متنوع سازی اقتصاد برای 
کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه هرگز به این 

حد شدید نبوده است.
کشــورهای تولیدکننده نفــت خاورمیانه 
بــه نظاره آب رفتن ســهم خود از بــازار نفت 
نشســته اند. تولید آمریکا رو به رشــد اســت و 
روند رشــد آن هیچ نشانی از مالیم شدن ندارد 
و همزمان، تغییرات جوی و پیشــرفت فناوری 
انرژی پاک، ممکن است رشد تقاضا برای نفت 
را تا اواســط قرن جاری متوقــف کند. اعضای 
خاورمیانه ای اوپک شــامل عربستان سعودی، 
امــارات متحده عربی و کویــت معمواًل عمده 
بار تالش های این گروه بــرای متعادل کردن 
عرضــه و تقاضا در بازار را بــه دوش گرفته اند 
و نه تنها ســطح باالی تولید آنها به معنای آن 
اســت که از آنها خواسته شده کاهش بیشتری 
در حجم تولیدشــان صورت دهنــد بلکه این 
کشــورها برخالف ســایر اعضای اوپک مانند 
عــراق، پایبندی خوبی به کاهش تولید نشــان 
داده انــد. این الگــو در جدیدترین دور مدیریت 
عرضه نفت که در ژانویه آغاز شــد، تکرار شده 
است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و 
کویت بیش از ۶0 درصد از ســهم کاهش تولید 
کشــورهای عضو اوپک را برعهده گرفته اند. در 
دو ماه نخست اجرای این توافق، کاهش تولید از 
سوی این سه کشور، ۸۵ درصد از کاهش تولید 
صورت گرفته توسط اوپک به حساب آمد. هیچ 
نشــانی از این که نیاز به محدودیت عرضه به 
ایــن زودی خاتمه پیدا خواهد کرد، وجود ندارد. 
تولید نفت آمریکا از عربستان سعودی و روسیه 
که پیش از ایــن بزرگترین تولیدکنندگان نفت 
جهان بودند، سبقت گرفته است. در بیش از دو 
سال و نیم گذشــته، ۴ میلیون بشکه در روز از 
تولید نفت از عربستان ســعودی کم شده و به 
تولید آمریکا افزوده شــده است. وزارت انرژی 
آمریکا پیــش بینی می کند تولید نفت آمریکا تا 
پایان سال ۲0۲0 به ۱۳.۵ میلیون بشکه در روز 
رشد خواهد کرد. این رقم بیش از مجموع تولید 
روزانه عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
خواهد بود. اگر کوتاه مدت برای تولیدکنندگان 
نفت خاورمیانه پرچالش به نظر برسد، دورنمای 
بلندمدت ممکن اســت از آن هم دشوارتر باشد. 

این توافق نظر وجود دارد که رشد تقاضای جهان 
بــرای نفت در حدود نیمــه اول قرن جاری به 
صفر خواهد رسید با این حال درباره زمان وقوع 
چنین اتفاقی، اختالف نظر وسیعی وجود دارد اما 
کشورهایی که روی ذخایر قطعی نشسته اند که 
با روند فعلی تولید، به مدت دهه های بســیاری 
عمر خواهند کرد باید نگران باشند. این ایده که 
بخشــی از ذخایر نفتی آنها ممکن است هرگز 
تولید نشــود کل ارزش ذخایــر در خاورمیانه را 
تغییر می دهد و بخشــی از ایــن ذخایر ممکن 
است دیگر ارزشی نداشــته باشند. رشد مستمر 
قیمت نفت دیگر قطعی نیست و روند آن ممکن 
اســت محاســبات برای حفظ یا تولید سریع تر 
ذخایر هیدروکربن عظیمی که زیر ماســه ها و 
دریاهای خاورمیانه وجود دارد را تغییر دهد. یک 
راه تسریع تولید نفت، گشایش بخش باالدستی 
نفت )اکتشاف و تولید( به روی سرمایه گذاران 
خارجی است. این مســئله بی نهایت در عراق 
موفقیت آمیز بوده و تولید این کشــور از ســال 
۲0۱0 پس از اعطای قراردادهایی برای احیای 
میادین جنوب این کشــور به کنسرســیومی از 
شرکت های خارجی، دو برابر شد. امارات متحده 
عربی نیز برای تکمیل فعالیت های شرکت نفت 
دولتی خود به سرمایه گذاری خارجی تکیه کرده 
است. این وضعیت در عربستان سعودی و کویت 
تقریبًا متفاوت اســت. خالد الفالح، وزیر انرژی 
عربستان سعودی در ژانویه در پاسخ به این که 
یا عرضه بین المللی سهام آرامکو، به بخش های 
نفت و گاز باالدســتی گســترش خواهد یافت، 
اظهار کرد: هیچ نیاتــی برای این منظور وجود 
ندارد. مشارکت خارجی در بخش نفت عربستان 
سعودی با مخالفت روبرو شده زیرا بازگشت به 

دوران قبل از ملی ســازی دهه ۱۹۵0 و ۱۹۶0 
دیده می شود. در آن زمان صنعت نفت عربستان 
سعودی تحت کنترل شرکت های خارجی قرار 
داشت که امتیازهای بزرگی برای استخراج نفت 
بــه مدت چندین دهه دریافــت کرده بودند. در 
واقع منازعه میان دولت ها و شــرکت های نفتی 
خارجی بر ســر درآمد و کنترل بود که در سال 
۱۹۶0 به تشــکیل اوپک منجر شد. در کویت 
برنامه های دولت برای آوردن ســرمایه گذاران 
خارجی در بخش نفتی باالدســتی دهه هاست 
که با مخالفت پارلمانی روبروســت. در ســال 
۱۹۹۸ دولت کویت از شرکت های نفتی خارجی 
دعــوت کرد در پروژه کویت کــه برنامه هفت 
میلیــارد دالری برای توســعه تولید پنج میدان 
در شمال این کشــور بود سرمایه گذاری کنند. 
پس از گذشــت ۲0 ســال پروژه کویت هنوز 
تکمیل نشده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
همچنانکه کشورهای سرشار از نفت خاورمیانه 
تالش می کنند اقتصادهایشــان را متنوع کنند، 
این اصــول ملی ســازی منابــع همچنان در 
عربستان ســعودی و کویت مهم مانده و مانع 
ورود سرمایه و اشتغال زایی حاصل از آن در این 
کشورها شده است. در این بین، به نظر می رسد 
اقدامات برای متنوع سازی این اقتصادها حول 
اســتفاده بیشــتر از نفت تولیدی برای پاالیش 
و تولید ســوخت ها یا محصوالت پتروشیمی یا 
سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری دولتی 
در خارج از کشــور می چرخد. اولی تنوع سازی 
نیســت و دومی اگرچه درآمدزایی بیشتری دارد 
اما از نظر اشــتغال داخلی، فایده چندانی ندارد. 
به نظر می رسد هنوز راه زیادی تا متنوع سازی 

اقتصادی وجود دارد.

يادداشت تحليلی
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News

Oil

A Golden Opportunity to Trade Oil

In recent months, the 
plan to supply crude oil 
in the Export Ring of Iran 
Energy Exchange has 
been introduced as one of 
the effective ways to sell 
crude oil. The National 
Iranian Oil Company, 
in cooperation with the 
Energy Exchange, has 
provided the opportunity 
for private traders and 
private companies to buy 
products such as Iranian 
crude oil and gas conden-
sates at an affordable price 
and can trade in interna-
tional markets. Currently, 
these supplying are held 
every weeks in the Iran 
Energy Exchange. Details 
of the supply of crude oil 

and gas condensates in the 
Iran Energy Exchange are 
available at the National 
Iranian Oil Company web-
site: www.bourse.nioc.ir

 The main advantages of the 
Energy Exchange for crude 
oil and gas condensate 
transactions are:
•Easy entry of private 

buyers;
•Hiding the identity of 
buyers;
•Possibility to pay the 
cargo’s value using both 

foreign currency and Rial 
resources.
•Possibility of crediting the 
cost of oil cargoes
In this regard, an event 
on the issue of «A Golden 
Opportunity to Trade Oil» 
will be held on the first day 
of the 24th International 
Oil, Gas, Refining and 
Petrochemical Exhibition 
(MORVARID HALL, IN-
TERNATIONAL PERMA-
NENT FAIRGROUND, 
TEHRAN/ WEDNESDAY 
- 1 May 2019/ 14:00- 17:00 
(GMT +3:30)).
To register and attend the 
event, send the following 
information to the follow-
ing E-mail address:
Oilexchange2019@nioc.ir

Iran Ready to Supply Oil, 
Gas Needs of Pakistan

Iranian President Hassan Rouhani said the 
country was ready to supply the oil and gas 
needed by neighboring Pakistan.
Speaking during a joint televised news 
conference in Tehran on Monday with 
Pakistan’s Prime Minister Imran Khan, 
Dr. Rouhani said that the Islamic Repub-
lic of Iran was ready to provide oil and 
gas to Pakistan and carry out the required 
measures to launch a gas pipeline to the 
country.According to President.ir, Rouhani 
underlined the vast potentialities for eco-
nomic and trade relations between the two 
neighbors, adding the two sides had agreed 
on expansion of trade between them, add-
ing the Islamic Republic of Iran is ready to 
supply Pakistan with oil and gas.Rouhani 
also said that Iran and Pakistan would 
form a joint quick reaction force to combat 
militant activity on their shared border.
Khan arrived in Iran on Sunday to discuss 
security and regional issues, Iranian state 
TV reported. 

NIDC Drills 7 Oil Wells in 
March/April

The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) has drilled 7 oil and gas wells over 
the course of the first month in the Iranian 
calendar from March 21 to April 20.
According to NIDC, Mohammad Ale-
Khamis, deputy head of NIDC for drill-
ing operations, said 4 of the wells were 
development and appraisal and the rest 
were workovers.He said during the period, 
14,466 meters of wells were spudded 
by NIDC rigs in the country.The official 
further stated that drilling operations con-
tinued even on holidays, adding drilling of 
one of the wells came to an end 18 days 
prior to the planned deadline.Ale-Khamis 
said 13 rigs were currently being trans-
ferred of which 7 were used for develop-
ment drilling and 6 others for workover 
projects.

