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مديرعامل شرکت پايندان در گفت وگو با دانش نفت مطرح کرد:

رصد برنامه های تحريم؛ 
الزمه کاهش ريسک و هزينه

مهندس محمدی، معاون وزير نفت در امور پتروشيمی عنوان کرد:

افزايش 15 ميليون تنی ظرفيت تأمين 
خوراک صنعت پتروشيمی
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ازسوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعالم شد؛

مقدار  افزایش حقوق و دستمزد 
کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت

///

2

4
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2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ضرورت توجه به سوخت پنجم
محسن دالویز
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

با در نظــر گرفتن منابع انرژی به عنوان 
یکی از عوامل تولید و مزیت رقابتی کشــور، 
افزایش بهره وری انرژی به افزایش بهره وری 
کل اقتصاد منجر خواهد شــد. از دیگر ســو، 
شــاخص بهره وری انرژی بــه نوعی عکس 
شاخص شدت انرژی اســت و از تقسیم تولید 
ناخالص داخلی به مصرف نهایی انرژی حاصل 

می شــود، از این رو کاهش شدت انرژی بیانگر بهبود بهره وری خواهد 
بود. بخش صنعت در کشور با مصرف حدود ۳۸۴ میلیون بشکه معادل 
نفت خام در سال ۹۵، سهمی معادل ۳۲.۴ درصد از کل تقاضای انرژی 
نهایی را به خود اختصاص داده است. با اجرای طرح های بهینه سازی، 
ظرفیت صرفه جویی انرژی ســاالنه تنها در ایــن بخش، حدود ۲۶۳ 
میلیون بشــکه معادل نفت خام معادل با ۷۲۰ هزار بشکه نفت خام در 
روز برآورد می شــود که این میزان معــادل ۳۰ درصد مصرف انرژی 
در این بخش اســت. امروزه از بهینه سازی انرژی به عنوان »سوخت 
پنجم« در کنار دیگر منابع اصلی انرژی نظیر زغال ســنگ، گاز طبیعی 
و نفت خام، انرژی های تجدیدپذیر و هســته ای یاد می شود که به دلیل 
مزایایی نظیر ســوخت پاک و ارزان تر، انتخابی مناسب برای مدیریت 
عرضه و تقاضای انرژی است. در طرح های مختلف صرفه جویی انرژی 
در صنایع به مراتب بیشتر از شاخص تولید گاز طبیعی از یک فاز نمونه 
پارس جنوبی اســت. از مزایای بهینه سازی انرژی می توان به ظرفیت 
باالی اشــتغال زایی، کاهش تبعات زیســت محیطی، دسترسی بهتر و 
بومی تر به فناوری و میزان سرمایه گذاری به مراتب پایین تر پروژه های 
بهینه سازی نسبت به طرح های تولید فرآورده های نفتی و گازی اشاره 
کــرد. اشــتغال زایی را به کمک طرح های بهینه ســازی و انرژی های 
تجدیدپذیــر می توان هم به لحاظ کمــی و هم به لحاظ تنوع، به نحو 
مؤثرتری افزایش داد. ضرورت تغییر رویکرد در اقتصاد کالن کشور از 
اقتصاد تک محصــول منابع محور به اقتصاد مبتنی بر دانایی و کارایی 
انــرژی از طریق بهبود بهره وری ملی اجتناب ناپذیر اســت. در بخش 
ســاختمان نیز اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان در مراحل 
طراحی ســاختمان های جدید یا بهینه ســازی ساختمان های موجود با 
کاربرد سیســتم های ساختمانی نوین، اســتفاده از عایق کاری پوسته 
خارجی ساختمان، اســتفاده از پنجره های دو یا چندجداره، جایگزینی 
سیستم های موجود با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و لوازم خانگی 
راندمان باال، باال بردن ســطح آگاهــی عمومی و متخصصان و بهبود 
روش های کار، از ظرفیت های عمده برای افزایش بهره وری در بخش 
ساختمان است. همچنین در بخش حمل ونقل میانگین مصرف سوخت 
خودروهای تولیدی کشور در سال ۹۷ حدود ۷.۷۳ لیتر در صد کیلومتر 
)معادل ۱۸۱ گرم بر کیلومتر انتشار co۲( است. میانگین وزنی مصرف 
ســوخت خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ برابر ۵.۶ 
لیتر در صد کیلومتر )معادل ۱۳۰ گرم بر کیلومتر انتشــار co۲( و این 
عدد در ســال ۲۰۲۰ باید به ۴.۱ لیتــر در صدکیلومتر )معادل ۹۵ گرم 
بر کیلومتر انتشــار co۲( برسد. عمده سیاست های دنیا برای بهره وری 
انرژی در بخش توسعه حمل ونقل عمومی، کاهش شدت انرژی خودرو 
و اجرای استانداردهای مصرف سوخت و روش رانندگی است. با اجرای 
پروژه های صرفه جویــی انرژی در قالب طرح های ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر در بخش های حمل ونقل، صنعت و ســاختمان 
گام مؤثری در توسعه سیاست های بهینه سازی انرژی در کشور برداشته 

شده که امید است این مسیر با سرعت بیشتری طی شود.

بومی سازی ۳۰۰ تجهیز کاربردی پرمصرف در 
صنعت حفاری کلید خورد

طرح بومی سازی ۳۰۰ قطعه و تجهیز کاربردی پرمصرف صنعت 
حفاری از ابتدای امسال کلید خورد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، 
بهنــود منصورنژاد، رئیس مهندســی ســاخت مدیریت پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی حفاری ایران با اعالم این مطلب گفت: این 
قطعات و تجهیزات مربوط به پمپ های ســیال حفاری، دراورکس، 
آچارهــوا، پمپ های گریز از مرکز، تجهیزات خدمات فنی و ابزار در 
گردش حفاری اســت. وی با اشــاره به اینکه شرکت ملی حفاری 
ایران با ۲۵۰ ســازنده قطعات و صنعتگــران داخلی ارتباط کاری 
دارد، افزود: با برنامه ریزی و نیازســنجی انجام شده از مدیریت های 
عملیاتــی و خدمات فنی و مهندســی، بومی کردن تولید قطعات و 
تجهیزات در طول ســال اســتمرار و افزایش خواهد یافت. رئیس 
مهندسی ســاخت مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری 
ایران با تاکید بر همکاری و تعامل مؤثر با مراکز علمی، پژوهشــی، 
شــرکت های دانش بنیان و مجتمع های بزرگ صنعتی کشور اظهار 
کرد: از تجهیزاتی که تاکنــون به منظور این همکاری ها در داخل 
تولید شده است می توان به سازه دکل حفاری، دستگاه لوله مغزی 
سیار، پمپ سیال حفاری، ابزار دورن چاهی نمودارگیری، مجموعه 
کامل MWD برای حفاری جهت دار و سیستم سطحی نمودارگیری 
اشــاره کرد. منصورنژاد یادآور شــد: حاصل همکاری میان شرکت 
ملی حفاری ایران و ســازندگان و صنعتگــران داخلی در بیش از 
یک دهه گذشــته، ساخت و بومی سازی ۴ هزار و ۷۵۶ قلم قطعات 
پرمصرف صنعت حفاری اســت که این قطعات با احتساب تکثیر، 

افزون بر ۲۱ هزار قطعه می شود.

ازسوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعالم شد؛

مقدار افزایش حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت
حداقل دســتمزد کارگران 
مدت معین  قراردادی  کارکنان  رســمی، 
و کارکنان قــراردادی مدت موقت وزارت 
نفت در ســال ۹۸ نســبت به سال ۹۷، 
افزایش  درصد   ۳۶.۵ میانگیــن  به طور 
یافتــه و این اضافات در ســامانه جامع 
نیروی انســانی صنعت نفت تغذیه شده 

است.
توســعه  معاون  مینــو،  فرزیــن 
مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت 
در گفت وگو با شانا، مقدار افزایش حقوق 
رســمی،  کارگران  رســمی،  کارمندان 
کارکنان قراردادی مدت معین و کارکنان 
قــراردادی مدت موقت را در ســال ۹۸ 
اعــالم کرد و گفت: در ســال ۹۸، پایه 
حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه 
هیئت وزیران به میزان حداقل ۱۸ درصد 
و حداقل دســتمزد کارگران رســمی، 
کارکنان قراردادی مدت معین و کارکنان 
قراردادی مدت موقت بر مبنای بخشنامه 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی، 
به طــور میانگیــن ۳۶.۵ درصد افزایش 
یافته اســت. وی در تشــریح جزئیات 
افزایش حقوق و دستمزد، با بیان اینکه 
پایه حقوق کارمندان رســمی بر اساس 

مصوبــه هیئت وزیران و با موافقت وزیر 
نفت ۱۸ درصد افزوده شده است، یادآور 
شــد: از آنجا که بر اساس این مصوبه، 
نباید  کارمندان  افزایش حقــوق  میزان 
کمتــر از ۴ میلیــون و ۴۰۰ هزار ریال 
باشــد، بنابراین به منظــور رعایت مفاد 
مصوبه، حقوق آن دســته از کارمندان 
رســمی کــه افزایــش ریالــی حقوق 

اصلی و فوق العاده های مســتمر آنها )با 
احتســاب افزایــش ۱۸ درصدی( کمتر 
از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال می شــد، 
مشمول اضافاتی بیش از ۱۸ درصد شده 
اســت. مینو ادامه داد: به عبارت دیگر، 
آن دســته از کارمندان رسمی که پایه 
حقوق شــان کمتر از ۱۶ میلیون و ۳۰۰ 
هزار ریال است، مشــمول بیش از ۱۸ 

درصد افزایش شده اند. معاون وزیر نفت 
در بخــش دیگری از صحبت های خود، 
به افزایش حقوق و دســتمزد کارگران 
رســمی، کارکنان قراردادی مدت معین 
و کارکنان قراردادی مدت موقت اشــاره 
کرد و با بیان اینکه بر اساس بخشنامه 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی، 
دستمزد این دســته از کارکنان به طور 

میانگین ۳۶.۵ درصــد افزایش یافته 
است، اظهار کرد: البته از آنجا که برخی 
آیتم هــای حقوقی کارکنــان قراردادی 
 )... و  )ماننــد کمک رفاهی  مدت موقت 
اســت،  نفت  مقررات  از  نشــات گرفته 
میزان افزایش این آیتم ها در شــورای 
اداری وزارت نفت نهایی و اعالم خواهد 
شد. وی افزود: همه اضافات در سامانه 
جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه 
شده است و پس از طی مراحل الزم در 
مدیریت مالی، قابل پرداخت خواهد بود.

توليد تجمعی ميدان نفتی آذر از مرز 20 ميليون بشکه گذشت

ازسوی وزير نفت؛

شيوه نامه نحوه عرضه نفت خام و ميعانات گازی در بورس انرژی ابالغ شد

میزان  اســت  قرار  برنامه ریزی ها  طبــق 
برداشــت نفت از میدان مشــترک آذر در نیمٔه دوم سال 
۱۳۹۸ از حدود ۳۰ هزار بشکه به ۶۵ هزار بشکه در روز 
البته براســاس گفته های مدیر پروژه راه اندازی،  برسد، 
بهره برداری، تعمیرات و نگهداری میدان نفتی آذر، میزان 
تولیــد تجمعی در اردیبهشــت ۱۳۹۸ از مرز ۲۰ میلیون 

بشکه عبور کرده است.
نخستین تولید از میدان نفتی آذر به میزان ۱۵ هزار 
بشــکه در روز، به پایان ســال ۱۳۹۵ مربوط است که در 
اردیبهشت ســال ۱۳۹۶ به میزان ۳۰ هزار بشکه در روز 
افزایش یافت. از ۸ حلقه چاه به بهره برداری رســیدٔه این 

میدان، روزانه ۳۰ هزار بشــکه نفت اســتخراج می شود و 
در مرحله دوم با اضافه شــدن ۱۱ حلقه چاه دیگر میزان 
برداشت، ۶۵ هزار بشــکه نفت و ۷۸ میلیون فوت مکعب 
گاز در روز خواهد بود. هم چنین میزان نفت درجای میدان 
نفتی آذر، ۲.۵ میلیارد بشکه ارزیابی شده و مقدار نفت قابل 
استحصال ۴۰۰ میلیون بشــکه برآورد شده است. در این 
باره، ســیدوحید حسینی - مدیر پروژه شرکت راه اندازی و 
بهره برداری صنایع نفت )OICO( در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان این که میدان نفتی آذر، یک میدان نفت اســتراتژیک 
مشترک با عراق اســت، اظهار کرد: در حال حاضر واحد 
تولید زود هنگام این میدان در ســرویس است که از این 

واحد روزانه ۳۰ هزار بشــکه در روز نفت تولید می شود. به 
گفته وی با گذشــت بیش از دو ســال از تولید این واحد، 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساعت در روز، کارکرد 
بدون حادثه ثبت شــده و در روز ۱۹ اردیبهشــت ماه نیز 
تولید تجمعی این میدان از مرز ۲۰ میلیون بشکه گذشت. 
حســینی افزود: برنامه تولید این میدان، ۳۰ هزار بشــکه 
در روز اســت و طبــق آمار ماهیانه ۳۶۰ هزار بشــکه در 
این میدان تولید می شــود و بر اساس برنامه ریزی های در 
نظر گرفته شــده، پیش بینی می کردیــم که در تاریخ ۲۰ 
اردیبهشت ماه با این میزان تولید مواجه شویم که درنهایت 
در ســاعت ۲۱ نوزدهم اردیبهشت ماه این عدد محقق شد 

که تدابیر کافــی نیز برای آن در نظــر گرفته بودیم. دو 
شــرکت »OIEC« و »اهداف« به صورت کنسرســیوم 
ســرمایه گذاران این پروژه هســتند و قرارداد توسعه این 
میدان به شــیوه بیع متقابل در مهر ۱۳۹۰ امضا و شرکت 
مهندسی و توسعه ســروک آذر )SAED( مسئول اجرای 
این پروژه شــد، همچنین مالک این پروژه شــرکت ملی 
نفت ایران )NIOC( بوده اســت. میدان نفتی آذر در بلوک 
اکتشــافی اناران در استان ایالم )جنوب غربی ایران( و در 
نزدیکــی مرز ایران و عراق قــرار دارد. میدان آذر یکی از 
میادین هیدروکربوری مشــترک با عراق بوده که در ۲۰ 

کیلومتری جنوب شرقی شهر مهران واقع شده است.

وزیر نفت مســتند به تکلیف مندرج در بند )و( تبصره )۱( قانون 
بودجه سال ۱۳۹۸، شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ 

صادراتی بورس انرژی را ابالغ کرد.
بــه گزارش دانش نفت، در متن این شــیوه نامه که بیژن زنگنه آن را 

ابالغ کرده، آمده است:
۱. شــرکت ملی نفت ایران مکلف است به طور منظم و مستمر، ماهانه 
حداقل ۲ میلیون بشــکه نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین 
و ۲ میلیون بشــکه میعانات گازی پارس جنوبی، در ســقف بند )ب( تبصره 
)۱( قانون بودجه ۱۳۹۸، با رعایت این شــیوه نامه در رینگ صادراتی بورس 

انرژی ایران عرضه کند.
۲. قیمت پایه در هر عرضه نفت که توســط شــرکت ملی نفت ایران 
تعیین خواهد شــد، برابر با میانگین قیمــت برنت )BWave( روزانه در ۱۰ 
روز کاری بین المللی پیاپی منتهی به دو روز پیش از اطالعیه عرضه با کسر 
اختالف )دلتا( مندرج در OSP مــاه متناظر با تاریخ اطالعیه عرضه، برای 
بازار مدیترانه خواهد بود. قیمت پایه در هر عرضه میعانات گازی که توســط 
شــرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد شد برابر با ۹۵ درصد میانگین قیمت 
نفت خام دوبی )ماه نخست( روزانه در ۱۰ روزکاری بین المللی پیاپی منتهی 
بــه دو روز پیش از اطالعیه عرضه خواهد بــود. قیمت پایه اعالمی مبنای 

رقابت متقاضیان خواهد بود.
تبصره ۱: قیمت پایه در هر عرضه به دالر آمریکا اعالن خواهد شد.

تبصــره ۲: کف قیمــت مؤثر قابل قبول برای فــروش در هر عرضه، 
توسط شخص مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد شد.

۳- زمان بارگیری محموله، حداکثر ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه خواهد 
بود و خریدار باید طی این بازه زمانی بر اســاس فرآیند اعالمی در اطالعیه 

عرضه اقدام به بارگیری کند.
۴- متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نســبت 
به واریز ۶ درصد ارزش ســفارش )بر مبنای قیمت پایه اعالمی در اطالعیه 
عرضه( به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزی یا ریالی به حســاب شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه و یا خارج از بورس با 
تأمین اعتبار از سوی خریدار برای واریز به حساب های معرفی شده از سوی 
شرکت ملی نفت ایران از طریق همه روش های ممکن از جمله سازکارهای 

ارزی موجود و منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.
مبنای تســعیر ارز، میانگین نرخ اســکناس در سنا برای دو روز کاری 

پیش از روز عرضه است.

۵- از نظــر صالحیت متقاضیــان خرید، صرف توانایــی تأدیه پیش 
پرداخت طبق بند ۴، کفایت می کند.

۶- برای تســویه باقی وجــه معامله، صورت حســاب موقت پیش از 
بارگیری به صورت ارزی یا ریالی به میزان ۱۰۰ درصد ارزش محموله صادر 
می شود که خریدار باید نقدی یا اعتباری نسبت به تسویه آن از طریق واریز 
به حســاب شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا 
خارج از بورس با تأمین اعتبار برای واریز به حساب های معرفی شده از سوی 
شرکت ملی نفت ایران از طریق همه روش های ممکن از جمله سازکارهای 

ارزی موجود و منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.
مبنای تســعیر ارز، نرخ اسکناس در ســنا برای دو روز کاری پیش از 

صدور صورت حساب موقت است.
۷- بــرای محاســبه ارزش محموله به منظور صدور صورت حســاب 
موقت، اختالف محاسبه شده در بند ۱۰ برای نفت خام از میانگین ۱۰ قیمت 
برنــت )BWave( روزانه پیاپی و برای میعانات گازی از میانگین ۱۰ قیمت 
نفت خام دوبی روزانه پیاپی منتهی به یک روز پیش از صدور صورتحســاب 
موقت کسر می شود. خریدار مکلف اســت افزون بر پیش پرداخت موضوع 
بند ۴، در تسویه نقدی نسبت به واریز مبلغ صورت حساب موقت و در حالت 
اعتباری ارائه تضامین توافق شــده به میزان صدوده درصد صورت حساب 

موقت، حداکثر تا یک روز پیش از نخستین روز دوره بارگیری، اقدام کند.
۸- حداکثــر یک هفته پس از بارگیری، صورت حســاب نهایی صادر 
می شود که بر اساس مقدار واقعی بارگیری شده بوده و برای محاسبه ارزش 

نهایی محموله به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
*در تســویه نقدی، اختالف محاسبه شده در بند ۱۰ برای نفت خام از 
میانگیــن ۱۰ قیمت برنت )BWave( روزانه پیاپی و برای میعانات گازی از 
میانگیــن ۱۰ قیمت نفت خام دوبی روزانه پیاپی منتهی به یک روز پیش از 

صدور صورت حساب نهایی کسر می شود.
*در تســویه اعتباری اختالف محاســبه شــده در بند ۱۰ برای نفت 
خام از میانگین قیمت برنت )BWave( روزانه در ماه برداشــت محموله و 
برای میعانات گازی از میانگین قیمت نفت خام دوبی روزانه در ماه برداشــت 

محموله کسر می شود.
۹- در حالت تسویه حساب اعتباری، مهلت تسویه حساب حداکثر ۹۰ 
روز بعد از تاریخ بارنامه خواهد بود و خریدار موظف اســت طی این دوره بر 

اساس شیوه توافق شده نسبت به تسویه حساب اقدام کند.
۱۰- بــا توجه به فاصلــه زمانی بین تاریخ عرضه و تاریخ برداشــت 
محموله، اختالف )D( به شــیوه ذیل در صورت حساب های موقت و نهایی 

محاسبه خواهد شد.
 )BWave( برای نفت خام میانگین قیمت نفت خام برنت( :Poil-ref
روزانــه در ۱۰ روز کاری بین المللی پیاپی منتهی به دو روز پیش از انتشــار 
اطالعیــه عرضه و برای میعانات گازی( میانگین قیمت نفت خام دوبی )ماه 
اول( روزانــه در ۱۰ روزکاری بین المللــی پیاپی منتهــی به دو روز پیش از 

انتشار اطالعیه عرضه
Pc: قیمت معامله شده در بورس برحسب دالر

۱۱- حداقل حجم بارگیری برای حمل دریایی ۳۵ هزار بشکه و برای 
حمل زمینی هزار بشــکه اســت. خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای 

خرید، نسبت به برداشت محموله های بزرگ تر اقدام نمایند.
 ۱۲- محل و شیوه تحویل محموله ها براساس موجودی شرکت ملی 

نفت ایران در اطالعیه عرضه تعیین می شود.
۱۳- فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد )به جز ســرزمین اشغالی 

فلسطین( خواهد بود.
۱۴- خرید توسط هر کد معامالتی، فاقد محدودیت است.

۱۵- پرداخت همه کارمزدهــا و هزینه های معامالتی بورس به عهده 
خریدار است.

۱۶- در حالت تســویه حساب به صورت ریالی، با توجه به نرخ تسعیر 
در نظر گرفته شده )اســکناس در سنا(، خریدار معاف از پیمان سپاری ارزی 

ارزش محموله صادراتی است.
۱۷- همه معامالت موضوع این شــیوه نامه تنها باید از طریق بورس 

انرژی انجام شود.
۱۸- شــرکت ملی نفت ایران مکلف است در پایان هر فصل، گزارش 

عملکرد این شیوه نامه را به وزارت نفت ارسال کند.

تحلیل
گفتمان

یادداشت میهمان

تک خرب

حداقل دستمزد کارگران 
رسمی، کارکنان 

قراردادی مدت معین 
و کارکنان قراردادی 

مدت موقت وزارت نفت 
در سال ۹۸ نسبت به 

سال ۹7، به طور میانگین 
۳6.۵ درصد افزایش 

یافته است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

نقش پژوهش و فناوری در بهبود بهره وری و 
بهینه سازی مصرف انرژی

عقیل براتی
محمدعلی مانیان

تعاریف مختلفی از بهره وری وجود دارد، اما به طور خالصه 
بهره وری در ادبیات پژوهش و فناوری به معنای بازدهی اســت، 
در افزایــش بهره وری در پی آن نیســتیم که مصرف را کاهش 
دهیم و »بهینه سازی مصرف« مورد توجه قرار می گیرد. کیفیت 
زندگی افراد، رفاه و سالمت هر جامعه با بهره وری در آن جامعه 
رابطه مستقیم دارد. بهره وری در یک جامعه، سطح زندگی مردم 
را بدون باال بردن هزینه ها و سختی کار افزایش می دهد. هدف 
از بهره وری، دســتیابی به مقاصدی اســت که نیازهای مادی و 
معنوی انســان را برآورده می کند و زندگــی بهتری برای وی 
فراهم می کند. امروزه به دلیل شــدت نیاز به بازسازی اقتصادی 
و اســتفاده مفید از عوامل تولید، مفهوم بهره وری بیشتر درباره 
مسائل اقتصادی و تولیدی به کار گرفته می شود. دو مؤلفه مهم 
بهره وری عبارت اند از: کارایی و اثربخشــی. کارایی را می توان 
درســت انجام دادن کار و اثربخشــی را کار درست انجام دادن 
قلمداد کرد. پیشینه بهره وری به دورانی بسیار کهن باز می گردد، 
به گونه ای که با انسان و استعدادها و توانایی های او گره خورده 
است. در قرن هجدهم میالدی، برای نخستین بار واژه بهره وری 
مطرح شــد و پس از آن، ســازمان ها و جنبش های مستقل در 
زمینه آن به مطالعه و پژوهش پرداختند. سپس در اروپا، آژانس 
بهره وری اروپا )EPA( و در آســیا ســازمان بهره وری آسیایی 
)APO( تشکیل شــد. نهادهای ملی بسیاری نیز در کشورهای 
مختلف با ماموریت های مرتبــط با بهره وری و کاهش مصرف 
تعریف شده اند که در ایران، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
نماد توجــه حاکمیت به موضــوع بهره وری در حــوزه انرژی 
اســت. پیچیدگی موضوع و چالش، از آنجا شــروع می شود که 
در عین بهینه ســازی مصرف )به عنــوان مثال مصرف انرژی(، 
مطلوب نیســت »بهــره« ای که از انجام یــک فرآیند محقق 
می شــود، کاهش یابد. بــرای مثال، در بخــش مصرف انرژی 
برای گرمایش ســاختمان، نباید از محدوده دمای آسایش خارج 
شــویم و در حقیقت الزم است با حفظ شرایط مطلوب، مصرف 
را بهینه کنیم. در چنین شــرایطی اســت که نیاز به شناسایی، 
آینده پژوهی و دستیابی به دانش فنی فناوری های انرژی کارآمد 
نمایان می شــود. در حقیقت نقطه آغاز بســیاری از پژوهش ها، 
چالش هاســت و در مســیر بی پایان ارتقای بهره وری، دائمًا با 
چالش هایی ماننــد نمونه ای که مثال زده شــد مواجه خواهیم 
بود. حال، زمانی که از موقعیت های با ســطح فناوری پایین تر و 
ساده تر فاصله می گیریم و به حیطه چالش های پیچیده بهره وری 
صنعتی خصوصًا صنعت نفت وارد می شویم، ضرورت وجود یک 
نظام اثربخش پژوهش و فناوری بیشتر احساس می شود. چنین 
پژوهش هایی زمینه شــکل گیری اقتصــاد دانش بنیان را فراهم 
می کند و بــا حفظ بهره وری، زمینه ســاز خوداتکایی و پایداری 
جامعه می شــود. در زمان مواجهه با چالش های بهره وری، اگر 
زیرســاخت ها و دانش پایه الزم در کشــور وجود داشته باشد، 
پژوهــش مربوطه بر اســاس تولید علم و فنــاوری به صورت 
درون زا در کشــور طراحی می شــود و در غیر این صورت، پس 
از شــناخت فناوری ای که پاســخگوی نیــاز مربوطه در زمینه 
بهینه سازی مصرف باشــد، انتقال و بومی سازی آن فناوری در 
دســتور کار پژوهشــی قرار می گیرد. در ایران با هدف افزایش 
بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی، سیاست های مختلفی از 
جمله سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به کار گرفته می شود. در 
چنین سیاست هایی نیز نقش پژوهش بارز است. در سیاست های 
قیمتــی به ویژه در شــرایط پیچیده و شــکننده اقتصادی نقش 
پژوهش هــای اجتماعــی و اقتصادی قبــل از تحوالت قیمتی 
بسیار تعیین کننده اســت. همچنین در سیاست های غیرقیمتی، 
همچون آموزش و فرهنگ ســازی که همیشــه در اولویت های 
کاری شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت بوده است، پژوهش 
نقشی مؤثر ایفا کرده است. حیطه دیگری که موجب اثربخشی 
سیاست های غیرقیمتی می شود، در دسترس بودن فناوری هایی 
با بهره وری انرژی باال با قیمت مناســب برای مصرف کنندگان 
اســت. در حقیقت در صورت وجود این دسترســی، بدون تغییر 
قیمت )یــا تنها با برخــی تنظیمات ترجیحــی تعرفه ای برای 
فناوری هــای مورد نظر(، شــاهد نیل به بهینه شــدن مصرف 
در ســطح جامعه خواهیــم بود. در پایان بــه نمونه ای از چنین 
فناوری هایی که توســط شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت، 
در بســتر پژوهش و با هدف بهره وری و بهینه ســازی مصرف، 
شکل گرفته است، اشــاره می کنیم. طرح پژوهشی دستیابی به 
دانش فنی و بومی سازی ســامانه تولید همزمان برق و حرارت 
در مقیاس میکرو بر پایه فناوری موتور گازســوز، در ســال ۹۷ 
پایان یافت و در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی رونمایی شد. یکی از مهم ترین اهداف این 
طرح، افزایش بازده )بهره وری( بوده اســت که خوشــبختانه در 
تراز جهانی و فراتر از هدف گــذاری اولیه، با بازدهی ۹۱ درصد 
محقق شد. چنین پژوهش هایی فقط با همکاری مؤثر و هدفمند 
نهادهای حاکمیتی، مراکز تحقیقاتــی و صنعتی موفق خواهند 
بود، همانگونه که این همکاری، در طرح مذکور شــکل گرفت. 
با توجه بــه موفقیت این طرح، موضوع تجاری ســازی آن نیز 
در دســتور کار قرار گرفته اســت و امید می رود در سال »رونق 
تولید«، تولید و عرضه این فناوری به جامعه، ســهمی در بهبود 

بهره وری و بهینه سازی مصرف سوخت داشته باشد.
منبع: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

روحانی: 

در فروش نفت تحریم را دور می زنیم
بیان  با  جمهــوری  رئیس 
اینکه وزارتخانه هــای نفت و امور خارجه 
و بانــک مرکزی در خط مقــدم مبارزه با 
تحریم و دور زدن آن هستند، گفت: اکنون 
نیز در فروش نفت تحریم را دور می زنیم.

به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
دکتر حســن روحانی عصر سه شنبه )۳۱ 
اردیبهشت ماه( در نشست شورای اداری 
استان آذربایجان غربی و افتتاح همزمان 
طرح های زیربنایــی و اقتصادی در این 
اســتان، گفت: افتتــاح طرح های بزرگ 
در روزهایی که آمریکا همه تالش خود 
را علیه ما به کار گرفته، نشــانه قدرت و 
ســرزندگی ملت ایران است. وی افزود: 
کار امروز آمریکا جنگ و تحریم نیست، 
جنایت علیه بشــریت اســت؛ تحریم و 
جنگ عادی نیست و اقدام امروز آمریکا 
بــا یک جنگ و تحریم متفاوت اســت، 
زیرا کشــوری که جلو خرید دارو و مواد 
غذایی ما را می گیرد و مانع سفر بیماران 
بــرای معالجــه می شــود، جنایت علیه 

بشریت اســت. رئیس جمهوری با تاکید 
بر اینکه مبارزه امروز مــا با آمریکا این 
اســت که تولید را تقویت و صادرات را 
افزایش دهیم، تصریــح کرد: مگر الزم 
اســت که فقط صادرات کشــور متکی 

به نفت یا به موادی باشــد که وابســته 
به نفت اســت، اینگونه نیست، بلکه راه 
باز اســت؛ صنعت گردشــگری می تواند 
بزرگترین تحول را در کشــور ایجاد کند 
زیرا در یکســال گذشته آمارهای مربوط 

به صنعت گردشــگری کشور ۵۰ درصد 
افزایش یافته اســت. روحانی با اشاره به 
اینکه مناطق آزاد بازرگانی شرایطی دارند 
که راحت تر می توانند تحریم را دور بزنند، 
عنوان کرد: البته مــا تحریم را با افتخار 

دور می زنیم و اکنــون نیز در فروش 
نفت تحریــم را دور می زنیم و با افتخار 
هم این کار را می کنیم. وی با اشــاره به 
اینکه در خط مقدم مبارزه با تحریم بانک 
مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت نفت 
و وزارتخانه های اقتصادی ما هستند، که 
می توانند تحریم را بشکنند و اکنون این 
کار را می کنند، تاکید کرد: همه بخش ها، 
مردم و نهادهای ما این فعالیت را انجام 
می دهند و موفق خواهیم شد که در برابر 

تحریم پیروز شویم.

هماهنگی وزارتخانه های نفت و امور خارجه درباره درخواست های نفتی ايران از اروپا

مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران:

زمينه های همکاری شرکت نفت فالت قاره و پژوهشگاه نفت افزايش می يابد

شورای حمايت از شرکت های دانش بنيان در صنعت نفت تشکيل می شود

دربــاره  نفــت  وزیــر 
درخواست های نفتی ایران از اروپا در مهلت 
۶۰ روز بــه اتحادیــه اروپا گفــت: وزارت 
امور خارجــه، مدیریت کار را بــا نظارت و 
لحاظ  ملی  امنیت  عالی  سیاست های شورای 
می کنــد و وزارت نفت در ایــن زمینه با آنها 

بسیار هماهنگ است.
به گزارش دانش نفت به نقل از خانه 
ملت، بیــژن زنگنه دربــاره دهمین مرحله 
عرضه نفت خام ســبک در بــورس انرژی 
گفت: ایــن مرحله از عرضــه نیز همچون 
مراحــل پیشــین خواهد بــود. وزارت نفت 
موظف اســت هر ماه مقدار مشخصی نفت 
و میعانــات گازی عرضه کنــد، بنابراین بر 
مبنــای شــیوه نامه ابالغــی در هفته های 
گذشــته و قانــون بودجه کل کشــور این 
محموله ها عرضه خواهد شــد. وی با بیان 
اینکه محموله هــای عرضه نفت در بورس 
تا حد امکان کوچک شــده، بنابراین امکان 

خوبی برای خریداران فراهم شــده اســت، 
افزود: لجســتیک )مدیریــت جریان کاال، 
اطالعات بین محــل تولید تا نقطه مصرف 
برای برآورده کــردن نیازهای مصرفی( آن 
نیز توســط وزارت نفت بــرای تحویل این 
محموله های کوچک آماده شده است. وزیر 

نفت ادامه داد: همچنین تسهیالت بسیاری 
نیز برای خریداران مانند تعهدهای ریالی و 
اعتباری در نظر گرفته شده است، البته باید 
ابتدا ۶ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت قرار 
دهند و سپس بقیه پول در طول زمان و قبل 
از بارگیری محموله از آنها دریافت می شود.

موفقیت در زمینه عرضه نفت در بورس 
انرژی زمان بر است

زنگنــه در ارزیابــی عرضه هــای نفت و 
میعانات گازی تاکنــون در بورس انرژی، عنوان 
کرد: ایــن عرضه ها کــم و بیش موفــق بوده 
و امید اســت با رفع مشــکالت و ناآشــنایی ها 

بتوانیم عرضه را گســترده تر کنیم، زیرا بیشــتر 
فعاالن عرصه بورس معتقدند به دســت آوردن 
موفقیت چشمگیر در زمینه عرضه نفت در بورس 
کمی زمان بر اســت، بنابراین وارد میدان شــدن 
کنش گران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد.
نمی توانم درخواست های نفتی ایران در 
مهلت ۶۰ روز به اروپا را صریح بیان کنم

وزیر نفــت درباره اینکه در مهلت ۶۰ 
روزه ایران به اروپا چه درخواست هایی برای 
فروش نفت دیده شــده است، تصریح کرد: 
اگرچه نمی توانم در این باره صریح صحبت 
کنم، اما وزارت امــور خارجه، مدیریت کار 
را با نظارت و سیاســت های شورای عالی 
امنیت ملی لحــاظ می کند، وزارت نفت نیز 
با آنها بســیار هماهنگ اســت، من و دکتر 
ظریــف کارها را دنبــال می کنیم و مرتبط 
با موضــوع، مالقات هایی داریم و از طرف 
ایران کارها با حســن نیت دنبال می شود و 
ان شاءاهلل پاسخ این حسن نیت ها داده شود.

فالت  نفت  شرکت  مدیرعامل 
قاره ایران بر لزوم گسترش همکاری دوجانبه 
و تأمین اهداف مشترک با پژوهشگاه صنعت 
نفت تاکید کــرد و گفت: اعتماد به توانمندی 
داخلی دستاوردهای مؤثری را به همراه دارد.

بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پژوهشــگاه صنعت نفت، حمیــد بورد در 
نشســت دوجانبه پژوهشگاه صنعت نفت و 
شرکت نفت فالت قاره ایران با بیان اینکه 
پژوهشگاه صنعت نفت مجموعه ای توانمند 
در صنعت نفت است، تصیح کرد: باید نگاه 
ملی به این مجموعه وجود داشــته باشد و 
با توجه به مشــکالت موجود در کشور باید 
بر دســتاوردهای داخلی تمرکز بیشــتری 

شــود. وی ادامه داد: افزون بــر ارتباطات 
با کشــورهای خارجی  داخلی  شرکت های 
باید ارتباطات داخلی را توســعه ببخشــیم، 
زیرا اعتماد بــه توانمندی های داخل نتایج 
موثری را برای کشــور به همراه داشــته و 
خواهد داشت. مدیرعامل شرکت نفت فالت 
قاره ایران با بیان اینکه پژوهشــگاه صنعت 
نفت می تواند بیش از ۶۰ درصد مشــکالت 
بخش باالدســت را حل کند، تصریح کرد: 
خوشبختانه با عملکرد مناسب این مجموعه 
می توان به خودباوری رسید و این موضوع 
می تواند ســبب نبود وابســتگی کشور در 
زمینه های مختلف شــود. بورد با تاکید بر 
اینکه در سال های اخیر نتایج ارزشمندی از 

همکاری با پژوهشــگاه حاصل شده است، 
گفت: حجــم قراردادهایی که ســال های 
گذشته با پژوهشگاه داشته ایم رو به افزایش 
اســت و امیدواریم این همکاری ها در آینده 
با تعریف پروژه های مشــترک توسعه یابد. 
وی با اشــاره به اینکه شرکت نفت فالت 
قاره آمادگی کامل برای روابط مشــترک با 
پژوهشــگاه دارد، ادامه داد: مجموعه هایی 
نظیــر پژوهشــگاه افزون بر همــکاری با 
بخش های دولتی باید زمینه همکاری های 
خود را با بخش خصوصی نیز گسترش دهد 
و بــرای بازاریابی دانش فنی خود به دنبال 

شیوه های مناسب باشد.

وزیر نفت، به منظور بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت های مغزافزاری و نرم افزاری کشور و رونق 
تولید ملی به ویژه شــرایط خطیر کنونی، دستورعمل 
تشکیل شورای حمایت از شرکت های دانش بنیان در 

صنعت نفت را ابالغ کرد.
به گزارش دانش نفــت، در متن ابالغیه بیژن 
زنگنه، وزیر نفت به ســعید محمدزاده، معاون امور 
مهندسی، پژوهشــی و فناوری آمده است: به منظور 
بهره گیری حداکثــری از ظرفیت های مغزافزاری و 
نرم افزاری کشــور و رونق تولید ملی به ویژه شرایط 
خطیر کنونی، پیرو مباحث انجام شــده، به اســتناد 

بندهای ۴، ۵ و ۶ از جزء »ث« ماده ۳ قانون وظایف 
و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشــت ماه 
۱۳۹۱ مجلس شــورای اسالمی، بدین وسیله موارد 

زیر برای اجرا ابالغ می شود.
۱- به منظور توجه و حمایت بیشــتر از ظرفیت 
مختلف  بخش هــای  در  دانش بنیان  شــرکت های 
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی 
و نیز توســعه اســتارت آپ ها، بدین وسیله »شورای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت« 

با ترکیب زیر تشکیل می شود.
*معاون وزیــر در امور مهندســی، فناوری و 

پژوهش )رئیس شورا(
*مدیــران پژوهش و فناوری چهار شــرکت 

اصلی
*مدیران کل ذی ربط در آن معاونت

*نماینــده معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری

تا ۶ نفر افراد حقیقی صاحب نظر به پیشــنهاد 
معاون مهندسی و تائید وزیر

۲- با توجه به توافق انجام شــده با مدیرعامل 
محترم شــرکت ملی نفت ایران، مدیریت اســتفاده 
از محوطه عمومی پژوهشــگاه سابق صنعت نفت و 

بخش های توافق شــده از انبار کاالی ری در اختیار 
آن معاونــت قرار می گیرد تا از این مجموعه به نحو 
مناســب برای توسعه اســتارت آپ ها و شرکت های 

دانش بنیان مرتبط با صنعت نفت بهره گرفته شود.
۳- الزم اســت با انتخاب مشــاور ذی صالح، 
نحــوه کاربری مناســب از مکان های یادشــده، با 
توجه بــه نیازهای کنونــی و آینده شــرکت های 
هدف مشخص شده و نســبت به طراحی و اجرای 
زیرساخت ها و انجام سرمایه گذاری های الزم در این 
زمینه اقدام های الزم به انجام برسد و نتیجه به طور 

مرتب به اینجانب گزارش شود.

تحلیل
گفتمان

ما تحریم را با افتخار 

دور می زنیم و اکنون نیز 

در فروش نفت تحریم را 

دور می زنیم و با افتخار 

هم این کار را می کنیم

زنگنه: 

من و دکتر ظریف 
کارها را دنبال می کنیم 

و مرتبط با موضوع، 
مالقات هایی داریم و 

از طرف ایران کارها با 
حسن نیت دنبال می شود 

و ان شاءاهلل پاسخ این 
حسن نیت ها داده شود
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4
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

انتصاب

فاصله زیاد بهره وری انرژی در ایران با اروپا
سعید مهذب ترابی
رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

یکــی از قوانین مغفول مانــده در زمینه 
ارتقای بهــره وری انرژی و اصالح امور، ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید است. آنچه بر اساس 
ترازنامه انرژی کشور مطرح شده، شاخصی در 
انرژی به نــام بهره وری انرژی وجود دارد که 
نشــان می دهد اگر یک واحــد انرژی مصرف 
شــود چقدر در قبــال آن ارزش افزوده ایجاد 
می شود. این عدد در کشور ما به ازای هر یک 

بشــکه نفت حدود ۵۲ هزار تومان اســت، در حالی کــه این عدد در 
کشورهای اروپایی ۵۰۰ دالر به ازای مصرف هر بشکه نفت و در ژاپن 
۶۰۰ دالر به ازای مصرف هر بشــکه نفت اســت. این نشان می دهد 
که یک جایی در چرخه کشــور، یا ســاختار، یا آموزش، یا فرهنگ و 
… یک مشــکلی وجود دارد که باید شناسایی و رفع شود. نکته جالب 
اینجاست که این ارزش افزوده آفرینی مصرف انرژی معادل در کشور 
به میزان ۵۲ هزار تومان به ازای مصرف هر بشکه نفت، وقتی منحنی 
ضریب بهره وری انرژی کشور را ظرف ۲۰ سال گذشته مرور می کنیم 
می بینیم تقریبــًا روی همین عدد حرکت می کنیم و منحنی یکنواخت 
بوده است. اقداماتی در بحث ارتقای بهره وری انرژی در کشور در طی 
ســال های گذشته انجام شــده، و جایگزینی در و پنجره های دوجداره 
با نوع معمولی آن، اســتفاده از المپ های کم مصرف، برچسب انرژی 
روی کاالهای خانگــی و … اقداماتی بوده که بــه منظور مدیریت 
مصــرف و افزایش بهره وری انرژی صورت گرفتــه اما این اقدامات 
کافی نبوده اســت. نظارت بر اجرای درست قوانین در مورد بهره وری 
انرژی بســیار مهم اســت، همچنین نگاه درست و بازنگری رویه های 
موجود کشــور در این مبحث اهمیت دارد؛ مثاًل وقتی ۳۰ درصد پیک 
برق تابســتانه کشور ناشی از مصرف وســایل سرمایشی است و گاهًا 
شاهد ورود وسایل سرمایشی با بهره وری انرژی پایین به بازار مصرف 
هســتیم، نیاز اســت در این رویه بازنگری جدی در ابعاد ملی شود. در 
بخش صنعت پتانســیل ۲۵ درصدی کاهش مصرف انرژی و افزایش 
بهره وری وجود دارد، این رقم در بخش کشــاورزی به مراتب بیشــتر 
است و چاه های کشاورزی برقی شده، رشدی ۹ درصدی را در مصرف 
برق در بخش کشــاورزی در هر سال رقم می زنند. تحقق ارتقای بهره 
وری انرژی در کشــور نیازمند وجود یک عزم ملی و نگاه ملی است و 
یکی از قوانین مغفول مانده در زمینه ارتقای بهره وری انرژی و اصالح 
امور، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اســت که می توان با اســتفاده از 
این ماده قانونی، به سرمایه گذاران بخش خصوصی اطمینان بازگشت 
سرمایه را در جهت سرمایه گذاری در بخش ارتقای بهره وری را داد.

مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و 
اکتشاف وزارت نفت منصوب شد

معاون نظارت بــر منابــع هیدروکربوری وزیــر نفت در 
حکمی، پیمان احتشــامی را به عنوان »مدیرکل نظارت بر منابع 

هیدروکربوری و اکتشاف« منصوب کرد.
در حکــم محســن پاک نژاد، معــاون نظارت بــر منابع 
هیدروکربوری وزیر نفت به پیمان احتشــامی آمده اســت: با 
عنایــت به مراتب تعهد، ســوابق و توانمندی هــای جنابعالی، 
بــه موجب این حکم به عنــوان »مدیرکل نظــارت بر منابع 
هیدروکربوری و اکتشــاف« منصوب می شــوید. در چارچوب 
قانون وظایــف و اختیارات وزارت نفت و بــا توجه به اهمیت 
انجام وظایف حاکمیتی ذی ربط، اهم وظایف جنابعالی به شرح 

ذیل است:
*جمع بنــدی و ارائــه نقطه نظرات فنی و مشــارکت در 
تدوین سیاست های کالن بخش باالدستی و راهبردهای حوزه 

اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفت و گاز کشور.
*بررسی و صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری از 
مخازن/ میدان های نفت و گاز برای شــرکت ملی نفت ایران 
و نظــارت عالیه بر انطباق عملکرد آن شــرکت با مفاد پروانه 

صادره.
*انجــام هماهنگی های الزم و پیگیــری تکالیف تعیین 
شــده در کارگروه تخصصی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، 
شــورای عالی مهندســی مخازن نفت و گاز و شــورای عالی 
اکتشــاف نفت، جمع بندی و ارائه گزارشات الزم و نیز راهبری 

دبیرخانه های مربوطه.
*نظارت عالیه بــر رعایت مفاد ابالغیه وزیر محترم نفت 
درباره خط مشــی و راهبرد توســعه و بهره بــرداری صیانتی از 

مخزن های نفت و گاز )راهبرد توسعه مخازن(.
*راهبری کارگروه تخصصی بررســی و تائید صالحیت 

حرفه ای افراد مرتبط با عملیات حفاری.
*پیگیری و نظارت بر اجرای شــیوه نامه تأیید صالحیت 
حرفه ای افــراد مرتبط بــا عملیات حفاری، شــیوه نامه نحوه 
دریافت گواهی ایمنی/ تطابق با اســتاندارد برای ماشین آالت 
و تجهیزات حفاری و نیز شــیوه نامه تدوین مجموعه مقررات و 

دستورالعمل های عملیات حفاری.
*تنظیم و انتشار آمار ذخایر هیدروکربوری کشور.

امید اســت با اســتعانت از خداوند متعال و بهره گیری از 
توانمندی کارکنان متخصــص آن اداره کل در انجام وظایف 

محوله موفق باشید.

تحلیل
گفتمان

انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای چرخه بهره وری 
در صنعت میان سازمان مدیریت صنعتی و وزارت صمت

دکتر کیانی بختیاری: بارزترین رویکردهای فرهنگ دوسوتوانی شامل متنوع سازی کسب و کار؛ خودسازماندهی و اکوسیستم است

در  همــکاری  نامه  تفاهم 
زمینه اجــرای چرخه بهره وری در صنعت 
میان ســازمان مدیریت صنعتی و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت منعقد شد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، 
در جلســه کارگروه تخصصی بهره وری 
شــورای سیاســت گــذاری و راهبری 
آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، برات قبادیان 
معــاون آمــوزش، پژوهــش و فناوری 
وزارت صمــت درخصــوص بهره وری 
اظهار داشــت: برای دســتیابی به بهره 
وری مطلوب و تصریح شــده در برنامه 
ششم توسعه باید ابتدا موانع و مشکالت 
را برطرف نماییم. وی خاطرنشــان کرد: 
۲.۸ درصد از از رشــد ۸ درصدی اقتصاد 
باید از محل رشــد بهره وری کل عوامل 
تولید تأمین شــود که در این میان بهره 
وری نیروی انســانی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. وی با بیان این نکته که 
بهره وری باید از سطوح ابتدایی آموزش 
مورد توجه قرار گیــرد افزود: ارتقاء بهره 
وری در تولیــد و منابع انســانی نیازمند 
عزم ملــی و اراده همه جانبه اســت که 
در این میان، نقش مردم بســیار کلیدی 
اســت. قبادیان تاکید کرد: باید بصورت 
علمــی و با اســتفاده از مدل های تجربه 
شــده و با کمک ســازمان های با تجربه 
در خصــوص بهره وری نظیر ســازمان 
مدیریــت صنعتی، بهــره وری در حوزه 
صنعت را ارتقا بخشــیم. معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صمت با اشاره 
بــه تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای 
چرخه بهره وری در صنعت میان سازمان 
مدیریت صنعتی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفــت: درخصوص این تفاهم 
نامه از تمامی سازمان های دولتی و مردم 
نهاد می خواهیم که در اجرایی شــدن آن 
کمک نمایند تا قدم های مطلوبی برداشته 
شود. قبادیان در بخش دیگری از سخنان 
خود برنامه های اصلی ســال ۹۸ معاونت 
آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت 

را شامل طرح ملی توانمند سازی تولید و 
توسعه اشتغال پایدار )تاپ(، طرح انقالب 
صنعتی چهارم و طرح اجرای چرخه بهره 
وری در صنعــت عنوان نمــود. در ادامه 
ابوالفضل کیانی بختیاری  جلســه، دکتر 
مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی، 
ضمــن تبریــک روز ملی بهــره وری و 
قدردانی از رویکردهای معاونت آموزش، 
پژوهــش و فنــاوری وزارت صمت، در 
خصوص فرهنگ ســازمانی و بهره وری 
گفت: بهره وری از زمان تأسیس بنگاه ها 
فرهنگ ســازی می شــود، روحیــات و 
فرهنگ تیم مؤسس سازمان ها و بنگاه ها، 
تأثیر زیادی در توسعه بهره وری سازمان 

دارد و ســازمان ها و بنگاه هایــی که در 
زمان تأسیس برای بهره وری استراتژی 
و خط مشــی ترســیم نکرده باشــند در 
آینده کســب و کار خود دچار وابستگی 
به مســیر خواهند شد که می تواند نهادها 
را »ناکارآمــد« و غیر بهــره ور نماید در 
نتیجه چنین ســازمان هایی دچار آنترپی 
و افول خواهند شــد. مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتــی در خصوص ضرورت 
پویا  توانمندی هــای  رویکــرد  به  توجه 
گفت: توانمندی های پویا به توانایی بنگاه 
برای ادغام، ســاخت و بــاز پیکره بندی 
شایستگی های داخلی و خارجی به منظور 
پاســخگویی به محیط های بــا تغییرات 

سریع فناورانه گفته می شود و توانایی 
سازمان برای دســتیابی به اشکال جدید 
و نوآورانه مزیت رقابتی و مســیر سازی 
بر اساس توسعه دارائی های مکمل نظیر 
برند جدید، نیروی انســانی توسعه یافته، 
تکنولــوژی جدید و توســعه بهره وری 
سازمانی و ... را میســر می سازد. کیانی 
بختیاری ضمــن بیان منحنی دوم حیات 
بنگاه ها درباره مفهوم دوســوتوانی گفت: 
در مورد ســازمان ها، دوســوتوان بودن 
نیازمند ســازمان هایی اســت که هم از 
اکتشــاف و هم از بهره بــرداری و بهره 
وری بــرای موفقیت اســتفاده می کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: دو سو توانی یک 

قابلیت مدیریتی است که مدیران سازمان 
را در بهره برداری از فرصت های موجود 
و کشــف فرصت هــای جدیــد توانمند 
می ســازد. مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتی گفت: تمرکز بیش از حد بر بهره 
برداری، اغلب باعث می شود یک سازمان 
دید بلندمــدت خود را از دســت بدهد؛ 
همچنین تاکید بیش از حد بر اکتشــاف، 
به معنی ســاخت کســب وکار آینده به 
قیمت از دســت دادن آن در امروز است. 
از چنین توانایی و  برخورداری مدیــران 
قابلیتی، به سازمان ها کمک می کند تا به 
مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر دست 
یابند و با توجه به شرایط رقابتی بتوانند به 
جایگاه خود در مقایسه با سایر سازمان ها 

پی ببرند. وی با برشــمردن نمونه هایی 
از رویکرد دوســوتوانی در شرکت ها که 
باعــث افزایش بهره وری گردیده، گفت: 
هنر دوسوتوانی، داشتن ظرفیت دستیابی 
همزمان به بهره بــرداری و بهره وری یا 
عملکرد عالــی در فعالیت هــای روزانه 
و همچنین اکتشــاف بــه معنای توانایی 
سازمان برای نوآوری و تغییر در واکنش 
به تقاضای متغیر محیط است. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتــی ارکان پیاده 
سازی فرهنگ دوســوتوانی را رهبری و 
فرهنگ؛ افراد و مهارت ها؛ ساختار؛ فرآیند 
و روش ها؛ سیســتم و ابزارها و مدیریت 
عملکرد بهره ور بنگاه عنوان داشــت و 
افــزود: بارزتریــن رویکردهای فرهنگ 
دوسوتوانی شــامل متنوع سازی کسب و 
کار؛ خودســازماندهی و اکوسیستم است. 
کیانی بختیــاری دالیل ورود ســازمان 
مدیریت صنعتی به مقوله کمک به استقرار 
چرخه بهره وری در بخش صنعت، معدن 
و تجارت مواردی نظیر قدمت ۵۵ ســال 
فعالیت در زیــر مجموعه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت؛ ســابقه تشکیل موسسه 
مطالعات بهره وری؛ اســتقرار نظام های 
بهبود فرایند در شرکت ها و سازمان های 
مختلف، استقرار نظام های بهره وری بر 
مبنای چرخه بهره وری در شــرکت ها و 
ســازمان های مختلف؛ اجرای طرح سام 
ارتقاء مدیریت بنگاه ها( با هدف  )سامانه 
عارضه یابی و ارائه راه کارهای بهبود در 
توانمدســازی  ارائه طرح  بخش صنعت؛ 
از طریــق کلینیک های صنعت در بخش 
صنایع کوچک )طرح جاری در ســازمان 
صنعتی  شــهرک های  و  کوچک  صنایع 
ایران(؛ تعامالت گســترده با مؤسســات 
برجســته بین المللی و برخورداری شبکه 
نمایندگی های ســازمان در ۲۶ اســتان 
کشــور عنوان نمود. وی دســتاوردهای 
مــورد انتظار از اجــرای کامل و صحیح 
طرح بهره وری در بخش صنعت، معدن 
و تجارت را در ۱۲ بخش شــامل موارد 

ذیل برشمرد:
۱- شناســایی انــواع اتالف ها در 

بنگاه اقتصادی و حذف یا تعدیل آن ها
۲- اصــالح و بهبود ســاختارها و 
انبار،  برنامه ریزی، تولیــد،  فرایندهــای 
تعمیر و نگهداری، فروش، خدمات پس 

از فروش و...
۳- کاهــش منطقی زمــان تولید، 
مواد اولیه، انرژی، آب و... در فرآیند تولید 

و فروش کاالها و خدمات
۴- کاهــش منطقــی قیمت تمام 

شده محصوالت تولیدی
۵- ارتقــاء کیفیــت محصوالت و 

خدمات تولیدی
رقابت پذیری  ســطح  افزایش   -۶
محصــوالت تولیدی در فــروش داخل 

کشور و صادرات
۷- اشــاعه فرهنــگ بهره وری و 
کمک به نهادینه شدن آن نزد کارکنان و 

مدیران بنگاه اقتصادی
۸- جلب و جذب مشارکت بیشتر و 
بهتر کارکنان و مدیران از طریق اجرای 

طرح »تسهیم دستاوردهای بهره وری«
۹- پاســخگویی مناســب به مفاد 
ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور 

و برنامه اقتصاد مقاومتی
۱۰- کمک به تحقق اهداف توسعه 
کشور در جهت نیل به خودکفایی صنعتی 

و مقابله با تحریم های اقتصادی
۱۱- جلوگیــری از افول بنگاه ها با 

بازتعریف به موقع چرخه دوم فعالیت
۱۲- کمــک به دو ســو توانی و 
متنوع ســازی کســب و کار بنگاهها و 

سازمان ها
این جلســه همچنین گزارشی  در 
در خصوص بهــره وری بخش صنعت، 
معــدن و تجارت و تشــریح تفاهم نامه 
همکاری با ســازمان مدیریت صنعتی و 
نیز گزارش اقدامات این سازمان درزمینه 
اجرای تفاهم نامه، ارائه گردید. در پایان، 
برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صمت و ابوالفضل کیانی 
مدیریت  ســازمان  مدیرعامل  بختیاری 
صنعتی بــه امضا و تبــادل تفاهم نامه 

پرداختند.

برای نخستين بار در صنعت حفاری؛

سامانه بومی سازی شده باالبری دستگاه حفاری دريايی راه اندازی شد
سامانه بومی ســازی شده باالبری دستگاه 
حفاری دریایی شــهید مدرس در آب های ساحلی خارک 

راه اندازی و در مدار عملیات قرار گرفت.
بــه گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی 
باالبری  بومی سازی شــده  ســامانه  ایــران،  حفــاری 
)JACKING( دستگاه حفاری دریایی روز سه شنبه )۳۱ 
اردیبهشــت ماه( پس از بررسی های فنی و مهندسی و با 
توجه به ظرفیت ها و امکانات داخلی برای نخســتین بار 
در کشور راه اندازی شد. سیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل 
شــرکت ملی حفاری ایران در آیین بهره برداری از این 
دستاورد گفت: راه اندازی سامانه بومی سازی شده باالبری 
دستگاه حفاری دریایی به منظور خودکفایی، خوداتکایی، 
برنامه هــای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی داخلی 
است که نشــان می دهد هیچ محدودیتی نمی تواند روند 
توسعه صنعت نفت در ایران را متوقف کند. وی با تاکید 

بر اینکه انجام کارها باید بر مبنای برنامه ریزی مهندسی، 
نــگاه بنگاهداری، توجــه ویژه به مقولــه درآمدزایی و 
دقت عمل در کنترل هزینه ها باشــد، افزود: بر اســاس 
محاســبات انجام شده، بازسازی دســتگاه حفاری شهید 
مدرس از سوی شرکت ها و پیمانکاران خارجی ۲ میلیون 
یورو هزینه داشت که با استفاده از توان داخلی سازمان و 
۱۵ میلیارد ریال هزینه، از خروج ارز از کشــور جلوگیری 
شد. موسوی با اشاره به بازســازی و راه اندازی دستگاه 
حفاری دریایی شــهید مدرس و آمادگی این دکل برای 
بــه کارگیری در یکــی از میدان های نفتی در گســتره 
عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران، گفت: همچنین 
دستگاه حفاری شــهید رجایی که هم اکنون در موقعیت 
پارس جنوبی استقرار دارد نیز برای بازسازی و تعمیرات 
اساســی )اورهال( به یکی از یاردهای تعمیراتی انتقال 
داده می شود. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: 

حفارمردان این شرکت در عملیات دریا تاکنون حفر ۳۹۸ 
حلقه چاه نفت وگاز به متراژ بیش از ۶۵۶ هزار و ۶۰۰ متر 
را در کارنامه دارند که از این تعداد هفت حلقه اکتشافی، 
۱۶۵ حلقه توســعه ای، یک حلقه توصیفی و ۲۲۵ حلقه 
تعمیــری تکمیلی بوده اســت. وی اظهار کرد: مدیریت 
عملیات حفاری در دریای ملی حفاری همســو با اجرای 
پروژه های مربوط به شــرکت فالت قاره در میدان های 
نفتی درود، فروزان، سیری و سکوی نفتی ابوذر، حداقل 
در ۶ فاز پارس جنوبی تعداد ۸۵ حلقه چاه گازی حفاری 
و تکمیل کرده که هم اکنون از ســوی شرکت نفت وگاز 
پارس در مدار تولید قرار دارند. موسوی گفت: در بررسی 
شاخص های آماری عملکرد شرکت در بخش دریا، ۱۴۴ 
حلقه چاه شامل ۶۰ حلقه توسعه ای و ۸۴ حلقه تعمیری 
تکمیلی به دستگاه حفاری شهید مدرس اختصاص دارد. 
بر اســاس این گزارش، دســتگاه حفاری دریایی شهید 

مدرس یک ســال بــه دلیل نبود کارایی این سیســتم 
زمین گیر شده بود که در مدت سه ماه طراحی، ساخت و 
تأمین قطعات و تجهیزات الزم محقق و در مدت دو ماه 
کارهای اجرایی و نصب آن انجام و پس از آزمایش های 
میدانی راه اندازی شــد. در طراحی و بومی سازی قطعات 
و تجهیزات که براساس استاندارد کار در صنعت حفاری 
صورت پذیرفت، سیستم های خنک کننده، فرمان کنترل 
و قدرت، ارتقای کیفی و نوســازی و بازسازی جک های 
اصلــی و تعویض اتصاالت با کمتریــن هزینه و بدون 
بهره گیــری از پیمانکاران خارجــی و داخلی با موفقیت 
کامل اجرا شــد. به گفته کارشناسان، در طراحی سیستم 
قدیم، دســتگاه بــا ۶ پمپ هیدرولیک )پــاور پک( کار 
می کرد که در طراحی جدید به نحوی برنامه ریزی شده 
که عملیات باالبری )جکینگ( با به کارگیری یک پمپ 

برای هر پایه امکان پذیر است.

هنر دوسوتوانی، داشتن 

ظرفیت دستیابی همزمان به 

بهره برداری و بهره وری یا 

عملکرد عالی در فعالیت های 

روزانه و همچنین اکتشاف به 

معنای توانایی سازمان برای 

نوآوری و تغییر در واکنش به 

تقاضای متغیر محیط است
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یادداشت

افزایش بهره وری انرژی با ارتقای سطح 
فناوری در خودروهای داخلی

مریم مهدی نژاد
صرفه جویی به معنی کم مصرف 
از  جلوگیری  بلکــه  نیســت،  کردن 
مصارف غیر ضروری اســت، در واقع 
همان بهینه مصرف کردن است. در 
حالی که بهره وری اســتفاده بهینه از 
منابــع )اعم از نیروی کار، ســرمایه، 
زمین، انرژی، مواد، ماشین آالت، ابزار 
و تجهیزات و اطالعــات( در فرآیند 

تولید کاالها و خدمات اســت. آثار مثبــت اصالح الگوی 
تولیدی و مصــرف تنها مختص زمان حــال نخواهد بود، 
بلکه به عنوان میراثی ارزشــمند برای نسل های آینده باقی 
خواهد ماند. نکته بسیار مهمی که در اصالح الگوی تولید و 
به ویژه مصرف باید توجه کرد، این است که تغییر در جهت 
اصالح مثبت، روندی بلندمدت اســت، زیــرا اگر تغییرات 
به حدی ســریع اعمال شــود که عوامل تولید و مصرف با 
آن هماهنگ نشــوند ناخواســته به عنوان یک تهدید نگاه 
می شــود و در نتیجه به جای اصــالح الگو، زمینه تخریب 
آن فراهم می شــود. بهره وری انرژی در خودروها در طول 
دهه های اخیر در دنیا افزایش یافته اســت که این تغییرات 
به ارتقای فناوری موتور، طراحی بدنه و ... منجر شده است. 
طبــق نظر آژانس بین المللی انرژی، بهبود بهره وری انرژی 
در ســاختمان ها، فرآیندهای صنعتی و حمل ونقل می تواند 
نیازهای انرژی جهان تا سال ۲۰۵۰ را به یک سوم کاهش 
دهد و به کنترل انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند. بخش 
حمل ونقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی در 
دنیا و ایران اســت، در ایران حــدود ۲۴ درصد از مصرف 
انرژی نهایی در بخش حمل ونقل است و بیش از ۷۰ درصد 
از مصرف فرآورده ها به حوزه حمل ونقل اختصاص دارد که 
بخش عمده ای از یارانه را نیز به خود اختصاص داده است. 
توصیه هــای جهانی در زمینه بهــره وری انرژی در بخش 
حمل ونقل به طــور عمده در محورهای »اســتانداردهای 
مصرف سوخت و برچسب انرژی« و »تغییر رفتار رانندگان 
در جهــت مصرف ســوخت کمتر )رانندگــی اقتصادی(« 
متمرکز است. با توجه به اهمیت موضوع، این یادداشت به 
»نقش استانداردهای مصرف سوخت در خودروهای سبک 
بــرای افزایش بهره وری« پرداخته اســت. مطابق با قانون 
اتحادیه اروپا، میزان انتشــار دی اکســیدکربن خودروهای 
ســواری نو که در اروپا ثبت می شوند نباید از محدوده های 
تعیین شــده در این قانون فراتر رود. میانگین وزنی مصرف 
سوخت خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ 
برابــر ۵.۶ لیتر در صد کیلومتر )معادل ۱۳۰ گرم بر کیلومتر 
انتشــار co۲( و این عدد در ســال ۲۰۲۰ باید به ۴.۱ لیتر 
 )co۲ در صــد کیلومتر )معادل ۹۵ گرم بر کیلومتر انتشــار
برســد. هدف گذاری آمریکا برای ۲۰۲۰ مقدار ۵.۵ لیتر در 
صد کیلومتر اســت. شایان ذکر اســت که اتحادیه اروپا در 
صورت عدم رعایت حدود مجاز تعیین شده، جرائم سنگینی 
برای تولیدکنندگان لحاظ کرده است. در سال ۲۰۱۹ به ازای 
هر گرم بر کیلومتر بیشتر از حد مجاز، مقدار جریمه ۹۵ یورو 
به ازای هر خودرو است. برای مثال اگر سازنده ای خودرویی 
بــا ۱۰ گرم بر کیلومتر بیشــتر از حد مجاز بــا تیراژ ۱۰۰, 
۰۰۰ عــدد تولید کنند، میزان جریمــه آن ۹۵ میلیون یورو 
خواهد بود. در ایران استاندارد »خودروهای سبک )بنزینی، 
دیزلی و دوگانه سوز( - مصرف سوخت، تعیین معیار انتشار 
دی اکسیدکربن و دســتورعمل برچسب انرژی« به شماره 
ملی ۲-۴۲۴۱ در ســال ۸۲ تدوین و در پنج دوره بازنگری 
شــده است. این استاندارد از سال ۸۳ در کشور اجرایی شده 
و در آخرین بازنگری انتشار دی اکسیدکربن مالک برچسب 
گذاری بوده اســت. از سال ۸۳ تا سال ۹۶ مصرف سوخت 
خودروهای تولیدی کشــور حدود ۱۶ درصد کاهش یافته، 
اما متاســفانه در سال ۹۷ مصرف سوخت ۴ درصد افزایش 
یافته است. میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای تولید 
داخل در ســال ۹۷ بالغ بر ۷.۷ لیتر در صد کیلومتر )معادل 
۱۸۱.۵ گرم بر کیلومتر انتشــار دی اکسیدکربن( بوده است، 
درحالی که ایــن عدد برای اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۷ 
برابــر ۵.۱ لیتر در صد کیلومتر )معادل ۱۲۰ گرم بر کیلومتر 
انتشار دی اکسیدکربن( اســت. به عبارتی مصرف سوخت 
و انتشــار خودروهای تولیدی کشــور ۵۰ درصد بیشــتر از 
خودروهای تولیدی اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۷ اســت. 
این ها نشان دهنده آن است که در بخش خودروهای سبک 
ظرفیت بســیار باالیی برای بهره وری انــرژی وجود دارد. 
بدیهی است با ارتقا نیافتن تکنولوژی در خودروهای سواری 
تولید کشــور، بهــره وری انرژی امکان پذیــر نخواهد بود. 
امید است که صنعت خودروســازی کشور با عزم جدی تر، 
اقدام هــای موثرتری بــرای ارتقای بهــره وری انرژی در 
خودروها انجام دهد. و سخن آخر اینکه یکی از راه حل های 
مهم رســیدن به بهره وری باال، حــذف یارانه های انرژی 
تحت کنترل دولت اســت، زیرا پایین بودن قیمت سوخت، 
 عاملی برای مصرف انرژی باال و استفاده ناکارآمد از انرژی

 است.
منبع: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

تحلیل
گفتمان

دانش نفت بررسی می کند؛

آخرین وضعیت طرح های جمع آوری گازهای همراه
جمــع آوری گازهای همراه 
نفت، خاموش کردن مشعل میادین نفتی و 
تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از خوراک 
مشعل ها با توسعه صنعت پتروشیمی یکی 
از برنامه های اولویــت دار صنعت نفت بر 
اساس مصوبات ســتاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی است.
بر این اســاس، در شــرایط فعلی 
اجرای همزمان ۹ طرح NGL در مجموع 
بــا ظرفیت جمــع آوری روزانــه بالغ بر 
پنج میلیــارد و ۱۰۰ میلیون فوت مکعب 
گازهــای همراه نفت شــامل طرح های 
پاالیشــگاه گاز بیدبلند دو )شامل چهار 
طــرح NGL(، پاالیشــگاه گاز یادآوران 
خلیج فارس )NGL ۳۲۰۰(، پاالیشــگاه 
گاز هنگام )مشــعل گازی جزیره قشم(، 
 ۲۳۰۰ NGL ۳۱۰۰ )دهلــران( و NGL
میدان مارون، NGL خارگ در دستور کار 

قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پاالیشگاه گاز بید بلند دو

 NGL با بهره برداری از این ۹ طرح
در کنار جمع آوری روزانــه ۵,۱ میلیارد 
فوت مکعب گازهای همراه نفت )متان( 
به طور متوسط ســاالنه بالغ پنج میلیون 
تن بــه ظرفیــت تولید اتان بــه عنوان 
خوراک اصلی صنایع پتروشــیمی افزوده 
می شود. همان طور که گفته شد، یکی از 
این طرح ها مربوط به پاالیشگاه گاز بید 
بلند دو است به گفته امین نژاد مدیرعامل 
این پاالیشگاه، در شرایط فعلی پیشرفت 
ساخت پاالیشــگاه در مجموع سه پکیج 
پاالیشــگاه، خطوط لوله انتقال خوراک و 
محصول و مخازن ذخیره سازی ماهشهر 
به ۹۱ درصد رســیده اســت. مدیرعامل 
شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
پیشرفت ســاخت پاالیشگاه را به تنهایی 
حدود ۹۵ درصد اعالم کرد و افزود: پیش 
بینی می شــود به تدریج بــا راه اندازی 
واحدهــای فرآیندی، تولید آزمایشــی و 
ســپس تجاری گاز و ســایر محصوالت 
گازی در ســال ۹۸ آغاز شود. این مقام 
مسئول با اشــاره به ساخت دو خط لوله 
انتقال خوراک اتان به پتروشیمی بندرامام 
پتروشــیمی گچساران،  در ماهشــهر و 
تصریح کرد: مطالعات و عملیات اجرایی 
ســاخت خط لوله ۲۰ اینچی انتقال اتان 
از پاالیشــگاه تا تاسیسات ذخیره سازی 
ماهشهر به طول تقریبی ۱۲۰ کیلومتر و 
سرمایه گذاری حدود ۳۷ میلیون یورویی 

آغاز شده است. وی با بیان اینکه ساخت 
خط اتان از پاالیشگاه بیدبلند به ماهشهر 
در شرح کار اولیه اجرای این پروژه نبوده 
اســت، بیان کرد: عالوه بــر این احداث 
خط انتقــال ۹۲ کیلومتری دیگری برای 
پتروشــیمی  اتان طرح  تأمین خــوراک 
گچســاران آغاز شده اســت. امین نژاد 
بــا تاکید بــر اینکه هم اکنــون تمامی 
تجهیزات و ماشین آالت مهم و حساس 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس از خارج 
کشور خریداری و وارد کشور شده است، 
تاکید کرد: اعمال شرایط تحریم های غیر 
قانونی تاثیری در تأمین کاال و تجهیزات 

ساخت این پاالیشگاه نخواهد داشت.
آخرین وضعیت طرح های ان جی آل 

۳۱۰۰ و ۳۲۰۰
تلفیقی شرکت  برنامه ریزی   مدیر 
ملــی نفت ایــران در خصــوص آخرین 
وضعیت طرح هــای ان جی آل می گوید: 
با اشــاره به مؤکدات وزیر نفت در مورد 
گازهای  به  مربــوط  پروژه های  پیگیری 
مشــعل هم اکنون بــرای جلوگیری از 
سوزندان این گازها، سناریوهای مختلفی 
تعریف شده اســت. بخشی از این گازها 
)از مجموع ۲۵,۷۹ میلیون متر مکعب در 
روز( قرار است که به کارخانه های ان جی 
آل ۳۱۰۰، ان جی آل ۳۲۰۰ و ان جی آل 
خارگ برود. در این راســتا تعیین تکلیف 
قراردادهای ســایران جــی آل ها نیز در 
دست اقدام و بررسی است که بخشی از 
این گازها هم در نهایت به این کارخانه ها 
پروژه  ادامه می دهــد:  زبیــدی  می رود. 