Holding Mulls Methanol 
Value-Chain Completion in 

Assaluyeh  
The CEO of Energy Sepehr Holding Com-
pany said the firm was planning to launch 
projects that would complete methanol 
production value chain in Phase II of As-
saluyeh, southern Iran.
According to the National Petrochemical 
Company (NPC), Rahim Sharif Mousavi 
said plans were underway to complete 
the value-chain of methanol production 
in the area.The official outlined the latest 
developments in his company’s subsid-
iaries, saying Sabalan Methanol Project 
had gained 80 percent progress and Dena 
Methanol Project was 60% complete 
while Siraf Methanol Project was 40 
percent complete.He said the holding 
company had stepped in the petrochemi-
cal sector in order to develop the industry.
The official further said that the produced 
methanol would be exported and its pro-
duction value-chain would be complete 
afterwards.Sabalan project is being devel-
oped for 1,650 million ton per year of pro-
duction capacity in Phase II of Assaluyeh, 
southern Iran.Siraf methanol project 
will supply the same amount in Dayyer 
County, southern Iran.Furthermore, Dena 
project, operating with the same produc-
tion capacity, is being launched in Phase 
II of Assaluyeh.

South Pars from Exploration to Production

Iran Cuts Oil Output in West Karoon to Address Environmental Concerns

Iranian Minister of Petroleum 
Bijan Zangeneh said the US had 
made a big mistake by politiciz-
ing oil, saying, “We will exert 
our maximum effort to break 
US sanctions.”Addressing the 
Iranian parliament on Tuesday, 
Zangeneh spoke about recent 
US actions and the oil market 
status.He said: “Today, in this 
aggressive economic war that 
the United States has launched 
against Iran, the Iranian nation, 
the oil industry is at the tip of the 
outrageous offensive attacks. We 
must all join hands to pass these 
grave conditions behind with the 
help of God.”“The imagination 
to bring Iran’s oil exports to zero, 
with the help of God, will never 
come true,” he said.The official 
said: “The state of supply and 
demand is fragile in the current 
oil market, and the statements 

issued by the United States and 
its regional supporters to ensure 
the market in order to prevent 
rising oil prices, more than 
anything, betrays their concern 
for instability and fragility of 

the market.”Zangeneh’s com-
ments came only one day after 
Secretary of State Mike Pom-
peo announced that the Trump 
administration would not renew 
sanctions waivers for importers 

of Iranian crude oil including Ja-
pan, South Korea, Turkey, China 
and India, when they expire on 
May 2.The Trump administra-
tion has told the five nations that 
they will no longer be exempt 
from U.S. sanctions if they 
continue to import oil from Iran, 
officials said Sunday.Zangeneh 
added, “The oil market is very 
unpredictable, and in this fragile 
situation, it cannot be assured 
whether oil is being supplied to 
the market as much as needed, 
while some countries in the 
region overstate their surplus oil 
production capacity in order to 
provoke the US and put pressure 
on Iran.”“I repeat, the United 
States and its allies have commit-
ted a big mistake by politicizing 
oil and using it as a weapon and 
the aftermaths of which will be 
felt by themselves.”

An Iranian oil official said the country had 
curtailed oil production at the joint oil fields 
in West Karoon region, Khuzestan Province, 
southwestern Iran, as a precautionary step to 
prevent environmental damage in the area.
Touraj Dehghani, the CEO of the Petroleum 
Engineering and Development Company 
(PEDEC), said that no technical problems or 
leaks had been the case in oil production in 
West Karoon fields due to the recent devas-
tating flooding in the country.He said water 
flow to Hoor al-Azim marshes was taking 
place without any trouble.The flooding was 
Iran’s worst in 70 years, which started on 

March 19, and has killed at least 76 people, 
forced more than 220,000 into emergency 
shelters and caused an estimated $2.5 bil-
lion in damage to roads, bridges, homes and 

farmland.“Production from a number of wells 
have been paused due to environmental con-
siderations in the region,” he told a group of 
visiting reporters in West Karoon operational 
areas.“Despite the fact that the wetland is be-
ing fed with water at a maximum rate, we are 
still able to maximize our productivity in the 
region,” Dehghani noted.Elsewhere, he said 
that PEDEC was in talks with Chinese con-
tractors for developing oil projects in North 
Azadegan and Yadavaran fields.He said no 
reports of petroleum leaks or contamination 
in the wetland had been received so far. “The 
facilities are monitored continuously.» 



شنبه 7 اردیبهشت ماه 1398 
 شماره 670

13
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی عنوان کرد:

لزوم پرورش نیروی انسانی و مدیران دارای مهارت های صنعت ۴/0 و جامعه ۵/0 در کشور
بین المللی  کنفرانــس  چهارمین 
مدیریــت صنعتی با حضور دکتر ابوالفضل کیانی 
بختیاری، مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
در دانشگاه یزد توســط انجمن علمی مدیریت 

صنعتی ایران برگزار شد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از روابط 
عمومی ســازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل 
کیانی بختیــاری در پنــل تخصصی انقالب 
صنعتی چهارم در خصــوص تحول دیجیتال 
و گام هــای ایجاد آن به ســخنرانی پرداخت. 
وی با طرح این مســاله که »چه چیزی تحول 
دیجیتال نیست؟« گفت: انجام تولید به روش 
ســنتی و راه اندازی یک وب ســایت فروش؛ 
تجهیز بدون استراتژی زیرساخت های فناوری 
فعالیت های  برخی  کــردن  آنالین  اطالعات؛ 
ســنتی کســب وکار؛ دیجیتالی کردن تجربه 
مشــتری، تحول دیجیتال محسوب نمی شود. 
مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی ضمن 
مــورد کاوی دانشــنامه بریتانیکا در خصوص 
تحــول دیجیتــال گفــت: تحــول دیجیتال 
یــک تحول بنیادین در فعالیت هــا، فرایندها، 
شایستگی ها و مدل کسب وکار با هدف استفاده 
حداکثری از امکانات فناوری های دیجیتال در 
جهت نوآوری در خلق ارزش برای مشــتریان 
است؛ همچنین اســتفاده نوین از فناوری های 
دیجیتــال در جهت خلــق نوآوری هایی برای 
حل مسائل سنتی اســت. کیانی بختیاری در 
خصوص تحول بنیادین در فعالیت ها افزود: با 
این انجام این تحول شاهد، تغییر کارکردهای 
ســنتی مدیریت از برنامه ریزی های بلندمدت 
به برنامه ریــزی بداهه و تغییر از شــیوه های 
سازماندهی ســنتی به شیوه ای از سازماندهی 
کــه بیشــترین جریــان ارزش را خلق کند، 
هســتیم. عالوه بر این شایستگی های جدید 
رهبری در موضوعات تیم ســازی، مربیگری، 
منتورینگ، رهبری تغییر، آگاهی به تکنولوژی، 
دانش رســانه های اجتماعی و تقویت فرهنگ 
نــوآوری تحت عنوان شایســتگی »هدایت« 
اعمال می شــود. همچنین در تحول بنیادین 
فعالیت ها »کنتــرل« بعنوان معیاری بر مبنای 
ارزش آفرینی برای کسب وکار اعمال می گردد. 
وی درخصوص فرایندهــا در تحول دیجیتال 
گفت: در این تحول، تغییر بنیادین فرایندهای 
ســنتی کســب وکار؛ تغییر مــدل فرایندهای 
کسب وکار و استفاده حداکثری از ظرفیت های 
فناوری اطالعات محقق می شــود. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی در خصوص تحول 
زنجیره تأمین در انقالب صنعتی چهارم گفت: 
در صنعــت ۴ از فناوری هــای دیجیتال نظیر 
IoT، روبوتیک پیشرفته، تحلیل کالن داده و ... 
اســتفاده می شود و در مدیریت زنجیره تأمین، 

شــاهد قرار دادن سنســور در همه چیز، خلق 
شــبکه در همه جا و تحلیل همــه داده ها در 
جهت ارتقای عملکرد و بهبود رضایت مشتری 
بازاریابی  هستیم. کیانی بختیاری ویژگی های 
در عصــر دیجیتال را در تغییــر تاکتیک های 
بازاریابــی نظیر؛ بازاریابی در لحظه، اســتفاده 
از ابزارهای جدید بازاریابی نظیر رســانه های 
اجتماعی؛ اهمیــت نقش محتوا در بازاریابی و 
همچنین اهمیت خلق تجربه برای مشــتری 
عنوان نمود. وی شایســتگی ها را در دو گروه 
شایستگی سازمانی و فردی تقسیم بندی کرد 
و از چابکی؛ نوآوری باز؛ فرهنگ به اشــتراک 
گــذاری دانــش و انعطاف پذیری بــه عنوان 
نمــود. همچنین  یاد  شایســتگی ســازمانی 
ارزش آفرینــی از داده )مهارت های خلق داده، 
داده کاوی، تجزیه و تحلیل داده(، چندمهارتی 
بودن و خالقیت را شایســتگی فردی عنوان 
نمــود. مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
با تشــریح مدل های کســب و کار در عصر 
تحــول دیجیتال ۹ مــورد آن را توضیح داد و 
با طرح این پرســش که آیا همه کشــورها به 
یک اندازه بلوغ دیجیتــال یافته اند؟ گفت: بر 
اساس تحقیق مک کنزی، قاره ها و کشورهای 
توسعه یافته مختلف، تنها از بخش کوچکی از 
ظرفیت های دیجیتال خود اســتفاده می کنند 
و آمریــکا ۱۸ درصد؛ انگلســتان ۱۷ درصد، 
آلمــان ۱0 درصد و کل قــاره اروپا ۱۲ درصد 
ایــن ظرفیت را مورد اســتفاده قرار می دهند. 
کیانی بختیــاری در خصوص مدیریت تحول 
دیجیتال یا بازآفرینی دیجیتالی سازمان گفت: 
ابتدا باید مشخص کنید که دیجیتال برای شما 
چه معنایی دارد و نخستین گام در تبدیل یک 
کســب وکار ســنتی به دیجیتال این است که 
تعیین کنید که دیجیتال برای شما چه معنایی 
دارد. هر کسب وکاری بســته به نوع صنعت، 
محیط کســب وکار، بلوغ صنعتی و ... مسائل 
خــود را دارد، پس دیجیتالی شــدن برای هر 
کســب وکار معنای خود را دارد. پس ابتدا باید 