ان جی ۳۱۰۰ در غرب کشــور از سوی 
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
وابســته به صندوق های بازنشستگی در 
دست احداث است. ان جی آل ۳۲۰۰ در 
غرب کارون هم که توســط مشارکتی از 
قرارگاه خاتم االنبیا و پتروشیمی در حال 
انجام اســت. ان.جی.آل ۳۱۰۰ با هدف 
آوری گازهای همــراه میدان های  جمع 
غرب کشــور )مناطق دهلران، چشــمه 
خوش، پایــدار، پایدار غــرب، دالپری و 
نفت شهر( به ظرفیت ۲۷۰ میلیون فوت 
مکعب گاز در روز در دســتور کار است. 
کارخانجات  گازهای همراه، خوراک  این 
ماهشهر،  اقتصادی  مناطق  پتروشــیمی 
امیرکبیــر، بوعلی و دهلــران )۴۶ هزار 
بشــکه در روز( را تأمین می کند. ان جی 
آل ۳۲۰۰ نیز به منظور جمع آوری ۵۰۰ 
میلیون فــوت مکعــب در روز گازهای 
همــراه میدان هــای آزدگان شــمالی و 
جنوبی، فــاز اول و دوم میدان یادآوران، 
جفیر، دارخوین و یاران شــمالی و جنوبی 
با سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالر توسط 
پتروشیمی  و  خاتم  قرارگاه  کنسرســیوم 
بندر امام )ره( در حال ســاخت اســت. 
زبیدی در مورد پیشرفت پروژه ان جی آل 
خارگ می گوید: این پروژه که پیش تر با 
هدف جمع آوری حدود ۶۰۰ میلیون فوت 
مکعب گازهای همراه میدان های دریایی 
منطقه خــارگ )درود، ابوذر، فروزان( در 
دست اجرا بوده است، اما به دلیل کمبود 
گازهای پیش بینی شده هم اکنون برنامه 
انجام کار تغییر کرده و قرار شــده روزانه 

۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز جمع آوری 
شود. این پروژه هم اکنون آماده برگزاری 

مناقصه است.
طرح آماک و جمع آوری گازهای همراه

این گــزارش حاکی اســت؛ جمع 
آوری و تبدیل گاز همراه نفت می تواند، 
هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست 
محیطی فواید فراوانی داشته باشد که در 
این راستا شــرکت ملی نفت ایران برای 
جلوگیــری از ســوزاندن گازهای ترش 
همــراه نفت و آلودگی محیط زیســت، 
تأمیــن کمبــود خــوراک کارخانه های 
پتروشــیمی، تولید عمده گاز سبک برای 
مصــارف صنعتی و خانگی و ســرانجام 
این گازهــا، طرح  از  اســتفاده بهینــه 
جمــع آوری گازهای همــراه نفت الیه 
بنگســتان )آماک( مخــازن نفت اهواز، 
آبتیمــور، منصوری، کوپــال و مارون را 
در اولویــت طرح های خــود قرار داد که 
متاسفانه به دالیل مختلف از جمله بروز 
جنگ تحمیلی و بروز مشــکالت ارزی، 
بــه تعویق افتاد. پیش از اجرایی شــدن 
ترش  گازهــای  مجموع  آمــاک،  طرح 
آالینــده همراه نفت الیه بنگســتان به 
میزان ۲۴۱ میلیون فوت مکعب در روز، 
در مشــعل های واحدهای بهره برداری 
ســوخته و باعث انتشــار روزانه حدود ۹ 
هزار تن مواد آالینده در محیط زیســت 
می شــد. در مقطع عملیــات راه اندازی 
فاز نخســت این پروژه زیست محیطی، 
ابتدا ۴ ایستگاه فشارافزایی اهواز ۳،۲،۱، 
منصوری و پاالیشگاه شیرین سازی در 

سال ۱۳۸۴ و متعاقب آن ایستگاه های 
کوپال و مارون در ســال ۸۶ و در نهایت 
ایســتگاه آب تیمور در ســال ۱۳۸۸ با 
موفقیت راه اندازی و تحویل بهره بردار 
شــد. با تکمیل فاز نخست طرح آماک، 
فاز اقتصادی طرح شــامل ۱۷ ایستگاه 
فشــار افزایی و نم زدایی گازترش، یک 
پاالیشگاه شــیرین سازی گاز و میعانات 
گازترش، احــداث ۲۸۰ کیلومتر خطوط 
لوله جریانی، احداث ۹۵ کیلومتر خطوط 
انتقال نیرو و توســعه چندین پست برق 
محقق شــد. بعد از راه انــدازی آخرین 
ایستگاه فشــار افزایی در سال ۱۳۸۸ و 
نیز راه اندازی کارخانه شــیرین ســازی 
گازهای اسیدی در ســال جاری، روزانه 
به میزان ۲۸ هزار بشکه در روز به ارزش 
یک میلیــون و ۶۸۰ هزار دالر NGL از 
کارخانجــات گاز و گاز مایع درآمد زایی 
داشــته و ۱۸۲ میلیون فــوت مکعب در 
روز به ارزش ۷۸۰ هزار دالر گاز شیرین 
به شــرکت گاز تحویل می شود. بنابراین 
ارزش گاز و میعانات گازی بازیافت شده 
از این طرح روزانه افزون بر ۲ میلیون و 
۴۶۰ هزار دالر خواهد بود. فاز دوم طرح 
آماک یا فاز زیست محیطی طرح، شامل 
۹۶ کیلومتــر خط لولــه ۱۲ اینچ انتقال 
گاز اسیدی و ایستگاه تقویت فشار و نم 
زدایی گاز اسیدی و سامانه های فرآیندی 
و ایمنی جانبی اســت. در فــاز دوم این 
طرح از سوختن روزانه حدود ۱۴ میلیون 
فوت مکعب گاز اسیدی در مشعل موقت 
پاالیشــگاه جلوگیری شده و گاز اسیدی 
اســتحصالی از فاز ۲ )به میزان حداکثر 
۱۸ میلیــون فــوت مکعــب در روز( به 
طور مستقیم به پتروشیمی رازی ارسال 

می شود.

تعميرات اساسی 4 سکوی توليدی پارس جنوبی پايان يافت

نعمت زاده نماينده تام االختيار وزير صمت در کنسرسيوم توسعه فاز 14 پارس جنوبی شد

سکوی  چهار  اساسی  تعمیرات 
تولیدی فازهای ۴ و ۵، ۱۰ و ۱۶ پارس جنوبی 

به پایان رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
نفت و گاز پارس، تعمیرات اساسی ساالنه دو 
 ،)SPD۵ و SPD۶( ۵ ســکوی فازهای ۴ و
ســکوهای فاز ۱۰ و ۱۶ پــارس جنوبی در 
بخش های کارگاهــی، مکانیک، برق و ابزار 
دقیق، بازرسی و بهداشــت، ایمنی و محیط 
زیســت )HSE( با موفقیت پایان یافت. هر 
کدام از ســکوهای فازهای یادشده، با توان 

و ظرفیــت تولید ۲۸ میلیــون مترمکعب گاز 
در روز به بهره برداری رســیده است. عملیات 
تعمیرات ساالنه ســکوی فاز چهار، در مدت 
هفت روز با انجام ۶۰۷ دستور کار و ۳ هزار و 
۴۴۷ نفر ساعت کار و در سکوی فاز پنج نیز 
در هفت روز کاری با انجام ۶۵۷ دســتور کار 
و ۵ هزار و ۴۰ نفر ساعت کار به پایان رسید. 
این عملیات در سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی 
در بــازه زمانی ۱۰ روز، با انجام ۲ هزار و ۶۰ 
نفر ساعت کار و همچنین در سکوی فاز ۱۰ 
در مدت هفت روز با انجام ۶۱۴ دســتور کار 

و ثبت ۳ هزار و ۱۰۰ نفر ســاعت کار ایمن، 
جمعه ۲۷ اردیبهشــت ماه به پایان رسید. بر 
اساس برنامه مدیریت تولید و عملیات شرکت 
نفت و گاز پارس قرار اســت تــا اوایل پاییز 
امســال، برنامه تعمیرات ســاالنه سکوهای 
تحت راهبری این مدیریت به پایان برســد. 
تعمیرات ساالنه سکوهای میدان گازی پارس 
جنوبی با هــدف تولید ایمــن و پایدار گاز، 
جلوگیری از کاهش تولید احتمالی به ویژه در 
فصل زمستان و تالش برای تأمین حداکثری 

تولید گاز از پارس جنوبی درحال اجراست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی محمدرضا نعمت زاده 
وزیر اسبق صمت را به عنوان نماینده تام االختیار خود در کنسرسیوم توسعه فاز 

۱۴ پارس جنوبی منصوب کرد.
 رضا رحمانــی وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمــت( با صدور حکمی 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر اســبق صمت را به عنوان نماینده تام االختیار خود 

در کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی منصوب کرد.
در نامه رحمانی خطاب به نعمت زاده آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای مهندس نعمت زاده
با سالم و احترام

نظر به اهمیت تســریع اتمام پروژه ملی و حیاتی توســعه فاز ۱۴ پارس 

جنوبی و تاکید وزیر محترم نفت به رفع موانع این پروژه و شرایط خاص کشور 
از حیث تحریم های ظالمانه و نیاز کشــور به اجرای کامل این مرحله از پارس 
جنوبی، بدین وسیله جنابعالی به سمت نماینده ویژه اینجانب با اختیارات کامل 
در کنسرسیوم مربوطه منصوب می شوید تا با هماهنگی سازمان ایدرو و شرکت 
IPMI و ســایر اعضای محترم کنسرسیوم نســبت به راهبری این پروژه ملی 
اهتمام ورزید. بدیهی است تمامی همکاران سازمان ایدرو و اعضای کنسرسیوم 
و علی الخصوص شــرکت IPMI با جنابعالی همکاری الزم را به عمل خواهند 
آورد. ضمنًا گزارش پیشــرفت پروژه را هر پانزده روز یکبار به اینجانب و وزیر 

محترم نفت ارائه فرمایید. موفقیت شما را از خداوند متعال خواهانم.
رضا رحمانی

جمع آوری گازهای همراه 

نفت، خاموش کردن مشعل 

میادین نفتی و تکمیل زنجیره 

ارزش با استفاده از خوراک 

مشعل ها با توسعه صنعت 

پتروشیمی یکی از برنامه های 

اولویت دار صنعت نفت بر 

اساس مصوبات ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز

رئیس جمهوری:

پروژه های عظیم گازرسانی از اقدام های بسیار 
ارزنده دولت تدبیر و امید است

رئیس جمهوری در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۹ طرح گازی در 
استان آذربایجان غربی، گازرسانی شــهری و روستایی را در زمره عملکردهای 

عظیم دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، حسن روحانی، 
رئیس جمهــوری در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۹ طرح گازی 
و نیز افتتاح رســمی طرح های مربوط به منابــع آب و خاک در نقاط مرزی و 
محروم اســتان آذربایجان غربی که با حضور حسن منتظرتربتی، معاون وزیر 
نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و برخی از سران کشوری 
و لشــگری، روز سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه در جلسه شــورای اداری استان 
آذربایجان غربی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: بیش از ۳ هزار 
روستا در سال به شبکه گاز متصل می شود که حاکی از گازرسانی به ۱۰ روستا 
در هر روز اســت. این اقدام ها جزو عملکردهای عظیمی اســت که در طول 
دولت صورت گرفته اســت و اقدامات دولت باید برای مردم بازگو شود. وی با 
اشاره به اینکه امنیت مناطق مرزی و همچنین آذربایجان غربی سبب توسعه 
و آبادانی کشــور شده است، اظهار کرد: خوشــحالم که این سفرها )سفرهای 
استانی رئیس جمهوری( برای امنیت منطقه نیست، بلکه برای توسعه و آبادانی 
این ســرزمین است. روحانی ضمن قدردانی از تالشگران عرصه نفت و گاز با 
اشاره به اینکه دولت جزیی از مردم است، تصریح کرد: مسئوالن نظام مفتخر 
هستند که خادم مردم بوده و برای مردم تالش می کنند. بر اساس این گزارش، 
طرح های گازرسانی استان آذربایجان غربی شامل افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به ۳۴ روستا، ۶۹ واحد صنعتی، ۱۴ ایستگاه تقلیل فشار گاز )TBS( و 
افتتاح پروژه گازرسانی به ۲ شهرک صنعتی به ارزش بیش از ۶۲ میلیارد تومان 
به دستور رئیس جمهوری و از ســوی حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت 

ملی گاز ایران افتتاح شد.
گازرسانی در ایران منحصربه فرد است

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران نیز در آغاز آییــن افتتاح طرح های 
گازرسانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در گازرسانی 
به روستاها انقالب ایجاد کرده است و اکنون هزاران روستا به شبکه گاز طبیعی 
متصل شــده اند، اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده درصدد هستیم تا 
پایان سال آینده ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در استان آذربایجان غربی به 
بیش از ۸۵ درصد ارتقا یابد. وی افزود: گازرســانی در استان آذربایجان غربی 
در حال پیشــرفت است و اکنون حدود ۹۳ درصد جمعیت شهری و ۶۶ درصد 
جمعیت روستایی از این نعمت الهی بهره مند هستند. معاون وزیر نفت در امور 
گاز میزان بهره مندی جمعیت کشــور از گاز طبیعی را ۹۵ درصد اعالم کرد و 
ادامه داد: تا پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، حدود ۱۴ هزار روســتا در 
کشور از نعمت گاز بهره مند بودند، در حالی که در طول فعالیت این دولت، ۱۵ 
هزار روستای دیگر از این نعمت بهره مند شده اند و این آمار نشان دهنده توجه 

ویژه دولت به توسعه گازرسانی در مناطق محروم است.
گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات در 

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
به مناســبت بیست و هفتم اردیبهشــت ماه روز جهانی “روابط عمومی و 
ارتباطات”، طی جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد و جمعی از مدیران، این روز را به کارکنان شاغل در واحدهای روابط عمومی 

و فناوری اطالعات تبریک گفتند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد، در 
این جلســه صمیمی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با بیان 
دســتاوردهای روابط عمومی گفت: یکی از واحدهای هر سازمان پویا، روابط 
عمومی آن ســازمان می باشــد و اگر این واحد، برخوردار از پویایی و خالقیت 
باشــد می تواند تحرک و نشاط را به تمامی سازمان منتقل سازد. مهندس سید 
مجید منبتی افزود: خوشــبختانه روابط عمومی پاالیشگاه توانسته در عرصه 
کار، فرهنگ و اطالع رسانی فعالیت های سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی 
و اطالع رسانی اقدامات صورت گرفته به جامعه و ذینفعان گام های موثری را 
بردارد که این اقدامات در قالب انتشــار گزارش های تولیدی برگرفته از حقایق 
و خبر پاک نزد مخاطبین محقق شــده اســت. این مقام مسئول با بیان اینکه 
نقش روابط عمومی ارتباط و پیوند بین ســازمان، رســانه های جمعی و مردم 
است تصریح کرد: آینده بنگاه اقتصادی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
نیازمند توجه به دو عنصر فرهنگی و ارتباطی است و اگر می خواهیم در سبک 
مدیریتــی و زندگی تغییری ایجاد نماییم باید به پیوســت فرهنگی فعالیت ها 
توجه نماییم. وی بــا تاکید بر این نکته که مهمترین کار روابط عمومی آماده 
سازی بســتر ارتباط است اضافه کرد: با توجه به نقش تاثیرگذار پاالیشگاه در 
خطه شــمال و شمال شرق کشور و تولید گاز طبیعی، تالش های شبانه روزی 
کارکنان این مجتمع گازی در خدمت رســانی بــه هموطنان در قالب اخبار و 
گزارش های تولیدی در رســانه های صنعت گاز و سایر نشریات منعکس گردد 
تا بارقه ای از امید و نشــاط را در جامعه شاهد باشیم. مهندس منبتی ادامه داد: 
امروز پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به عنوان بزرگترین شرکت اقتصادی در 
شمال شرق کشور تالش می کند نقش خود را در عرصه اقتصاد کشور معرفی 
و تاثیرگذار باشــد و برای تاثیرگذاری فعالیت های شرکت، مؤلفه های مختلفی 
وجود دارد تا ما بتوانیم به سرمقصود نهایی و اهداف برنامه ریزی شده برسیم. 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد خاطر نشان کرد: بخشی 
از اقدامات مهم پاالیشــگاه در طول ســالیان گذشته برنامه ریزی در عمل به 
انجام مسئولیت اجتماعی، توسعه عوامل اقتصادی برای خدمت رسانی به جامعه 
هدف و ذینفعان، تولید پایدار اشتغال برای جامعه هدف، ایجاد ارزش افزوده از 
محصول گوگرد، افزایش بهره وری و کسب در آمد برای کشور بوده است. وی 
تاکید کرد: خوشبختانه یکی از اقدامات تاثیرگذار روابط عمومی سازمان معرفی 
محصول کود گوگردی پاالیشــگاه به جامعه و کشــاورزان بوده است که این 
موضوع با حضور در نمایشگاه های مختلف و معرفی این محصول، باعث کسب 
درآمدهای بیشــتر برای پاالیشگاه شده است. مهندس منبتی در پایان ارتباط 
با نخبگان دانشــگاهی کشــور را یکی از زمینه های تحقق اهداف پیش روی 
ســازمان عنوان کرد و یادآور شد: از ظرفیتی که این ارتباط مؤثر ایجاد می کند 
می توانیم حداکثر استفاده را بنمائیم و با تالش هایی که از سمت روابط عمومی 

صورت گرفته خوشبختانه به اهداف مدنظر نزدیک تر شده ایم.

گاز

قفل شدن خط لوله صادرات گاز ایران-پاکستان با سنگ اندازی های آمریکا
اخیراً عمران خان نخســت 
وزیر پاکســتان نامه ای به مقامات آمریکایی 
نوشته تا تکلیف خط لوله صادرات گاز ایران 
به پاکستان را روشن کنند و در صورت اجازه 
آمریکا اقدام به تکمیل این خط لوله و واردات 
گاز از ایران کنند. این موضوع موجب شد تا 
دوباره بحث صادرات گاز ایران به پاکستان 

در رسانه های ایران و پاکستان داغ شود.
۱۷ ســال پیش مذاکره صادرات گاز 
ایران به پاکســتان آغاز شــد. در آن زمان 
تصمیم براین بود که خط لوله ای با عنوان 
خط لوله صلح میان ایران، پاکســتان، هند 
و در نهایت چین احداث شــود، تا گاز ایران 
از عسلویه به آسیای شرقی برسد. در سال 
۲۰۰۲ یعنی زمان مذاکرات اولیه شاید کمتر 
کسی فکر می کرد که صادرات گاز ایران به 
پاکستان در قالب خط لوله صلح، به سنگ 
بزرگی به عنوان تحریم برخورد کند و امروز 
که در سال ۲۰۱۹ به سر می بریم فقط سهم 
ایران در احداث خــط لوله صادرات گاز به 

پاکستان احداث شده باشد.
از آغاز رایزنی ها احداث خط لوله تا 

جداشدن هند از خط لوله
ســال های پایانی دولت هشتم، آغاز 
رایزنی های اولیه ایران و پاکســتان بود که 
در نهایت در سالهای اول دولت نهم مذاکره 
ایران و پاکستان به نتیجه رسید و قرار بود 
در ســال ۸۶ قرارداد صادرات گاز ایران به 
پاکستان در قالب خط لوله صلح امضا شود، 
در همان سال نیز چین اعالم کرد قصد دارد 
به خط لوله صلح بپیوندد. اما در ابتدای سال 
۸۷ هند با پاکســتان به مشکالت سیاسی 
برخورد و به تبــع آن اعالم کرد که از خط 
لوله صلح کناره گیــری خواهد کرد. با این 
تصمیم هند، عماًل چین نیز از گاز ایران بی 
بهره می ماند. به همین دلیل رئیس جمهور 
وقت ایران به هندوســتان سفر کرد تا مانع 
جداشدن هند از خط لوله صلح شود. با این 
ســفر رئیس جمهور وقت به هند و پس از 
آن به پاکستان، دوباره شرایط برای احداث 
خط لوله صلح و کشیدن این خط به آسیای 

شرقی فراهم شد.
موش دواندن های آمریکا در احداث خط 

لوله صلح
در همیــن رابطه حســین نقره کار 
شیرازی معاون اسبق اموربین الملل وزارت 
نفت اعالم می کند شــروطی برای امضای 
قرارداد خط لوله صلح وجود دارد که اگر هند 
و پاکستان به این شروط پایبند باشند قرارداد 
احداث ایــن خط لوله، امضا خواهد شــد. 
شروطی از قبیل تأمین امنیت خط لوله صلح، 
قیمت و حق ترانزیت گاز از پاکستان به هند. 
با شرایطی که معاون اسبق وزیر نفت اعالم 
کرده بود به نظر می رســید همه چیز برای 
امضای قرارداد خط لوله صلح فراهم است، 
اما از همان ســال که شرکت های خارجی 
در ایران حضور داشتند و بحث تحریم های 
نفتی و گازی مطرح نشده بود آمریکا مانع 
از امضای این قرارداد شد. مهرماه سال ۹۷ 
یکبار دیگــر علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اســالمی روی این موضوع صحه 
گذاشــت و گفت: بر اساس قرارداد میان دو 
کشور، خط لوله انتقال گاز تا مرز احداث شده 
است و گاز نیز آماده تحویل است، اما گفته 
شده که آمریکا مانع می شود، زیرا از پیشرفت 
همکاری ها ناراحت است و نمی خواهد گاز 
به پاکستان صادر شود. بنابر اظهارات منابع 
آگاه، هندی ها با توجه به فشارهای آمریکا 
که درصدد محدود کردن صادرات انرژی از 
ایران بود، با بهانه تراشی های صوری و بی 
پایه و اساس برای بار مجدد برساز جدایی از 
خط لوله صلح کوبیدند و در نهایت تصمیم 
گرفتند تا انرژی مورد نیاز خود را از کشــور 
دیگــری به جز ایران تأمین کنند که با این 
جدایی، قطری ها با حمایت امریکا اقدام به 

فروش گاز آالن جی به هند کردند.
خط لوله ای که دیگر صلح نیست

پایه احداث خط لولــه صلح این بود 
که به درگیری های چندین ســاله پاکستان 
و هند خاتمــه دهد و از طرفی گاز ایران به 
کشورهای شرق آسیا برسد و در این زمینه 
اهداف سیاسی نیز مد نظر دولت جمهوری 

اســالمی ایران نیز قرار داشت، اما با خروج 
هند از خط لولــه صلح، این خط لوله دیگر 
نام و نشانی از صلح نداشت بنابراین مذاکره 
گازی ایران و پاکستان ادامه پیدا کرد تا جایی 
که نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط 
لوله صلح، جزئیات توافق ایران و پاکستان 
دربــاره خط لوله صلح را اعالم کرد. حجت 
اله غنیمی فرد با اشاره به جزئیات این توافق 
اعالم می کند قیمت و فرمول قیمت گذاری، 
همچنین نحوه و حجم صادرات گاز ایران به 
پاکستان اصالح شده است و پاکستانی ها نیز 
از این شرایط جدید ابراز رضایت کرده اند. با 
این شــرایط نام خط لوله صلح به خط لوله 
آی پی )ایران و پاکســتان( تغییر پیدا کرد. 
پس از جمع بندی نهایی صورت گرفته بین 
مسئوالن وقت وزارت نفت ایران و پاکستان 
دوباره و بــرای اتمام حجت دعوت نامه ای 
از ســوی ایران به هند، به منظور پیوستن 
به خط لوله صادرات گاز ایران و پاکســتان 
ارسال، اما جوابی از سوی مقامات هندی به 

این دعوت نامه داده نشد.
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان 

امضا شد
پــس از این کش و قوس هــا، اوایل 
ســال ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز ایران 
به پاکســتان میان روسای جمهور دو کشور 
امضا و در نهایت مقرر شــد ۱۱۰۰ کیلومتر 
از این خط لوله در ایــران و ۱۰۰۰ کیلومتر 
در پاکســتان احداث و روزانــه ۶۰ میلیون 
مترمکعــب گاز از طریق ایــن خط لوله ۵۶ 
اینچی به پاکستان صادر شود. با امضای این 
قرارداد شرکت گاز پروم روسیه نیز اعالم کرد 
حاضر است ایران و پاکستان را در احداث این 
خط لوله ۲۰۰۰ کیلومتری یاری کند تا ضمن 
ورود به این خــط لوله مانعی از دخالت های 
آمریکا در منطقه شــود. پس از آنکه امضای 
این قرارداد در صدر اخبار رسانه های خارجی 
قرار گرفت فشارهای آمریکا به پاکستان به 
منظور لغو قرارداد صادرات گاز ایران به این 
کشور تشدید شد؛ به طوری که در تاریخ ۱۴ 
سپتامبر سال ۲۰۰۹ مجله تایم در یادداشتی 
با عنوان »چرا پاکســتان کمک نمی کند؟« 
مسئوالن این کشور را به دلیل امضای این 

قرارداد مواخذه کردند.
احداث خط لوله آی پی آغاز شد

به هر حال با تمام این فشــارها کار 
احــداث خط لولــه صــادرات گاز ایران به 
پاکستان از سال ۸۸ توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا آغاز شد. باشروع فعالیت احداث 
این خط لولــه در خاک ایران، بارها هند به 
دلیل نیاز به گاز درخواست پیوستن به این 
خط لوله را به ایران داد و از طرفی همانطور 
که گفته شــد بارها نیز به دلیل فشارهای 
آمریکا از درخواستش منصرف شد؛ به همین 
دلیل مسئوالن وقت صنعت نفت به این آمد 
و رفت های هند توجه نکرده و کار احداث 
خط لوله صادرات گاز به پاکستان را به پیش 

می بردند.
صادرات گاز تحت الشعاع تحریم های 

سیاسی
با ورود به دولــت دهم و حوادث بعد 
از انتخابات، شــرایط صــادرات گاز ایران 
به پاکســتان نیز تحت الشعاع این اتفاقات 
قرارگرفت و آمریکا فشار خود را برای لغو این 
قرارداد به پاکستان آغاز کرد. اما پاکستانی ها 
در وهله اول به این فشــارها توجه نکردند 
که در نتیجه آمریکایی ها مجبور شــدند با 
منطقه،  تروریستی  گروهک های  همکاری 

خط لوله صادرات گاز ایران به پاکســتان را 
که هنوز در مرحله احــداث بود در چندین 
مرحله منفجر کنند. آمریکایی ها در وهله دوم 
رایزنیهای خود را با ترکمنســتان به منظور 
صادرات گاز از این کشــور به افغانســتان، 
پاکســتان و هند آغاز کردند تا با خط لوله 
صادرات گاز ایران به پاکســتان رقابت کند 
و حتی در زمانی که روســای جمهور این 
کشورها در ترکمنستان جمع شده بودند تا 
در مورد وادرات گاز از ترکمنســتان مذاکره 
کنند، مســئوالن آمریکایی در گفت وگو با 
اعالم کردند »حاضرند  رسانه های خارجی 
هزینه احداث این خط لوله را تأمین و وظیفه 
احداث خطوط لوله را برعهده بگیرند« و به 
تبع این موضع گیری آمریکایی ها شرکتهای 
بیــن المللی نفتی نیز به منظور احداث خط 
لوله تاپی )خط لوله صادرات گاز ترکمنستان 
به افغانستان، پاکستان وهند( از خود رغبت 
نشان دادند. این اقدمات آمریکا از یک سو و 
رایزنی با مسئوالن پاکستانی از سوی دیگر 
موجب شــد تا تمایل مســئوالن پاکستان 
نســبت به واردات گاز از ایران کاهش پیدا 
کند به طوری که سفیر آمریکا در اسالم آباد 
به مقامات این کشور اعالم کرد« از آنجا که 
ایران شریک اقتصادی غیر قابل اعتمادی 
برای پاکستان است، بهتر است این کشور 
پــروژه »خط لوله صلح« را که گاز ایران را 
به این کشور منتقل می کند، لغو کند«. این 
موضوع درحالی رخ مــی داد که ایران خط 
لوله صــادرات گاز را تــا نزدیکی مرزهای 

شرقی کشور کشیده بود.
ورود تحلیلگران و کارشناسان به خط لوله 

صادرات گاز ای پی
کارشناســان  این شــرایط  وجود  با 
انرژی دو کشور به اظهارات مداخله جویانه 
آمریکایی هــا واکنش نشــان داده و اعالم 
کردند پاکســتان به گاز ایران نیازمند است 
زیرا ایران تنها کشوری در منطقه است که 
می تواند منبع مطمئن انرژی باشــد. در پی 
این موضوع گیریهای گسترده، کارشناسان 
انرژی پاکستانی در قالب حمایت از واردات 
گاز از ایران یادداشــتهای کارشناسی خود 
را را در رســانه های جهان منتشــر کردند. 
آمریــکا که می دید به ظاهر ممکن اســت 
حریف این صحبت های کارشناســی نشود 
تصمیم گرفت از طریق دوست دیرینه خود 
و هم پیمان پاکســتان یعنی ملک عبداهلل 
عربستانی وارد شود. از همین جهت پادشاه 
سابق عربستان رســماً به دولت پاکستان 
گفت »در قبال انصراف از واردات گاز ایران 
می تواند انرژی مورد نیاز پاکستان را با قیمت 
کمتری تأمین و حتی برای تأمین هزینه آن 
به دولت پاکســتان وام های طوالنی مدت 

بدهد.«
خط لوله اقتصادی آی پی، سیاسی شد

مســئوالن صنعت نفت ایــران که 
می دیدند بحث اقتصادی صادرات گاز ایران 
به پاکستان تبدیل به موضوع سیاسی شده 
است دست به کار شــدند و پیشنهادهای 
مختلفی را به پاکستان در خصوص احداث 
خط لوله صادرات گاز در خاک این کشــور 
دادند و اعــالم کردند حاضرند تأمین مالی 
این خط لوله را در خاک پاکستان به عهده 
بگیرند. از طرف دیگر روســیه که شرایط 
پیچیده صادرات گاز ایران به پاکســتان را 
می دید دوباره به پاکستانی ها پیشنهاد احداث 
خــط لوله صادرات گاز را داد تا مانع دخالت 
آمریکایی ها در منطقه و این کشــور شود. 