مسئله خود را مشخص کنید تا برای آن راه حل 
دیجیتال بیابید. وی در خصوص متحول شدن 
فرایندهــا افزود: باید فرایندها و ســاختار خود 
را متناســب با اقتضائات دیجیتال، بازطراحی 
کنید چرا که حرکت به ســمت دیجیتالی شدن 
با حفظ فرایندها و ســاختارهای گذشته ممکن 
نیســت. مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
خاطرنشان کرد: باید تکنولوژی های مناسب را 
انتخاب کنید مثل اینترنت اشیا، کالن داده ها، 
IIOT، رایانش ابری، Digital Currencies و 
VR and AR و ... بــا یادآوری این نکته که 
همیشــه به روزتریــن و گران ترین تکنولوژی، 
مناســب ترین تکنولوژی نیســت. دکتر کیانی 
بختیــاری در همین خصوص افــزود: بهترین 
اســتراتژی را برای کسب تکنولوژی مشخص 
کنید، برای نمونه یکی از استراتژی های کسب 
تکنولــوژی، ورود به اکوسیســتم دیجیتال و 
اســتفاده از امکانات دیجیتالی شــدن است که 
محیط در اختیار کسب وکار قرار می دهد. برای 
مثــال، اســتفاده از کالن داده و رایانش ابری 
همچنین در ســاختن یک زیرساخت قدرتمند 
فناوری اطالعــات با هزینه بســیار باید این 
نکته را مدنظــر قراردهید کــه پرهزینه ترین 
گزینه، لزومًا بهترین گزینه نیست. نکته بعدی 
این اســت که باید حمایت تیم مدیریت ارشد، 
به ویژه هیئت مدیره، را برای دیجیتالی شــدن 
جلــب کنید. وی بــرای پیاده ســازی تحول 
بنیادین دیجیتال توصیــه نمود: کارکنان خود 
را برای تحول آمــاده کنید چرا که تغییر مدل 
کســب وکار وشــیوه خلق ارزش، همیشــه با 
مقاومت کارکنان همــراه خواهد بود و تحول 
دیجیتال، بیش و پیــش از هر چیز به تقویت 
فرهنگ دیجیتال در سازمان نیاز دارد. عالوه بر 

این بهترین ساختارها را برای چابکی و نوآوری 
طراحی کنید چرا که رقابت در عصر دیجیتال، 
ایجاب می کند که کســب وکارها به طور دائم 
شــیوه های نوآورانه خلق ارزش را به مشتریان 
پیشــنهاد کنند. مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتی خاطرنشان کرد: نقشه گذار سازمان به 
دیجیتالی شدن را ترســیم کنید چرا که تبدیل 
شــدن از یک کسب وکار ســنتی به دیجیتال، 
سخت، پرهزینه، پرمقاومت و پرریسک است، 
پس باید برای گذار گام به گام از حالت سنتی به 
حالت دیجیتال برنامه زمانی و طرح مشــخص 
داشته باشید تا کســب وکار دچار شوک نشود. 
دکتر کیانی بختیاری پنج حوزٔه استراتژی را که 
فنــاوری دیجیتال در آن ها تغییر ایجاد می کند 
شــامل ارتباط با مشتری؛ شــیوه تفکر درباره 
رقابت؛ نگاه به داده ها، شــیوه خلق نوآوری و 
خلــق ارزش عنوان نمود و ویژگی مشــتریان 
را بــه عنــوان شــبکٔه پویــا دارای ارتباطات 
دوطرفه، تاثیرگذاران کلیــدی؛ بازاریابی برای 
ایجاد اشــتیاق خریــد، وفاداری، هــواداری؛ 
دارای جریان هــای ارزشــی متقابل )دوطرفه( 
و صرفه جویی به ارزش )مشــتری( دانســت و 
در ادامــه به توضیح مباحــث، رقابت؛ داده ها، 
نــوآوری و ارزش پرداخت. کیانی بختیاری در 
ادامه ضمن بیان تاریخچه شکل گیری انقالب 
چهــارم صنعتی ویژگی هــا و مولفه های آن را 
تشریح نمود. وی با برشمردن اهمیت و توضیح 
برخی از فناوری های انقــالب صنعتی چهارم 
یادآور شــد: کشورهای جهان در زمینه انقالب 
صنعتی چهارم سیاستگذاری های مختلفی دارند 
و درزمینه اســتراتژی، سنجش میزان آمادگی 
و ســرمایه گذاری بسیار فعال هســتند. دکتر 
کیانــی بختیاری مهارت ها و شایســتگی های 

منابــع انســانی در انقالب صنعتــی چهارم را 
حل مســائل پیچیده، تفکر انتقادی، خالقیت، 
مدیریت نیروی انســانی، تعامل بــا دیگران، 
هوش هیجانی، قدرت تصمیم گیری، خدمات 
محوری، مذاکره و علوم و فنون شناختی عنوان 
کرد. وی الزامات و زیرساخت های مورد نیاز در 

صنعت ۴.0 را بدین شرح عنوان نمود:
• ضرورت تدوین سیاســت ها و اســناد 
الزام آور برای توســعه مولفه های  باالدســتی 

انقالب صنعتی چهارم
• ســنجش میــزان آمادگــی صنایع و 

بنگاهها برای پذیرش انقالب صنعتی چهارم
• توســعه نوآوری و فناوری در بنگاهها، 

سازمان ها و نهادها
• تدوین و بازنگری تمامی قوانین مرتبط 
با توســعه فنــاوری )حقــوق مالکیت فکری، 

گردش آزاد اطالعات و..(
• توسعه دانش و تخصصی نیروی انسانی 

و حرکت به سمت تربیت نیروی متخصص
سیاســت های  در  یکپارچگی  ایجــاد   •
تولیــدی، تجاری و اقتصادی در جهت حمایت 

از رقابت پذیری بنگاه ها
• توسعه زیرساخت های ICT در کشور

• جهانی سازی صنایع در جهت ارتباط با 
زنجیره های جهانی صنایع

ارتقــای فرهنگ  برای  برنامه ریــزی   •
صنعتی و اجتماعی کشــور متناسب با انقالب 

صنعتی چهارم
وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
 »)۵.0 Society( ۵.0 معرفی پارادایم »جامعه
به عنوان رویکرد جدید پس از انقالب صنعتی 
چهارم پرداخت و زیرســاخت ها و الزامات مهم 
نظــام پژوهش، آموزش، فناوری و مدیریت در 

جامعه ۵ را تشــریح نمود. مدیرعامل سازمان 
مدیریــت صنعتی، هــدف غایــی در رویکرد 
جامعه ۵ را که بر مبنای »رایانش شناختی« و 
»اینترنت افراد« پایه گذاری شــده است، »رفاه 
اجتماعی« و توسعه مســئولیت های اجتماعی 
سازمانی و شــرکتی عنوان نمود. دکتر کیانی 
بختیاری با اشاره به ضرورت آماده سازی کشور 
برای مواجهه، پذیرش و توســعه موج چهارم 
صنعت و جامعه ۵، اظهار داشت: برای تسهیل 
پذیرش و توســعه این رویکرد ۵ دیوار و مانع 
باید فرو ریخته شود که عبارتند از تفکر دولتی، 
قوانین بازدارنــده، موانع نوآوری فناورانه، عدم 

تعهد منابع انسانی و پذیرش کاربران.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در 
پایان، پیش نیازهای تحقق جامعه ۵.0 در کشور 

را چنین عنوان نمود:
۱. پرورش نیروی انسانی و مدیران دارای 
مهارت های صنعت ۴.0 و جامعه ۵.0 در کشور
۲. تغییر سبد مهارتی کارکنان و مدیران

۳. اســتفاده از ابزار جدید اتوماســیونی 
ارتقای تجارب  و فرایندهای اســتاندارد برای 

کارکنان
۴. تناســب قوانین و مقررات کشــور با 
اقتضائــات صنعت ۴.0 و جامعه ۵.0 با رویکرد 

توانمندسازی منابع انسانی
۵. ایجاد و راهبری اکوسیستم های کاری

۶. ایجاد اکوسیستم های حل مساله
انگیزشــی نخبه پرور  بازتعریف نظام   ۷
و متناســب با خلق ارزش توســط مدیران و 

کارکنان
پلتفرم هــای  و  اکوسیســتم  ایجــاد   .۸
آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری بر اساس 

نیاز همه ذینفعان
و  فیزیکی  زیرســاخت های  توســعه   .۹
زیرساخت های لجستیکی برای افزایش چابکی 

کارکنان و سازمان ها
۱0. توجــه به ندا و حق انتخاب کارکنان 

بعنوان مولدان جامعه ۵.0

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان مديريت صنعتی و اتحاديه صادرکنندگان 
فراورده های نفت، گاز و پتروشيمی

تفاهم نامه همکاری میان ســازمان مدیریت صنعتی و اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران با امضای ابوالفضل 
کیانی بختیاری مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی و سعید رفیعی فر دبیرکل 

اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی منعقد شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در این 
جلسه، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، ضمن 
بیان تاریخچه ای از فعالیت های سازمان گفت: این سازمان نتیجه یک تفکر متعالی 
اســت و ۵۵ ســال قبل که نظام مدیریتی بر کشــور حاکم نبوده این تشکیالت را 
برای پرورش مدیران بنگاه ها و صنایع در حال احداث، پایه ریزی نموده اســت. وی 
افزود: سازمان مدیریت صنعتی دارای ۳00 عضو هیات علمی و ۲۶ نمایندگی است 
همچنین مرکز همایش های سازمان ساالنه برگزار کننده کنفرانس ها و همایش های 
متعدد است که برخی از این همایش ها از جمله کنفرانس توسعه منابع انسانی، جایزه 
ملی مدیریت انرژی، جایزه ملی تعالی ســازمانی، رتبه بندی شرکت های برتر کشور 
در ســطح ملی برگزار می شــوند و از اهمیت باالیی برخوردارند. مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتی، در خصوص تعامالت و همکاری های بین المللی ســازمان گفت: 
در بحث مدیریت انرژی با دانشــگاه »کلگری« کانــادا همکاری را آغاز کرده ایم و 
همچنین برای دوره های آموزش آنالین با دانشگاه »سایمون فریزر« کانادا و برای 
دوره های مدیریت کســب و کار طی ۱۸ ســال اخیر با دانشگاه های معتبر فرانسه 
مثــل »نیس«، »گرنوبل« و »بوردو« به طور مســتمر همکاری داریم. همچنین با 
آلمان ها در خصوص آموزش مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط همکاری 
مشــترک داریم. دکتر کیانی بختیاری، در ادامه با اعالم آمادگی ســازمان مدیریت 
صنعتی برای همکاری با اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: سازمان مدیریت صنعتی در حوزه های مختلف مدیریت، مشاوره، همکاری های 
بین المللی، طرح ســامانه ارتقا مدیریت بنگاه ها، شناخت و عارضه یابی، استراتژی 
تحول و ســاختار، مدیریت تولید و عملیات، بازاریابــی و فروش، مالی و اقتصادی، 

مدیریت دانش، خدمات کلینیکی و مهندسی ارزش، توسعه منابع انسانی، کانون های 
ارزیابــی و ... فعالیت های در خور توجهی دارد و در این حوزه ها آمادگی ســازمان را 
برای همکاری اعالم می دارم. وی افزود با توجه به تشــکیل گروه مشــاوران نفت، 
 DBA و MBA گاز و پتروشــیمی در این زمینه آماده همکاری هستیم و دوره های
تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی را طراحی کرده ایم که به زودی برگزار می شود. در 
این جلســه سعید رفیعی فر، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشــیمی نیز ضمن معرفی اتحادیه اظهار داشت: این اتحادیه ضمن اخذ مجوز از 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور ۵۴ شرکت تأسیس گردیده 
و هم اکنون با داشــتن حدود ۳00 عضو از بزرگترین تشکل های اقتصادی در کشور 
محسوب می شود که نقش مهمی در ارتقاء کیفی و کمی صادرات فرآورده های نفتی، 
ارزآوری به داخل کشور و اشتغال زایی به عهده داشته است. وی ابراز امیدواری نمود 
که اتحادیه بتواند درزمینه برگزاری دوره های MBA و DBA تخصصی نفت، گاز و 
پتروشیمی با سازمان مدیریت صنعتی همکاری و از تجارب این سازمان در خصوص 
رتبه بندی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی استفاده نماید. در پایان این جلسه تفاهم 

نامه همکاری میان طرفین مبادله گردید.