از ســوی دیگر ایران نیز تصمیم گرفت 
کاراحداث این خط را در خاک خود به اتمام 
رســاند. به همین دلیل سرعت احداث این 
خط لوله ۵۶ اینچــی را افزایش داد ولی با 
گذشت ۳ ســال از امضای قرارداد، خبری 
از احداث این خط در خاک پاکســتان نبود. 
پاکســتانی ها که در دوراهی امینت انرژی 
ایران و فشارهای سیاسی آمریکا و عربستان 
قرار گرفته بودند تصمیم گرفتند تا پیشنهاد 
کاهش قیمت گاز را بــه ایران بدهند تا به 
نوعــی از این آب گل آلــود ماهی خود را 
بگیرند. به همین دلیل اواخر سال ۹۱ آصف 
علی زرداری به تهران ســفر کرد و در این 
ســفر دو روزه، مذاکرات جدی را با محمود 

احمدی نژاد انجام داد.
جزئیات مذاکره روسای جمهور ایران و 

پاکستان
درنهایت پــس از این مذاکرات مقرر 
شد تا با اقدامات ایران کار ساخت خط لوله 
صادرات گاز در خاک پاکســتان آغاز شود. 
در این مذاکرات عنوان شد یک رشته خط 
لوله انتقال گاز به طول ۷۸۰ کیلومتر به قطر 
۴۲ اینچ با مشــارکت پیمانکاران ایرانی در 
خاک پاکستان و با ســرمایه گذاری ایران 
به مدت ۲۲ ماه احداث شــود و درنهایت از 
ابتدای فروردین ماه ســال ۹۳ گاز ایران به 
پاکستان وصل شود. براین اساس در تاریخ 
۲۱ اســفند ماه سال ۹۱ کلنگ احداث خط 
لوله صادرات گاز ایران به پاکستان با حضور 
روسای جمهور دوکشور در خاک پاکستان 

به زمین خورد.
مداخله آمریکا در تصمیمات گازی 

پاکستان
همانطور که انتظار می رفت آمریکایی ها 
که انگار کلنگ احداث خط لوله »آی پی« به 
سرشــان خورده بود از این تصمیم پاکستان 
به شــدت عصبانی بودند و ســفرهای خود 
را به پاکســتان آغاز کردنــد و همانگونه که 
رســانه های بین المللی گزارش دادند در این 
سفرهایشان از سیاست چماق و هویج بهره 
بردند. به طوری که از یک ســو پیشنهاد وام 
و تأمیــن انرژی را مطرح و از ســوی دیگر 
پاکستان را به تحریم و حمله نظامی تهدید 
می کردند. آمریکایی ها می دانســتند اگر گاز 
ایران به پاکســتان برســد قطعاً هند و چین 
با پیغام هایی که به مســئوالن سیاســی و 
اقتصادی ایران داده اند نیز مشتری های بعدی 
این گاز خواهند بود و ایران عماًل تحریم ها را 

با این اقدام دور خواهد زد.
چرخش ۱۸۰ درجه ای سیاست های ایران 

با تغییر دولت
با پایان دولت دهم شرایط صادرات گاز 
ایران به پاکستان کمی پیچیده تر از قبل شد 
زیرا مسئوالن پاکستانی که فکر می کردند 
با تغییر دولت دیگر امیدی به واردات گاز از 
ایران ندارند اعالم کردند قصد دارند تا خط 
لوله آی پــی را احداث و گاز مورد نیاز خود 
را از ایران وارد کنند اما فشــارهای آمریکا 
مانع از این کار شــده اســت. آن ها از یک 
سو امیدوارند با حمایت های ایران این خط 
لوله تا فروردین ماه ســال ۹۳ احداث شود 
تا مشمول پرداخت جریمه نشوند )براساس 
قرارداد اگر این کشور نمی توانست تا دسامبر 
ســال ۲۰۱۴ گاز مورد نیاز خود را وارد کند 
باید بــه ایران جریمه پرداخت می کرد( و از 
سوی دیگر وزیر جدید نفت ایران اعالم کرد 
ایران پولی برای ساخت خط لوله صادرات 
گاز در خاک پاکســتان نــدارد و آنها باید 
خودشــان برای احداث این خط لوله تأمین 

مالی کنند. آبان ماه سال ۹۲، بیژن زنگنه که 
خود مذاکره با پاکستانی ها را در دولت هشتم 
آغاز کرده بــود در اظهار نظری تعجب آور 
در میان جمعی از خبرنگاران اعالم می کند« 
امیدی به صادرات گاز به پاکستان ندارد«. 
این صحبت وی ســؤاالت متعددی را در 
ذهن مسئوالن صنعت نفت ایران و پاکستان 
ایجاد کرد که مهمترینــش این بود که آیا 
ایران از صادرات گاز به پاکســتان منصرف 
شده است؟ به همین دلیل مسئوالن وزارت 
انرژی پاکستان درخواست مالقات با وزیر 
نفت ایران دادند که این درخواست از سوی 
زنگنه پذیرفته نشد و در نهایت سخنگوی 
وزارت امورخارجــه پاکســتان اعالم کرد 
»هنــوز قرارداد صــادرات گاز ایران به این 
کشور لغو نشده و این کشور تمام گزینه ها 
را برای تأمین انرژی خود بررسی می کند.«
اقدامات پاکستانی ها برای تسریع در 

احداث خط لوله آی پی
پس از این موضوع گیری، پاکستانی ها 
مذاکره با آمریکا را به منظور اســتثنا کردن 
این پروژه از تحریم های ایران را آغاز کردند 
که البته نتیجه ای در بر نداشت. پاکستانی ها 
که می دیدند به پایــان زمان مهلت قانونی 
خود در خصوص واردات گاز از ایران نزدیک 
می شوند و باید جریمه چندین میلیون دالری 
به ایران پرداخت کنند، دوباره سفرهای خود 
را بــه تهران آغاز کردند تــا ضمن یادآوری 
مذاکرات گذشــته خود با مســئوالن وقت 
وزارت نفــت ایران، زمان احداث خط لوله را 
نیز به تعویق بــی اندازند. به همین دلیل در 
بازگشت از یکی از همین سفرها اعالم کردند 
با ایران در خصوص احداث این خط لوله در 
شرایط جدید به توافق رسیده اند که البته پس 
از تکذیب اولیه از ســوی مسئوالن صنعت 
نفت مشخص شــد برخی از پیشنهادهای 
پاکســتان از جمله تعویق زمان ســاخت و 
نحوه صادرات گاز به این کشور مورد توافق 
دو طــرف قرار گرفته اســت. پــس از این 
مذاکرات، پاکستانی ها که می دیدند مسئوالن 
سیاسی ایران به دنبال رایزنی با کشورهای 
تحریم کننده و به خصوص آمریکا هستند و 
همچنین مسئوالن جدید صنعت نفت ایران 
توافقات قبلی مسئوالن وقت صنعت نفت را 
نادیــده گرفته اند، احداث خط لوله آی پی را 
به تعویق انداخته و از موضع باال با مسئوالن 
صنعت نفت ایــران برخورد کردند. از همین 
جهت وزیر نفت پاکســتان که در سال های 
قبل بــه دنبال احداث خط لولــه آی پی با 
پیشــنهادات ایران بود در اظهارات جدیدی 
اعالم کــرد« واردات گاز از ایران روی میز 
این کشــور قرار ندارد و تا تحریم های ایران 
برطرف نشود پاکســتان نمی تواند از ایران 
گاز وارد کند.«این اظهار وزیر نفت پاکستان 
موجب شــد تا وزیر نفت ایــران اعالم کند 
ایران هنوز به صادرات گاز به این همســایه 
شرقی می اندیشد و به محض برداشته شدن 

تحریم ها گاز ایران به پاکستان می رسد.
عدم استفاده ایران از حربه شکایت گازی

هرچه به ســال ۹۳ نزدیک می شدیم 
انتظار براین بود که ایران از حربه شــکایت 
گازی و دریافــت جریمه اســتفاده کند تا 
پاکستان مجبور شــود که این خط لوله را 
احداث کند اما مسئوالن صنعت نفت اعالم 
کردند ما مشــکلی با همسایه شرقی خود 
نداریــم و به دنبال دعــوا و درگیری با این 
کشور نیستیم. با تغییر ۱۸۰ درجه ای مواضع 
وزارت نفت ایــران در قبال صادرات گاز به 
پاکستان، بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهاراتی 
اعــالم می کند صادرات گاز ایران به هند و 
چین نیز توجیه اقتصادی ندارد! این اظهارات 
وزیر نفت درحالی مطرح می شــود که گویا 
بیژن زنگنه صادرات گاز به پاکســتان، هند 
وچین را تنها از لحــاظ اقتصادی می نگرد 
در صورتیکه همانطــور که در این گزارش 
مشــهود اســت رفتار آمریکا در خصوص 
صادرات گاز ایران به پاکســتان اقتصادی 
نبوده و کاماًل سیاســی است و تمام تالش 
خود را به کار برده اســت تــا گاز ایران به 
پاکستان نرسد زیرا آمریکا می داند رسیدن 
گاز ایران به پاکســتان عماًل نشان دهنده 

شکست تحریم های نفتی است.

اخیرًا نخست وزیر 
پاکستان نامه ای به مقامات 

آمریکایی نوشته است 
تا آنها تکلیف خط لوله 
صادرات گاز ایران به 

پاکستان را روشن کنند و در 
صورت اجازه آمریکا اقدام 

به تکمیل این خط لوله و 
واردات گاز از ایران کنند
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اخبار

خط اتیلن غرب به مدار بازگشت
یــک منبع آگاه از راه اندازی مجدد خط اتیلن غرب که به دلیل حادثه ســیل 

آسیب دیده بود خبر داد.
وی ادامه داد: براین اساس ۵ واحد پتروشیمی که به دلیل آسیب دیدگی این 
خط از جریان تولید خارج شده بودند یکی پس از دیگری با وقفه کوتاهی به مدار 
تولید بازخواهند گشــت. به گزارش خبرنگار فارس بارش بی سابقه باران روزهای 
ابتدایی ســال جاری و جاری شدن سیل در بســیاری از مناطق کشور به ویژه در 
استان لرستان، موجب زیر آب رفتن برخی روستاها و بخشی از شهر پلدختر شد و 
حجم سیالب به حدی بود که خط اتیلن غرب نیز در امان نماند و در محل عبور 

در روخانه کشکان دچار پارگی شد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبرداد

تداوم مذاکره با سرمایه گذاران خارجی صنعت 
پتروشیمی ایران

مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از تداوم مذاکره با 
سرمایه گذاران خارجی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد.

حسین علیمراد درباره ســرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران 
به خبرنگار شــانا گفت: جذب ســرمایه های خارجی، تابعی از شرایط بین الملل و 
همکاری ها میان ایران و دیگر شرکت ها و کشورهای دنیاست. وی افزود: هم اکنون 
روابط ایران با شــرکت ها و کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس برد - 
بــرد روند جدید ویــژه خود را تجربه می کند و این گونه نیســت که راهبرد منفی 
یک کشــور، روی راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع بگذارد. مدیر 
سرمایه گذاری شــرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت های خارجی به ویژه 
شرکت های آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیت های صنعت پتروشیمی ایران 
و با وجود همه تبلیغات منفی کنونی پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام(، همچنان مایل به همکاری هستند. علیمراد به حضور 
دوباره یک کنسرسیوم سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اشاره و تصریح 
کرد: مذاکرات الزم با این کنسرســیوم انجام شده است. وی اظهار کرد: این گروه 
ســرمایه گذاری به ما اطمینان داد که به دنبال اجرای پروژه در طرح های صنعت 
پتروشیمی هســتند و حتی از ما درخواست کمک برای تسریع انجام فرآیندهای 
اجرای پروژه را داشتند. مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
به اینکه دولت به دنبال آغاز هرچه ســریع تر این سرمایه گذاری است، گفت: این 

کنسرسیوم خود سازوکارهای الزم را برای موانع پیش رو دارد.
پتروشیمی های ماهشهر 7 طرح عمرانی به مردم 

منطقه اهدا کردند
هفت طرح عمرانی که پتروشــیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به 
مردم شهرستان ماهشهر اهدا کرده اند با حضور استاندار خوزستان افتتاح و کلنگ زنی 

شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز پنجشنبه )۲۶ اردیبهشت ماه( چند طرح 
و پروژه را در شهرســتان بندرماهشهر افتتاح و کلنگ زنی کرد که هفت طرح آن 
از جمله طرح هایی هســتند که پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
بخشــی از اعتبار ساخت آنها را تأمین کرده اند. ســیدامید شهیدی نیا، مدیرعامل 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این باره گفت: شورای راهبردی منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی به منظور انجام مسئولیت اجتماعی خود در این مقطع، 
اعتبار مورد نیاز برای ساخت چند مرکز ورزشی در سطح شهرستان را تأمین کرده 
است. وی اظهار کرد: برای این طرح ها در مجموع ۳۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
تخصیص داده شده که افزون بر آن، شرکت پتروشیمی مارون به صورت جداگانه 
۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال را برای ســاخت و توسعه مدرسه در شهر ماهشهر 
اختصاص داده است. شهیدی نیا افزود: این میزان بخشی از مسئولیت اجتماعی سال 
۹۷ شرکت های پتروشیمی در قبال جامعه بوده است و امیدواریم بتوانیم در سال ۹۸ 
هرچه بیشتر شاهد رشد شاخص های توسعه در شهرستان باشیم. شایان ذکر است 
که شــورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پارسال ۱۷۰ میلیارد ریال 

برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود برای شهرستان اختصاص داده است.
اسمعیل قنبری عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی شد
وزیر نفت در حکمی اسمعیل قنبری را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.
در حکم بیژن زنگنه، وزیرنفت به اســمعیل قنبری آمده اســت: »با عنایت 
بــه تعهد و صالحیت های حرفه ای جنابعالی، به اســتناد ماده )۵( قانون وظایف و 
اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسالمی و 
مواد )۱۷( و )۱۸( اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حسب اختیار تفویضی 
به اینجانب در جلسه مورخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ مجمع عمومی این شرکت، به موجب 
این حکم برای مدت ســه سال به عنوان »عضو اصلی هیئت مدیره« شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی منصوب می شوید. امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با 
دیگر اعضای محترم هیئت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در 

انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.«
7۰ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به 

داخل آمد
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشــیمی گفت: حدود ۷۰ درصد از ارز 
پتروشــیمی ها در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ به داخل کشور آمد و در سامانه نیما عرضه 

شد.
احمد مهدوی ابهر با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی همانند گذشته 
ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور می آورند، گفت: براساس پیگیری های 
صورت گرفته ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در دو ماه سال جاری 
به داخل کشــور آمده و در ســامانه نیما عرضه شده است. دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایان پتروشــیمی تصریح کرد: البته ۳۰ درصد از ارز باقی مانده نیز براساس 
مجوزی که دولت به ما داده اســت، به منظور خرید تجهیزات و ماشین آالت و یا 
پرداخت دیون در خارج از کشــور باقی می ماند که البته عواید آن ارز نیز به کشور 
می رسد. وی تصریح کرد: شــرکت های پتروشیمی بازوی قدرتمند دولت و نظام 
در دوران تحریم هســتند و همانند گذشته بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین 
می کنند. مهدوی در پایان با اشــاره به امکان تحریم پذیری پتروشیمی ها خطاب 
به دشــمنان نظام گفت: آن ها نمی توانند هیچ غلطی در مورد صادرات پتروشیمی 

ایران انجام دهند.

پرتوشیمی

مهندس محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی عنوان کرد:

افزایش ۱۵ میلیون تنی ظرفیت تأمین خوراک صنعت پتروشیمی
معاون وزیــر نفت در امور 
پتروشیمی گفت: با بهره برداری از ۶ طرح 
تأمیــن خوراک صنعت پتروشــیمی، ۱۵ 
میلیون تن به ظرفیت خوراک این صنعت 

افزوده می شود.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس 
بهــزاد محمدی پــس از بازدید از طرح 
پتروپاالیش کنگان، در نشستی با حضور 
مدیران ارشد این پروژه با اشاره به اینکه 
این طرح یکــی از بزرگ ترین طرح های 
تأمین خوراک صنعت پتروشــیمی است، 
اظهــار کرد: ۶ طرح تأمیــن خوراک در 
کشــور وجود دارد که از این تعداد، سه 
طرح ان جی ال است که شامل ان جی ال 
بــا دریافت  ۳۱۰۰ در منطقــه دهلران 
خــوراک از میدان های باالدســت نفتی 
آن منطقــه، ان جــی ال ۳۲۰۰ در غرب 
کارون و دیگری ان جی ال خارک اســت 
که خوراک خود را از میدان های دریایی 
دریافــت می کند. وی افزود: ســه طرح 
دیگر شامل پتروپاالیش کنگان در پایین 
دست پاالیشــگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی 
است که بزرگ ترین واحد تأمین خوراک 
محســوب می شــود. پــس از آن طرح 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس اســت 
از میدان های نفتی  که تعداد متعــددی 
حوزه غرب کارون را پوشــش می دهد و 
تأمین کننده خوراک الفین گچســاران و 
نیز طرح های دیگــر خواهد بود و طرح 
آخر نیز پاالیش پارسیان سپهر است که 
خوراک خود را از پاالیشــگاه پارســیان 
دریافت می کند. مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برای این 
۶ طرح تأمین خوراک، ۸.۳ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری انجام شده است، گفت: 
پس از بهره برداری از این طرح ها معادل 
۱۵ میلیون تن به ظرفیت خوراک صنعت 
که سهم  می شــود  اضافه  پتروشــیمی 
پتروپاالیش کنگان از این میزان افزایش 
ظرفیت خوراک ۳.۵ میلیون تن اســت. 

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این ۶ 
طرح تأمین خوراک در صنعت پتروشیمی، 
افزایش ظرفیت خوراک بسیار قابل توجه 
خواهد بود و در پایین دست آن طرح های 
مختلف پتروشــیمی ایجاد خواهد شــد. 
مهندس محمدی در مــورد مزیت های 
طــرح پتروپاالیش کنگان ادامه داد: این 
طرح بزرگ و ارزشــمند گاز خروجی فاز 
۱۲ پارس جنوبی را جداسازی و تفکیک 
کــرده و ۳.۵ میلیون محصــول دارای 
ارزش افزوده بــاال برای خوراک صنعت 
پتروشیمی فراهم می سازد. سبک ساخت 
پــروژه، یکنواختی در تکمیــل پروژه و 
وجــود تجهیــزات با کیفیــت از نکات 
برجسته طرح پتروپاالیش کنگان است. 
وی افــزود: امیدواریم این پروژه تا پایان 
ســال وارد فاز راه اندازی شــود، اما این 
موضــوع نیازمند فعالیت بیشــتر و قائل 
بــودن به بازه زمانــی حداقل ۵ تا ۶ ماه 
برای پیش راه اندازی اســت کــه البته با 
هم پوشانی و فشرده سازی کارها می توان 

این بازه زمانی را کوتاه تر کرد.
ضــرورت شــتاب در روند تکمیل 

طرح های اولویت دار صنعت پتروشیمی

در همین حال، مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی بر لزوم شتاب 
در ســاخت طرح های اولویت دار صنعت 
پتروشیمی تأکید کرد. به گزارش دانش 
نفــت به نقل از شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی، دومین نشســت مشترک 
مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های 
پتروشیمی، روز شنبه )۲۸ اردیبهشت ماه( 
به میزبانی بهــزاد محمدی، معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی برگــزار و ضمن تشــریح 

موانع و چالش های فــراروی طرح های 
اولویت دار و عوامل بازدارنده در مســیر 
توســعه صنعت پتروشــیمی، مشــاوره 
و راهکارهــای الزم به منظور تســهیل 
اجرای این طرح ها ارائه شــد. مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در این 
نشســت، ضمن تاکید بر لزوم شتاب در 
اولویــت دار صنعت  ســاخت طرح های 
پتروشــیمی، اظهار کرد: این شرکت در 
مسیر شناســایی و برطرف کردن موانع 
و چالش هــای موجــود پروژه ها حداکثر 
همــکاری و پیگیری را انجــام خواهد 
داد. رئیــس هیئت مدیره شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی تصریح کرد: بی تردید 
می توان بــا هم افزایی، انطباق و همدلی 
پتروشیمی،  هلدینگ های  و  شــرکت ها 
روند تحقق جهش دوم صنعت پیشــرو 
پتروشــیمی را با راه انــدازی طرح های 
نیمه تمام و افزایش ظرفیت این صنعت 
عملی کرد. در ادامه این نشست، مدیران 
عامل شــرکت های پتروشــیمی ایالم، 
لردگان، گچساران، هنگام، طرح پاالیش 
گاز بیدبلنــد، پاالیش گاز یــادآوران و 
نیز طرح جمع آوری گازهای مشــعل به 

عنوان طرح های توســعه ای هلدینگ 
روند  گزارش هایی  ارائــه  با  خلیج فارس 
ســاخت و عملیاتی طرح هــای در حال 
اجرای خود را تشــریح کردند. همچنین 
مدیران طرح کیمیای پارس خاورمیانه و 
صنایع پتروشیمی سبالن از طرح های در 
حال اجرای شرکت هلدینگ پتروفرهنگ 
و طرح هــای پتروشــیمی میانــدوآب، 
پارس فنل و دی پلیمرآرین از طرح های 
زیرمجموعه شرکت هلدینگ باختر و نیز 
طرح های پلیمرپادجم و صنایع پتروشیمی 
مسجدســلیمان از طرح هــای عملیاتی 
صندوق بازنشستگی کشوری هر کدام به 
طور جداگانه، توضیح های کاملی از وضع 
پیشــرفت پروژه ها و مسائل و مشکالت 
کردند.  ارائه  یادشــده شــده  طرح های 
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی دماوند 
نیز در این نشســت گزارشــی از آخرین 
وضع این مجتمع بــه عنوان قلب تپنده 
پتروشیمی های مستقر در فاز دوم منطقه 
عسلویه ارائه کرد و مقرر شد مشکالت و 
مسائل دوجانبه شرکت های مرتبط با این 
برطرف شود.  پتروشیمی هرچه سریع تر 
نخســتین نشســت گردهمایی مدیران 
طرح های اولویت دار صنعت پتروشــیمی 
به میزبانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهمن ماه 

پارسال برگزار شد.

سرمايه گذاری خارجی در صنعت پتروشيمی جان گرفت

مديرعامل پتروشيمی فارابی:

برای افزايش سوددهی شرکت برنامه ريزی کرده ايم

بر اساس برآوردها، تولید محصوالت پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ 
حــدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ به گونه ای که ظرفیت اســمی صنعت 
پتروشــیمی در حال حاضر معادل ۶۴ میلیون تن اســت که تا سال ۱۴۰۰ به 
۹۴ میلیون تن خواهد رســید. در این بین نیز مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی گفته که مذاکره با سرمایه گذاران خارجی صنعت پتروشیمی 

ادامه دارد.
به گزارش ایســنا، ظرف دو ســال آینده ظرفیــت تولید محصوالت 
پتروشــیمی از ۳۱ به ۵۱ میلیون تــن و درآمد ارزی این صنعت نیز از ۱۷.۱ 
بــه ۲۵ میلیــارد دالر افزایش خواهد یافت که بخشــی از این محصول در 
داخل همین صنعت مصرف می شود و ۳۱ میلیون تن در سه شکل پلیمری، 
شیمیایی و غیر شیمیایی به ارزش ۱۷.۱ میلیارد دالر قابل فروش هستند که 

۸.۵ میلیون تن از آن در داخل کشور عرضه می شود.
ادامه مذاکره با سرمایه گذاران خارجی صنعت پتروشیمی ایران

در این رابطه حسین علیمراد - مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی - درباره سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران گفت: 
جذب ســرمایه های خارجی، تابعی از شــرایط بین الملل و همکاری ها میان 
ایران و دیگر شرکت ها و کشــورهای دنیاست. وی افزود: هم اکنون روابط 
ایران با شــرکت ها و کشــورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس برد - 
بــرد روند جدید ویژه خــود را تجربه می کند و این گونه نیســت که راهبرد 

منفی یک کشــور، روی راهبرد دیگر کشــورها اثر مستقیم، همسو و سریع 
بگذارد. بنا بر اعالم وزارت نفت، مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به ویژه شرکت های آسیایی 
با در نظر داشــتن شــرایط و مزیت های صنعت پتروشیمی ایران و با وجود 
همه تبلیغات منفــی کنونی پس از خروج ایاالت متحده از برجام، همچنان 
مایل به همکاری هستند. در این راستا دوباره یک کنسرسیوم سرمایه گذاری 
در صنعت پتروشــیمی ایران حاضر شده و با انجام مذاکرات الزم، این گروه 
ســرمایه گذاری اطمینان داده که به دنبال اجرای پروژه در طرح های صنعت 

پتروشــیمی است و حتی درخواست کمک برای تســریع انجام فرآیندهای 
اجرای پروژه را داشــتند. بر این اســاس دولت به دنبال آغاز هرچه سریع تر 
این سرمایه گذاری اســت و این کنسرسیوم خود سازوکارهای الزم را برای 

موانع پیش رو دارد.
پافشاری مشتریان خارجی برای محصوالت پتروشیمی ایران

پیــش از این هــم مدیرعامل شــرکت تجارت صنعت پتروشــیمی 
خلیج فارس تاکید کرده بود که شــرایط بین المللی کنونی کشــور تأثیری بر 
صادرات محصوالت هلدینگ خلیج فارس نداشته است و صادرات طبق روال 
ادامه دارد. رضا عبادزاده با اشــاره به اینکه شرایط بین المللی کنونی کشور 
تأثیری بر صادرات شــرکت تجارت صنعت پتروشــیمی خلیج فارس نداشته 
اســت، گفته بود که عرضه محصوالت این شرکت به بازار داخلی نسبت به 
ســال های گذشته افزایش یافته است. وی با بیان اینکه مشتریان ما یکی از 
مبانی تحلیلی بازار صادراتی محصوالت پتروشیمی هستند، افزود: پافشاری 
مشــتریان خارجی برای امضای قرارداد یک ساله صادراتی در همین شرایط 
کنونی، خود گواه انجام صادرات محصوالت پتروشیمی به طور طبیعی است. 
در مجمــوع از ۳۱ میلیــون تن محصول قابل فــروش و ۲۲.۵ میلیون تن 
محصول پتروشــیمی به ارزش ۱۲.۱ میلیارد دالر صادر می شود؛ ۱۰۸ هزار 
نفر در صنعت پتروشــیمی اشتغال مستقیم دارند و تقریبًا معادل همین عدد 

اشتغال غیر مستقیم در صنعت پتروشیمی وجود دارد.

گفت:  علیمــردان  محمدرضا 
تابعه  شــرکت های  از  فارابی  پتروشــیمی 
شستا، که در سال ۱۳۵۲ با مشارکت گروه 
تولیدکننده  ژاپنی میتسوبیشی تأسیس شد، 
ســاالنه ۵۰ هزار تن دی اکتیل فتاالت و ۱۵ 
هزار تن انیدرید فتالیک اســت و در مجموع 
۱۵ درصــد از تولیــد D.O.P و ۳۵ درصد از 

P.A.F کل کشور را تأمین می کند.
در  فارابی  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
گفت وگو با شستا رســانه افزود: با حمایت 

بســیار خوبی که از سوی شستا و هلدینگ 
تاپیکو در حال انجام اســت، در حال حاضر 
بیش از ۱۲۰۰ ُتن اورتوزایلین که به عنوان 
مــاده اولیه در پتروشــیمی فارابی مصرف 
می شــود را در مخازن و یــا در حواله های 
قطعی خریداری شــده آماده داریم و هیچ 
نگرانی از بابت تأمین خوراک وجود ندارد. 
وی افزود: شرکت پتروشیمی فارابی بیش 
از ۲ سال بود که مشمول ماده ۱۴۱ تبصره 
قانون تجارت بوده و عماًل ورشکســته به 

حساب می آمد. با تالش هایی که با استفاده 
از قانون افزایش ســرمایه از محل تجدید 
ارزیابــی دارایی ها، انجام شــد و حمایت 
موثری که از سوی سهامداران شکل گرفت 
خوشبختانه در واپسین روزهای اسفند سال 
۹۷، شــرکت از شمول این ماده خارج شد. 
به گفته وی، با تدبیر و پیشــنهادی که از 
ســوی دکتر رضوانی فر مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شســتا( 
انجام شــد، به نحوی برنامه ریزی کردیم 

که همکاران پتروشیمی را در تولید و اداره 
شرکت سهیم کنیم. مدیرعامل پتروشیمی 
فارابی گفــت: تیم جوانــی از همکاران با 
انگیزه شــرکت را رصد کــرده و آنها را در 
کار مدیریــت مجتمع دخیــل کردیم که 
داشت.  العاده ای  فوق  نتیجه  خوشــبختانه 
وی افزود: مهم ترین اقدام ما در ســال ۹۸ 
تالش برای رســاندن شــرکت به حداکثر 
تولید اســت تا به ســهامداران عمده خود 
ثابت کنیم این شــرکت پتانسیل و ظرفیت 

تولیــد را دارد. محمدرضا علیمردان گفت: 
اجرای یک طرح توسعه را در برنامه داریم 
کــه جزئیات آن بعــد از تصویب در هیات 
مدیره قطعًا از طریق ســامانه کدال اطالع 
رسانی خواهد شــد. با اجرای طرح توسعه 
خواهیم توانست هرم سنی نامناسبی که در 
حال حاضر در پرســنل شرکت وجود دارد 
بهینه ســازی نموده و از ظرفیت پرســنل 
متخصص شرکت در آن طرح بهره برداری 

نماییم.

6 طرح تأمین خوراک در کشور 
وجود دارد که از این تعداد، 
سه طرح ان جی ال است که 

شامل ان جی ال ۳۱۰۰ در منطقه 
دهلران با دریافت خوراک از 
میدان های باالدست نفتی آن 
منطقه، ان جی ال ۳۲۰۰ در 

غرب کارون و دیگری ان جی ال 
خارک است که خوراک خود را 
از میدان های دریایی دریافت 

می کند

بی تردید می توان با 
هم افزایی، انطباق و 
همدلی شرکت ها و 

هلدینگ های پتروشیمی، 
روند تحقق جهش دوم 

صنعت پیشرو پتروشیمی 
را با راه اندازی طرح های 
نیمه تمام و افزایش ظرفیت 

این صنعت عملی کرد
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گزارش

کارگرانی که دیگر مشغول کار نیستند؛

واگذاری های دردسرساز؛ از »خصولتی« تا »خصوصی سازی« خیلی خصوصی!
ســفره معیشــت کارگران در گرو 
روشــنایی چراغ کارخانه هــا و کارگاه های کوچک 
و بزرگ اســت. جمعیت کارگرانی که در پایان هر 
نوبــت کاری از در کارخانه ها عبــور می کنند و به 
خانه های خود برمی گردند، نشــان از میزان رونق 
تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات 
مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد 
مورد توجه قرار می گیرد، سرنوشــت کارخانجات 
دولتی پــس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر 

آن بر روند تولید است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساســی اداره امور 
کشــور در بخش هــای مختلف بایــد به بخش 
خصوصی واگذار شــود تا بدیــن طریق به تدریج 
بدنه دولت کوچک شــود و بتواند به وظیفه اصلی 
خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی 
کند. اما شــرکت ها به جای آن که خصوصی شوند 
در اصطالح عامه »خصولتی« شدند، به این معنا 
که خصوصی سازی ها در سال های اخیر معمواًل بر 
اســاس رابطه و نه ضابطه انجام شــده است و در 
برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند 
توانسته اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورند 
و بهره و ســود فراوانی نیز از این موضوع برده اند. 
رئیس دیوان محاسبات کشور هم با موضوع »هدر 
رفتــن بیت المال« در برخی خصوصی ســازی ها 
موافــق اســت. عــادل آذر می گویــد: واگذاری 
شــرکت هایی همچون پاالیشگاه نفت کرمانشاه، 
نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، 
ریخته گری ماشین سازی تبریز و امالک ائل گلی 
بــه دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توســط 
خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت المال شده 
است. علی اشرف عبداهلل پوری حسینی که رئیس 
ستاد روحانی در آذربایجان شرقی بود، با واگذاری 
آلومینیوم  تبریز،  ماشین ســازی  مانند  بنگاه هایی 
المهدی هرمزگان، پاالیشــگاه کرمانشاه، شرکت 
کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و 
صنعت مغان، نیشکر هفت تپه شوش و موارد دیگر 
حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است. طبق 
اعالم دادستان کل کشــور، پوری حسینی از ۳۰ 
دی ماه سال گذشته ممنوع الخروج شده اما هنوز از 

سمت خود برکنار نشده است.
اجرای ابتر اصل ۴۴ قانون اساسی

راهبرد  به عنوان یک  اصل خصوصی سازی 
توسعه ای در حالی برای همه فعاالن و کارشناسان 
اقتصادی کشــور پذیرفته شده که بررسی ها نشان 
می دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور 
در ۱۷ سال اخیر نه تنها نتیجه مؤثری نداشته بلکه 
بر مشــکالت شــرکت داری پس از واگذاری ها 
افزوده است. یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه وقتی مبحث خصوصی سازی 
مطرح می شود، ابتدا باید به چگونگی اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی اشاره کرد، اظهار می کند: مقام 
معظم رهبری در ســال ۸۵ این اصــل از قانون 
اساســی را تفســیر و ابالغ کردند. وقتی اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساســی را بررسی می کنیم این 
نتیجه به دســت می آید که واگذاری شــرکت ها 
به صورت ابتر انجام شــده است هادی حق شناس 
می افزاید: وقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را 
بررســی می کنیم این نتیجه به دست می آید که 
واگذاری شرکت ها به صورت ابتر انجام شده است. 
چراکه در بهترین حالــت، دولت ۲۰ درصد از آن 
را برای خود نگه داشــته و به واسطه همین میزان 
ســهم مدیرعامل را خود تعیین می کند. امروز ما 
شــاهدیم مدیران عامل بسیاری از این شرکت ها 
که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذارشده اند 
را دولــت تعیین می کند و این یک نقص اســت. 
وی در ادامه با بیان اینکه جبران کمبود ســرمایه 
و افزایش بهره وری در بنگاه های اقتصادی دولتی 
دو هدف بوده که در اجرای خصوصی ســازی به 
دنبال آن هســتیم، می افزاید: اما با این شــیوه نه 
بخش خصوصی توانست ســرمایه بیاورد و نه در 
آن بنگاه ها بهره وری اتفاق افتاد. حق شناس حلقه 
مفقوده اقتصاد ایران را کمبود ســرمایه گذاری و 
سطح پایین بهره وری عنوان کرده و ادامه می دهد: 
این دو نکته سبب شده به رغم بزرگ بودن ظرفیت 
اقتصادی ایران، تولید متناســب با این پتانسیل را 
نداشــته باشیم. حق شــناس درباره تمهیداتی که 
برای واگذاری مناسب شرکت های دولتی می توان 
اتخاذ کرد هم می گوید: راهکار این اســت که ما 

به معنای واقعی بخــش خصوصی را بپذیریم؛ ما 
هنوز در ادبیاتمان به جای بخش خصوصی از واژه 
غیردولتی استفاده می کنیم گرچه بخش غیردولتی 
هــم بر تعاونی و هم بخش خصوصی داللت دارد 
و بودجه دولــت را می بلعد. در این گزارش برخی 
واگذاری های انجام شده در تعدادی از استان ها را 

بررسی می کنیم.
آذربایجان شرقی: خصوصی سازی های خیلی 

خصوصی
خصوصی ســازی پنجــره ای بــرای پرواز 
اقتصاد بود؛ دیوار شــد وقتی آن قدر »خصوصی« 
شــد که هیچ کس جز اســم خریدار و مبلغ خرید 
جزئیات دیگری از واگذاری ماشین ســازی تبریز 
ندانست. سازمان خصوصی ســازی کشور در ۲۶ 
خرداد سال گذشــته، ماشین ســازی تبریز را به 
قیمت ۶۸۸ میلیارد تومــان فروخت؛ بدون اینکه 
مزایده عمومی یا جلســاتی علنی در کار باشــد. 
ماشین ســازی تبریز بعد از کارخانه ماشین سازی 
اراک، دومین ماشین سازی بزرگ ایران است. این 
کارخانه تولیدکننده انواع ماشین های صنعتی مثل 
انواع ماشین ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ های 
آب، الکتروموتــور، لیفت تراک، انــواع موتورهای 
دیزلی، ماشــین آالت نساجی، ماشین های تراش، 
ماشین های فرز، ماشین های مته، قطعات ریخته و 
دستگاه های »سیان سی« است. خریدار که گفته 
می شود از سواد اولیه برخوردار است، وقتی کارخانه 
را خرید؛ تمام حقوق معوقــه کارگران را پرداخت 
کرد و قول داد که به زودی کارخانه را احیا می کند. 
ماشین ســازی چندین سال است که با مشکالت 
فراوانی مواجه اســت به طوری که در ســال ۵۹، 
نزدیک به ۴ هزار پرسنل و کارگر داشته اما امروز 
تعداد کارگران این کارخانه به کم تر از یک چهارم 
رســیده اســت. خریدار بعد از گذشت حدود یک 
ماه از خرید ماشین سازی تبریز، نزدیک به پانصد 
میلیون دالر ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت 
و سپس در بازار آزاد فروخت. خریدار خیلی زودتر 
از آنچه فکرش را می کرد دستگیر شد و دادستان 
کل کشــور او را به عنوان سلطان ارز معرفی کرد. 
احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس گفته بود که 
شــرکت ماشین سازی به موجب لوایح بودجه سال 
۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ کل کشــور کــه در حکم 
اظهارنامه )پیوست ۳، ۲، ۱( رسمی دولت است، در 
زمره شرکت های دولتی وابسته به دولت با ردیف 
بودجه ۲۴۶۵۰۰ اعالم شده است که مبین دولتی 
بودن شرکت موصوف است و باید در واگذاری آن 
اهلیت شخص واگذار شــونده و قیمت عادله روز 
بنا بر تأکید کارشناسان رسمی دادگستری، لحاظ 
شود. واگذاری بنگاه کالن دولتی در قالب مذاکره 
یکی از تخلفات اصلی ســازمان خصوصی سازی 
بود. به گفته بیگی، به منظور رفع تکلیف، سازمان 
خصوصی سازی شــرکت ماشین سازی تبریز را به 
همراه ریخته گری ماشین ســازی تبریز و امالک 
واقع در ائل گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق 
بازنشســتگی کارکنان فوالد به بخش خصوصی 
واگذار کرده است. نماینده تبریز در مجلس شورای 
اسالمی معتقد است که کارخانه ماشین سازی تبریز 
با سابقه ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید 
و توزیع بیش از یک صد نوع دســتگاه ماشین افراز 
در کشور کرده و گذشته از این دارای صادرات به 
کشــورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، 
سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای 
عالمت تجاری )برند( گران قیمتی اســت که در 
ارزیابی های کارشناســی مورد مداقه قرار نگرفته 
اســت. حاال خریدار این واحد صنعتی به ۲۰ سال 
حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه 
می گوید: در شعبه اول رســیدگی به پرونده های 
مفســدان و اخاللگران در نظــام اقتصادی، فرد 
مربوطه به جرم مشــارکت در اخالل نظام ارزی 
از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شــبکه ای به 
تحمل ۲۰ ســال حبس، پرداخت جزای نقدی و 
ضبط ارزهای مکشــوفه محکوم شد. حاال پس از 
حواشی ایجادشده برای ماشین سازی، کارگران این 
کارخانه مادر نســبت به آینده نگران هستند. افت 
تولید سبب شده تا آنان نیز همپای دیگر کارگرانی 
که خصوصی ســازی و تعطیلــی کارخانه کابوس 

شب هایشان شده، نگران و مضطرب باشند.
استان اصفهان: قطب صنعتی کشور قربانی 

خصوصی سازی های غیر اصولی

خصوصی ســازی غیراصولی معضلی است 
که تمامی استان های کشور را دچار مشکل کرده 
است اما برای اســتان اصفهان که قطب صنعتی 
کشور به شمار می رود مشکالت کمی پر رنگ تر 
اســت، به نحوی که حاال نفس هــای صنعت در 
اصفهان به شماره افتاده است؛ هر روز کارخانه ای 
جدید اعالم ورشکستگی می کند و تعداد بیشتری 
از کارگران تعدیل می شــوند. موضوعی که رئیس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان و عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلس نیز آن را تأیید می کند و معتقد 
اســت که این قانــون طی دهه اخیر به درســتی 
اجرا نشده و واگذاری ها مشــکالتی را با خود به 
همراه داشته است. ســید ناصر موسوی الرگانی 
دراین ارتباط در گفت وگــو با خبرنگار مهر، اظهار 
داشــت: افرادی که صنایع به آن ها واگذارشده یا 
اهلیت نداشــته اند و یا از توان مالی الزم برخوردار 
نبودند. وی افزود: به همیــن دلیل پس از مدتی 
این افراد به دلیل آنکه قادر به پرداخت قسط های 
وام بانکی نبودند از تعهد خود شــانه خالی کردند 
و از مســئولیت خود دراین ارتبــاط اعالم انصراف 
کردنــد؛ آن هایی نیــز که اهلیت نداشــتند تمام 
کارخانه را تبدیل به آهن قراضه کرده و فروختند. 
دراین ارتبــاط می توانیــم به کارخانــه ایرانیت و 
پتروشــیمی به شکل نمونه اشاره کنیم چراکه این 
دو شاید از مهم ترین کارخانه های اصفهان هستند 
که در این راســتا آســیب های زیادی را متحمل 
شدند نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: دراین ارتبــاط می توانیم به کارخانه 
ایرانیت و پتروشیمی به شــکل نمونه اشاره کنیم 
چراکه این دو شــاید از مهم تریــن کارخانه های 
اصفهان هســتند که در این راســتا آســیب های 
زیادی را متحمل شــدند. اتفاقی که برای شرکت 
پتروشیمی اصفهان افتاد این بود که برخی مدیران 

توانســتند طی یک عملیات حرفه ای این کارخانه 
را به خودشان بفروشــند به طوری که طبق اخبار 
اعالم شده در خبرگزاری ها در جریان این واگذاری، 
خریدار، فروشــنده و حتی ارزیاب قیمت یک نفر 
بوده اند و این روند در نهایت کارخانه پتروشــیمی 
را به زوال کشانید. البته نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، عنوان می کند که امروز 
با تغییر مدیریت شرکت پتروشیمی، این کارخانه 
به یک ثبات رســیده و تقریباً وضعیت خوبی دارد 
اما متأسفانه شرکت ایرانیت تاکنون نتوانسته است 
همانند گذشــته روی پای خود بایستد. حمیدرضا 
فوالدگــر در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار 
مهــر، با این مطلب که عده ای معتقدند شــرکت 
پلی اکریل که یک صنعت مادر به حساب می آمد 
قربانی این خصوصی ســازی ها شده است، اظهار 
داشــت: خصوصی ســازی این شــرکت پیش از 
تشکیل سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاده است 
و ربطی به این ســازمان ندارد. وی با بیان اینکه 
آسیب های خصوصی ســازی تنها متوجه این سه 
واحد تولیدی نبوده و تبعات آن در استان اصفهان 
بیش از این ها اســت، گفت: یکــی از تبعات آن 
این اســت که امروز حدود یک سوم از واحدهای 
تولیدی ورشکست شــده اند، یک سوم با نیمی از 
ظرفیت تولیدی خود مشــغول فعالیت هســتند و 
یک ســوم دیگر با حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خود 
ادامه فعالیت می دهند. نماینده اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: این امر موجب تأسف 
همه اقتصاددانان است چراکه دیری نخواهد پایید 
که در این شرایط نابسامان اقتصادی همین فعالیت 
کم نیز به ورشکستگی می رسد و تعداد بیکاران در 

اصفهان بیشتر می شود.
استان زنجان: نگرانی از تکرار کابوس »جهان«

هنوز سؤال ها در خصوص نحوه واگذاری و 
مشکالت بعد از واگذاری روغن نباتی جهان پاسخ 
داده نشده که واگذاری دو واحد تولیدی بزرگ، به 
بخش خصوصی در ســکوت و بی خبری صورت 
گرفــت، واگذاری که کابوس جهان را شــاید بار 
دیگر تکرار کند. از »جهان« تا »ایران ترانســفو« 
و »کالسیمین« مملو از سؤال های بی جوابی است 
که کسانی که جوابی می دانند پاسخگو نیستند و 
آن هایی هم که پاســخگو هستند در بی خبری از 
واگذاری ها متعجب هســتند. شرکت روغن نباتی 
جهان در اردیبهشــت سال ۹۲ درحالی که بیش از 
۶۳۰ کارگر داشت به بخش خصوصی واگذار شد 
که از آن ســال تاکنون بخش عمده ای کارگران 
خود را تعدیل کرده اســت. خصوصی ســازی که 
ســؤاالت و ابهامات زیاد بی جوابی در پی داشــته 
اســت و تعطیلی های مکرر و تجمع کارگران این 
واحد تولیدی و البته در دســترس نبودن مدیران 
آن باعث شــده اســت زنجیره ابهامات این واحد 
تولیــدی و چرایی واگذاری روغــن نباتی جهان 
در آن مقطع گســترده تر شــود. بی شک تداوم و 
رونق تولید به عنوان یک اصل مهم در واحدهای 
تولیدی مطرح اســت به گونه ای که دغدغه تولید 
پایدار و به تبع تداوم اشــتغال و رفع چالش های به 
وجود آمده از تحریم هــا می تواند با واگذاری های 
کارشناسی شده و شفاف، محقق شود. تجربه تلخ 
روغن نباتی جهان و ضربه ای که این واگذاری به 
اقتصاد و اشتغال استان زنجان زد، چالش بزرگی را 
در تولید استان زنجان به وجود آورد و به جای رونق 
تولید تضعیف تولید را در پی داشت و باعث ایجاد 
بســیاری از مشکالت در استان شــد. به گونه ای 
که هنوز چالش های این واحد تولیدی رفع نشــده 
اســت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان گفت: همه واگذاری هایی که در واحدهای 
تولیدی اســتان صورت می گیــرد، در نهایت باید 
منجر به تحقق اهداف ملی که همان رونق تولید 
است، شود. فرامرز نیک سرشت در خصوص برخی 
واگذاری ها در اســتان و اینکه آیا نظارتی بر نحوه 
این واگذاری ها توســط مدیریت اســتان صورت 
می گیرد، گفت: بر اســاس قانون تجارت، نقشی 
برای دولــت در این خریدوفروش ها و واگذاری ها 
دیده نشده اســت، بااین حال باید به عنوان تکلیف 
ملی، نظر مدیریت استان گرفته شود، در غیر این 
صورت مشــکالتی به وجود خواهد آمد که تبعات 
آن متوجه دولت خواهد شد. وی با یادآوری اینکه 
امروز برای رفع مشکل واحد تولیدی روغن نباتی 
جهــان و ورود به این قضیه بایــد از فرد حقیقی 
کــه این واحد را در اختیار دارد، درخواســت کنیم 
که با ما همکاری کنــد، اظهار کرد: این در حالی 
اســت که بعد از تجمعات متعــدد کارگران این 
واحد، مالک قبلی آن را به هیچ وجه رؤیت نکردیم 
و اگــر نتوانیم با مالک فعلی بر مشــکالت فائق 
آییم، به طور طبیعی پــای آن ها نیز به این قضایا 
کشیده خواهد شــد. وی اضافه کرد: مالک فعلی 
این واحد تولیدی اظهار می کند که این مشکالت 
هیچ ارتباطی به وی نداشــته و مربوط به زمانی 
اســت که مالکیت این واحد منتقل نشده بود، به 
همین خاطر مالک قبلی باید این بدهی ها را تسویه 
کند، این در حالی اســت که مالک قبلی نیز این 
ادعا را دارد که همه چیز را به مالک جدید فروخته 
است، این پاس کاری ها مشکلی را حل نمی کند و 
شرکت بازرگانی دولتی، خواهان تسویه مطالبات 
خود است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان اظهار کرد: همه این مسائل دست به دست 
همه داده اســت تا مشکالت این واحد تولیدی به 
گره کور تبدیل شــود، به همین خاطر ناخواسته 
به ســمت مالک قبلی این واحد تولیدی ســوق 
پیــدا می کنیم، بنابراین اگر این فرآیند در روز اول 
شفاف بود، امروز به این نقطه نمی رسیدیم تا جایی 
که ندانیم طرف حساب شــرکت بازرگانی دولتی 
کیست و این یک نقص بزرگ به شمار می رود که 
در واگذاری این واحد تولیدی اتفاق افتاده اســت. 
نیک سرشت با بیان اینکه دو مورد مشابه این واحد 
تولیدی در اســتان داریم که یکی از آن ها شرکت 
ایران ترانسفو است، ادامه داد: یک سهام دار بخش 
خصوصی از طریق ســازمان بورس، سهام خود را 
عرضــه کرده و این فرد حقیقی اقدام به خریداری 

کرده اســت. تا جایی که اطالع داریم، چک هایی 
که بابت خرید سهام بوده پرداخت شده است ولی 
ادعایی که امروز در این زمینه وجود دارد، این است 
که چک هایی که در وجه سازمان خصوصی سازی 
صادرشده، برگشت خورده است. معاون هماهنگی 
امــور اقتصادی اســتاندار زنجان از کالســیمین 
به عنوان ســومین شــرکت با این خصوصیات در 
استان یاد کرد و گفت: این شرکت نیز سهامی عام 
بوده که در عرضه اول، بانک اقتصاد مهر اقدام به 
خرید آن کرد و در مرتبه دوم نیز بانک اقتصاد مهر 
ســهام را به فرد حقیقی فروخت. به لحاظ شکل 
واگذاری مشکلی ندارد، بلکه مشکل در محتوای 
واگذاری اســت که آیا اهداف این شرکت با این 
واگذاری هــا و جابه جایی مالکیت ها پابرجا خواهد 
ماند، آیا رونق تولید خواهیم داشــت و این موارد 
دغدغه مدیریت استان است و برای ما فردی که 
کننده کار است، به هیچ وجه در اولویت نیست، بلکه 
اولویت برای مدیریت استان، رونق تولید است که 

عالوه بر تداوم، باید رو به بهبود نیز باشد.
استان فارس: سرنوشت صنایع لطمه دیده 

نامعلوم است
دهه ۸۰ برای استان فارس خوشایند نبود زیرا 
تصمیماتی را که در گذشــته در مباحث اقتصادی 
گرفته شــده بود در اواخر دهه ۸۰ اجرایی شد که 
مهم ترین آن واگذاری کارخانجات و صنایع دولتی 
به بخش خصوصی بود. کارخانجات مخابرات راه 
دور ایران، کما، آزمایش، کشت و صنعت، الستیک 
دنــا، مجتمع گوشــت فــارس و.. از بزرگ ترین 
مراکــزی بودند که خصوصی ســازی بیشــترین 
لطمــات را به آن ها زد به گونــه ای که تعدادی از 
آن ها به طــور کامل تعطیل و برخی دیگر با تغییر 
مدیریت و پشت سر گذاشتن بحرانی چندین ساله 
در حال حاضر دست به عصا مشغول حرکت هستند. 
کارخانه مخابــرات راه دور ایران یا »آی تی آی« 
از جمله کارخانجات بزرگ کشور بود که واگذاری 
آن به بخش خصوصی و عدم حمایت دولت از این 
مجموعه باعث شد که بحران این کارخانه گسترده 
شود و تا سال های سال کارگران مخابرات راه دور 
بــرای گرفتن مطالبات خود هیــچ راهی به غیراز 
حضور در مقابل اســتانداری و یــا تجمع در خود 
کارخانه نداشتند. این کارخانه از سال ۱۳۵۰ فعالیت 
خود را آغاز کرد به گونه ای که در زمان فعالیت آن 
کارت هوشمند سوخت تولید شد اما مشکالت این 
مجموعه از حدود سال ۸۲ آغاز شد و سال ۸۸ نیز 
این مجموعه به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد 
اما در نهایت به طور کامل تعطیل و امروز کارخانه 
در حال خــاک خوردن اســت. کارخانه آزمایش 
مرودشــت که زمانی تولیــدات آن از جمله کولر، 
یخچــال، پنکه و.. در اکثر منــازل ایرانیان وجود 
داشت در حدود سال ۱۳۳۰ در تهران آغاز به کار 
کرد و سپس مجموعه آزمایش مرودشت راه اندازی 
شد. این کارخانه در اوایل سال ۸۸ از طریق بورس 
به بخش خصوصی واگذار شد و تعداد کارگران آن 
از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسید. هرچند که بارها از 

معاونین وزیر و مسئولین استانداری مصاحبه هایی 
کردند که این کارخانه راه اندازی می شود اما هیچ 
خبری از فعالیت آن نیســت حتــی مدتی پیش 
فیلمی در فضای مجازی دست به دســت شد که 
ســالن بزرگ این کارخانه به انبار پیاز تبدیل شده 
است. در این راستا و با خصوصی سازی انجام شده 
دیگر خبری از مجتمع گوشت فارس و کارخانه قند 
ممسنی دیگر مانند گذشته های خود نشد و کشت 
و صنعت )یک و یک( نیز در تالش برای رسیدن 

به جایگاه گذشته است.
استان کرمانشاه: نرخ گذاری پاالیشگاه ۷۰ 

درصد زیر قیمت
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا نماینده 
مردم سنقروکلیایی در مجلس در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشــت: خصوصی سازی ها به انحراف 
رفته است. وی افزود: قیمت گذاری های انجام شده 
در خصوصی ســازی ها واقعی نیست به طور مثال 
بر اســاس گزارش رســمی در دیوان محاسبات 
پاالیشــگاه کرمانشــاه ۷۰ درصد زیــر قیمت، 
قیمت گذاری شده اســت. به گفته حجت االسالم 
حسینی کیا، این پاالیشگاه عماًل واگذارشده زیرا 
به جای دیون و بدهی داده شده است که به مدت 
دو ســال به بانک ها واگذار شده بود بعد از مدتی 
مصوبه قبلی لغو و پاالیشــگاه برگردانده شد که 
اگر مصوبه اولیه اشــکال دارد زمانی که دو سال 
دست بانک ها بوده و سود آن را برده اند چه کسی 
باید پاسخگو باشد و اگر مصوبه اول درست است 
بعدازاینکه پس گرفته شده انگار دولت دوباره آن 
را خریده است و این طبق قانون ممنوع است که 
دولــت از بخش خصوصی واحــدی را خریداری 
کنــد. وی افزود: بــا همه تخلفاتی کــه رخ داده 
دولت به جای اینکه پاالیشــگاه را با قیمت باالتر 
بفروشد به قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان فروخته 
که قباًل ۱, ۸۰۰ میلیارد تومان فروخته شــده بود 
و ۱۰ درصد آن نقد و مابقی اقســاطی بوده است 
در نتیجه بر اســاس گزارش دیوان محاسبات این 
پاالیشگاه ۷۰ درصد زیر قیمت واگذار شده است. 
حجت االســالم حســینی کیا گفت: همچنین در 
بخش سیلوها نیز قیمت گذاری سال ۹۵ اعمال شده 
درحالی که باوجود تمام نوسانات ارزی در سال ۹۷ 

واگذاری های پر ابهام و 

دردسرساز در استان های 

مختلف هرکدام ماجرایی 

دارد؛ موضوعی که سر 

نخ آن ها را می توان در 

خصوصی سازی های خیلی 

خصوصی تا »خصولتی ها« 

گرفت و در این میان کارگران 

متضرر می شوند

حجت االسالم سید جواد 

حسینی کیا نماینده 

مردم سنقروکلیایی در 

مجلس: خصوصی سازی ها 

به انحراف رفته است و 

قیمت گذاری های انجام شده 

در خصوصی سازی ها واقعی 

نیست
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گزارش

کارگرانی که دیگر مشغول کار نیستند؛

واگذاری های دردسرساز؛ از »خصولتی« تا »خصوصی سازی« خیلی خصوصی!

فروخته شــد که در سفر جهانگیری به کرمانشاه 
وی را به بازدید از ســیلو بردیم و در نهایت این 
تصمیم لغو شــد. نماینده مردم سنقروکلیایی در 
مجلس گفت: همچنین سیلو شهرستان سنقر هم 
با ۳ هزار متر ظرفیت تجاری دارد و با داشتن سند 
مجزا و چاه آب و تجهیزات برق و سند مجزا ۵.۵ 
میلیارد تومان داده شده است. وی با تأکید بر اینکه 
تخلفات عدیده ای در خصوصی سازی ها مشاهده 
می شــود به گونه ای که همه خصوصی سازی در 
کرمانشــاه ناموفق بوده است. حسینی کیا عنوان 
کرد: با اعمال فشار یک هفته ای مجمع نمایندگان 
مزایده پتروشیمی بیستون یک هفته به تأخیر افتاد 
و این باعث افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی قیمت آن 
شد و اگر دو هفته تأخیر می شد بیش از یک هزار 
میلیارد تومان بر قیمت گذاری افزوده می شد پس 
اگر قیمت گذاری ها واقعی اســت چرا باید شاهد 
این افزایش قیمت باشیم و اگر واقعی نیست چرا 
به بیت المال توجه نمی شود. خصوصی سازی های 
استان کرمانشاه در مرحله قیمت گذاری ها انحراف 
زیادی داشــته، اما بعد از خصوصی ســازی تنها 
کارخانه کرپ ناز که به قیمت بســیار پایین تر از 
قیمت واقعی ارزش گذاری شده و شنیده ها حاکی 

از اخراج تعدادی از کارگران این مجموعه است.
استان گیالن: زخم خصوصی سازی بر پیکر 

۲۵ هزار کارگر گیالنی
بیکار شــدن کارگران یکــی از معضالت 
بزرگی است که در فراز و نشیب خصوصی سازی 
شرکت های دولتی رخ می دهد. دبیر اجرایی خانه 
کارگــر گیالن در گفتگو بــا خبرنگار مهر اظهار 
می کنــد: تعدادی از کارخانجات اســتان گیالن 
که تحت پوشش ســازمان های دولتی بودند به 
بخش خصوصی واگذار شــدند و متأسفانه پس 
از واگذاری شــماری از این کارخانه ها تعطیل و 
حدود ۲۵ هزار کارگر از کار بیکار شــدند و تنها 
بعضــی از واحدها با حداقل کارگر مشــغول به 
فعالیت هســتند و البته این کارگران نیز چند ماه 
از حقوقشان را طلب دارند. حسن ایزدی در ادامه 
می گوید: هم اکنون شرکت های پوشش، الکتریک 
گیالن، فــرش گیالن، نیکنوش، جوراب گیالن، 
کنف کار، ایران کنف، پیله ابریشم شمال، چینی 
گیالن، پارس ایران، کفش بهپا، صنایع ابریشــم 
صومعه ســرا، نخ تاز، پرســان، لرکاس تندر، الو 
مکث، پالســتیک شــمال، لوله ســازی شمال، 
صنایع چوب رشــت، گیالن پاکت )۴ کارخانه در 
الهیجان(، ایران جیکا، نازپوش، چرم رودبار، چرم 
گیالن، ریسندگی گنجه، کفش گنجه، آلومینیوم 
خزر، یورتان، کاشــی گیالن و ســیمان لوشان 
تعطیل شــده اند و شــرکت های خاور، فومنات، 
ایران برک، ایران پوپلین و صنایع چوب اســالم 
نیز در حالت نیمه تعطیل هستند. ایزدی در بخش 
دیگری از این گفتگو با اشاره به شرکت الکتریک 
گیالن که زمانی ۱۴۰۰ کارگر در آن مشغول به 
کار بودند، بیان می کند: این شــرکت در جریان 
خصوصی سازی به ۴ نفر واگذار و در ادامه با خاک 

یکسان شد و قســمتی از زمین هایش به فروش 
رســید تا اینکه دادگاه وارد عمل و مانع ادامه این 
کار شــد. بروز برخی سو اســتفاده ها در جریان 
واگذاری شرکت های دولتی از جمله مسائلی است 
که در این حوزه مطرح می شــود و انتظار می رود 

مسئوالن ذی ربط با آن برخورد کنند.
استان مازندران: زخم »خصولتی« بر اندام 

نساجی و خزر خز
شــمار معــدود کارخانه هــای دولتی که 
روزگاری در مازندران فعال بودند اینک در ســایه 
واگذاری های غیراصولی و غیرکارشناســی یا از 
رده خارج شــده و قفل بر در آن ها زده شــده و یا 
نفس های آخر تولید را می کشند. نساجی مازندران، 
چیت سازی بهشهر، کولرسازی، خزر خز تنکابن 
و حریربافی چالوس ازجمله کارخانه های بزرگ و 
دولتی به شمار می روند که اکنون بیشتر جلسات 
و وقــت مســئوالن و کارگروه هــای اقتصادی 
برای حــل بحران های فراروی ایــن واحدها در 
مازندران صرف می شــود. برخی از کارخانه های 
یاد شده سال ها است که تعطیل شده اند و بعضی 
دیگر تکه تکه شــده و اراضــی آن در حال تغییر 
کاربری و فروش اســت و حــال وروز یکی و دو 
واحد به اصطالح نیمه فعال، بغرنج است. نصراله 
دریابیگی، دبیــر اجرایی خانه کارگــر مازندران 
که دلــی پردرد از روند خصوصــی خواری ها در 
مازندران دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان 
اینکه ما با اصل خصوصی ســازی و ۴۴ مخالف 
نیستیم و جامعه کارگری با آن مخالفتی ندارد زیرا 
قانون اساسی باید دقیق اجرا شود تأکید می کند: 
در مازندران هیچ واحدی خصوصی ســازی نشده 
است. وی با اظهار اینکه خصوصی سازی مدنظر 
حضرت امــام راحل و فرمایشــات مقام معظم 
رهبری که منتج به عدالت شود و مردم اداره کننده 
واحدهای تولید و اقتصادی باشــند، اجرا نشــده 
است، فرجام شرکت های نساجی مازندران، چیت 
سازی بهشهر، کولرســازی، نساجی چوخا، خزر 
خز تنکابن، نســاجی شماره یک را نتیجه اجرای 
طرح هــای به اصطالح خصوصی ســازی یادکرد 
و گفت: برخی از این کارخانه ها تعطیل شــده اند. 
دریابیگــی ادامه داد: کشــت و صنعت شــمال 
و کارخانــه غنچه نیز از طرح خصوصی ســازی 
زخم خورده اند و آنچه به عنوان خصوصی ســازی 
در آن ها اجراشــده، خصوصی خواری بوده است. 
عبداهلل مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز 
نظری مشــابه با دبیر اجرایی خانه کارگر درباره 
روند اجــرای خصوصی ســازی کارخانه ها دارد 
و به خبرنگار مهر می گویــد: در دولت قبل چند 
کارخانه خصوصی سازی شده که از آن به عنوان 
طرح »خصولتی ها« یاد می شود. وی درعین حال 
تصریــح کرد: آنچه مســلم اســت اینکه اصل 
قانون در زمینه خصوصی ســازی اجرانشده زیرا 
خصوصی سازی یک کار مفید بوده و قانون گذار 
آن را به خوبی دیده اما اجرای قانون به درســتی 
صــورت نگرفته اســت. رئیس اتــاق بازرگانی 

مازندران، نســاجی مازنــدران را نمونه و فرجام 
خصوصی سازی در استان یاد کرد و گفت: زمانی 
این کارخانه شــمار زیادی کارگر و نیرو داشت و 
پس از خصوصی سازی، با عنوان آنکه می خواهیم 
دانش روز منتقل کنیم، تجهیزات و ماشین آالت 
آن را فروختند و زمیــن کارخانه را تبدیل کردند 
و در حال فروش آن هســتند و اکنون به چنین 

وضعیتی افتاده است.
استان مرکزی: هپکوی اراک همچنان روی 

خط رکود
استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور 
که طی دهه های اخیر توانســته نقش اثرگذاری 
با اســتفاده از صنایع بزرگ و کوچک در صنعت 
و اشــتغال کشــور ایفا کند، در یک دهه اخیر به 
بالی مشکالت ناشــی از اجرای ناصحیح اصل 
۴۴ قانون اساســی و خصوصی سازی در برخی از 
صنایع بزرگ خود مبتال شــده است. هم اکنون 
برخی از صنایع اســتان ازجمله شرکت هپکوی 
اراک پس از بیش از یک دهه خصوصی ســازی 
خود، با مشکالت بسیار دست وپنجه نرم می کنند 
و در بالتکلیفی و معلق بودن به ســر می برند. به 
اذعان مســئوالن و صاحب نظران استان، بخش 
مهمی از مشکالتی که به سبب خصوصی سازی 
برای این واحدهای صنعتی بزرگ رخ داده ناشی 
از وجود مالکان و سهامدارانی است که اهلیت و 
شــرایط الزم را برای بر عهده گرفتن مسئولیت 
ایــن واحدهای صنعتی نداشــتند و در کنار این 
عوامل، شــرایط دیگری نیز مزید بر علت شده تا 
این شرکت ها پس از خصوصی سازی و واگذاری 
مالکیت به بخش خصوصی دچار مشــکل شوند. 
شــرکت هپکو نیز که بیش از ۴۵ ســال سابقه 
فعالیــت در حــوزه تولید ماشــین آالت و ادوات 
کشاورزی و راه سازی دارد، چند سالی است که با 
چنین مشکلی مواجه است و در رابطه با شرکت 
هپکو حتی واگذاری این شرکت به سهامدار جدید 
در سال گذشته نیز نتوانست مشکلی را حل کند. 
در حقیقت چالش های این شــرکت پس از یک 
ســال واگذاری به مالکیت جدید همچنان ادامه 
دارد و در رکــود تولید به ســر می برد. هم اکنون 
کارگران این شــرکت گرفتار مشکالتی هستند 
که به ســبب عدم درآمدزایی شــرکت و فعالیت 
تولیدی آن به وجود آمده و در دو سال اخیر بارها 
از ســوی کارگران هپکو تقاضای تعیین تکلیف 
این شــرکت و خروج آن از وضعیت کنونی شده 
اما مشکالت همچنان ادامه دارد و شرکت هپکو 
هنوز از سهامدارانی که اهلیت الزم را برای حفظ 
آن ندارند، رهایی نیافته اســت. علی اکبر کریمی، 
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
اخیراً دراین بــاره گفت: مالکیت این واحد باید به 
ســهامداران واجد اهلیت واگذار شود و از سوی 
دیگر رونق تولید در این شرکت در گرو نوسازی 
تجهیزات و ارتقای بهره وری تولید اســت. عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
همچنیــن خواســتار تعیین تکلیــف نهایی این 
شــرکت و خروج آن از وضعیت کنونی به منظور 
حل مشــکالت این واحد صنعتی و دغدغه های 
کارگــران آن شــد. کریمی همچنین خواســتار 
رسیدگی جدی به تخلفات سهامداران و مالکانی 
که این شرکت را در روند خصوصی سازی تحویل 
گرفته اند شــد و اظهار امیــدواری کرد چنانچه 
مباحث قضائی این شرکت حل وفصل و تجهیزات 
آن به شــرکت برگردانده شود، می توان گامی در 
راستای رونق دوباره تولید در آن برداشت. فرآیند 
خصوصی سازی شــرکت هپکو در سال ۸۶ آغاز 
شــد و اما به دلیل ســوءمدیریت مالکان جدید 
شــرکت، این واحد صنعتی به مشکالت عدیده 
دچار و گرفتار شــد بر اســاس این گزارش، سید 
مهدی مقدسی، دیگر نماینده مردم اراک، خنداب 
و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و 
معادن نیز دو هفته پیش در صحن مجلس شورای 
اســالمی طی تذکری شــفاهی به وزیر اقتصاد، 
خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر این شرکت 
و برون رفت آن از شــرایط کنونی و واگذاری این 
شرکت به سهامداران دارای اهلیت و شرایط الزم 
شــد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار مرکزی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در این رابطه اظهار داشت: فرآیند خصوصی سازی 
شــرکت هپکو در سال ۸۶ آغاز شد و اما به دلیل 

ســوءمدیریت مالکان جدید شــرکت، این واحد 
صنعتی به مشــکالت عدیده دچار و گرفتار شد. 
سعید فرخی افزود: اردیبهشــت ماه سال ۹۷، در 
نشســت ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید که 
به ریاســت وزیر صنعت وقت برگزار شــد، مقرر 
گردید که به دلیل عدم توانایی مالکان شرکت در 
انجام تعهدات خود، مدیریت شــرکت به سازمان 
خصوصی سازی واگذار و مالکیت آن نیز در دست 
هیئت مدیره ای جدید قرار گیرد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار مرکزی 
بیان کرد: با ورود هیئت مدیره جدید به شــرکت 
هپکو اقداماتی صــورت گرفت و جریان تولید تا 
حدودی برقرار شــد و باوجود تمام مشکالت در 
ســال گذشته شرکت هپکو شــرایط آرام تری را 
سپری کرد. وی خاطرنشــان کرد: از اواخر سال 
گذشــته )ســال ۹۷( ســازمان خصوصی سازی 
کشــور فراخوانی را برای واگذاری این شــرکت 
به ســهامداری جدید دنبال کرد که هم اکنون در 
وضعیت بررســی اهلیت متقاضیان این امر است 
و بر مبنای وظایف ذاتی این مسئله به طور کامل 
توسط سازمان خصوص سازی پیگیری می شود.

استان هرمزگان: واگذاری پر ابهام آلومینیوم به 
بخش خصوصی

به گزارش مهر، شرکت آلومینیوم المهدی 
فروردین ســال ۱۳۶۹ با بــرآورد اولیه هزینه 
سرمایه ۱.۵ میلیارد دالری و با هدف تولید ۱۱۰ 
هزار تن آلومینیوم تأسیس شد. شرکتی بزرگ 
که دفتر مرکزی آن در تهــران و کارخانه اش 
در بندرعباس بنا شــده بود و تا سال ۱۳۹۱ زیر 
نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران فعالیت می کرد. شرکتی که اگرچه 
به دلیل تأمین نشدن برق موردنیازش، نتوانست 
به ظرفیــت ۳۳۰ هزار تنی برســد اما با تولید 
بیــش از ۲۵۰ هزار تن آلومینیوم در ســال، به 

بزرگ ترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم 
در کشور تبدیل شــد. در سال ۱۳۹۱ مالکیت 
سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای 
جبران بخشــی از بدهی های دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی به این صندوق واگذار شــد اما 
کمتر از هفت ماه بعــد با مصوبه هیئت وزیران 
مجدداً اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل 
شــد. بعد از پس گرفتــن آلومینیوم المهدی از 
تأمین اجتماعی، این شــرکت در مزایده ای به 
شــرکت فروآلیاژ گنو فروخته شد تا در نهایت 
پــس از ســه ســال کش وقــوس، در نهایت 
آلومینیــوم المهــدی خصوصی شــود. خرداد 
ســال ۹۳ جرقه واگذاری سلطان سربی ایران 
زده شــد؛ دو کارخانــه آلومینیــوم المهدی و 
هرمزآل پــس از تجمیع در قالب یک کارخانه 
توسط سازمان خصوصی سازی کشور با هدف 
واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی 
و افزایش بهره وری واگذار شــد. خبر واگذاری 
با اعالم بلوک ۷۷.۲۲ درصدی ســهام شرکت 
آلومینیــوم المهــدی و بلــوک ۱۰۰ درصدی 
آلومینیــوم هرمزآل در رســانه ها جدی شــد. 
اسفند ســال ۹۳ نیز به دنبال برگزاری مزایده 
در بورس، مجموعه عظیــم صنعتی آلومینیوم 
المهــدی و هرمزآل به قیمــت ۹۱۰۰ میلیارد 
ریال، به فروش رســید؛ اما بعد از انجام مزایده 
و بروز حرف وحدیث هایی درباره این واگذاری، 
این مجتمع صنعتی مــورد تجدید ارزیابی قرار 
گرفت. روش واگذاری از طریق مذاکره یکی از 
روش های عجیب واگذاری اموال دولتی است 
که به ســازمان خصوصی سازی اجازه می دهد 

در مــوارد خاصی به جــای برگــزاری مزایده 
اقدام به انتشــار آگهی مذاکره کند و از عموم 
بخواهــد در صورت عالقه منــدی به تصاحب 
دارایی به فروش گذاشته شده، برای مذاکره به 
این سازمان مراجعه کنند. طبق »دستورالعمل 
واگذاری ســهام یا بنگاه های قابل واگذاری از 
طریق مذاکــره« مصــوب ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ 
هیئت واگذاری که به استناد مصوبه ۱۵ تیرماه 
۱۳۹۵ هیئت وزیران توسط علی طیب نیا، وزیر 
وقت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شده، سازمان 
خصوصی ســازی با تصویب هیئــت واگذاری 
ایــن اختیار را دارد در مــواردی که برای بنگاه 
یا سهام بنگاه های قابل واگذاری پس از عرضه 
عمومــی در بورس های داخلی یــا خارجی یا 
جهت برگــزاری دو نوبت مزایــده خریداری 
وجود نداشته باشــد واگذاری از طریق مذاکره 
به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب 
هیئت واگذاری انجام شــود. قــراردادی که از 
همان ابتدا موافقان و مخالفان بســیار زیادی 
داشــت و منجر به شکایت برخی از نمایندگان 
از سازمان خصوصی سازی شد. در بین مخالفان 
واگــذاری آلومینیــوم المهــدی و هرمزال به 
بخــش خصوصی، برخی معتقــد بودند که در 
مزایده، اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح 
هرمزال کمتر از آنچه باید باشــد، ارزش گذاری 
شده اســت. در مقابل عده ای این واگذاری را 
از اســاس مخدوش دانسته و معتقد بودند باید 
مزایده ابطال و دوباره برگزار شود، چراکه پس 
از واگذاری شــرکت مجموعه ای از دارایی های 
جدید در آن کشف شده که قیمت گذاری نشده 
بود.۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشــتند 
و همین باعث شــد تا در مزایــده دوم قیمت 
فــروش مجتمــع افزایش پیدا کنــد، البته در 
الحاقیه شــرط عجیبی گذاشته شــده که جای 
ســؤال دارد. اینکــه در ازای پذیرش رقم ۳۴۶ 
میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت از ســوی 
خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک 
سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام 
خواهد شــد. این در حالی است که با احتساب 
نرخ ســود بانکی برای مبلغ خرید مجتمع، این 
رقم در مدت یک ســال افــزون بر حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان خواهد شــد کــه در واقع به نفع 
خریدار تمام می شود. اردیبهشت ۹۵، خبر اخراج 
۶۲۵ نفر از کارگــران آلومینیوم المهدی روی 
خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. علیرغم اینکه 
واگذاری  ابتدای  سازمان خصوصی ســازی در 
اعالم کرده بود کــه تعدیل نیرو و یا اخراج در 
کار نخواهد بود و با رونق تولید آلومینیوم شاهد 
افزایش نیروهای این کارخانه خواهیم بود. اما 
اردیبهشت ۹۵ استان هرمزگان با شوک اخراج 
ناگهانی ۶۲۵ کارگر این کارخانه روبرو شد. در 
سفر اســفندماه ۹۶ حس روحانی به بندرعباس 
یکی از خواســته های جــدی نمایندگان مردم 
هرمــزگان در مجلس رســیدگی به وضعیت 
آلومینیوم المهدی و لغو واگذاری بود که منجر 
به دســتور رئیس جمهور به رسیدگی موضوع 
توسط واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری شد. 
تا مرحله تازه ای از پرونــده پر ابهام آلومینیوم 
المهدی آغاز شــود. احمد مرادی نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس معتقد بــود مافیا و رانت 
قوی پشــت واگذاری آلومینیــوم المهدی به 
علی محمدی بود احمد مــرادی نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس معتقد بــود مافیا و رانت 
قوی پشــت واگذاری آلومینیــوم المهدی به 
علی محمدی بــود که حتی با ورود ســازمان 
بازرسی کل کشــور و دســتگاه های نظارتی 
به  اعتقادی  سازمان خصوصی سازی  همچنان 
لغو این واگذاری نداشــت. پس از پیگیری های 
نماینــدگان مجلس در هرمــزگان و دیده بان 
شفافیت، ســازمان خصوصی سازی به یک باره 
از لغــو واگذاری خبر داد و علــت اصلی آن را 
عدم توجه خریدار به تعهدات در قرارداد اعالم 
کــرد و پس از یک هفته خریدار جدید را اعالم 
کرد. اول بهمن مــاه ۹۷ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از 
واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به گروه 
مپنا خبر داد. نکته ای که خبرگزاری ها از جمله 
مهر درباره این واگذاری اشاره کرده اند این است 