آغاز فرآيند ثبت نام در هفدهمين دوره جايزه ملی تعالی سازمانی
و سازمان های  ثبت نام شــرکت ها 
متقاضی حضور در فرآینــد هفدهمین دوره جایزه 
ملی تعالی ســازمانی از ۲۰ فروردین ماه ۹۸ رسماً 
آغاز شد و تا پایان خردادماه جاری شامل تخفیف و 

با همان شرایط سال گذشته ادامه می یابد.
به گــزارش دانــش نفت به نقــل از روابط 
عمومی ســازمان مدیریت صنعتی، ســید علیرضا 
شــجاعی، مدیر مرکز تعالی ســازمانی ســازمان 
مدیریــت صنعتی با اعــالم این خبــر، از تمامی 
ســازمان ها و واحدهای حوزه های ساخت و تولید، 
خدمات، ســالمت، آموزش و عمومی کشــور که 
حائز شرایط می باشند، دعوت کرد تا در هفدهمین 
دوره ملی فرآیند ارزیابی تعالی ســازمانی، با حضور 
فعال خود در فرآیند این جایزه، به ســمت استقرار 
نظام های مدیریتــی، نگاه سیســتمی و جامع به 
تمام فعالیت های ســازمان در مسیر تعالی سازمانی 
گام بردارند. وی با اشــاره به گذشت بیش از یک 
و نیم دهه از تالش برای نهادینه ســازی موضوع 
مهم تعالی ســازمانی در کشور، افزود: حضور فعال 
ســازمان ها در فرایند جایزه ملّی تعالی ســازمانی 
نشانگر این است که سازمان های برتر ایرانی قصد 
دارند تا خود را با دیگر ســازمان ها مقایسه کنند تا 
به این ترتیب گام های بلندتری را در مســیر تعالی 
برداشــته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری 
سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به 
موفقیت های بیشتری دســت یابند. شجاعی ادامه 

داد: در طول شانزده سال اجرای جایزه ملّی، با تکیه 
بر تجارب کســب شده طی سال های گذشته، این 
فرصت نیز فراهم آمده است تا سازمان های ایرانی 
در کلیه بخش های اقتصادی و زمینه های مختلف 
فعالیت، در فرآیند جایزه ملّی تعالی سازمانی شرکت 
کنند و دستاوردهای خود را در استقرار سیستم های 
نوین مدیریتی که در چارچوب مدل تعالی سازمانی 
به اجرا گذاشــته اند، با دیگر سازمان ها به مقایسه 
گذاشته و به این ترتیب در فضای تبادل تجربیات، 
یافته هــا و دانش خــود را با دیگران به اشــتراک 
بگذارند. مدیر مرکز تعالی ســازمانی حضور هر چه 
فعال تر سازمان های برتر ایرانی را موجب گسترش 
جریان یادگیری و توســعه فرهنگ تعالی سازمانی 
در تمــام بخش هــای اقتصادی و ســازمان های 
کشــورمان دانســت و گفت: با حرکت سازمان ها 
در مســیر تعالــی، کشــور عزیزمان بــه قله های 
ســربلندی و افتخار دست خواهد یافت. وی تاکید 
کرد: جایــزه ملی تعالی ســازمانی، قدیمی ترین و 

معتبرترین جایزه رســمی، ملی و قانونی کشور در 
زمینه تعالی است و عالوه بر دارا بودن نظام نامه از 
ســوی وزارت صنعت، بر اساس قانون، مورد تأیید 
و اعتبار ســازمان ملی بهره وری اســت. شجاعی 
گفت: این جایزه با مســئولیت متولی گری سازمان 
مدیریــت صنعتی توســط مرکز تعالی ســازمانی 
به عنــوان مجری ارزیابی هــا و برگزاری همایش 
تعالی سازمانی، با مشــارکت جدی وزارتخانه ها و 
سازمان های حاکمیتی به ویژه وزارت صنعت معدن 
و تجارت و ســازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران بــه منظور جاری نمودن تعالی ســازمانی و 
دســتیابی به موفقیت پایــدار بنگاه های تولیدی و 
خدماتی در کشور پایه گذاری شده است و هر سال 
در هفته اول اسفندماه با حضور مسووالن کشوری 
از شرکت های سرآمد تقدیر به عمل می آید. یادآور 
می شود، جایزه ملی تعالی سازمانی دارای سه سطح 
متمایز اســت و فرآیند ثبت نــام و ارزیابی آن در 
سطوح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه برای تعالی 
و ســطح تندیس ها در چارچوب نظام نامه ابالغی 
وزارت صنعت و شــورای راهبری جایزه ملی تعالی 
سازمانی انجام می شود. دبیرخانه جایزه ملی تعالی 
سازمانی آماده راهنمایی به شرکت ها و سازمان ها و 
پاسخگویی به پرسش های مرتبط است. همچنین 
عالقمندان جهت کســب اطالعــات می توانند به 
http://excellence. وبگاه رسمی جایزه به نشانی

imi.ir مراجعه نمایند.

باید تکنولوژی های مناسب را 

انتخاب کنید مثل اینترنت اشیا، 

کالن داده ها،،IIOT، رایانش 

 Digital Currencies ،ابری

و VR and AR و ... با 

یادآوری این نکته که همیشه 

به روزترین و گران ترین 

تکنولوژی، مناسب ترین 

تکنولوژی نیست

انجام تولید به روش سنتی 

و راه اندازی یک وب سایت 

فروش؛ تجهیز بدون استراتژی 

زیرساخت های فناوری 

اطالعات؛ آنالین کردن 

برخی فعالیت های سنتی 
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تجربه مشتری، تحول دیجیتال 

محسوب نمی شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

خرب

ارتباط مخابراتی همه مراکز صنعت نفت برقرار است
معاون عملیاتی مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
گفت: با وجود بارش های سیل آسا و برخی آسیب دیدگی ها،  اکنون ارتباط 

مخابراتی همه مراکز زیرمجموعه صنعت نفت به طور کامل برقرار است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران، حمید صداقتی افزود: در جریان ســیل اخیر در هفت نقطه 
از مســیر فیبر نوری قطعی داشتیم که در همه موارد به جز مسیر تنگه 
فنی - بیدرویه با وجود شــرایط بحرانی منطقه و بسته شدن راه های 
ارتباطــی در کمترین زمان ممکن ترمیم شــدند. وی با بیان اینکه در 
مســیرهای مسیر پل بابا - آســار و تنگ فنی - دره شهر دو بار در اثر 
ســیل و ریزش کوه قطعی فیبر داشــتیم که هر دو مورد برطرف شد، 
گفت: تنها در مســیر تنگ فنی به بیدرویه در منطقه پاعلم، فیبر نوری 
به دلیل وسعت زیاد خرابی ناشی از سیل، از بین رفتن جاده دسترسی و 
استحکامات بستر رودخانه از دوازدهم فروردین ماه تاکنون قطع است. 
صداقتی افزود: به محض فراهم شــدن امکان دسترسی به آن منطقه 
و آغاز به کار همکاران تعمیرات خط، همکاران مخابرات هم به موازات 
مســیر خط لوله، با قــرار دادن لوله و عبور فیبر نــوری پروژه را اجرا 
می کنند. وی با اشاره به وجود فیبر نوری در کنار لوله ها گفت: با وجود 
مقاوم سازی و بتن ریزی مسیر خط در بستر رودخانه ها، وسعت سیل به 
حدی بود که موجب آســیب به لوله ها و قطع فیبر در مسیرهای رازان 
- پل بابا در منطقه مرکزی و پل بابا - آســار، پل بابا - بدرآباد، تنگه 
فنی – بیدرویه و مرکز منطقه – شــرکت ارتباطات زیرساخت خرم آباد 
در منطقه لرســتان شده اســت. معاون عملیاتی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت تاکید کرد: در یک مورد هم توفان موجب افت سیگنال 
رادیویی بین ایستگاه های رفسنجان کوه و کبوترخان شد که در کمتر 
از ۲۴ ســاعت با حضور همکاران و تنظیم آنتن برطرف شد، همچنین 
در اوج شــرایط بحران و قطع خطوط ارتباطی شرکت مخابرات استان 
لرستان، این مدیریت یک ارتباط E۱ از ایستگاه ویسیان و چهار ارتباط 
E۱ از ایستگاه گردنه چول تا مخابرات خرم آباد برقرار و تحویل شرکت 
مخابرات کرد. حمید صداقتی با تاکید بر اینکه خوشــبختانه در ســال 
جاری با وجود شــرایط بحران تمامی خطوط تلفنــی و دیتای مراکز 
و تاسیســات انتقال نفت تاکنون برقرار بوده است، گفت: با قطع فیبر 
نوری، تمامی ارتباطات تلفنی و دیتــای موجود روی فیبر بدون وقفه 
روی مسیرهای پشــتیبان رادیویی این مدیریت یا مسیرهای پشتیبان 
شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می شــود. به گفته وی، هم اکنون 
با وجود قطع فیبر نوری مســیر تنگه فنی – بیدرویه خطوط ارتباطی 
مهم پاالیشگاه ها و دیگر شرکت ها  موقت از مسیرهای رادیویی برقرار 

شده است.