که »برای این واگذاری مزایده ای برگزار نشده 
اســت« همین یک جمله بار دیگر زمزمه ایراد 
قانونی در واگــذاری را به میان آورده و هراس 
از عدم بهبود شــرایط هر دو شــرکت را پایدار 

نگه داشته است.
استان همدان: »کیوان« به تاریخ می پیوندد

سال ها قبل بر اساس سیاست های دولت و 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد شرکت های 
دولتی بــه بخش خصوصی واگذار شــوند که بر 
اساس این قانون و پیرو سیاست های تعیین شده، 
بهمن ماه سال ۸۸ شرکت کیوان در استان همدان 
به بخش خصوصی واگذار شد. بهمن ماه سال ۸۸ 
بخش اعظمی از ســهام کارخانه کیوان در بورس 
به متقاضیان واگذار شداما پس ازآنکه در بهمن ماه 
سال ۸۸ بخش اعظمی از سهام کارخانه کیوان در 
بورس به متقاضیان واگذار شــد این واحد تولیدی 
با قدمت ۴۰ ســاله در مســیر رکود قرار گرفت و 
سرنوشــت کارگران آن در هالــه ای از ابهام رفت 
چراکه شــاهد تعدیل نیروها یکی پس از دیگری 
بودیم. کارخانه کیوان همــدان با بیش از ۴ دهه 
فعالیــت در حوزه تولید مواد غذایی در همدان این 
روزها نیز حال وروز خوشــی ندارد و کارگران این 
واحد تولیدی با دغدغه های فکری روزهای سختی 
را سپری می کنند. این کارخانه توانایی و پتانسیل 
تولید ۳۰ نوع محصول را داراســت و در بهمن ماه 
ســال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذارشــده اما 
ازآن پــس رفته رفته تعدیل نیــرو در این کارخانه 
قوت گرفتــه به نحوی که هرســال شــماری از 
کارگران این واحد تولیدی اخراج می شوند. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در 
این خصوص در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه 
کارخانه کیوان امسال ۳۵ نفر از کارگران را تعدیل 
کرده است، گفت: تالش می کنیم کارگران به کار 
برگردند. حمیدرضا متین با بیان اینکه از چند سال 
قبل مالــک کارخانه، امور را به کارگران ســپرده 
اســت، اضافه کرد: مالک که یکی از سهامداران 
اصلــی برخی از کارخانه های معتبر صنعت غذایی 
و شــوینده های بهداشــتی اســت؛ کارخانه را به 
همسرش منتقل کرده و در حال حاضر همه با این 
خانم طرف هستند. وی با بیان اینکه تعدیل نیرو 
به بهانه نبود بازار انجام شده که قابل توجیه نیست 
چراکه محصوالت کارخانه بازار نامناســب ندارد، 
افزود: بازار این کارخانه حتی نســبت به قبل بهتر 
هم شده اســت. چنگیز اصالنی دبیر اجرایی خانه 
کارگر اســتان همدان در توضیح وضعیت کارخانه 
کیــوان همدان با بیان اینکــه پس از انقالب این 
کارخانه به بنیاد ۱۵ خرداد واگذار شد و کارها انجام 
می شد اما از سال ۷۲ به بعد که بخش خصوصی پا 
گرفت و برای الغر کردن بدنه دولت اقدام شد این 
کارخانه به یک سری افراد که دلسوز تولید نبودند 
واگذار شد و بخش خصوصی مدیریت کارخانه را 
به عهده گرفت، گفت: این شــرکت با بیش از ۴۰ 
سال فعالیت در عرصه تولیدی استان همدان پس 
از واگذاری به بخش خصوصی با مشکالت خاصی 
روبرو شده است. وی با بیان اینکه پس ازاین اقدام 
و از سال ۷۲ به بعد برخی متولیان بخش خصوصی 
کارخانه ها هر آنچه مواد اولیه و یا حتی ضایعات و 
عرصه و اعیان کارخانه بود را فروختند که نمونه آن 
همین کارخانه لرد استان همدان در جاده کرمانشاه 
است که ۱۷ ســال از تعطیلی آن می گذرد، گفت: 
کارخانه لــرد تولیدکننده لوازم خانگــی بود. دبیر 
اجرایی خانه کارگر اســتان همدان اظهار داشت: 
این کارخانه روزانه سه هزار پنکه رومیزی و ۱۵۰۰ 
عدد پنکه سقفی به بازار می فرستاد اما به تعطیلی 
رسید. وی با بیان اینکه کارخانه کیوان همدان نیز 
زمانی ۸۰۰ تا ۹۰۰ کارگر داشــت و حتی دوسوم 
کارگران آن دائمی بودند، افزود: مابقی نیروها نیز 
دارای قرارداد فصلی قانونی بودند و کارها به خوبی 
انجام می شــد اما اآلن وضعیت مناســبی ندارد. 
شرکت های دولتی بخشی از اموال مردم هستند اما 
متأسفانه شواهد بیانگر آن است که واگذاری این 
شرکت ها نه تنها به تحقق اهداف تعیین شده ختم 
نشده بلکه به بیکاری بسیاری از کارگران، کاهش 
تولید و بستر سوءاستفاده برای متجاوزان به حقوق 
ملت نیز فراهم شده است. انتظار می رود مسئوالن 
ذی ربط با مشارکت کارشناســان خبره اقتصاد و 
صنعت و همچنین اجرای درست قوانین و نظارت 
و بازرسی مناسب به مشکالت این حوزه بپردازند.

عادل آذر می گوید: واگذاری 

شرکت هایی همچون پاالیشگاه 

نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، 

هپکو اراک و ماشین سازی 

تبریز، ریخته گری ماشین سازی 

تبریز و امالک ائل گلی به 

دلیل فقدان اهلیت و تخصص 

کافی توسط خریدار، موجب 

بروز ضرر و زیان به بیت المال 

شده است
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یادداشت

وظیفه رسانه ملی؛ 
توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی

احمد فضلی
در بحث مدیریت رســانه ای ســه نوع 
رسانه برای ترویج، آگاه سازی و فرهنگ سازی 
اســت. نخســت حاکمیت رســانه   مطــرح 
و  پــول  پرداخــت  )Owned Media(، دوم 
اجــاره رســانه های دیگــر )Paid media( و 
 سوم پوشــش رســانه ای بدون پرداخت پول 
)Earned media( که موضوع این یادداشت 
اســت. مطابق ماده ۶۷ قانون اصالح الگوی 

مصرف، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان صداوسیمای 
جمهوری اســالمی ایران، سازمان تبلیغات اســالمی و شهرداری ها 
موظف اند با همــکاری وزارتخانه های نفت و نیــرو در برنامه ریزی و 
اجرای فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی 
انــرژی و اصالح رفتار و الگوی مصرف را ملحــوظ کنند. با توجه به 
محدودیت های منابع مالی شــرکت بهینه سازی در هزینه های پخش 
برنامه های مدیریت انرژی از طریق رسانه ملی به نظر می رسد مشارکت 
فعال دوجانبه سازمان صداوسیما و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
می تواند نقش موثری در مدیریت انرژی و استفاده بهینه از منابع انرژی 
در کشور ایفا کند. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت توانایی زیادی در 
تولید محتوای فنی و علمی مرتبط با بهینه سازی انرژی در کشور دارد 
و رســانه ملی به استناد ماده ۶۷ قانون اصالح الگوی مصرف می تواند 
با پوشش رســانه ای رایگان محتواهای یادشده، گامی مؤثر در توسعه 
سیاست های بهینه ســازی انرژی در کشــور بردارد. با توجه به نقش 
بهینه ســازی انرژی در کاهش گازهای گلخانه ای و آالینده های هوا، 
»بهینه سازی مصرف انرژی« در چارچوب رسالت اجتماعی شرکت ها، 
موسســه های دولتی و غیردولتی به شمار می آید و به عنوان راهکاری 
مهم به منظور حفظ محیط زیســت و هوای پاک مطرح است. موضوع 
پخش برنامه های بهینه سازی انرژی در صداوسیما نباید جنبه تجاری 
داشته باشد و رویکرد رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری مطابق 
ماده ۶۷ قانون اصالح الگوی مصرف باید بر پوشش رسانه ای با الگوی 
Earned media برای فعالیت های مدیریت انرژی متمرکز باشــد، در 
این صورت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تمرکز خود را بر تولید 
محتوای فنی و علمی گذاشته و با پخش مستمر پیام های بهینه سازی 
انــرژی، آگاهی اجتماعی و دانش عمومی مردم را نســبت به موضوع 
مدیریــت انرژی افزایش می دهد و به این منظور مشــارکت اجتماعی 
عموم مــردم نیز در تحقق برنامه های دولت و کاهش شــدت انرژی 
کشور افزایش خواهد یافت. جای برنامه ای با موضوع مدیریت مصرف 
انــرژی که در عمل به کاهش هزینه های انــرژی و کمک به اقتصاد 
خانواده ها منجر می شود خالی است. این برنامه می تواند طیف متنوعی 
از مخاطبان را در ساعات پخش پوشش دهد. بعضی مسائل پیشنهادی 
برای برنامه سازی در صداوسیما با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت به عنوان تولیدکننده محتوا عبارت اند از:
۱- راهکارهــای صرفه جویــی بــرق و گاز در ســاختمان های 

مسکونی، اداری و تجاری؛
۲- بهینه ســازی انرژی و نقش آن در ســالمت جامعه و محیط 

زیست؛
۳- بهینه سازی انرژی و پدافند غیرعامل؛

۴- معرفــی تکنولوژی های نوین گرمایشــی و سرمایشــی در 
ساختمان؛

۵- آشنایی با معاینه فنی موتورخانه و برچسب انرژی ساختمان.
شایان ذکر است که شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت آماده 
هرگونه همکاری با رســانه ملــی در قالب تولید محتــوای مرتبط با 

موضوع بهینه سازی مصرف انرژی است.
منبع: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

بهداشت و 
درمان

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت: 

تعدیل نیرو صحت ندارد، به شایعات توجه نکنید
ســمیع  اله  حبیب  دکتر 
مدیرعامل ســازمان گفت: بــا انتقال 
مدیریت بیمارســتان به پتروشــیمی، 

نیرویی جابه جا یا تعدیل نخواهد شد.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت؛ در پــی اعتصــاب و اعتراض 
کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی 
ماهشــهر در خصوص واگــذاری به 
پتروشــیمی ها، دکتر حبیب اله سمیع 
مدیرعامل سازمان ضمن تکذیب خبر 
تعدیل نیروهای شــاغل بیمارســتان 
اظهار داشــت: تعدیل، اخراج و جابه 
جایی کارکنان رســمی ســازمان در 

بیمارستان صحت ندارد.
تاسیســات  اکثریت  افزود:  وی 
نفتی در منطقه ماهشــهر مربوط به 
پتروشــیمی اســت و این وظیفه بر 
دوش این مجموعه است که خدمات 
بهداشــتی و درمانــی را هــم برای 

جمعیت طبــی خود و مــردم بومی 
فراهم کند.

مدیرعامل ســازمان بهداشــت 

و درمان صنعت نفــت تصریح کرد: 
پیمان کارکنان قراردادی و پیمانکاری 
هم به پتروشیمی ها منتقل می شود و 

مســلمًا حقوق و مزایا کارکنان ارتقا 
می یابد.

دکتر سمیع با اشــاره به دولتی 

بــودن ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت ادامه داد: این ســازمان 
خرید  اجــازه  دولتی  بخــش  بعنوان 
تجهیزات و تکمیل نیرو درمانی برای 

بخش خصوصی را ندارد.
مدیرعامل ســازمان با تاکید بر 
عــدم توجه به شــایعات گفت: طبق 
مصوبه هیات مدیره سازمان کارکنان 
رسمی بیمارســتان صنایع پتروشیمی 
ماهشهر مشابه دیگر کارکنان سازمان 
در مناطــق مختلف از ارتقا شــغلی، 
بازنشستگی در همان  حقوق، مزایا و 
منطقه برخودار هستند و تا زمانی که 
خود شخص تمایل داشــته باشد در 

منطقه حضور خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 
بیمارستان صنایع پتروشیمی از شرایط 
مطلوبی برخوردار نیست و با واگذاری 
امیدواریم شاهد  به بخش خصوصی، 

ارتقا کمی و کیفی خدمات باشیم.

بيمارستانی به قدمت تاريخ  نفت
بیمارســتان امام خمینی )ره( 
نفت آبادان در ســال ۱۳۰۶ با ظرفیت ۲۵۲ 
تخت خواب تأســیس شد و تاکنون خدمات 
بهداشــتی و درمانی زیادی به جمعیت زیر 
پوشــش صنعت نفت و بومیان منطقه ارائه 
کرده اســت. این بیمارستان تا سال ۱۳۶۲ 
در حــال فعالیت بود و پس از آن، تا ســال 
۱۳۶۹ به دلیل جنگ تحمیلی تعطیل شــد و 
با خاتمه جنگ، فعالیت خود را از سر گرفت. 
بیمارستان امام خمینی )ره( نفت آبادان فراز 
و فرودهای زیــادی را تجربه کرده و با آنکه 
بازسازی های زیادی در آن صورت گرفته؛ اما 
آثار قدمت بر در و دیوار آن به وضوح نمایان 

است.
نصرالــه حســونی بحرینــی، رییس 
بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان، دارای 
مــدرک تخصصی بیماری هــای داخلی از 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 
اســت. او می گوید: »پاالیشــگاه آبادان در 
ســال ۱۲۹۱ به عنوان نخستین پاالیشگاه 
نفت خاورمیانه تأسیس شد و از همان سال، 
اقدام های پیشگیری و درمانی زیادی برای 
کارکنان صنعت نفــت در نظر گرفته و به 
شکل بیمارستان صحرایی خدمات بهداشتی 
و درمانی ارائه داده است؛ اما افت و خیزهای 
زیادی داشــته و اکنون در فهرست سازمان 

میراث فرهنگی قرار گرفته است.«
بحرینــی می گوید: »شــرایط آب و 
هوایی در روند فعالیت کارمندان خلل ایجاد 
می کند. وقتی  این منطقه دمای هوای ۵۰ 
درجــه را تجربه می کنــد و ۵۰ تا ۶۰ روز 
ســال درگیر گرد و غبار است، شرایط کار 
سخت می شود و همیشه با تقاضای خروج 
از منطقه و انتقــال به مناطق خوش آب و 
هواتر روبه رو هســتیم. این شــرایط باعث 
فرســودگی کارمندان می شــود. کارمندی 
کــه در یک منطقه خوش آب و هوا زندگی 
و کار می کند، طول عمر بیشــتری دارد و 
کارایــی او نیز افزایش می یابد؛ اما کارکنان 
این منطقه بر اســاس شــرایط سخت زود 
فرسوده می شــوند و بازده کاری آنها پایین 
می آیــد. برای تشــویق کار در این منطقه، 
از سوی وزارت نفت مشــوق هایی در نظر 
گرفته شــده؛ اما همه چیز مادیات نیست و 
باید شــرایط رفاهی بیشتری برای کارکنان 
ایــن منطقه فراهم شــود. یکــی دیگر از 
مشکالت، فرسودگی وســایل و تجهیزات 
پزشــکی به دلیل گرد و غبار است. ممکن 
است وسیله ای همزمان در تهران خریداری 
شود و ۱۰ ســال کار کند؛ ولی این وسیله 
در آبادان طی ســه تا چهار ســال فرسوده 
شود.« به گفته او، »بهتر است قبل از اتخاذ 
هر تصمیمی، مدیران ســتادی بازدیدی از 
مناطق داشــته باشــند؛ زیرا شرایط زندگی 

و اقلیمی در مناطق شــمال، جنوب، شرق، 
غرب و مرکز متفاوت است، از این رو برخی 
بخشنامه ها به راحتی در شمال کشور قابل 
اجراست؛ اما در مرکز و برخی مناطق دیگر 
قابل اجرا نیســت.« حسونی می گوید: سال 
۹۷ برای نخســتین بار معاینــات دوره ای 
کارکنان نزدیک به ۱۰۰ درصد شد و مجوز 
راه انــدازی مرکز طــب کار را گرفته ایم و 
دومین مرکز طب کار در سازمان بهداشت و 

درمان صنعت نفت را داریم.«
جدی گرفتن ورزش

شــهر آبادان یکی از مناطق ۱۴ گانه 
مراکز بهداشــت و درمان صنعت نفت است 
که معاینات دوره ای خود را در دو قســمت 
پاالیشــگاه نفت آبادان و بیمارســتان امام 

خمینی )ره( نفت آبادان انجام می دهد.
در این باره ســید محمد مجتهدزاده، 
سرپرست طب صنعتی، بهداشت عمومی و 
اچ اس ای بهداشــت و درمان صنعت نفت 
آبــادان می گوید: »بیــش از چهار هزار نفر 
تحت پوشــش طب صنعتی هستند و عمده 
جمعیت تحت پوشش را کارکنان پاالیشگاه 
آبــادان تشــکیل می دهند، مابقــی نیز به 
دانشــکده نفت آبادان، شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی، شــرکت ملی گاز ایران 
و بهداشت و درمان صنعت نفت این منطقه 
اختصاص دارد. هر ســاله کارکنان از نظر 
سالمت پایش می شوند که آیا شغل آنها با 
وضعیت جسمانی شان مطابقت دارد یا خیر؟

اکنــون پرســتار خانــواده داریم و از 
کسانی که ناراحتی دارند، سؤال می شود که 
آیا به دســتورهای داده شده عمل کرده اند 

یا خیر؟ «

به گفتــه او »عمده ترین بیماری های 
کارکنان این منطقه، چربی خون باالســت 
که گرمــای هوا و ســخت بــودن انجام 
فعالیت های ورزشــی در این شرایط آب و 
هوایی از دالیل آن به شمار می رود. ضمن 
اینکه ســرگرمی بیشــتر آنها غذا خوردن 
است. رســتوران ها نیز دقت کافی بر پخت 
غذا ندارند. از این رو باید روی تغییر سبک 
زندگی آنهــا کار کرد تا ورزش را در برنامه 
روزانه خود قرار دهند و رژیم غذایی داشته 
باشــند.مجتهدزاده ادامــه می دهد: »برای 
تغییر ســبک زندگــی، اقدام هایی صورت 
گرفته و از حدود ۱۰ سال پیش ورزشگاهی 
در پاالیشگاه ایجاد شده که هیچ گاه به بهره 
برداری نرسیده و اکنون از آن به عنوان انبار 
استفاده می شــود. برنامه ریزی های خیلی 
خوبی داریم؛ اما در اجرا با مشــکل روبه رو 
هستیم. متاسفانه چاقی کارکنان پاالیشگاه 
آبادان نسبت به کارکنان دیگر پاالیشگاه ها 
در دو گروه حراست و کارکنان اداری بیشتر 
است که باید ســختگیری در امر ورزش را 
کنــار بگذارند و هزینــه ای در این زمینه از 

کارکنان نگیرند.«
مجتهــدزاده ادامه می دهــد: »برای 
معاینــات دوره ای غیر رســمی ها از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور 
مجوز گرفته ایم و نخســتین گــروه، ۳۰۰ 
نفر از کارکنان پیمانکار بهداشــت و درمان 
صنعت نفت بودند، نکته مهم اینجاســت، 
پیمانکارانی که خیلی بیمار هستند، مراجعه 
نمی کنند و دلیل آن ترِس از دســت دادن 
کارشان است که این تفکر اشتباه است؛ زیرا 

تنها، محیط کارشان تغییر می کند.«

پذیرش روزانه ۱۰۰ نفر
کارکنان  از  یکــی  هندیــان،  محمد 
پذیرش می گوید: »روزانه ۱۰۰ نفر در ســه 
قسمت دندانپزشکی، معاینات طب صنعتی و 
پزشک عمومی پذیرش می شوند که از این 
تعداد ۲۰ نفر معاینات طب صنعتی و مابقی 
در بخش دندانپزشــکی و پزشک عمومی 
خدمــات دریافت می کننــد. در این کار با 
سختی هایی مانند ساعت کاری طوالنی )۷ 

صبح تا ۷ شب(  روبه رو هستیم.«
صدا؛ عامل زیان آور شغلی

وظیفه اصلــی درمانگاه طب صنعتی، 
غربالگری کلی کارکنان اســت که در آن 
بیماری شــغلی و غیر شــغلی مورد بررسی 
قــرار می گیــرد. بیماری هــای مزمن غیر 
شــغلی شــامل فشــار خون، چربی خون، 
دیابت و ... می شــود و بیماری شــغلی نیز 
بیشــتر عوامل زیان آور محیــط کار را در 
بر می گیرد. از مهم تریــن عوامل زیان آور 
واحدهــای عملیاتــی می تــوان به صدای 
بیــش از حد مجاز و آالینده های تنفســی 
و مشــکالت ارگونومیک اشاره کرد که در 
این میان، بیشترین عامل زیان آور، متعلق 
بــه صدای زیــاد در محیط کار اســت. به 
دلیل روشــن بودن سیستم های پاالیشگاه، 
کنترل آالینده های صوتی به سختی انجام 
می شود که کارمند باید با استفاده از وسایل 
حفاظــت فردی آن را کنتــرل کند. مهران 
شــهریاری، متخصص طــب کار درمانگاه 
صنعتی پاالیشگاه نفت آبادان در این زمینه 
می گوید: »بر اساس شنوایی سنجی ساالنه 
مشــخص می شــود که کارهای بهداشت 
حرفه ای برای پیشگیری از کاهش شنوایی  

مؤثر بوده یا خیر؟ حفظ سالمت به خود فرد 
باز می گــردد و طب صنعتی تنها ۱۰ تا ۱۵ 
درصد را کنتــرل می کند و ۸۵ درصد دیگر 

به کارمند و کارفرما باز می گردد.«
تجهیز و راه اندازی امکانات

با توجه به شــرایط اقلیمی، پزشکان 
کمتری به ارائه خدمت در این منطقه تمایل 
دارنــد، به همین دلیل این شــهر با کمبود 
پزشــک متخصص، در حوزه مغز و اعصاب 
مواجهه است. رییس بیمارستان امام خمینی 
)ره( صنعــت نفت آبــادان در این برخی از 
پزشکان عالوه بر  بیمارستان نفت به مراکز 
درمانی داخل شــهر نیز خدمات می دهند.

دکتــر کهن بــه اهمیت ارائــه خدمات با 
کیفیت درمانی اشاره کرد و گفت: توانستیم 
آزمایشــگاهی را تکمیل و بروز  تجهیزات 
کنیم. عالوه بر آن دستگاه های رادیولوژی 
دیجیتال، سونوگرافی و  مدرن ترین دستگاه 
ماموگرافی نیز  تهیه و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: مجاورت بیمارســتان با 
پاالیشــگاه آبادان یکی از دالیل اهمیت در 
سرعت خدمت رسانی اســت و خوشخبتانه 
در این سالها میزان رضایتمندی در دریافت 
خدمات باال بوده و این مهم در اعتبار سنجی 
بیمارستان کاماًل مشــهود است.دکتر کهن 
به دریافت کســب لوح تقدیر ترویج زایمان 
طبیعی برای دومین سال متوالی اشاره کرد 
و بیان داشــت: در حــال حاضر بیش از ۷۵ 
درصد زایمان های انجام شده در بیمارستان 
امــام خمینــی ره  بــه روش طبیعی انجام 
می شود. طبق دستور العمل کشوری از سوی 
وزرات بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در جهت ترویــج زایمان طبیعی، برنامه های 
متنوعــی در این مرکز صــورت گرفته که 
شــامل کالس های آموزشی از بدو بارداری، 
ارائــه روش های زایمان بــدون درد، حضور 
متخصص زنان و زایمان، ارائه تســهیالت 
الزم در بخــش زایمــان و کاهــش هزینه 

زایمان طبیعی برای مراجعین بومی است.
بهره مندی بومیان منطقه از خدمات 

بیمارستانی
روزانــه جراحی های مختلفی از جمله 
قلب، معده و ... در بیمارســتان امام خمینی 
)ره( نفــت آبادان صــورت می گیرد که در 
بخــش بســتری جراحی از آنهــا مراقبت 
می شــود. در این زمینــه مرضیه طاهری، 
مسئول شیفت بخش جراحی می گوید: »در 
ایــن بخش ۲۸ تخت فعال داریم که از این 
تعداد ســه اتاق خصوصی، یک اتاق ایزوله 
و مابقــی تخت عمومی اســت. با توجه به 
قراردادی که بــا تأمین اجتماعی و خدمات 
درمانی بســته شــده، بومیــان منطقه نیز 
می توانند از خدمات این بیمارستان استفاده 

کنند.«

ضرورت مطالعه ازدیاد برداشت در مخازن 
آسماری و بنگستان

رئیس اداره مطالعات مهندسی مخازن شرکت نفت مناطق مرکزی بر 
ضرورت مطالعه ازدیاد برداشــت در مخازن آسماری و بنگستان تاکید کرد 
و گفت: مطالعات ازدیاد برداشت در مرحله آزمایشگاهی انجام خواهد شد 
تا با توجه به نتایج آن، مراحل تســت پایلوت و طرح جامع ازدیاد برداشت 

هر دو مخزن اعمال شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت، علیرضا 
جهان خــواه به برنامه های از پیش تعیین شــده در فازهای مختلف این 
پروژه اشــاره کرد و افزود: با توجه به فازهــای مختلف این پروژه نظیر 
جمع آوری و پردازش اطالعات و آغاز مطالعات آزمایشــگاهی، برنامه ای 
در دست اقدام داریم که بر اســاس آن، فازهای بعدی با توجه به نتایج 
به دســت آمده در فازهــای ابتدایی تعریف خواهد شــد. در ادامه بهروز 
جهان نیا، سرپرست پروژه دانان در شرکت نفت مناطق مرکزی به انجام 
فازهای دو مخزن آســماری و بنگستان میدان دانان اشاره کرد و گفت: 
این پروژه دارای دو فاز است که در فاز نخست آن بررسی خواص سنگ 
و ســیال و در فاز دوم امکان افزایش بازیافت میدان برای این دو مخزن 
بررسی شــده اســت. وی با بیان اینکه دو مخزن آسماری و بنگستان 
میدان دانان هم اکنون حدود ۱۰ هزار بشکه نفت تولید می کنند، تصریح 
کرد: امیدواریم با اســتفاده از نتایج آزمایشــگاهی به دست آمده از سوی 
پژوهشــگاه، افزایش بازیافت و تولید نفت را در دو مخزن آســماری و 

بنگستان میدان دانان داشته باشیم.

تک خرب
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یادداشت

4 راهکار بهبود شرایط عرضه نفت در بورس
محمد صادق کریمی
کارشناس انرژی

فروش سنتی نفت ایران از طریق شرکت 
ملی نفت در ســال های گذشــته موجب ایجاد 
مشــکالتی برای کشــور شده اســت. یکی از 
جدی ترین مشکالت شناســایی خریداران نفت 
ایران و ایجاد موانع برای آن ها اســت. مشــکل 
دیگر مســدود کردن حساب های بانکی منتسب 
به شــرکت ملی نفت ایران به دلیل تحریم های 

نفتی آمریکا است. در این راستا عرضه نفت در بورس با هدف ورود بخش 
خصوصی به معامالت نفت ایران مورد توجه مســئولین کشور قرار گرفت 
زیرا بخش خصوصی به دلیل انعطاف پذیری باالتری که نســبت به بدنه 
دولتی وزارت نفت دارد، راحت تر می تواند تحریم ها را، چه در عرصه بانکی 
چه در عرصه حمل و نقل بی اثر کند. از ســال گذشــته با عرضه نفت در 
بورس انرژی این راهکار ضد تحریمی اجرایی شد. با این وجود، بورس نفت 
ایــران با توجه به نو پا بودن آن نیازمند اصالحات ســاختاری در بعضی از 
زمینه ها برای بهتر شدن شرایط خود است. برای بهتر شدن شرایط عرضه 
نفت در بورس پیشــنهادهایی ارائه داد و وقوع چند اتفاق می تواند شرایط 
بورس نفت ایران را بهبود بخشــد. با توجه به اینکه حداقل حجم محموله 
تحویلی نفت در بورس ۳۵ هزار بشــکه اســت. اتفاق اول کاهش حجم 
محموله های قابل تحویل است. به خصوص اینکه حاال امکان تحویل در 
خشــکی هم وجود دارد. این خیلی کار را راحت می کند. یعنی باید حتی به 
اندازٔه یک تانکر ۳۰ هزار لیتری هم در بورس، نفت تحویل شــود و بدون 
هیچ مشــکلی خریدار بتواند نفت را از تبریــز تحویل بگیرد. خب طبیعی 
است اگر هم کسی حجم بیش تری را بخواهد تحویل بگیرد، می تواند این 
واحدهای یک تانکر، یک تانکری را تجمیع کند. بنابراین کاهش حجم پایه 

به خصوص برای تحویل در خشکی یک نکته بسیار مهم است.
تســهیل کردن ایجاد شــرکت های خصوصی داخلی به نمایندگی 

شرکت های خارجی
کار دیگری که می شــود انجام داد، این اســت که خود شرکت ملی 
نفت و یا ســازمان بورس کمک کنند به تشــکیل شرکت های خصوصی 
داخلی که بتوانند نمایندگی شــرکت های خارجــی را انجام دهند. در واقع 
یک تسهیلی برای ایجاد یک چنین شرکت هایی انجام شود تا بتوانند برای 
ســرمایه گذاران خارجی نقش نمایندگــی را ایفا کنند. پیش پرداخت ها را 
بپردازند و برای آنها روی تابلو بورس، نفت بخرند. نکتٔه سوم معرفی هر چه 
بیشتر این ساز و کار است. به هر حال شرکت ملی نفت و حتی خود شرکت 
بورس انرژی در این زمینه کوتاهی کردند و اینها نتوانستند خوب موضوع را 
به همٔه ذینفعان معرفی کنند. این اطالعیه، عرضه هایی که منتشر می شود 
جزئیات بســیار زیادی دارد و می تواند خیلی بهتر در یک فرمت بهتر و در 
وســعت بیشتر معرفی شود، به نحوی که افراد مختلف داخلی و خارجی با 

جزئیات آن از این موضوع مطلع شوند.
ضرورت پرهیز از اعالم پیغام های تردیدآمیز از ســوی وزارت نفت 

به بازار
آخرین راهکار برای بهتر شدن شرایط بورس نفت ایران این است که 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت باید جدی بودن خود را در مورد این ساز و 
کار اعالم کنند و نباید پیغام هایی به بازار داده شود و از آن این گونه برداشت 
شود که شــرکت ملی نفت در این ساز و کار تردید دارد. مثاًل اگر شرکت 
ملی نفت اعالم کند کسانی که از بورس نفت خریداری می کنند در معرض 
تحریم هستد. پیغام درستی را به بازار منتقل نمی شود. برعکس شرکت ملی 
نفت باید جدی بودن خود را نشان دهد و مدام تأکید کند که این عرضه ها 
اتفــاق خواهد افتاد. باید تأکید کند که هر تغییری و هر اصالحی که الزم 
باشد برای این کار انجام خواهد داد. این کارها به اطمینا ن بخشی به بازار 
کمک می کند و کسانی که مردد هستند برای ورود به این بازار را تا حدودی 

مطمئن تر می کند.
نحوه تعیین قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس و تخفیف های در 

نظر گرفته شده
در خصوص نحوه تعیین قیمت پایه نفت عرضه شــده در بورس و 
تخفیف هایی که در این زمینه لحاظ می شــود، بایســتی گفت: قیمتی که 
به عنوان قیمت پایه تعیین می شــود میانگین وزنی پنج روز قیمت برنت 
هست. یعنی ۵ روز منتهی به روز انتشار اطالعیه عرضه. البته منهای یک 
مابــه التفاوت که به صورت عادی برای نفت های تحویل مدیترانه در نظر 
گرفته می شود. منتها این لزوماً قیمت نهایی نیست. هر قیمتی که روی تابلو 
شــکل بگیرد. چه قیمت هایی باالتر از قیمت پایه چه قیمت هایی پایین تر 
از قیمت های پایه. به هر حــال در هر یک از این حالت ها، هر قیمتی که 
روی تابلو شکل بگیرد، آن قیمت و نسبت آن با قیمت نفت خام شاخص، 
مبنای محاســبه ارزش محموله در روز تحویل خواهد بود. به این ترتیب 
کــه در ۵ روز منتهی به روز عرضه، نفت خــام برنت یک میانگینی دارد 
و آن میانگین )میانگین وزنی برنت( گرفته می شــود. فرض کنید مثاًل در 
میانگین وزنی برنت قیمت نفت ایران ۷۰ دالر اســت. قیمتی هم که روی 
تابلو بورس معامله می شود مثاًل ۶۰ دالر باشد. در روز تحویل قیمت نفت 
خام تحویل شده باید شصت هفتادم یا شش هفتم قیمت برنت باشد. یعنی 
نسبت نفت خام در روز معامله با نسبت نفت خام در روز تحویل برابر است 
و ثابت می ماند. حــال اگر در روز تحویل مثاًل قیمت ۵ روز منتهی به روز 
تحویل برنت به صورت میانگین مثاًل ۸۰ دالر باشد، طبیعتاً قیمت نفت خام 
تحویلی هم کمی افزایش پیدا می کند و بیشتر از ۶۰ دالر باید تسویه شود. 
مثاًل تقریباً ۷۰ دالر. بنابراین ســاز و کار تعیین قیمت این است که قیمتی 
که روی تابلو در می آید با قیمت نفت خام شاخص با یکدیگر قفل می شوند 
و نســبت آنها ثابت می ماند. در روز تحویل قیمت با همین نسبت، نسبت 
به نفت شاخص محاسبه می شود. اما نکته ای که وجود دارد برای مثال، در 
عرضه ۲۹ بهمن ماه قیمتی که به دست آمد ۲۵/۵۲ دالر روی تابلو بود و 
قیمت ۵ روزٔه برنت منتهی به آن تاریخ که ۲۹ بهمن باشد ۴۶/۶۳ بود. این 
یعنی ۲/۱۱ دالر قیمتی که روی تابلوی بود. از قیمت نفت شــاخص برنت 
پایین تر بود. نسبت ۵۲ به ۶۳ در روز تحویل آن محموله لحاظ و حفظ شد.

تحلیل

خودکفایی بنزین زیر سایه قاچاق!
دالر  نــرخ  نوســانات 
افزایش  موجــب  که  اخیر  ماه هــای  در 
مابه التفــاوت نــرخ بنزیــن در ایران با 
کشــورهای همسایه شــده، تنور قاچاق 
بنزین را تا حدی داغ کرده و باعث شــده 
شیرینی خودکفایی در تولید این فراورده 
نفتی که تقریباً بعد از ۴۰ سال محقق شده 
است، در سایه نگرانی از وضعیت مصرف 
آن و قاچاق این فرآورده به کشــورهای 

همسایه به تلخ کامی منجر شود.
به گزارش ایســنا، ماجــرای نرخ 
بنزین در ایران ســر دراز دارد؛ حقیقت 
این است که نرخ بنزین در ایران واقعی 
نیســت و با وجود این که در سال ۱۳۸۹ 
دولت نهم رســمًا آغاز اجــرای قانون 
حامل های  ارائه  و  یارانه هــا  هدفمندی 
انرژی با قیمت اصالح شــده از ۲۸ آذر 
را اعــالم کرد و در این قانون پیش بینی 
شــده بود که قیمت سوخت به صورت 
ســاالنه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد 
افزایــش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت 
بین المللی یا فوب خلیج فارس برســد، 
این اتفاق تاکنــون رخ نداده و همچنان 
یارانه سرســام آور بنزین بر دوش دولت 

سنگینی می کند.
اختصاص بیش از ۵۰ درصد یارانه 

بنزین به سه دهک پردرآمد
روزانه ۳۵  به گفتــه مســئوالن، 
میلیــون دالر یارانــه پنهان بــه بنزین 
اختصاص می یابد و در مجموع در شش 
ماه نخست سال گذشــته، بیش از ۵.۵ 
میلیارد دالر یارانه به بنزین تعلق گرفت. 
نکته نهفته در این موضوع این است که 
پرداخت ارقام هنگفــت به عنوان یارانه 
بنزین کــه نیمی از آن بــه دهک های 
اختصــاص می یابد  ثروتمنــد جامعــه 
با قیمت  بنزیــن  و همین طــور قاچاق 
یارانــه ای، هر دو از نمودهای بی عدالتی 
است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
برای سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ درصد مبلغ 
یارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور 
اختصــاص یافته و باقــی مانده آن بین 
۷ دهک دیگر توزیع شــده است. از ۳۰ 
میلیون دالر یارانه ای که دولت در سال 
۱۳۹۵ برای بنزین پرداخت کرده است، 
بیــش از ۱۵ میلیــون دالر از این یارانه 
بین سه دهک درآمدی باال تقسیم شده 
و باقــی مانده آن بین هفت دهک دیگر 
توزیع شــده است. پیش بینی ها حاکی از 
آن بود که با ادامه روند افزایشی مصرف 
بنزین در ایران با قیمــت یارانه پنهانی 
کــه دولت بایــد بابت بنزیــن پرداخت 
می کرد، رقــم آن از ۳۵ میلیون دالر به 
۴۵ میلیــون دالر در روز افزایش یابد. با 
احتساب نرخ تسعیر ارز به میزان ۴۲۰۰۰ 
ریال، یارانه پنهــان بنزین حدود ماهانه 
برای هر نفر ۴۶۰ هزار ریال بوده اســت 
که پیش بینی شده بود این رقم به ۷۰۰ 
هزار ریــال افزایش یابــد. اگر جمعیت 

ایــران را ۸۰ میلیــون در نظر بگیریم و 
بــه هر فرد ماهانه ۴۶۰ هزار ریال یارانه 
بنزین پرداخت شود، یعنی دولت ماهانه 
یارانه پرداخت  ۳, ۶۸۰ میلیارد تومــان 

می کند.
اختصاص روزانه ۵۱.۷ میلیون دالر 

یارانه بنزین در سال ۱۳۹۶
در این راســتا، محســن دالویز - 
مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به میزان مصرف انرژی در ایران در سال 
۱۳۹۵، اظهار کرد: مصرف نهایی انرژی 
در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۴۸.۶۵ میلیون 
بشــکه معادل نفت خام بوده اســت که 
حدود ۲۴ درصد آن معادل ۳۲۰ میلیون 
بشــکه معادل نفت خام در بخش حمل 
و نقل مصرف شده اســت. )۴۸ درصد 
بنزیــن، ۳۴ درصد نفت گاز و ۱۵ درصد 
گاز طبیعــی( که از ایــن میزان مصرف 
انرژی در بخش حمل و نقل حدود ۲۷۳ 
میلیون بشــکه معادل نفــت خام آن در 
بخش فرآورده های نفتی بوده است. وی 
در ادامه با بیان این که متوســط مصرف 
روزانه بنزین در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰.۷ 
میلیون لیتــر و در ســال ۱۳۹۷ حدود 
لیتر بوده اســت، تصریح  ۸۷.۷ میلیون 
کرد: در این راســتا رشد مصرف بنزین 
در سال ۱۳۹۷ نســبت به سال ۱۳۹۰، 
۴۶.۵ درصــد و هم چنین رشــد مصرف 
بنزین در ســال ۱۳۹۶ نســبت به سال 
۱۳۹۵ بیش از هشت درصد بوده است. 
به گفته مدیرعامل شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، در سال ۱۳۹۶ به طور 
یارانه  متوسط روزانه ۵۱.۷ میلیون دالر 
)۱۳.۱ میلیــون دالر یارانه بابت بنزین و 
۳۸.۶ میلیون دالر یارانه بابت نفت گاز( 

پرداخت شده است.
بنزین ارزان ایران تنور قاچاق را داغ 

نگه داشته است
ایران  در  بنزیــن  افزایش مصرف 
تنها یک روی ماجراســت و این ســکه 
روی دیگــری هم دارد که زهر آن حتی 

از میزان باالی مصرف در داخل بیش تر 
است. بررســی قیمت بنزین در ایران و 
مقایسه آن با سایر کشورها حاکی از آن 
اســت که ایران ارزان ترین بنزین را در 
میان تمام کشورهای منطقه دارد. گزارش 
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نشان می دهد که قیمت بنزین در ایران 
۰.۲۹ سنت است. بعد از ایران، کویت با 
شش سنت اختالف قیمت با ایران دارای 
ارزان تریــن بنزین در منطقه اســت. از 
طرف دیگر، ترکیه با بنزین ۱.۳۴ دالری 
در صــدر جدول قیمت بنزین ایســتاده 
است. همین اختالف قیمت جاذبه قاچاق 
بنزین به کشــورهای همســایه را برای 
قاچاقچیان روز بــه روز بیش تر می کند. 
ارزان بــودن قیمت بنزیــن در ایران و 
قاچاق آن به کشورهای همسایه همواره 
مطرح بوده است، اما طی یک سال اخیر 
با توجه به التهابات و نوســانات در بازار 
ارز، تنور قاچاق بنزین داغ تر شده است و 
قاچاقچیان به تجارت پرسود خود با قوت 

ادامه می دهند.
روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان بنزین قاچاق 

می شود
از سوی  آمارهای مختلفی  هرچند 
افــراد مختلف دربــاره میــزان قاچاق 
ســوخت اعالم شده اســت، اما از آنجا 
که ایــن فرآیند با بســتری غیرقانونی، 
ســاز و کار مشــخصی ندارد، نمی توان 
آمار دقیقــی از قاچاق ســوخت اعالم 
کرد. البته طی یک ســال اخیر آمارهای 
متفاوتی از ســوی افراد مختلف در این 
باره ارائه شــده است. برای مثال چندی 
پیش علی ادیانی - یک عضو کمیسیون 
انرژی مجلس - اعــالم کرد: کف رقم 
قاچاق بنزین از ایران، روزانه ۱۰ میلیون 
لیتر اســت. تاکنون اعداد ۱۰، ۱۵ و ۲۰ 
میلیون لیتر بــرای قاچاق بنزین عنوان 
شــده ولی باید گفت عدد دقیقی از این 
قاچاق نداریــم و فقط می توانیم بگوییم 
کف رقم قاچاق بنزین روزانه ۱۰ میلیون 
لیتر است. با احتساب دالر آزاد می توان 

گفت کــه ارزش ۱۰ میلیون لیتر قاچاق 
سوخت چیزی حدود روزانه ۱۵۰ میلیارد 

تومان است.
بررسی تأثیر بازگشت کارت سوخت بر 

وضعیت قاچاق
درنهایت اعداد و ارقام سرسام آوری 
که درباره میزان مصرف ســوخت، یارانه 
و قاچاق ســوخت منتشر شد، زنگ خطر 
را دربــاره وضعیت این فــرآورده نفتی 
و بودجه کشــور که در ایــن زمینه دود 
می شــود، برای دولت به صدا در آورد و 
دولت را بر آن داشت تا راهکاری را برای 
ســامان دهی وضع موجود به کار گیرد. 
مختلفی  منظور ســناریوهای  این  برای 
روی میــز دولت و مجلس نشــینان قرار 
گرفت که مهم ترین آن بازگشــت کارت 
ســوخت و در پی آن سهمیه بندی بنزین 
بود. در این راســتا زمستان سال گذشته 
بود که شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرد بازگشــت 
کارت سوخت جدی اســت و از مالکان 
خودرو و موتور ســیکلتی که فاقد کارت 
سوخت بودند خواســت تا برای دریافت 
کارت سوخت المثنی اقدام کنند. پرونده 
ثبت نام کارت سوخت بدون الزام استفاده 
از آن و با عدم اجرای سهمیه بندی بنزین 
سال گذشته بسته شد اما در روزهای اخیر 
در حالی که امکان ثبت نام برای دریافت 
کارت سوخت المثنی مجدداً فراهم شد، 
به  نیز  بنزین  ســهمیه بندی  زمزمه های 
گوش رسید. موضوعی که حواشی زیادی 
را در پی داشــت و در نهایت باعث شد 
بهروز نعمتی - ســخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی - اعالم کرد 
هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم 
داشت و احیای کارت سوخت تنها برای 
ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم 

سقفی ندارد.
استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه 

بندی تأثیری در جلوگیری از قاچاق 
ندارد

بدون  ســوخت  کارت  بازگشــت 

که  اســت  تصمیمــی  ســهمیه بندی، 
کارشناســان آن را بــرای جلوگیری از 
قاچــاق بنزین راهگشــا نمی دانند و بر 
ایــن باورند که باید کم کم به ســمت 
ســهمیه بندی بنزین حرکــت کرد. به 
گفته کارشناســان، بازگشت کارت های 
ســوخت فوایدی برای مصــرف بهینه 
بنزین خواهد داشت، اما به طور مستقیم 
منجر به کاهش آمار قاچاق نخواهد شد. 
در این راســتا، عبدالرضا امینی - مدیر 
پیشــین سامانه هوشــمند سوخت - با 
تاکید بر این که بازگشت کارت سوخت 
هزینه زیادی در پی خواهد داشــت، به 
ایسنا توضیح داد: آماده سازی سیستم، 
نگــه داری و تعمیرات آن هزینه و کش 
و قوس زیــادی دارد. می توان مناطقی 
را مشــمول اســتفاده از کارت سوخت 
کرد که قاچاق خیز اســت اما باید گفت 
در نهایت ســهمیه بندی باید اجرا شود 
و ممکن اســت به مرور به این ســمت 
حرکت کنند. وی ادامه داد: برای قاچاق 
هیچ کس بــاک را بــه مناطق مرزی 
برای فروش نمی برد بلکه کارت بنزین 
مهاجــرت می کنــد. باید بــرای برخی 
مناطق حدی برای کارت های ســوخت 
جهت سوخت گیری تعیین شود. درواقع 
مناطقــی کــه در قاچاق خیز هســتند 
کارت هایی تعریف شــوند کــه نتوانند 
بیش از یک حدی ســوخت گیری کنند. 
این کارشناس حوزه سوخت با تاکید بر 
اینکه اســتفاده از کارت سوخت بدون 
ســهمیه بندی تأثیری در جلوگیری از 
اگر  افزود: ســهمیه بندی  ندارد،  قاچاق 
سفت و سخت اجرایی شود و بیش تر از 
۶۰ لیتر نباشد تأثیرگذار است. استفاده از 
کارت بدون ســهمیه بندی معنی ندارد. 
همچنیــن فرید عامــری - مدیرعامل 
پیشین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی - با تاکید بر این که اســتفاده از 
کارت سوخت بدون سهمیه بندی بنزین 
از قاچاق ســوخت جلوگیری  نمی تواند 
کند، به ایســنا: پیشــنهاد من دو نرخی 
کردن سوخت اســت. سهمیه ای تعیین 
شــود که بتواند پاسخگوی نیاز اکثریت 
باشــد و برای مابقی هــم قیمت دوم 
تعیین شود. به گفته وی کنترل مصرف 
ســوخت در کشور و جلوگیری از قاچاق 
سوخت یک اقدام کار چند بخشی است 
و فقط بــر عهده وزارت نفت نیســت. 
هرچنــد وزارت نفت متولــی مقابله با 
قاچاق سوخت و دیگر فرآورده های نفتی 
نیســت، اما دولت همواره قصد داشــته 
نخســتین راه حل خود برای جلوگیری 
از ایــن اتفــاق را از دل وزارت نفــت 
بیرون بکشد و پرونده استفاده از کارت 
ســوخت را دوباره بازخوانی کند. این در 
حالی است که در این فرایند نباید نقش 
نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز را نادیده گرفت.

با هدف يکپارچگی فرآيندهای برنامه ريزی و بودجه ريزی؛

برآورد بودجه شرکت ملی نفت به مديريت برنامه ريزی تلفيقی واگذار شد
معاون وزیر نفت با صدور حکمی، مسئولیت 
برآورد بودجه جاری و ســرمایه ای شــرکت های تابعه، 
مدیریت ها و واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران را 

به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی این شرکت واگذار کرد.
به گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از معاونت 
برنامه ریزی بودجه و امکان ســنجی اقتصادی مدیریت 
برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفــت ایران، در این 
حکم که از سوی مســعود کرباسیان ابالغ شده، افزون 
بر واگذاری مسئولیت برآورد بودجه جاری و سرمایه ای 
شــرکت های تابعــه، مدیریت ها و واحدهای ســتادی، 
انجام فرآیندهای مربوط بــه تصویب خواهی بودجه در 
دولت و مجلس نیز به این مدیریت واگذار شــده است. 
بر اســاس این گزارش، در حکم کرباســیان خطاب به 
مدیریــت برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران 
آمده اســت: »با توجه به مأموریت ذاتی آن مدیریت در 
خصوص برنامه های استراتژیک )بلندمدت( و کوتاه مدت 

)سالیانه(، الزم اســت از این پس مدیریت برنامه ریزی 
تلفیقی مسئولیت برآورد بودجه جاری و سرمایه ای و طی 
فرآیند تصویب خواهی مربوطه، انجام کنترل های مرتبط، 
ارائه گزارش های مدیریتی از نحوه جذب بودجه و علل 
انحرافات )در ارتباط بــا عملکرد واقعی و نیز پیش بینی 
انحراف های آینده( را به صورت مســتمر به اینجانب و 
نیز به شرکت های تابعه و مدیریت ها و واحدهای ستادی 
عهده دار باشــد. انتظار بر این است که اجرای اقدامات 
مذکور منجر بــه بهبود وضعیت فرآینــد بودجه ریزی، 
 Early ایجاد ســازکار اعالن مشــکالت پیش از وقوع
Warning System تخصیــص اثربخش تر بودجه و 
کنترل بهینه عملکرد واقعی بر مبنای برنامه های مدون 
شــود«. بر اساس این گزارش، ساختار سازمانی مربوطه 
برای انجام اقدام های یادشده از سوی مدیریت مهندسی 
ســاختار شــرکت ملی نفت ایران تدوین و در اسفندماه 

۱۳۹۷ به این مدیریت ابالغ شد.
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Oil

News“We will Elude Sanctions for 
Selling Oil:” Rouhani

Iranian President Hassan Rou-
hani said Iran would escape the 
US sanctions to sell its oil.
According to President.it, Dr. 
Rouhani said on Tuesday that 
opening of major plans on days 
when the United States did its 
best against Iran was a sign of 
the power and dynamism of 
the Iranian nation.He added: 
«What the US is doing today 
is not sanctions and war, it is 
committing a crime against 
humanity.”The president, em-
phasizing that countering US 
struggle against Iran is possible 
through boosting production 
and increasing exports, said: 
“We are proudly eluding the 
sanctions as we are in sell-
ing our oil, and we do this 
proudly.”

NPC Eyes Feedstock Production 
Enhancement

The CEO of the National Petrochemical 
Company (NPC) said by launching 6 feed-
stock supply projects, 15 million ton per 
day would be added to feedstock supply 
capacity in the country.
According to NPC, Behzad Mohammadi 
paid a visit to Kangan Petrorefinery and 
had a meeting with the plant’s executives.
During the meeting, he said 6 feedstock 
supply projects were under way in the 
country that would add 15 million tons to 
feedstock supply capacity of the country 
once they became operational.The projects 
include NGL 3,100 in Dehloran, NGL 
3,200 in West Karoon and NGL Khark 
which would be fed by offshore fields, 
he added.The official further said that the 
three other projects were Kangan Petro-
refinery, Bidboland Persian Gulf Refinery 
and Parsian Sepehr Refinery.He further 
said an investment of $8.3 billion was 
made for developing the projects.

Zangeneh Says Working in Tan-
dem with Foreign Affairs Minis-
try on Iran Oil Demands from 

Europe
Zangeneh Says Working in Tandem with 
Foreign Affairs Ministry on Iran Oil De-
mands from Europe
TEHRAN (Shana) -- Iranian Minister 
of Petroleum Bijan Zangeneh said his 
ministry was working completely in tan-
dem with the Ministry of Foreign Affairs 
regarding Iran›s oil-related requests from 
Europe in the 60-day deadline that Tehran 
has given the European Union.According 
to ICANA, Bijan Zangeneh said he could 
not explicitly state Iran›s requests from 
Europe in the 60 days.The minister said 
that although he could not speak explicitly 
about the issue, the Ministry of Foreign 
Affairs was managing the situation in line 
with the policies of the Supreme National 
Security Council, adding the Ministry of 
Petroleum was also very much coordinated 
with two of them.

Euro-4 Petrol Distributed in 
Khuzestan

The National Iranian Oil Products Distri-
bution Company (NIOPDC) has issued 
a statement announcing distribution of 
Euro-4 petrol in three main cities of the 
southwestern province of Khuzestan.
According to the statement, the item is now 
available in the cities of Abadan, Khorram-
shahr and Shadegan.This is the beginning 
of a comprehensive plan to supply the 
whole of the province with the clean fuel, 
the statement said.

Overhaul of 4 South Pars Plat-
forms Complete

Operations to overhaul 4 offshore plat-
forms belonging to the supergiant South 
Pars gas field have completed.
According to the Pars Oil and Gas Compa-
ny (POGC), overhaul operations concerned 
the platforms of phases 4 and 5 as well as 
10 and 16 of the offshore gas field which 
Iran shares with Qatar in the Persian Gulf.
Each of the platforms are developed for 28 
mcm/d of natural gas production capacity.
The operations took 7 days and were aimed 
at ensuring sustainable and secure gas 
production, preventing potential produc-
tion decline especially in the winter, and 
maximizing productivity of the platforms. 

NIOC to Sell 2 mb of Oil at Energy Exchange on May 28

NIDC Localizes Jacking System

Petchem Talks Continue with Foreign Companies: Official

The National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) has planned to offer 
2 million barrels of heavy crude 
oil on the Iran Energy Exchange 
(IRENEX) on May 28.
The base price for this offer is 
$64.29 per barrel, and the mini-
mum purchase volume is 35,000 
barrels.Buyers can receive their 
cargo(es) up to three months after 
the transaction, and the delivery 
of the cargo(es) in other areas 

is subject to approval by the 
National Iranian Oil Company.
This is the second heavy crude oil 
offering of NIOC on the Iran En-
ergy Exchange and the first heavy 
supply of crude oil in the current 
calendar year which began on 
March 21. On the first offering of 
this year, 70,000 barrels of heavy 
crude were traded.On May 21, 
NIOC offered 2 million barrels of 
crude oil on IRENEX.

The National Iranian Drilling 
Company (NIDC) has launched 
the localized the elevating System 
of jack up rigs for Shahid Moda-
ress Marine Drilling Rig in Khark 
coastal waters.According to the 
company, the system was launched 
on Tuesday (May 22) after techni-
cal and engineering studies, for the 
first time in the country.Speak-
ing in a ceremony to launch the 
system, Seyed Abdullah Mousavi, 
NIDC CEO, said: «Launching 
the localized jacking system was 
aimed at ensuring self-sufficiency, 
and self-reliance in line with the 
resilient economy principles by 

relying on domestic capabilities, 
which shows that there is no limit 
to the development of the oil indus-
try in Iran.”He added: «Based on 
the calculations, the reconstruction 
of the Shahid Modarress drill-
ing rig by foreign companies and 
contractors would cost €2 million 
while, by tapping domestic capa-
bilities of NIDC, it was launched 
by IRR 15 billion.”Every Euro is 
traded at roughly 160,000 Ira-
nian Rials (IRR).Mousavi further 
said that NIDC had so far drilled 
656,600 meters of oil and gas wells 
in offshore fields which included 
398 wells so far.

An official with the National Petrochemical 
Company (NPC) said that the company’s 
talks with foreign investors and developers 
were continuing on petrochemical projects 
in Iran.
Speaking to Shana, Hossein Alimorad, the 
director of investment at NPC, said attraction 
of fresh investment was influenced by inter-
national conditions as well as cooperation 
between Iran and other countries and com-
panies.He said Iran’s current relations with 

European and Asian companies and countries 
were based on win-win processes that would 
benefit the interests of both sides.“Foreign 
companies, especially Asian ones, despite 
misleading propaganda against Iran after the 
US’s pulling out of the nuclear deal, are keen 
on joining petrochemical projects in Iran,” he 
added.
The official further said that an investment 
consortium was present in the country and 
was in talks with the Iranian side.
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یادداشت

جنگ با ایران قیمت نفت را به ۲۵۰ دالر 
می رساند

وینست لوئرمن
رئیس مرکز ژوئوپولیتیک کانادا

یک تحلیلگر انرژی اعالم کرد که در صورت حمله نظامی 
آمریکا به ایران، قیمت نفت ممکن اســت به ۲۵۰ دالر برای هر 
بشکه برســد. در هفته های اخیر بحث هایی درباره جنگ ایران و 
آمریکا مطرح شــده، اما احتمال جنگ، خواســته یا ناخواسته، به 
نسبت اندک اســت، به این دلیل ساده که سران ایران و آمریکا 
خواهان آن نیســتند. دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
خواهــان جنگی مانند جنگ آمریکا و عراق که همراه با پیروزی 
اولیه ســریع و شکســت ثانویه طوالنی پس از آن بود، نیست. 
رهبران ایران نیز خواهان جنگ نیستند. این به آن معنا نیست که 
برخی افراد قدرتمند در دولت ترامپ یا برخی کشــورهای منطقه 
نمی خواهنــد جنگی در بگیرد تا نظام ایــران تغییر کند، یا برای 
تشــویق چنین جنگی، اقدام های تحریک آمیز انجام نمی دهند. 
ممکن است ترجیح شخصی ترامپ نیز تغییر نظام ایران یا خنثی 
کــردن آن از راه مذاکره باشــد، اما احتمــااًل او از طریق برنامه 
»فشار حداکثری« خود برای مهار بلندمدت ایران تالش می کند 
و این مســئله را می پذیرد که دولت ایــران می تواند با دور زدن 
تحریم هــا خود را حفظ کند. پس از حمله آمریکا به عراق، ایران 
دســتاوردهای ژئوپولیتیک بزرگی در خاورمیانه به دســت آورده 
است. با این همه، بررســی پیامدهای احتمالی جنگ مستقیم یا 
غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا بر بازار نفت، مهم است. محور 
اصلی برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ، تحریم های اقتصادی 
طراحی شــده برای محدود کردن درآمدهای ایران با هدف وادار 
کردن دولت ایران به امضای قــرارداد جدید درباره فعالیت های 
هسته ای، برنامه موشــکی و رفتارهای منطقه ای ایران هستند. 
اســتفاده از بازدارندگی نظامی کافی برای پیشگیری از واکنش 
تهــران در برابر نیروها و متحدان آمریکا در منطقه نیز بخشــی 
دیگر از این برنامه است. اقدام های نظامی آمریکا که در رسانه ها 
اعالم شده اند، به زمان زیادی نیاز دارند و برای حمله همه جانبه به 
ایران کافی نیستند. ایران نیز از دهه ۱۹۹۰ میالدی ظرفیت های 
نظامی غیرمتقارن برای مقابلــه با حمله آمریکا را برنامه ریزی و 
اجرا کرده و همچنین وســعت و جمعیت ایران از عراق بیشــتر 
است. از ســوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در 
مقاله ای در نشــریه فارن افرز، گفت: ترامپ یک درگیری نظامی 
بلندمــدت دیگر آمریکا در منطقــه خاورمیانه یا هر منطقه دیگر 
را نمی خواهد. او آشــکارا درباره پیامدهای نامطلوب حمله سال 
۲۰۰۳ به عراق و مداخله سال ۲۰۱۱ در لیبی، سخن گفته است. 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران نیز به صراحت اعالم کرده اســت 
که ایران خواهان جنگ نیســت و آمریکایی ها نیز جنگ را آغاز 
نخواهند کــرد. وی همچنین تصریح کرده ایــران تمایلی برای 
مذاکره با آمریکا ندارد، به ویژه با توجه به خواســته های افراطی 
دولت ترامپ و خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای و اشاره 
کرده که شرایط کنونی به احتمال زیاد طوالنی خواهد بود و گفته 
است که مردم ایران راه مقاومت را برگزیده اند. اکراه سران ایران 
برای مذاکره، دســت کم در شرایط کنونی، تعجب برانگیز نیست، 
زیرا دیپلمات های اروپایی و مســئوالن دولت های پیشین آمریکا 
می گویند که هیچ زمینه ای برای مذاکره جدی وجود ندارد. ایران، 
با توجه به غرور ملی باال ناشــی از شمار باالیی از پیروزی های 
ژئوپولیتیک منطقه ای، خواســته های کنونی آمریکا را »تســلیم 
عملی« تلقی می کند. به نظر می رســد رهبران ایران در واکنش 
به اقدام های آمریکا، از تهدید آغاز دوباره برنامه هســته ای خود 
اســتفاده می کنند. در ماه مه امسال، رسانه های ایرانی خبر دادند 
این کشــور پس از اطالع دادن به چین، فرانســه، آلمان، روسیه 
و انگلیــس، اجرای برخی از تعهــدات جزئی خود در قالب برجام 
را متوقف کرده اســت. در نتیجه، اگرچــه نتایج احتمالی زیادی 
برای وضع کنونی امکان دارد، دو فرض شدید، اما محتمل برای 
ایــران، خاورمیانه و بازارهای جهانی، قابل تصور اســت؛ جنگ 
غیرمســتقیم و جنگ مســتقیم. در صورت جنگ غیرمســتقیم، 
باوجود افزایش چشمگیر تولید نفت آمریکا در سال های گذشته، 
قیمت شــاخص نفت خام برنت به احتمــال زیاد به میانگین ۸۵ 
دالر برای بشــکه می رســد که ۱۵ دالر باالتر از قیمت نفت در 
صورت اســتمرار صادرات نفت ایران خواهد بود و ممکن اســت 
قیمت نفت به طور ناگهانی به ۱۰۰ دالر نیز برسد. از دست رفتن 
عرضه روزانه حدود ۲ میلیون بشــکه از صادرات نفت و میعانات 
گازی ایران در بازارهای جهانی، ظرفیت مازاد عرضه نفت جهان 
را به کمتر از یک میلیون بشــکه در روز می رساند و قیمت نفت 
را در برابر اختالل های عرضه به شــدت آســیب پذیر می کند. در 
صورت جنگ واقعی که احتمال کمتری دارد، ظرف شش هفته، 
خسارت های شــدیدی به تأسیسات نفتی همه طرف های درگیر 
جنگ در خاورمیانه وارد می شــود و ممکن است حمل ونقل نفت 
از تنگه هرمز مختل شــود. در این صورت، قیمت شاخص نفت 
خام برنت به ۲۵۰ دالر و ســپس به ۱۵۰ دالر برای هر بشــکه 
می رســد و ممکن است آژانس بین المللی انرژی هماهنگی الزم 
برای آزادسازی ذخیره سازی های نفت اعضای خود را انجام دهد 
و چیــن نیز حجم باالیی از ذخایر راهبــردی خود را آزاد خواهد 
کرد. پــس از پایان درگیری هــا، با توجه به زمــان الزم برای 
بازسازی تأسیسات نفتی آسیب دیده در خلیج فارس و بازگرداندن 
ذخیره سازی راهبردی به سطح عادی، دو سال طول خواهد کشید 
تا قیمت شــاخص نفت خام برنت به بازه ۶۰ تا ۷۰ دالر برای هر 

بشکه بازگردد.
منبع: اویل پرایس

تحلیل

توسعه صنعت پاالیش به سه فاکتور اساسی فناوری، نیروی انسانی متخصص و تأمین مالی بستگی دارد

توسعه صنعت پاالیش معطل تصمیم مجلس

در موضوع تحریم های نفتی 
ایران، چیزی که بیــش از خود تحریم ها 
به چشــم می آید، اتحاد قابل توجه تمامی 
نهادهای آمریکایی برای به صفر رساندن 
میزان صادرات نفت ایران اســت. تالش 
آمریکا، وزارت خزانه داری،  رئیس جمهور 
کنگره و تمامی مؤسســات و افرادی که 
روانی علیه  و  اقتصادی  عقبٔه فکری جنگ 
ایران را تشــکیل می دهند؛ همه نشــان 
از برنامه ریزی دشــمن برای وارد کردن 
شــوک اقتصادی به ایران از طریق اعمال 

تحریم های نفتی است.
مقابله با جنــگ اقتصادی آمریکا 
در حــوزه تحریــم نفتــی، ادبیــات و 
ابزارهــای خاص خــودش را می طلبد 
و برنامه ریزی هــای مقابلــه ای باید با 
توجه به فضای جنگ اقتصادی تعریف 
شــود. اما ظاهــراً این موضــوع هنوز 
برای برخی از مسئولین کشور از جمله 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی جا 
نیفتاده اســت. به عنوان مثال، معمواًل 
نمایندگان مجلس به اظهارنظر در این 
زمینه بســنده می کند. حال این سؤال 
مطرح می شود که با وجود کنگره فعال 
امریکا با انبوهی از مصوبات ضد ایرانی، 
انتظار پویایی بیشتر از اهالی بهارستان 
توقع زیادی است؟ آیا وقت آن نرسیده 
کــه مجلس تغییــر اساســی در روند 
بررســی الک پشــتی بعضی طرح های 
ضدتحریمی ایجاد کند و بررســی این 
طرح ها در اولویت بررســی قرار دهد؟ 
حال این ســؤال مطرح می شود که اگر 
مجلس تصمیم بگیرد که در این زمینه 
فعاالنه برخــورد کند، چه موضوعی در 

اولویت قرار دارد؟

عبور از گردنه تحریم های نفتی با 
صادرات فرآورده

کارشناســان معتقدند کــه راهکار 
اساسی بی اثرکردن تحریم های نفتی حل 
معضل خام فروشی نفت است. موضوعی 
که با دوراندیشــی سیاســت گذاران این 
حــوزه به راحتی قابل حل اســت. تبدیل 
نفت خام به فــراورده و تکمیل زنجیره 
آن، چند برابر ارزش افزوده بیشــتر تولید 
می کند و از همــه مهم تر قابلیت تحریم 
پذیری نفــت خام که باعــث بی ثباتی 
وضعیت کشــور می شود را برای همیشه 
از بین می رود زیرا فروش فراورده بسیار 
آســان تر از نفت خام اســت و برخالف 
ادعای برخی مســئولین نفتی کشور، در 
دورٔه تحریم های قبلی نیز مشــکلی بنام 
فــروش فراورده وجود نداشــت. در این 
راســتا، محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق 
امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران 
و مســئول فروش نفــت و فرآورده های 
نفتی ایران در دوره قبلی تحریم ها گفت: 
»در ســال ۹۰ ما در فروش فرآورده های 
نفتی کوچکترین مشــکلی نداشــتیم و 
به راحتی آنها را مــی فروختیم، ولی در 
فروش نفت خام مشکالت وجود داشت. 
به سادگی صادرات نفت خام قابل رصد 
فرآورده های  ولی  است،  و تحریم پذیری 
نفتی اینطور نیســت. مســلم بدانید اگر 
فرآورده تولید کنیــم صادرات آن خیلی 
آســان تر صورت می گیــرد«. همچنین 
محســن قمصــری، مدیر ســابق امور 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره 
تحریم پذیری مشتقات نفتی در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس گفت: »اگرچه امکان 
تحریــم فراورده ها هم وجــود دارد اما 

صــادرات فرآورده های نفتی نســبت به 
صادرات نفت خام راحت تر بوده و امکان 
رهگیــری و تحریم محمولــه فرآورده 
کمتر است زیرا راه های متنوع تری برای 
صادرات فرآورده وجود دارد«. حال سؤال 
اساسی این است که برای توسعه صنعت 
پاالیــش چه ســنگ هایی را باید از این 

مسیر برداشت؟
ضرورت تأمین مالی پروژه های 

پتروپاالیشی با جذب سرمایه های خرد 
مردمی

توســعٔه صنعت پاالیش به ســه 
فاکتور اساســی فناوری، نیروی انسانی 
متخصص و تأمین مالی بســتگی دارد. 
به اعتقاد کارشناســان حوزه نفت تنها 
گلوگاه موجود در مســیر توسعه صنایع 
پتروپاالیشــی تأمین مالی آن است. در 
این راســتا محمدعلــی خطیبی درباره 
وجــود نیــروی متخصــص و فناوری 
موردنیاز برای ســاخت پاالیشگاه گفت: 
»اگر ما در این حوزه مشــکلی داشتیم؛ 
نمی توانســتیم پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس را بــا نیروهای متخصص داخلی 
راه اندازی کنیم. ما در حوزه پاالیشگاه 
ســازی توانایی الزم را داریم. ســه فاز 
بزرگ ســتاره خلیج فارس بدون حضور 
نیروهــای خارجــی آغاز بــه کار کرد؛ 
نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده 
زیــادی در اختیار کشــور ما هســت و 
می توانیم آنها را ســازماندهی و استفاده 
کنیــم«. همچنین ســالم امینی عضو 
کمیسیون انرژی مجلس گفت: »مشکل 
اصلی پاالیشگاه ســازی در تأمین مالی 
اســت. البته من نمی گویم ما در بحث 
تکنولوژی خودکفا هستیم ولی بسیاری 

از اقالم مورد نیاز را خودمان تولید می-
کنیم. نیروی انسانی متخصص هم که 
در کشور زیاد است و حتی ما صادرکننده 
مهندســین حوزه نفت هستیم. اما اصل 
قضیه تأمین مالی آن اســت«. شــایان 
ذکر اســت کــه طبق گــزارش مرکز 
برای ساخت یک  پژوهش های مجلس 
پتروپاالیشــگاه ۲۵۰ هزار بشکه ای به 
حدود ۵ میلیارد دالر ســرمایه نیاز است 
کــه با توجه به شــرایط تحریمی فعلی 
و عدم تــوان جــذب فاینانس خارجی 
باید راهکارهای دیگــر را مورد ارزیابی 
امروزه محدودیت  و بررســی قرار داد. 
منابع دولت هــا درتامین منابع پروژه ای 
و عدم کارآیی روش هــای تأمین مالی 
ســنتی برای بنگاه های اقتصادی باعث 
نوین، سریع  شــکل گیری شــیوه های 
و مردمی در دنیا شــده است. در ایران 
نیز وضعیت دولــت و درآمدهای آن هم 
کفاف این طرح ها را نمی دهد. صندوق 
فراوانی  نیز محدودیت های  توسعٔه ملی 
دارد. پــس تنها راهــکار موجود ایجاد 
مشــوق های اقتصادی برای استفاده از 
سرمایه های خرد و نیمه خرد مردمی در 
پتروپاالیشــگاه ها است. تجربٔه  ساخت 
گذشته، در مورد پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس نشــان داده که فروش ســهام 
پاالیشــی در بورس، در کسری از ثانیه 
اتفاق می افتد و مردم استقبال خوبی از 

این سرمایه گذاری پرسود می کنند.
طرح هوشمندانه مجلس در صف طوالنی 

بررسی در صحن علنی خانه ملت
همزمــان بــا بازگشــت مجــدد 
تحریم های نفتی و افت میزان صادرات 
نفــت کشــور، طــرح توســعه ظرفیت 

پاالیشــگاهی کشــور پاییز ۹۷ وارد 
بهارســتان شــد و مراحل کارشناسی و 
بحث در کمیســیون تخصصی انرژی و 
اصالحــات الزم را گذرانده و بین صدها 
طرح که روال عــادی و زمان بر خود را 
طی می کنند در انتظــار ورود به صحن 
مجلس  نماینــدگان  تصویــب  و  علنی 
اســت. اولین ثمرٔه این طرح خنثی سازی 
تحریم های نفتــی از طریق پایان دادن 
به خام فروشــی نفت است. همچنین با 
تصویب و اجرای این طرح، بخشــی از 
نقدینگــی موجود در جامعــه که ۱۹۰۰ 
هزار میلیارد برآورد شــده است به جای 
سرازیر شدن به بازارهای غیر مولد سکه 
و مســکن، صرف ایجاد ارزش افزوده و 
اشــتغالزایی در کشور می شــود. با این 
اکثریت نمایندگان مجلس  وجود، ظاهراً 
نیز مشابه برخی مسئولین وزارت نفت در 
خواب سنگینی به سر می برند و علیرغم 
آغاز فاز دوم تحریم هــای نفتی آمریکا 
هنوز این طرح را در دســتور کار مجلس 
قــرار نداده انــد. این وضعیــت در حالی 
اســت که صرفًا حــدود دو ماه از گالیه 
مقــام معظم رهبری از انفعال نمایندگان 
مجلس در برابر اقدامات آمریکا می گذرد. 
معظم له در تاریــخ ۱ فروردین ماه ۹۸ 
در حرم مطهر رضوی فرمودند: »به من 
گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، 
کنگرٔه آمریکا در سالهای ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ 
طرح و الیحه علیه جمهوری اسالمی، یا 
تصویب کــرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرِح 
ضّدّیت و خباثت علیه جمهوری اسالمی. 
حاال البّته اینجا مــن یک ِگله ای هم از 
مجلس خودمان بکنم: مجلس شــورای 
اســالمی خودمان چند طرح و الیحه در 
مقابــل خباثتهای آمریــکا ارائه کرده اند 
یا تصویب کرده انــد؟«. با توجه به آنچه 
گفته شــد و با عنایت به کاهش میزان 
صادرات نفت کشور، الزم است مجلس 
هر چه سریعتر اقداماتی جدی در راستای 
گذر از خام فروشــی نفت و افزایش تولید 
و صادرات فراورده های نفتی انجام دهد. 
تســریع در تصویب طرح توسعه ظرفیت 
بهارســتان، می تواند گامی  پاالیشی در 
مهم در راســتای بســته شــدن پروندٔه 

تحریم های نفتی آمریکا باشد.