سهمیه بندی بنزین و چند سناریو مختلف؛

بنزین سرانجام دو نرخی می شود؟
خبر ســهمیه بنــدی و دو 
از سوی رئیس  بنزین  نرخی شدن قیمت 
دفتر رئیــس جمهور رد شــد، اما خبری 
منتشــر شــد که دوباره موضوع افزایش 
قیمت بنزین و ســهمیه بندی آن را قوت 

بخشید.
رئیس جمهــوری طی  دفتــر  رئیس 
مصاحبه ای اعالم کرد: در جلســه شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی روی ســناریو های 
مختلف قیمت بنزین بحث شــد، اما تصمیم 
نهایی در این زمینه هنوز گرفته نشده است؛ 
هر چند خبر ســهمیه بندی و دو نرخی شدن 
قیمت بنزین به نوعی از ســوی رئیس دفتر 
رئیس جمهور رد شــد، در همان روز خبری 
منتشر شد که دوباره موضوع افزایش قیمت 
بنزین و سهمیه بندی آن را قوت بخشید. به 
گزارش تابناک، افزایش میزان مصرف بنزین 
در سال گذشته، باعث شد تا بار دیگر موضوع 
بازگشــت کارت های سوخت و سهمیه بندی 
بنزین مطرح شود. با توجه به اینکه بسیاری 
از کارشناسان، یکی از دالیل افزایش مصرف 
بنزیــن را قاچاق آن به کشــور های اطراف 
می دانســتند، بنابراین موضوع افزایش قیمت 
بنزین آزاد نیز مطرح شــد. خبر های منتشره 
حکایــت از آن دارد که احتمااًل بنزین از اول 
خرداد ماه ســال جاری به دو نرخ سهمیه ای 
و آزاد عرضه شــود. پرسش مهم این که در 
صورت دو نرخی شدن بنزین، قیمت آن چقدر 
خواهد بود؟ در خرداد ماه ۱۳۹۴ بود که سهمیه 
بندی بنزین حذف و از آن تاریخ به بعد بنزین 
تــک نرخی و به قیمت هر لیتر ۱000 تومان 
عرضه شــد. با حذف سهمیه بندی بنزین، از 
تعداد افرادی که از کارت های سوخت جهت 
سوخت گیری اســتفاده می کردند، به شدت 
کاسته شــد و افراد بیشــتر ترجیح می دادند 

که از کارت های ســوخت جایگاه داران جهت 
سوخت گیری استفاده کنند. با کاهش میزان 
استفاده از کارت های شخصی بنزین، موضوع 
حذف کارت های ســوخت کلید خورد؛ حذفی 
که عده ای مخالف و عده ای موافق داشــت. 
موافقان بر این بــاور بودند که با تک نرخی 
شــدن بنزین، دیگــر نیازی به اســتفاده از 
کارت های سوخت نیست و باید این کارت ها 
حذف شــوند؛ اما مخالفان معتقــد بودند که 
حــذف کارت های ســوخت، باعــث از بین 
رفتن شــفافیت و قاچاق بیشتر بنزین خواهد 
شد. همچنین مخالفان بر این باور بودند، در 
آینده با مصرف بی رویه بنزین، احتمااًل دوباره 
نیاز باشــد که این کارت ها به چرخه مصرف 
سوخت بازگردند. به هر صورت، نهایتاً شورای 
نگهبان نیز به ماندن کارت های سوخت رأی 
داد، ولی همان گونه که عنوان شــد، با تک 
نرخی شدن بنزین، استفاده از این کارت ها به 
شــدت کاهش یافت. پس از گذشت چند ماه 

از حذف کارت های سوخت از چرخه مصرف 
ســوخت، رفته رفته میزان مصــرف بنزین 
افزایش یافــت. آمار ها نشــان می دادند، در 
حالی که در سال ۱۳۹۴ میزان مصرف بنزین 
روزانه ۷۱ میلیون لیتر بود، این میزان در سال 
۱۳۹۵ بــه ۷۴.۷ میلیون لیتر در روز رســید. 
مقایسه مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۵ با 
سال های قبل از ۱۳۹۴ نشان می داد، مصرف 

روزانه بنزین رشد چشمگیری داشته است.
احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی 

از خرداد ماه
در سال گذشته اتفاق دیگری نیز باعث 
شد تا آمار های مصرف بنزین از حالت طبیعی 
خود خارج شــود. با کاهش ارزش پول ملی 
در مقابل دالر، قاچاق بنزین به کشــور های 
همســایه توجیه اقتصادی یافت. به همین 
جهت، آمار مصرف روزانه بنزین در کشور به 
حدود ۹۵.۸ میلیون لیتر رسید که در مقایسه 
با ســال ۱۳۹۶ رشــد ۱۳ درصدی را نشان 

می داد. سودمندتر شدن قاچاق بنزین نسبت 
به گذشــته و افزایش آمار مصرف بنزین در 
سال ۱۳۹۷، مسئولین را به فکر بازگرداندن 
دوباره کارت های سوخت به چرخه مصرف 
انداخت و زمزمه های آن از زمســتان سال 

گذشته آغاز شد.
 مجلس مخالف سهمیه بندی و افزایش 

قیمت بنزین
علــی بختیار، عضو ناظــر مجلس در 
شــورای عالی انرژی در گفتگو با ایســنا با 
اشــاره به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش 
قیمت بنزین و ســهمیه بندی آن در ظرف 
چند ماه آینده بیان کرد: در ســال گذشــته 
چند سناریو از ســمت مجلس در خصوص 
حامل های انرژی مطرح شد و در کمیسیون 
انرژی نیز مورد بررســی قــرار گرفت. مرکز 
پژوهش های مجلس نیز برای هر یک از این 
ســناریو ها که از سوی نمایندگان مطرح شد 
کار کارشناسی دقیقی انجام داد و مدل های 

اقتصادی مختلف آن ها و تأثیر آن ها بر تورم 
و شــاخص های اقتصادی را بررســی کرد. 
وی در ادامه اظهار کــرد: اما به دلیل اینکه 
شــرایط مردم مناسب نبود و افزایش نرخ ارز 
در سال ۹۷ باعث شد مردم در گذران زندگی 
خود با ســختی مواجه شوند و از سوی دیگر 
مدل های اقتصادی نشان می داد که به ازای 
هر ۱0 درصد افزایش قیمت بنزین، ۴ درصد 
نرخ تــورم افزایش پیدا می کند لذا مجلس و 
کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال ۹۸ 
قیمت حامل ها انرژی و بنزین افزایش نیابد و 
با رویه قبل جلو برویم. این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: مجلس 
هر تصمیمی قرار باشــد بگیــرد بر پایه کار 
کارشناسی اســت که انجام شده و بر روی 

اقتصاد تأثیر منفی نگذارد.
هنوز دستور جدیدی درباره بنزین ابالغ 

نشده است
در همین حال، سخنگوی شرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: هنوز هیچ دستورالعملی درباره قیمت 
و سهمیه بندی بنزین به ما ابالغ نشده است. 
زیبا اســماعیلی با بیان اینکه شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران تنها 
اجرا کننده سیاست ها و دستورالعمل ها است، 
افزود: تاکنون درباره سیاســت گذاری های 
جدید بــرای قیمت بنزین و ســهمیه بندی 
آن برای اجرا به این شــرکت ابالغ نشــده 
است. وی با اشــاره به برخی اخباری که در 
این رابطه منتشــر شده است، اظهار کرد: در 
برخی رســانه ها اعداد و ارقامی برای قیمت 
بنزین مطرح می شــود کــه واقعیت ندارد و 
حتی در ســناریوهای پیشــنهادی در حال 
 بررسی هم نیســت و صرفاً گمانه زنی های

 نادرست است.

روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد 

مناقصه شماره 97۴02۴0 
)خرید 20000 کیلوگرم فوم آتش نشاني FFFP )تولید داخل کشور((

۱- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي
 ۲- نوع فراخوان : عمومی.

 ۳ – نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي 
شمالي، شماره ۲55 ، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

۴- نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شــده در آییــن نامه تضمین براي معامــالت دولتي به مبلغ  
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) دویست و بیست میلیون ریال (

 5- محل، زمان و مهلت دریافت اســناد : متقاضیان مي توانند تا پایان وقت اداري  مورخ ۹۸/۰۲/۲5 نســبت به دریافت اسناد  
استعالم ارزیابي کیفي مناقصه به یکي از روشهاي زیر اقدام نمایند :

الف : مراجعه حضوري به آدرس اعالم شــده، به همراه اصل نامه درخواست شرکت در مناقصه و دریافت اسناد )معرفي نامه کتبي 
نماینده، جهت دریافت اسناد به همراه کارت شناسایي معتبر الزامي است(، در این حالت اسناد مناقصه تحویل نماینده متقاضیان خواهد 

گردید.
 ب : مراجعه به ســایت اینترنتي این شــرکت بــه آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دریافت کلیه اســناد از بخش

 مناقصه ها و مزایده ها / مناقصه ها.
۶- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده به دبیرخانه کمیسیون مناقصات : پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۰۳/۱۰ 
)توضیح اینکه تاریخ تحویل پاکتها به پســت مالک عمل نبوده و مالک، تحویل پیشــنهادات و پاکتهاي مناقصه، به دبیرخانه کمیسیون 
مناقصات، واقع در آدرس اعالم شــده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بایست برنامه ریزي الزم را در خصوص تحویل به موقع 
پیشنهادات )چه از طریق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بدیهی است امکان قبول پیشنهاد هایی که پس از پایان مهلت 
اعالم شده دریافت می شــوند )حتی اگر قبل از پایان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پیشنهادهایی 
از این دســت برای مناقصه گران عودت خواهد گردید. همچنین ارسال پیشــنهادها به آدرسي غیر از آدرس اعالم شده و یا ارسال به 
پاالیشــگاه هیچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحویل اسناد در تاریخ مقرر ایجاد نخواهد کرد. الزم به ذکر است پس 
از پایان مرحله ارزیابي کیفي اســناد شــرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده ارسال خواهد شد و فرآیند انجام مناقصه وفق 

شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.    
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها ) ارزیابی فنی (، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط 
در تاریخ ۹۸/۰۴/۲5 در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 
۲55، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان 
اعالم شــده )تاریخ گشایش پیشــنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفي و همچنین فني/بازرگاني پیشنهادات و 
رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغییر وجود خواهد داشــت، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گراني که پیشنهاد فني 
آنها )پس از ارزیابي فني( مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبي )حداقل 7۲ ســاعت قبل از جلســه قطعي گشایش پیشنهادات ( اقدام 

خواهد نمود.
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشــد در این مرحله صرفاً تکمیل و ارســال اسناد ارزیابي 
کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد براساس 

مکاتبات آتي اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

شرکت ملي گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد  

)S.G.P.C(

شماره مجوز؛ ۱۳۹۸.5۰۶

نوبت دوم تغيير مأموريت فاز 4 پااليشگاه ستاره خليج فارس؛

پااليشگاه ستاره خليج فارس نفتای شيرين توليد می کند

پاالیشگاه  مدیرعامل 
ماهیت  تغییر  از  خلیج فارس  ستاره 
شــیرین  نفتای  تولید  چهارم،  فاز 
برای نخستین بار و افزایش خوراک 
روزانه  به  پاالیشــگاه  این  ورودی 

۴۰۰ هزار بشکه خبرداد.
محمدعلی دادور گفت: پیش 
از این مقرر شده بود که مأموریت 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  چهارم  فاز 
فارس پاالیــش روزانه ۱۲0 هزار 
بشــکه میعانات گازی باشــد، اما 
با تغییرات انجام شــده این فاز به 
نام فاز بهینه سازی ظرفیت و رفع 
گلوگاهــی فازهای موجــود تغییر 
خواهد یافت. وی افزود: با افزایش 
ظرفیت پاالیشــی در هر سه فاز 
موجود از ۱۲0 به ۱۸0 هزار بشکه، 
می توان تولید مــورد انتظار از فاز 
چهارم را در سه فاز موجود تقسیم 
کرده و هزینه سرمایه گذاری مورد 
نیاز را صرفه جویی و در بخش های 
دیگر صنعت ســرمایه گذاری کرد. 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  مدیرعامل 
فــارس تاکیــد کرد: بــا افزایش 

ظرفیــت پاالیشــی در فازهــای 
موجود و صــرف هزینه ای حدود 
۷0 تا ۸0 میلیون یورو، هم اکنون 
توانســته ایم مجمــوع خــوراک 
پاالیشــگاه را به روزانه ۴00 هزار 

بشکه برسانیم.
تولیــد نفتــای شــیرین در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای 

اولین بار
دادور گفت: برای نخستین  بار 
در فروردین ماه امسال که از سوی 
مقام معظم رهبری به نام ســال 
»رونق تولید« مزین شــده است، 
با تغییر مشــخصات فنی خوراک، 
تولید محصــول نفتای ترش این 
پاالیشــگاه حذف شــده است و 
همــه نفتای تولیدی پاالیشــگاه 
شــیرین خواهد بود. وی با اشاره 
بــه افزایش کیفیــت محصوالت 
تولیدی پاالیشگاه با تزریق نفتای 
تغییرات  با  افزود:  شیرین تولیدی، 
ایجاد شــده و تولید حدود روزانه 
۲0 هزار بشــکه نفتای شــیرین، 
بنزین  و  تقطیر  واحدهای  ظرفیت 

سازی پاالیشگاه نیز ارتقا می یابد و 
مقدار بنزین تولیدی در پاالیشگاه 
تا یک هفته آینده به روزانه حدود 
۴۷ میلیــون لیتــر و گازوئیل به 
لیتر می رســد.  روزانه ۱۳ میلیون 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  مدیرعامل 
فارس با تاکید بــر این که نفتای 
همچنین  پاالیشــگاه  در  تولیدی 
بــه عنــوان خــوراک در اختیار 
پتروشــیمی ها قرار خواهد گرفت، 
گفت: در هنــگام طراحی ترکیب 
خوراک ورودی به پاالیشــگاه ۶0 
درصد نفتا، ۳۵ درصد نفت ســفید 
و نفــت گاز و ۵ درصــد گاز مایع 
بود کــه این ترکیب هم اکنون به 
۷۲ درصــد نفتــا، ۲۵ درصد نفت 
ســفید و نفت گاز و حدود ۲.۵ تا ۳ 
درصد گاز مایع تغییر یافته اســت. 
ستاره  گازی  میعانات  پاالیشــگاه 
خلیج فــارس به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشــگاه میعانات گازی دنیا که 
می توان آن را به لحاظ اســتفاده 
داخلی  متخصصان  توانمنــدی  از 
در اجــرا و اســتفاده از تجهیزات 

تولید داخل، ایرانی ترین پاالیشگاه 
کشــور نامید، روزانــه ۴00 هزار 
بشــکه میعانــات گازی با ارزش 
پــارس جنوبی  میدان مشــترک 
و تبدیــل آن بــه فرآورده هــای 
ســبک و باکیفیت، کشــور را در 
مســیر خودکفایی در تأمین بنزین 
مورد نیاز قرار داده اســت. ساخت 
خلیج فارس  ســتاره  پاالیشــگاه 
بــا ظرفیت دریافــت روزانه ۳۶0 
هــزار بشــکه خــوراک از میدان 
مشــترک پارس جنوبی در قالب ۳ 
فاز ۱۲0 هزار بشــکه ای از ســال 
۱۳۸۵، با هدف حفظ و اســتمرار 
عملیــات برداشــت گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبــی، کاهش 
آالیندگی هــای محیط زیســتی و 
کمک بــه خودکفایی کشــور در 
راهبردی  فرآورده هــای  تأمیــن 
انرژی آغاز شد. فاز سوم پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس در بهمن ماه 
۹۷ با حضور دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری افتتاح شــد و با 
تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین، 
سقف تولید بنزین کشور به روزانه 
۱0۵ میلیون لیتر رســید و کشور 
در شــرایط باثباتی به لحاظ تولید 
فرآورده های باکیفیت قرار گرفت و 

از واردات بنزین بی نیاز شد.

محمدعلی دادور: 
با تغییر مشخصات 

فنی خوراک، تولید 
محصول نفتای ترش 
این پاالیشگاه حذف 

شده است و همه نفتای 
تولیدی پاالیشگاه 
شیرین خواهد بود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

چرا ایران در شرایط کنونی نباید اقدام به 
بستن تنگه هرمز کند؟

موفقیــت آمریکا در به صفر 
رساندن فروش نفت ایران بستگی 
به متغیرهای متعددی دارد. تحقق 
این هدف بســتگی بــه این دارد 
که بــازار نفت، حتی بــا مداخله 
عربستان و امارات، چگونه به لغو 
معافیت ها پاسخ دهد؛ پاسخ ایران 
به این اقدام به چه کیفیت باشد؛ 
تأثیر روانی و واقعی این اقدام بر 
قیمت بنزین در آمریکا چگونه باشد؛ دولت های ذی نفع - به ویژه 
چین و هند و ترکیه - چه واکنشــی به این اقدام نشــان دهند و 
مناسبات دوجانبه ایران با این کشورها چه تأثیری بر واکنش های 
آن ها داشــته باشد؛ ســازوکارها و کانال های ویژه مالی - مانند 
اینســتکس - چگونه در این شــرایط وارد عمل شوند؛ و راه ها و 
کانال های »غیر رســمی« چطور در مدیریت این وضعیت ایفای 
نقش کنند. در هــر حال، از چند ماه پیش کــه انجام این اقدام 
پیش بینی شــده بود، همه مقدمات مقابله بــا آن از جانب دولت 
پایه ریزی شــده و اکنون باید دیــد در عمل چطور به کار خواهد 
آمــد. به طور ُکلی، هم ایران تجربــه دور زدن این قبیل موانع و 
تحریم هــا را دارد و هم دولت آمریــکا دارد با این قبیل اقدامات 
نســنجیده، نامتعارف و غیرضروری، کاسه صبر جامعه جهانی را 
لبریز می کند. در نتیجه، پیاده سازی این طرح آن طور که دستگاه 
تبلیغاتی آمریکا اعالم می کند راحت و بی درد سر نخواهد بود. اما 
راهکارهای قانونی پیش روی ایران در برابر این تصمیم چیست؟ 
عده ای پیشنهاد بســتن تنگه هرمز را مطرح کرده اند. در شرایط 
فعلی، جریان تندرو در واشنگتن، برای تشدید اقدامات خود علیه 
ایران به شدت نیازمند ایجاد اجماع و ائتالف در سطح بین المللی 
است. آنچه تاکنون مانع این اجماع سازی شده، خونسردی ایران و 
پایبندی آن به منشی متکی بر درایت سیاسی، دیپلماسی، دعوت 
بــه تعامل، حقوق بین الملل و اعتدال بوده اســت. در واقع، هیچ 
دولت، حزب، جریان سیاسی یا شخصیتی در غرب نمی تواند افکار 
عمومی کشــورش را مثاًل قانع کند که اقدام نظامی علیه چنین 
کشــوری ضروری است؛ یا الزم اســت برای مهار چنین دولت 
قانونمندی )که سازمان های بین المللی از عملکرد درست آن گواه 
می دهند( به قول خودشان »پول و خون« هزینه کنند! به همین 
خاطر هم هســت که جریان تندرو در واشــنگتن - همانطور که 
از آخرین توئیت ترامپ پیداســت - تمام نیروی خود را معطوف 
به این کرده که ایران را از مســیر درایت و طمأنینه خارج ســازد 
و تهران را به ســمت خروج از برجــام و برخی واکنش های تند 
و عصبی ترغیب کند. قرار دادن ســپاه در فهرست سازمان های 
تروریســتی، لغو معافیت های نفتی، طرح لغو معافیت ها هسته ای 
)که همکاری دولت ها در فردو و اراک را میسر می کند( و اقدامات 
تحریک آمیز مشــابه، همگی در همین راســتا قابل تحلیل است. 
در نتیجــه، حالت ایده آل این اســت که ایــران بتواند - با حفظ 
منــش کنونی و بدون تشــدید فضــا - به تدریــج در چارچوب 
توافقــات منطقه ای و فرامنطقه ای، در حد ممکن، تأثیر تحریم ها 
را کاهــش دهد تا هم با همکاری ســایر دولت ها پایه های یک 
»اقتصاد منهای دالر« را تحکیم کند، هم با گذر زمان به انقضای 
محدودیت های مندرج در برجام نزدیک تر شود و هم احیانًا شرایط 
مناســب تری در آمریکا برای امتحان راه حل های سیاســی مهیا 
شــود. در اینکه ایران قادر است تردد در تنگه هرمز را مختل کند 
تردیدی نیســت. حتی الزم است ایران همواره نشان دهد »همه 
گزینه هایش« روی میز اســت و در شرایط خطیر از هیچ اقدامی 
برای حفظ شــیرازه کشور و پاسداری از منافع ملی دریغ نخواهد 
کرد. اما این اقدام در شــرایط کنونــی - در حالی که دولت های 
جهان در حال جست وجوی راه حل برای مهار تحریم های آمریکا 
هســتند - اقدامی غیر ضروری است. اگر این اقدام االن صورت 
بگیرد، احتمااًل اولین واکنش جامعه جهانی تصویب یک قطعنامه 
فصل هفتمی در شــورای امنیت ســازمان ملل خواهد بود که در 
آن - طی یک ضرب االجل - از ایران خواســته خواهد شــد به 
این اقدام پایان دهد. به عبارت دیگر، بســیاری از دولت هایی که 
امروز در کنار ایران ایســتاده اند، در آن زمان در کنار آمریکا علیه 
ایران موضع خواهند گرفت و ناگزیر شــرایط دلخواه تندروهای 
واشــنگتن را ایجاد خواهند کرد. توسل به اقداماتی از قبیل بستن 
تنگه هرمز - که مســتقیمًا مســئولیت پذیری دولت ایران را در 
پی دارد - فقط در شــرایط اضطراری و اســتثنایی قابل ارزیابی 
اســت. در همین حال، حقوق بشر فقط محدود به حقوق سیاسی 
و مدنی نیســت. حق ســالمت، حق کار در شرایط مناسب، حق 
مسکن، حق امنیت و حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی 
اجزا تفکیک ناپذیر مجموعه »حقوق بشر« هستند. هرکس بگوید 
»مدافع حقوق بشر« است ولی هم زمان در جهت تخریب اقتصاد 
و این دسته حقوق اساسی مردم ایران گام بردارد یا مانند بسیاری 
از مدعیان، مســتقیم یا غیرمســتقیم از تحریم و »سیاست فشار 
حداکثری« حمایت کند، قطعًا خود »ناقض« حقوق بشــر است. 
اما در کنار مباحث فنــِی حقوقی، تحریم های آمریکا در ایران به 
درستی »تروریسم اقتصادی« نیز خوانده شده است. ابتدایی ترین 
تعریف تروریسم عبارت است از »توسل غیرقانونی به خشونت و 
ارعاب علیه شــهروندان غیرنظامی، به منظور وادار ساختن یک 
دولت به همراهی با یک هدف سیاسی«. اینکه در فضای عمومی 
این سٔوال مطرح شده که مگر سیاست »فشار حداکثری« دولت 
آمریکا چیزی غیر از این اســت، اتفاق جالبی است که الزم است 

در محافل رسانه ای و دیپلماتیک پیگیری است.

بین امللل

جاش راگین، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست تحلیل کرد؛

عدم تمدید معافیت های فروش نفت به چه معناست؟
تمدید  عــدم  با  رابطه  در 

معافیت ها چند نکته قابل طرح است:
۱- لغو معافیت ها در حالی صورت 
گرفته اســت که در هفته هــای اخیر در 
واشنگتن نزاع ســختی بر سر تمدید یا 
عــدم تمدید معافیت های نفتی در گرفته 
بود. گروهی از تندروهای واشــنگتن، در 
کنگره و در دولــت آمریکا، معتقد بودند 
که برخــی دیپلمات های کهنــه کار در 
وزارت خارجه به دنبال تمدید معافیت ها 
هســتند. در نتیجه، حدود ۱0 روز پیش، 
۳۵ تــن از نماینــدگان جمهوریخــواه 
کنگــره، طی نامه ای بــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، از او خواســتند که 
مانع از تمدید معافیت ها شــود. عالوه بر 
این، در هفته هــای اخیر در دورن دولت 
آمریکا میان برخــی مقامات بلندپایه در 
خصوص تمدید یا عدم تمدید معافیت ها 
اختالف نظر بوجود آمده بود. جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی، الری کودال، مشاور 
اقتصادی کاخ سفید، و حتی خود ترامپ، 
از صفــر کردن صــادرات نفــت ایران 
حمایت می کنند. اما ترامپ نگران است 
که حذف نفت ایران، قیمت های نفت را 
به طور نجومی باال ببرد. بولتون و کودال 
به ترامپ گفته انــد که حذف نفت ایران 
بازارهای نفت  تعادل  تأثیر چندانی روی 
نخواهد گذاشــت. عدم تمدید معافیت ها 
نشــان داد که تندروهای واشــنگتن در 
تعیین سیاســت خارجی آمریکا در برابر 

ایران، دست باال را دارند.
۲- برخــی ناظــران خارجی ادعا 
می کننــد که جمهوری اســالمی ایران 
در برابر سیاســت های تقابل جویانه کاخ 
سفید، سیاست »صبر استراتژیک« را در 
پیش گرفته اســت. بدین معنی که قصد 
دارد تا پایان دوره اول ریاســت جمهوری 
ترامــپ صبر کنــد. به امیــد اینکه در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲0۲0 
آمریکا  در  دمکــرات  رئیس جمهور  یک 
به قــدرت برســد. طبق ایــن دیدگاه، 
باشــد،  رئیس جمهــور دمکرات هر که 
مطمئنــًا خصومــت ورزی او از ترامــپ 
کمتر خواهد بود. اگر این دیدگاه درست 

باشد، قطع کامل صادرات نفت ایران، 
می تواند سیاســت صبر استراتژیک را با 
چالش جدی مواجه کند. چرا که تا پایان 
دو سال  ریاست جمهوری ترامپ حدوداً 
باقی مانده اســت و ایران باید در این دو 
ســال برای تهیه بودجه ســاالنه کشور، 
نفت بفروشــد. بنابرایــن، آمریکا ممکن 
است از طریق قطع صادرات نفت ایران 
به دنبــال خنثی کردن اســتراتژی صبر 

باشد.
۳- با انقضای معافیت های فروش 
نفــت ایــران، جنگ اقتصــادی ایاالت 
متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران 
به معنای واقعی کلمه آغاز شــده است. 

درســت اســت که آمریکا تحریم های 
زیادی بر ایران اعمال کرده اســت، اما 
تحریم هــای نفتــی با دیگــر تحریم ها 
متفاوت است. آمارها درباره سهم نفت در 
آمریکایی ها  است.  متفاوت  ایران  بودجه 
ادعا می کنند که صادرات نفت ۸0 درصد 
درآمدهــای حکومت ایران را تشــکیل 
می دهد. در ژانویه گذشته، برایان هوک، 
نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران، با 
بیان این مسئله، مدعی شده بود که قطع 
صادرات نفت، فشار کم سابقه ای به ایران 

وارد می کند.
۴- قطع صادرات نفــت ایران در 
نفت  تولیدکنندگان  ســایر  با  هماهنگی 
صورت گرفته اســت. مقامــات آمریکا 
می گویند حذف نفت ایران تأثیر حداقلی 
بر بازار نفت خواهد گذاشت چرا که سایر 
تولیدکنندگان مانند امارات و عربســتان 
تعهد کرده اند که نفــت ایران را جبران 
کنند. ترامپ با محمــد بن زاید، ولیعهد 
امارات، درباره موضوع نفت گفتگو کرده 
بود. در نوامبر گذشته، هنگامی که آمریکا 
اعالم  را  معافیت هــا  انتظــار،  برخالف 
کرد، عربســتان و امارات بسیار ناراحت 
شــدند. چون قبل از اعطای معافیت ها، 
سعودی ها تحت فشار آمریکایی ها، تولید 

نفت شان را افزایش داده بودند.

۵- اســتمرار فروش نفــت ایران، 
یکــی از آخرین امتیــازات برنامه جامع 
اقدام مشــترک )برجام( بود. حدود یک 
ســال پیش، ترامپ از برجام خارج شد و 
تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال 
کرد. امــا علیرغم همه ایــن تحریم ها، 
ایران به این توافق پایبند ماند. با تحریم 
صادرات نفت ایران، عماًل تمام امتیازات 
اقتصادی برجام از بین می رود. در نتیجه، 
فشارهای فزاینده اقتصادی ممکن است 
جمهوری اســالمی ایران را به خروج از 

برجام ترغیب کند.
۶- با تحریم نفت ایران، سرنوشت 
توافق کاهش تولید کشــورهای اوپک و 
غیراوپک اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده 
اســت. در اواخر ســال گذشته میالدی، 
بــه دلیل پایین آمــدن قیمت های نفت 
در اثــر اعطای معافیت نفتی به هشــت 
مشــتری نفت ایران، کشورهای اوپک و 
غیراوپک توافقی برای کاهش تولید نفت 
به مقدار ۱.۲ میلیون بشکه در روز امضا 
کردند. اوپک در ژوئن آینده جلسه ای در 
سطح وزرا خواهد داشت. در این نشست 
سرنوشــت توافق کاهش تولید مشخص 
خواهد شــد. مقامات روسی گفته اند که 
آن ها با تمدید این توافق موافق نیستند. 
تا همین چند روز پیش، تحلیلگران حوزه 

انرژی معتقد بودند که عربســتان به 
دنبال تمدید توافق کاهش تولید اســت. 
امــا اکنون با حدف نفــت ایران، ممکن 
است عربســتان برای کمک به ترامپ 
توافق کاهــش تولید را کنار بگذارد. باید 
دید که در جلســه ۲۵ ژوئن، اوپک چه 
تصمیمی گرفته می شود. احتمااًل اعضای 
اوپک تحت فشــار آمریکا، تولید نفت را 
افزایش دهند. پس از رســانه ای شــدن 
عدم تمدید معافیت ها، قیمت نفت برنت 
با افزایش ۳.۲ درصدی به بشکه ای ۷۴ 

دالر رسید.
۷- موضــع چین، هنــد و اتحادیه 
اروپــا در برابر تحریم هــای نفتی مهم 
خواهد بود. چین و هند دو مشتری عمده 
نفت ایران هســتند و اگــر خرید نفت از 
ایران را ادامه دهند، احتمااًل رابطه شــان 
با آمریکا تنش آلود خواهد شــد؛ بنابراین 
باید دید که این دو کشــور در برابر اقدام 
جنجالــی آمریکا چه واکنشــی نشــان 
خواهنــد داد. موضع اروپــا نیز از حیث 
سیاســی مهم خواهد بــود. آمریکا هنوز 
عدم اعطای معافیت ها را به طور رسمی 
اعالم نکرده و اروپا هم تاکنون واکنشی 
نشان نداده است. اروپا می گوید به اجرای 
برجام متعهد اســت. امــا اکنون یکی از 
اهــداف اصلــی این توافق - اســتمرار 
فروش نفت ایران- منتفی شــده است. 
بایــد منتظر ماند و دید که آیا اروپا برای 
اســتمرار توافقی که آن را مهم می داند، 

کاری انجام خواهد داد یا خیر.

تابستانی بی رحم در انتظار ترامپ

اوپک و روسيه ديگر حرف اول را نمی زنند

هلیما کرافت
کارشناس بانک آربی سی

پس از پایان دادن به معافیت مشــتریان نفت 
ایــران از تحریم های آمریکایــی، رئیس جمهوری 
آمریکا با دورنمای افزایش قیمت نفت در تابســتان 
امسال روبه رو خواهد شد. ترامپ تالش می کند لزوم 
مهــار قیمت نفت برای کمک بــه مصرف کنندگان 
آمریکایی از یک ســو و مجازات ایــران و ونزوئال 
از ســوی دیگر را متوازن کند. اکنــون که ایران و 

ونزوئــال تحت تحریم های ســختگیرانه آمریکایی 
هســتند، روابط آمریکا با عربستان زیر ذره بین قرار 
گرفته است. این مسئله فشار زیادی به روابط آمریکا 
و عربســتان وارد می کند؛ این سیاســت اکنون به 
این بســتگی دارد که آیا ترامپ می تواند عربستان 
را وادار کنــد که دوباره تولید خــود را افزایش دهد 
یا نه؛ عربســتان حدود یک میلیون بشــکه در روز 
ظرفیت مــازاد تولید دارد، اما آنهــا نمی خواهند که 
بازار را به ســوی ســقوط قیمت سوق دهند. قیمت 

مطلوب نفت برای عربستان، ۶0 تا ۸0 دالر است و 
بهترین قیمت برای آنها، نزدیک به ۸0 دالر اســت. 
این به آن معناست که ممکن است عربستان اجازه 
دهد قیمت نفت بیش از چیزی که ترامپ می خواهد 
افزایش یابد و به ۸0 دالر برسد. اکنون عربستانی ها 
گفته اند که بــازار را زیر نظــر می گیرند و تضمین 
می کنند که نفت کافی در بــازار وجود دارد؛ از نظر 
ما، آن ها احتمااًل ۴00 هزار بشــکه در روز به عرضه 
نفت در بازارهای جهانی اضافه می کنند و به میزان 

ســهمیه تولید خود در اوپک تولیــد می کنند. یک 
گزینه غیر قابل پیش بینی دیگر، شرایط لیبی است و 
گفت: این مسئله می تواند سبب شکست یا پیروزی 
سیاست ترامپ شــود. اگر تولید لیبی کاهش یابد و 
عربستان تولید نفت خود را به سرعت افزایش ندهد، 
احتمال متوســل شــدن دولت ترامپ به آزادسازی 
ذخایر راهبردی نفت آمریکا افزایش می یابد؛ ما فکر 
می کنیم این کاری است که آنها باید تابستان امسال 

انجام دهند.

فاتح بیرول
مدیر آژانس بین المللی انرژی

روزهایــی کــه در آن بازارهای نفت، 
تحــوالت و قیمت ها توســط قطعنامه ها و 
مذاکرات تعیین می شــدند به ســر آمده و 
اکنون تحــت تأثیر انقالب شــیل آمریکا، 
عوامل بســیار قوی تری وجود دارند. ظهور 
شــیل آمریکا، نفوذ اوپک، روســیه و سایر 
متحدانشــان را تضعیف کرده و این ائتالف 
بهتر است اجازه دهند بازار نفت به راه خود 
برود. در همین حال و بر اســاس استراتژی 
مدیریت بازار اوپک، بایستی گفت: روزهایی 
که بازارهای نفت، تحوالت و قیمت ها توسط 
قطعنامه ها و مذاکرات تعیین می شد، به سر 
آمده است و اکنون نیروهای بازار قوی وجود 
دارند که بــا انقالب شــیل آمریکا هدایت 

می شــوند. اوپک، روســیه و ۹ تولیدکننده 
دیگر غیراوپک در ســه ماه گذشته سرگرم 
اجرای یک توافق جهانی برای کاهش تولید 
به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده اند. 
این توافق کاهش تولید قرار اســت تا ژوئن 
ادامه پیدا کند و پس از اعالم تصمیم آمریکا 
برای عدم تمدید معافیت هــا برای واردات 
نفت ایران ممکن اســت تغییراتی پیدا کند. 
انتظار می رود عربســتان سعودی و امارات 
متحده عربی کمبــود عرضه نفت را جبران 
کنند اما همکاری این تولیدکنندگان بســیار 
پیچیده تر به نظر می رســد. در حالی که این 
تولیدکننــدگان که به گــروه اوپک پالس 
معروف هســتند، حدود ۵0 درصــد از بازار 
جهانــی نفت را کنترل می کنند، رشــد بی 
وقفه عرضه نفت آمریکا به معنای آن است 

که رقابت بیشتری میان تصمیمات در وین 
و تولید در پرمیان وجود خواهد داشــت. بر 
این اســاس، پیش بینی می شود ۷0 درصد 
از رشد تولید جهانی نفت در پنج سال آینده 
در آمریکا خواهد بود. عالوه بر شیل آمریکا، 
پیشــرفت هایی در فناوری های پاک حاصل 
می شود به خصوص رشد خودروهای برقی 
که به چالش هــای اوپک اضافــه می کند 
و نفوذ این گروه در بــازار انرژی جهانی را 
کاهش می دهد. نوســان بــازار نفت تحت 
تأثیر ریســک های ژئوپلیتیکــی بوده و این 
پیدا می کنند.  ریســک ها همچنان وخامت 
وی بــه ایــران، لیبی، ونزوئــال، الجزایر و 
تنش های تجــاری آمریکا و چین اشــاره 
کرد و گفت: این کشــورها در ماه های آینده 
نســبت به عوامل عرضه و تقاضا روی بازار 

نفت تأثیر بیشــتری خواهند گذاشت. قیمت 
مناســبی که همه از آن راضی باشند بسیار 
دشــوار است اما مدیر آژانس نسبت به تأثیر 
فزاینده ریسک ژئوپلیتیکی روی قیمت های 

نفت و ثبات بازار و ریســک تداوم افزایش 
قیمت ها ابراز نگرانی کرد. قیمت نفت برنت 
از ۵0 دالر در هر بشکه در اواخر سال ۲0۱۸ 

به حدود ۷۵ دالر افزایش یافته است.

با تحریم نفت 
ایران، سرنوشت 

توافق کاهش تولید 
کشورهای اوپک و 
غیراوپک اهمیت 

فوق العاده ای پیدا 
کرده است

موضع چین، هند و 
اتحادیه اروپا در برابر 
تحریم های نفتی مهم 

خواهد بود. چین و هند 
دو مشتری عمده نفت 

ایران هستند و اگر خرید 
نفت از ایران را ادامه 

دهند، احتمااًل رابطه شان 
با آمریکا تنش آلود 

خواهد شد

رضا نصری
کارشناس مسائل سیاست 

خارجی

يادداشت تحليلی

يادداشت تحليلی



یادداشت

ضرورت اصالح الگوی تخصیص یارانه انرژی
موضوع قیمت گذاری ســوخت و ســایر 
حامل های انرژی در ایــران بیش از چند دهه 
اســت که مورد ســؤال و محل اختالف نظر 
کارشناســان اســت. کاهش یارانه های انرژی 
خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد اســت 
که برآورد صحیح آن می تواند سیاستگذاران را 

در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند.
بر اســاس آمار ارائه شده در گزارش آژانس بین المللی انرژی منتهی 
به پایان ســال ۲0۱۷، یارانه سوخت های فســیلی نسبت به سال ۲0۱۶، 
معادل ۳00 میلیارد دالر افزایش داشته است. به استناد آمار گزارش آژانس 
بین المللــی انرژی، یارانه پرداختی انرژی ایران در ســال ۲0۱۷ میالدی، 
معادل ۴۵.۱ میلیارد دالر بوده که شــامل ۱۶.۵ میلیارد دالر یارانه نفتی، 
۱۲.۳ میلیــارد دالر یارانه برق و ۱۶.۳ میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی بوده 
اســت. یارانه یادشــده، ۱0.۴ درصد از تولید ناخالــص داخلی را به خود 
اختصاص می دهد. بر اســاس همین گزارش، ایران در صدر کشــورهای 
پرداخت کننده یارانه مصرف ســوخت های فسیلی قرار دارد. این در حالی 
اســت که دولت در الیحه بودجه ۹۸، مجموع بودجه عمومی را که شامل 
منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی اســت با ســقف ۴۷۸ هزار میلیارد 
تومان به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده است. از این رقم، حدود ۴0۷ 
هــزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومــی و بیش از ۷0 هزار میلیارد 
تومــان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد، بنابراین در یک نگاه می توان 
متوجه میزان سرســام آور یارانه انرژی در مقایسه با کل بودجه پیشنهادی 
شد که در اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نیز تحت عنوان 
۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ذکر شــده است و جای تأمل بسیار 
دارد. یکی از مصادیق بارز ذکر شــده در این یارانه پنهان، قیمت بنزین و 
یارانه آن است که با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران )۱۲ سنت( و نرخ 
متوســط بین المللی بنزین )۵۲ الی ۵۴ ســنت(، بر اساس نرخ ارز نیمایی 
حدود ۸ هزار تومان اســت و این مابه التفاوت ها در بودجه دیده نمی شوند. 
بنابرایــن با عنوان و معضلی به نام یارانــه پنهان، با مقادیر بیش از اصل 
بودجه مواجه هســتیم و این رقم قابل توجه عالوه بر اتالف منابع مالی، 
تعرفه هــای انرژی را برای مصرف کننده چنان غیرواقعی می کند که توجه 
نداشتن مصرف کنندگان انرژی به مقوله بهینه سازی، مصرف انرژی را به 
عنوان زیــان مضاعف به دنبال دارد. از این رو این اتالف منابع، ضرورت 
اصالح الگوی تخصیص یارانه انرژی را بیش از هر زمان گوشزد می کند.

منبع: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
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بورس انرژی: فرصت طالیی تجارت نفت ایران

طی ماه هــای اخیر، طرح 
عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس 
انرژی بــه عنوان یکی از راهکارهای مؤثر 
در فروش نفت خام از ســوی مسئوالن 
دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و سایر کارشناســان مرتبط معرفی شده 
است. شرکت ملی نفت ایران با همکاری 
بورس انرژی، ایــن فرصت را برای تجار 
و شرکت های خصوصی فراهم کرده است 
تا در محیطی رقابتــی، محصوالتی نظیر 
ایران  نفت خام و میعانات گازی صادراتی 
را با قیمت مناسبی خریداری کنند و بتوانند 
در بازار های بین المللی به تجارت بپردازند. 
هم اکنون ایــن عرضه ها به صورت هفتگی 
در بورس انــرژی انجام و جزئیات مربوط 
در  میعانات گازی  و  نفت خــام  به عرضه 
بورس انرژی در پایگاه اینترنتی شــرکت 

bourse.nioc.  ایران به نشانی ملی نفت 
irاطالع رسانی می شود.

بورس  جذابیت های  مهم ترین  از 
انــرژی بــرای معامــالت نفت خام و 
میعانــات گازی، امکان ورود آســان 
خریداران خصوصــی داخلی و خارجی 

به این ســازوکار، مخفی بودن هویت 
خریــداران و امکان تســویه اعتباری 
می باشــد  نفتی  محموله های  بهــای 
که تسهیالت مناســبی را برای تجار 
خواهان خرید نفت ایران فراهم آورده 

است.

با  راســتا، همزمان  در همیــن 
نخستین روز برگزاری بیست و چهارمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، رویدادی با موضوع »فرصت 

طالیــی تجارت با نفت ایــران« برگزار 
خواهد شد.

دائمی  محــل  تهــران،  مــکان: 
نمایشــگاه های بین المللی تهران- سالن 

مروارید
 -۱۳۹۸ اردیبهشــت   ۱۱ زمــان: 

ساعت ۱۴ الی ۱۷
جهــت ثبت نام و حضــور در این 
رویداد، اطالعات ذیل را به آدرس پست 

الکترونیکی زیر ارسال کنید.
nioc.ir@Oilexchange۲0۱۹

• نام
• نام خانوادگی

• ایمیل
• نام شرکت/دانشگاه

• عنوان شغل
• شماره تماس

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

همزمان با نخستین 
روز برگزاری بیست 
و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی، 
رویدادی با موضوع 

»فرصت طالیی تجارت 
با نفت ایران« برگزار 

خواهد شد

هاله بختیار