تالش پژوهشگاه صنعت نفت برای توليد انواع کاتاليست
اکبر زمانیان
رئیس پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت

انــواع  تولیــد 
همچون  می تواند  کاتالیســت 
شمشــیری دو لبــه بــرای ما 
باشــد؛ اگر به انــدازه کافی در 
حوزه کاتالیســت ها وارد نشویم 
می تواند به عنوان اهرم فشــار 
علیه صنعت کشــور اســتفاده 
شــود. کاتالیســت ها می توانند 

حوزه ای فعال و فناورانه با درآمد اطمینان بخش و پایدار 
برای کشــور به همــراه بیاورند و در عیــن حال خیال 
تولیدکننــده و کارفرما را برای تولید راحت کنند، ممکن 
اســت رقم کلــی قیمت های کاتالیســت ها قابل توجه 
نباشــد، اما مسئله این اســت که اگر این کاتالیست ها 
نباشــند یا در تأمین آنها مشکل پیدا کنیم، کل عملیات 

صنعت متوقف می شود. در همین حال، ممکن است در 
حوزه تأمین و ساخت تجهیزات صنعت نفت شرایط قابل 
قبولی داشته باشیم، اما برای بخش تولید کاتالیست که 
ســهم و قیمت های کمتری دارنــد، تولید کمتری هم 
داریم، زیرا این محصوالت فناوری های تک و انحصاری 
دارند. شرکت های تأمین کننده کاتالیست ها دانش فنی 
خودشــان را دارند و روی تولید، ساخت و فرموالسیون 
بلندمدت می کنند و به  کاتالیســت ها ســرمایه گذاری 
همین راحتی این دانش را در اختیار دیگر کشورها قرار 
نمی دهند. در این مدت کاتالیست های زیادی تولید شده 
و شــرکت های زیادی ادعای تولید آنها را داشــتند، اما 
متاســفانه توجهی به این دستاورد نشد، تا اینکه از چند 
سال پیش که شرایط تحریم، محدودیت ها را چند برابر 
کرد، صنعت هم ترجیح داد این دستاوردها را به آزمایش 
بگذارد. در واقع این شــرایط تحریم، اجبار برای صنعت 
و فرصت برای ما به همراه داشــت تا محصوالتمان را 

عرضه کنیــم و صنعت هم به این اطمینان برســد که 
ما می توانیم این دانش فنی را داشــته باشیم. هم اکنون 
چند مورد از کاتالیســت هایی کــه روی آنها کار کردیم 
تجاری ســازی و وارد صنعت شده است و نمی توان عدد 
دقیقــی از مقدار مصرف و صرفه جویــی که تولید انواع 
کاتالیست های بومی شده داشــته اند، ارائه داد و من هم 
اطالع دقیقی ندارم، اما باید توجه داشت که ممکن است 
این عدد، در بعد اقتصادی عدد بزرگی نباشــد، اما مهم 
این است که اگر این کاتالیســت نباشد صنعت متوقف 
می شــود و خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد. به 
جز پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه های دیگر و شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی به طور تخصصی در حوزه 
کاتالیست های پتروشیمی و پاالیشگاهی کار می کنند و 
در این مدت دستاوردهای بسیار درخشانی داشته اند، به 
عنوان نمونه در یک مورد کاتالیســت پژوهشگاه در یک 
واحد آروماتیک از پنج ســال پیش تاکنون در سرویس 

اســت. به عبارتی ما دیگر امتحانمان را پس داده ایم و 
صنعــت امروز به ما اعتماد دارد و می تواند با اطمینان از 
واردات کاتالیســت های مورد نیازشان جلوگیری کنند و 
افزون بر منفعت برای خودشان، کشور را هم بی نیاز کنند. 
برنامه پژوهشگاه، تجاری سازی بسیاری از کاتالیست ها 
و تأمین نیاز داخل اســت و فعاًل برنامه ای برای ورود به 
بازار منطقه نداریم. بهره گیری صنعت نفت کشــورمان 
از کاتالیســت های تولید ما می تواند تائیدیه خوبی برای 
شــرکت ها و صنعت نفت دنیا باشد تا ببینند که صنعت 
نفت ما بدون نیاز به کاتالیســت های چند کشور خاص، 
توانســته به خوبی به کارش ادامه دهد و همین موضوع 
می تواند تبلیغ و نشــانه ای بر تائید اقدام ها و محصوالت 
ما باشــد. در عین حال باید توجه داشت که در نبود این 
محصوالت، بســیاری از واحدهای صنعتی نمی توانند به 
فعالیت خود ادامه دهند، یا اینکه باید از کاتالیست های با 

بازدهی کمتر و دست دوم یا سوم استفاده کنند.

تسریع در تصویب طرح توسعه 

ظرفیت پاالیشی در مجلس 

همزمان با تشدید تحریم های 

نفتی آمریکا و تالش این 

کشور برای صفر کردن 

صادرات نفت ایران، می تواند 

گامی مهم در راستای بسته 

شدن پرونده این تحریم ها 

باشد

يادداشت تحليلی

يادداشت تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

»سوخت بری« یا »کول بری«؛ راهکار رفع معضل 
بیکاری و قاچاق کدام است؟

عبدالرسول دشتی
مسئول سابق ستاد اطالع رسانی کارت هوشمند سوخت

اخیراً در گزارشی نقل به مضمون خواندم که 
یکی از روحانیون برجســته و شــناخته شده استان 
سیســتان و بلوچســتان حضور در جلســه افطاری 
رئیس جمهور را فرصتی دانسته تا با جلب نظر آقای 
روحانی در رابطه با »ســوخت بران« بتواند موافقت 
ایشــان را برای انجام قانونی سوخت بری از سوی 
مردم منطقه اخذ کند. زیرا تالش ها و درخواست وی 

از استاندار برای اخذ چنین مجوزی بی فایده بوده لذا تصمیم گرفته از فرصت 
مالقات با رئیس جمهور برای مساعدت در این رابطه استفاده کند.

همچنین در این گزارش آمده بالغ بر نیمی از جمعیت اســتان سیستان 
و بلوچســتان به واسطه سوخت بری )قاچاق سوخت( ارتزاق می کنند! واقعیت 
معضل بیکاری در اســتان های محروم به ویژه سیستان و بلوچستان و تبعات 
ناگوار آن موضوعی نیســت که قابل کتمان باشــد. ولی اینکه دریافت مجوز 
قانونــی قاچاق ســوخت در قالب عنوان جدید »ســوخت بــری« را یکی از 
اصلی ترین راهکارهای موجود برای ایجاد اشتغال بدانیم به ساده ترین تعبیر از 
چاله به چاه افتادن است. سوخت در کشور ما به معنای واقعی کلمه یک کاالی 
استراتژیک اســت و خودکفایی در تولید آن بسیار ارزشمند و پر مشقت است. 
اما اینکه تاراج این تولید ملی و اســتراتژیک بیــن المللی به عنوان راهکاری 
برای رفع معضل بیکاری در اســتان های مرزی کشور بطور قانونی و حتی غیر 
رسمی، به باور کارشناســان اقتصادی هیچگونه دلیل منطقی نخواهد داشت. 
قاچاق ســوخت حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشــور هم نباید در ردیف 
یکی از مشــاغل رســمیت یابد و از آن تحت عنوان »سوخت بری« حمایت 
شــود. چرا که این معضل کاماًل با موضوع »کول بــری« که در نقاط مرزی 
استان های غرب کشــور انجام می شــود تفاوت ماهوی دارد. بطوریکه کوله 
بری موجب ورود کاال به داخل کشــور شده و آسیب های مرتبط با خود را به 
دنبال دارد لیکن ســوخت بری، عالوه بر ایجاد اختالل در شبکه رسمی توزیع 
فرآورده های نفتی کشــور، به دلیل جمع آوری سوخت یارانه ای کشور و انتقال 
آن توسط دالالن و سودجویان به کشورهای همسایه، دارای آسیب های سوء 
نظیر خطرات جانی ناشــی از حمل ســوخت، ورود غیر قانونی سایر کاالهای 
قاچاق ناشــی از درآمد فروش سوخت در آنســوی مرزهای کشور، تأمین غیر 
قانونی سوخت مورد نیاز گروهک های تروریستی فعال در کشورهای افغانستان 
و پاکستان و سایر چالش های متأثر از آن است که بطور مستقیم و غیر مستقیم 
تبعات آن را در اقتصاد پنهان کشــور لمس کرده یا خواهیم کرد. از آنجایی که 
دولت به منظور مهار قاچاق ســوخت در استان های مرزی باالخص سیستان 
و بلوچســتان، متحمل طرح های نظارتی پر هزینه مبتنی بر ســامانه هوشمند 
ســوخت نظیر اجرای طرح کدینگ، پیمایش، عرضه منطقه ای نفتگاز و سایر 
طرح های کنترلی شده، بدیهی می نماید که با موضوع »سوخت بری« به شدت 
در تعارض بــوده و موافقت با آن بعید به نظر خواهد آمد. همه صاحب نظران 
متفق القول هســتند که نفت به عنوان ثروت ملی یک کشــور محسوب شده 
اما قرار نیســت مسئولیت حل تمام معضالت کشــور را بر عهده داشته باشد. 
اگرچه شرایط منطقه سیستان و بلوچســتان برای توسعه صنایع باال دستی و 
پایین دستی نفتی مهیا نیســت ولی بررسی های دقیق و کارشناسی مرتبط با 
آمایش ســرزمینی می تواند روشن کند آن منطقه برای احداث چه نوع صنایع 
و ایجاد اشــتغال مرتبط با آن مســاعد است تا بخشــی از درآمدهای نفتی در 
راستای توســعه زیر ساخت های اشــتغال زا در این منطقه تخصیص یافته و 
هزینه شــوند. به نظر می رســد وزارت نفت باید به شکل گسترده تری معضل 
کلی کشــور در رابطه با محدودیت های موجود بــرای افزایش ظرفیت تولید 
انــواع فرآورده های نفتی یارانه ای مخصوصًا بنزیــن و محدودیت های ذخیره 
ســازی، اسکله های بارگیری و خطوط لوله انتقال را با مصرف کنندگان واقعی 
و همچنین کارشناســان، صاحب نظران و معتمدیــن محلی مناطق مختلف 
کشــور در میان گذاشته و انتظارات و ســهم خواهی آنها از این ثروت ملی را 
به ســمت درخواســت های معقول و اقدامات زیربنایی هدایت نماید. نوسانات 
نــرخ ارزی، تفاوت فاحش نرخ داخلی با قیمت های بین المللی و کشــورهای 
همجوار، کیفیت نســبتًا مطلوب سوخت ایران نســبت به کشورهای همسایه 
شرقی و همچنین نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت را می توان از جمله 
انگیزه های اصلی قاچاق انواع فرآورده های نفتی ذکر کرد که دولت می بایست 
در جهت رفع این دالیل گام های موثری بردارد. واقعی کردن قیمت حامل های 
انــرژی در بخش های مختلف مصرف به عنوان یکی از مهم ترین راهکارها در 
مقطع فعلی موضوعی اســت که بطور جدی باید مــورد نظر قرار گیرد. دولت 
در نخستین گام می تواند نسبت به حذف یارانه فرآورده هایی نظیر نفت سفید، 
نفــت کوره و گاز مایع که مصرف کنندگان واقعی آنها به کاهش یافته اند و از 
سوخت جایگزین گاز طبیعی )به عنوان جایگزینی به صرفه و سازگار با محیط 
زیســت( اســتفاده می کنند این مهم را آغاز نماید. در گام بعدی انتظار می رود 
طی برنامه مدون به همراه زمانبندی مشــخص، نسبت به واقعی کردن قیمت 
نفتگاز و بنزین به عنوان فرآورده های استراتژیک تر اقدام شود زیرا هرگونه بی 
برنامگی و عدم شفافیت در این بخش و هرگونه تغییرات نرخ و سهمیه بندی 
در ایــن دو فرآورده می تواند آثار تورمی و اجتماعی جبران ناپذیری را به دنبال 
داشــته باشــد. از جمله مهمترین اقدام ها در این بخش تأکید مکرر به تمامی 
کارشناسان، پژوهشــگران و صاحب نظران در رابطه با ضرورت احیای کارت 
هوشــمند سوخت است که این امر نقش بســزایی در مدیریت مصرف انرژی 
حوزه حمل و نقل و اعمال هرگونه سیاست تشویقی، تنبیهی و نظارتی خواهد 
داشــت. اول خرداد سالروز عرضه هوشمند بنزین در سراسر کشور است. )اول 
خرداد ۸۶ عرضه هوشــمند بنزین و شش تیرماه ۸۶ آغاز سهمیه بندی بنزین( 
تاریخی فراموش شده از اجرای یک طرح ملی و تجربه ای بزرگ و بی نظیر که 
تا زمان اجرا بسیاری از صاحب نظران و مسئولین امکان اجرای موفق آن بسیار 
ضعیف می دانســتند اما با موفقیت کامل انجام شــد تا کشور را از بحرانی که 
در آن روزها گرفتارش بود به ســالمت عبور کند. اعتماد و اعتقاد به کارآمدی 
سیســتمی که به همت مجموعه پاالیش و پخش فرآورده های ایجاد شده بود 
امروز هم می تواند بسیار چاره ساز بوده و برای کنترل قاچاق سوخت در مقطع 

کنونی عصای دست تمامی مسئولین کشور باشد.

رئیس جمهوری:

برجام زمینه تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را فراهم کرد
رئیــس جمهوری بــا بیان 
پاالیشگاه ستاره  تکمیل  زمینه  برجام  اینکه 
خلیج فــارس را فراهــم کــرد، گفت: همه 
می کردند  اذعــان  به صراحت  پیمانــکاران 
که این پروژه را آنها نســاختند، بلکه آن را 
برجام ســاخت و اگر برجام نبود چه بســا 
ساخت آن ۱۰ یا حتی ۲۰ سال دیگر به طول 

می انجامید.
به گــزارش دانش نفــت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
دکتر حســن روحانی شــامگاه شنبه )۲۸ 
اردیبهشــت ماه( در دیــدار بــا جمعی از 
اصحاب فرهنــگ و هنر گفــت: از آغاز 
دولت یازدهم با ســه مشــکل پیچیده و 
بزرگ در سه مقطع مختلف روبه رو بودیم 
که از دو مشکل عبور کرده ایم و معتقدم با 
همراهی، همدلی، همفکری و هم افزایی از 
سومین مشکل نیز عبور خواهیم کرد. وی 
افزود: در سال ۹۳ قرار بود به توافق نهایی 
دست یابیم که موانعی در این مسیر ایجاد 
شد. به غیر از برخی فراز و نشیب هایی که 
گاه در داخل کشور وجود داشت، فشار دوم 
بر کشــور وارد آمد و آن اینکه عربستان 

در کنار کشــورهای همپیمان خود و رژیم 
صهیونیســتی، آمریکایی ها را وادار کردند 
مذاکرات را متوقف کند تا آنها قیمت نفت 
را پایین بیاورند، بنابراین از اواسط سال ۹۳ 
قیمت نفت بــه کمتر از یک چهارم یعنی 
از ۱۲۰ دالر تــا حدود ۳۰ دالر پایین آمد. 

رئیس جمهوری تصریح کرد: به واســطه 
کاهش شــدید قیمت نفت، اگرچه دولت 
دچار فشار شــد، اما مردم به دلیل اینکه 
امیدوار بودند مسائل حل و فصل می شود 
و نسبت به آِینده امیدواری داشتند، چندان 
احساس فشار نکردند. روحانی با اشاره به 

اینکه در سال ۹۴ به توافقی دست یافتیم 
که توانست شرایط اقتصادی کشورمان را 
کاماًل تغییر دهد، عنوان کرد: به واســطه 
برنامــه جامع اقــدام مشــترک )برجام(، 
ســرمایه گذاری های عظیمی در کشــور 
شــروع و پروژه های بزرگی افتتاح شد که 

از آن جمله می توان به پاالیشگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیج فارس اشــاره کرد که 
به واســطه آن در بنزین خودکفا شدیم و 
ایــن برجام بود که زمینه تکمیل ســتاره 
خلیج فارس را فراهم کرد، زیرا احداث این 
پروژه پیش از برجام آغاز شده بود، اما چرا 
افتتاح نمی شد؟ وی افزود: همه پمپ هایی 
که برای تکمیل ســتاره خلیج فارس نیاز 
بود، تحــت توقیف و تحریــم بودند و با 
افتتــاح پروژه ســتاره خلیج فــارس همه 
پیمانکاران به صراحــت اذعان می کردند 
که این پروژه را آنها نســاختند، بلکه آن 
را برجام ســاخت و اگر برجــام نبود چه 
بســا ســاخت آن ۱۰ یا حتی ۲۰ ســال 
دیگر به اتمام می رســید. رئیس جمهوری 
ادامه داد: به واســطه برجام همچنین ۱۵ 
فاز پارس جنوبی افتتاح شــد که در تاریخ 
افتتاح پروژه های این منطقه بی سابقه بوده 
اســت. روحانی با تاکید بر اینکه روزهای 
ســختی پیش رو داریم، اما باوجود همه 
سختی ها به آینده امیدوار هستم، گفت: با 
وحدت، همدلی و برنامه ریزی می توانیم از 

مشکالت عبور کنیم.

با صدور اطالعيه ای ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

نرخ جديد عرضه سی ان جی اعالم شد

بازگشايی گره قاچاق سوخت در گرو سهميه بندی

پخــش  ملــی  شــرکت 
فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای 
نرخ جدید عرضه گاز طبیعی فشــرده شده 

 )سی ان جی( را اعالم کرد.
به گزارش دانش نفت، متن اطالعیه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
درباره نرخ جدید قیمت گاز طبیعی فشــرده 

شده )سی ان جی( به این شرح است:
»در راستای اجرای بند ۴ تصویب نامه 
مــورخ  ه   ۵۵۱۹۶ ت   /۱۷۴۱۹۵ شــماره 
۲۵/۱۲/۱۳۹۷ هیئــت محتــرم وزیــران، 
به منظور تأمین منابع مالی اجرای الزام های 
ایمنی و هوشمندسازی جایگاه های عرضه 
گاز طبیعی فشــرده )ســی ان جی( و کمک 
به تعویض مخازن وســایل نقلیه با سوخت 
گاز طبیعی فشــرده )سی ان جی(، از ساعت 
۲۴ امشــب )سه شــنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه( 
هــر کیلوگرم گاز طبیعی فشــرده شــده 
)ســی ان جی( به قیمت ۶ هزار و ۵۶۸ ریال 
عرضه خواهد شــد. براساس این اطالعیه، 
نرخ فروش کنونی ســی ان جی به ازای هر 
کیلوگــرم ۶ هزار ریال اســت که با اعمال 
نرخ جدید، افزایش قیمت این سوخت پاک 
کمتر از ۱۰ درصد خواهد شد و منابع حاصل 
از افزایش آن نیز صــرف اجرای الزام های 
ایمنی و هوشمندسازی جایگاه های عرضه 

گاز و کمک به تعویض مخازن ســی ان جی 
خودروها خواهد شد«.

افزایش قیمت سی ان جی به منزله صندوق 
پس انداز برای صاحبان خودروهای گازسوز 

است
در همین حال، مدیر طرح ســی ان جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم 
کــرد: افزایش کمتــر از ۱۰ درصدی قیمت 
ســی ان جی به نفــع صاحبــان خودروهای 
گازسوز و به منزله صندوق پس انداز برای آنان 
اســت. حمید قاسمی در گفت وگو با خبرنگار 
شانا درباره تناسب قیمت بنزین و گاز طبیعی 
قیمت سی ان جی  گفت:  )سی ان جی(  فشرده 
از نخستین روز خردادماه امسال، کمتر از ۱۰ 
درصد افزایش می یابد که این افزایش قیمت 
ســرانجام به خودروهــا و مصرف کنندگان 
ســی ان جی به عنوان کمــک برای تعویض 
مخــزن گاز و استانداردســازی خــودرو باز 
می گردد. وی افزایش قیمت ســی ان جی را 
همانند صندوقی برای پس انداز پول صاحبان 
و  کرد  توصیف  خودروهای سی ان جی ســوز 
ادامه داد: افزایش قیمت سی ان جی به معنای 

کسب درآمد جدید برای دولت نیست.
دیگر حامل های انرژی ارزان هستند

مدیر طرح ســی ان جی شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی درباره تناسب بین 

حامل های انرژی توضیح داد: تناسب قیمت 
بین حامل های انرژی، عدد بزرگی نیست، اما 
به عقیده مــن دیگر حامل های انرژی ارزان 
هستند. قاســمی همچنین بر لزوم برقراری 
تناســب قیمت بین حامل های انرژی تاکید 
کــرد و افزود: این موضوع به معنای کاهش 

مداوم قیمت سی ان جی نیست.
مصرف سی ان جی برای رانندگان 

خودروهای دیزلی سودآور است
مدیر طرح ســی ان جی شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی یادآور شــد: ما 
در حال ارائه پیشــنهاد کامل سبد سوخت 
هستیم که دربر دارنده تنظیم قیمت بنزین، 

گازوئیل و ســی ان جی در آینده است. این 
سبد با مشــوق های شورای اقتصاد برای ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هــزار خودروی هدف پیش 
می رود تا پس از تصویب شورای اقتصاد در 
قالب مشوق، اعمال شوند. وی در این باره 
توضیح داد: این پیشنهادها اکنون تنها جنبه 
تشــویقی دارند به این صورت که خودروها 
را با الگوهــای قیمتی از بخش گازوئیل به 
بخش سی ان جی هدایت می کنیم یا مخازن 
را بــا قیمت های ارزان تــر در اختیار مردم 
قرار می دهیــم تا آنان با اختیــار خود بین 
روش های مختلف، گزینه متناسب با اقتصاد 
خانــوار را انتخاب کنند. ایــن روش برای 

رانندگان خودروهای دیزلی به صورت ۱۰۰ 
درصد سودآور است. مدیر طرح سی ان جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعداد 
خودروهای کنونی مصرف کننده سی ان جی 
را چهار میلیــون و ۳۰۰ هزار خودرو اعالم 
کــرد و افزود: مــا تا جایی کــه ۴ میلیون 
خودروی سی ان جی سوز دیگر به این تعداد 
اضافه شود، مشــکلی برای تأمین سوخت 
مورد نیاز آنها نداریم و در هر منطقه ای قادر 
بــه طراحی و اجــرای جایگاه های کوچک 

مقیاس عرضه سوخت هستیم.
نسل جدید خودروها، بازار خودروی ایرانی 

را رقابتی می کند
قاســمی دربــاره ورود خودروهــای 
هیبریــدی به بازار خودروی ایران گفت: در 
نمی کنم خودروهای  تصــور  کنونی  مقطع 
هیبریــدی بتوانند در جایــگاه خودروهای 
مخصوص حمــل و نقل عمومی نقشــی 
داشته باشــند زیرا هزینه تعمیر و نگهداری 
این خودروها زیاد است. وی با اعالم اینکه 
آزادســازی قیمت های انواع سوخت و ورود 
نســل جدید خودروها ســبب پیدایش بازار 
رقابتی خودرو در ســال آینده خواهد شــد، 
تصریح کــرد: بر این اســاس خودروهای 
داخلی نیز فرصت رشــد پیــدا می کنند و 

کیفیت آنها نیز افزایش خواهد یافت.

 آمــار و ارقامی که دربــاره میزان قاچاق 
ســوخت وجــود دارد، نگرانی هایی را به وجــود آورده و 
موجب شــده بخش دولتی نگاه ویژه تــری به این حوزه 
داشته باشــد. بازگشت کارت سوخت موضوعی است که 
بخش دولتی به آن توجه داشــته اما برخی از کارشناسان 
بر این باورند که این کارت بدون سهمیه بندی نمی تواند 
نتیجه مثبتی دربرداشته باشــد لذا باید کم کم به سمت 

سهمیه بندی بنزین حرکت کرد.
بــرای جلوگیــری از قاچاق بنزین، ســناریوهای 
مختلفی روی میز دولت و مجلس نشــینان قرار گرفته 
کــه مهم ترین آن بازگشــت کارت ســوخت و در پی 
آن ســهمیه بندی بنزین اســت. در این راستا، زمستان 
ســال گذشــته بود که شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرد بازگشــت کارت سوخت 
جدی است و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد 
کارت ســوخت بودند خواســت تا برای دریافت کارت 
سوخت المثنی اقدام کنند. پرونده ثبت نام کارت سوخت 
بدون الزام اســتفاده از آن و با عدم اجرای سهمیه بندی 
بنزین در سال گذشته بسته شد اما در هفته های گذشته 
در حالی که امکان ثبت نام برای دریافت کارت سوخت 

المثنی مجدداً فراهم شد، زمزمه های سهمیه بندی بنزین 
نیز به گوش رســید. موضوعی که حواشی زیادی را در 
پی داشــت و درنهایت بهروز نعمتی - سخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی - اعالم کرد هیچ گونه 
افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشــت و احیای کارت 
ســوخت تنها برای ساماندهی بنزین است و مصرف آن 

هم سقفی ندارد.
استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه بندی معنی ندارد

در این باره، عبدالرضا امینی، مدیر پیشین سامانه 
هوشمند سوخت در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که 
اســتفاده از کارت سوخت بدون ســهمیه بندی تأثیری 
در جلوگیری از قاچاق نــدارد، گفت: در صورت اجرای 
ســهمیه بندی باید تعداد دفعات سوختگیری که در حال 
حاضر سه مرتبه و حداکثر ۶۰ لیتر در روز است، کاهش 
یابد چراکه استفاده از کارت سوخت، بدون سهمیه بندی 
معنی ندارد و تنها برای ارائه آمار و مسائل جانبی به کار 
خواهد آمد لذا باید این مساله مورد بازنگری قرار گیرد. 
وی با اشــاره به راهکارهای کاهش قاچاق ســوخت، 
اظهار کرد: در حال حاضر مصرف ســوخت نســبت به 
تولید همخوانی دارد اما ممکن اســت گاهی اوقات در 

فصل مســافرت میــزان مصرف افزایش یابــد؛ با این 
وجود، بازگشت کارت سوخت هزینه زیادی دارد چراکه 
آماده سازی سیســتم، نگهداری و تعمیرات آن هزینه و 
کش و قوس فراوانی دارد.مدیر پیشین سامانه هوشمند 
ســوخت با بیــان این که می توان مناطقی را مشــمول 
اســتفاده از کارت سوخت کرد که قاچاق در آنجا بیشتر 
اتفاق می افتد، گفت: اما در نهایت موضوع سهمیه بندی 
باید اجرا شود و ممکن است به مرور به این سمت حرکت 
کنیم. نباید کارت سوخت بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد 
کار حذف شود. به گفته امینی، در سال ۱۳۸۴ که طرح 
استفاده از کارت سوخت مطرح شد، کسی فکر نمی کرد 
که این سیستم راه اندازی شود و مردم نیز به این روش 
عادت کرده بودند و بسیاری از کارها سر و سامان یافته 
بود. وی با اشاره به موضوع قاچاق بنزین و راهکارهای 
کاهش قاچاق ابراز کرد: موضوع قاچاق همیشــه وجود 
داشته و علت اینکه می گوییم نباید کارت سوخت حذف 
می شــد، این است که با توجه به قیمت پایین بنزین در 
مناطق مرز نشین، افراد به راحتی می توانند از این طریق 
ایجاد درآمد داشــته باشند. این کارشناس حوزه سوخت 
تاکید کرد: نمی توان گفت مردم در مناطق مرزنشین از 

سهمیه بندی استفاده کنند و در سایر استان ها و شهرها 
مردم آزادانه از ســوخت استفاده کنند، چراکه به راحتی 
می توان روی این مساله نظارت داشت و در این شرایط 
این امر ســر و ســامان می گیرد. وی در پایان گفت: در 
زمان اولیه راه اندازی کارت ســوخت، سخت گیری هایی 
مطرح بود که هر ماشینی از کارت خود استفاده کند که 
با کار گروهی و انجام کارشناسی این مساله ساماندهی 

شد و اکنون نیز می توان از این روش استفاده کرد.
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یادداشت

مهم ترین اولویت اوپک پالس چیست؟

اوپک پالس سرگرم بررســی افزایش تولید در نیمه دوم سال 
۲۰۱۹ اســت، زیرا بازار نفت درپی مجموعــه ای از اختالالت عمده، 

دچار کمبود عرضه شده است.
شــماری از اعضای اوپک پالس یکشنبه هفته گذشته در شهر 
جده عربســتان ســعودی دیدار کردند و به بحث درباره برنامه های 
این گروه تا پایان ســال پرداختند. دیدار کمیته فنی پیش از نشست 
ژوئــن تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در وین انجام گرفت که طی 
آن سیاســت تولید برای نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ نهایی خواهد شد. با 
این حال در جده اوپک و شــرکایش چندین سناریو را بررسی کردند. 
ظاهراً عربستان ســعودی و چند تولیدکننده دیگر اوپک می خواهند 
پیمان کاهش تولید ادامه پیدا کند در حالی که روســیه مایل اســت 
این محدودیت ها تســهیل شود. عربستان سعودی و روسیه دو گزینه 
را بررســی می کنند که هر دو شــامل تولید باالتر است. گزینه اول 
شامل تسهیل محدودیت عرضه گروهی از ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
به تنها ۹۰۰ هزار بشــکه در روز است. گزینه دوم، کاهش نرخ بیش 
از حد پایبندی به این پیمان نفتی اســت. عربستان سعودی بیش از 
میزانی که توافق کرده، تولیدش را کاهش داده اســت و تحریم های 
آمریکا علیه ایران و ونزوئال محدودیت عرضه اوپک را تشــدید کرده 
است. گزینه مذکور به معنای افزایش تولید به میزان ۸۰۰ هزار بشکه 
در روز خواهــد بود. در حالی که گزینه دوم ممکن اســت به عرضه 
بیشــتر به بازار منجر شــود، اما همچنان می توانند رسمًا محدودیت 
عرضه در ســطح ۱.۲ میلیون بشــکه در روز را حفظ کنند. مقامات 

کشورهای تولیدکننده نفت خلیج 
فارس با پیشــنهاد برای تسهیل 
محدودیــت عرضه از ۹۰۰ هزار 
بشــکه در روز بــه ۱.۲ میلیون 
کرده اند.  مخالفت  روز  در  بشکه 
انرژی  المزروعی، وزیر  ســهیل 
به روزنامه  امارات متحده عربی 
وال استریت ژورنال گفت: تصور 
نمی کنــم تســهیل محدودیت 
عرضه گزینه خوبی باشــد. این 
تولیدکننــدگان ترجیح می دهند 
نرخ پایبندی به توافق را به ۱۰۰ 

درصد کاهش دهنــد. اگر یک ثانیه فکر کنیــد، اختالف نظر میان 
روسیه و عربستان سعودی منطقی است. سعودی ها ترجیح می دهند 
کاهــش تولید را ادامه دهند اما اگر قرار باشــد بــا تغییری موافقت 
کننــد، ترجیح می دهند این تغییر، کاهش نــرخ پایبندی بیش از حد 
به توافق باشــد. این مســئله منطقی به نظر می رسد زیرا عربستان 
ســعودی تولیدش را بیش از میزان توافق شــده کاهش داده است و 
موافقت با این گزینه، به ســعودی ها اجــازه می دهد از افزایش تولید 
ســود ببرند. در مقابل، روســیه می خواهد محدودیت عرضه از ۹۰۰ 
هزار بشــکه در روز به ۱.۲ میلیون بشــکه در روز تقلیل پیدا کند که 
فضای بیشــتری را برای باال بردن سطح تولید فراهم می کند. با این 
حال این گروه هنوز درباره چیزی به توافق نرسیده است و تنها کاری 
که در این مقطع می توانــد انجام دهد، صبر کردن به مدت یک ماه 
دیگر اســت. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد: با 
توجه به آمار متضاد، پیچیدگی اوضاع و وضعیت متغیر مهم است که 
تصمیمات شــتاب زده نگیریم. دورنمای بازار نفت با توجه به ضعیف 
شــدن دورنمای تقاضا و تهدیدهایی که در بخش عرضه وجود دارد، 
کاماًل مبهم اســت. قیمت های نفت امســال بیش از ۳۰ درصد رشد 
کرده که نشــان می دهد پیمان کاهش تولید اوپک پالس در محدود 
کردن میزان عرضه در بازار موفقیت آمیز بوده اســت. اما دو موضوع 
مهم شــامل اختالالت عرضه و احتمال کندی رشد اقتصادی وجود 
دارد. تحریم هــای آمریکا علیه ایران و ونزوئال به اختالالت شــدید 
عرضه در بازار منجر شده و زمینه را برای جهش بیشتر قیمت هموار 
کرده است. با این حال جنگ تجاری آمریکا و چین ممکن است افت 
رشــد اقتصادی را تسریع کند که چنین اتفاقی به وقوع پیوسته است. 
سفته بازان بدبینی فزاینده ای پیدا کرده اند و طبق آمار اخیر، به فروش 
قراردادهای خرید پرداخته اند که نشــانه بدبینی فزاینده در سراســر 
اقتصاد جهانی است. در این بین، برخی از آمار گیج کننده است. سطح 
ذخایر نفت که به شدت کاهش پیدا کرده بود، در ماه های اخیر تغییر 
چندانی نداشــته و در آمریکا رشــد نیز کرده است. این آمار به شکل 
روشــنی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس را که می ترسند در صورت 
موافقت با افزایش تولید، قیمت ها یک بار دیگر ریزش پیدا کند نگران 
کرده اســت. با این حال شاخص های دیگر خوش بینانه تر هستند. به 
عنوان مثــال بازار فیزیکی دچار محدودیت عرضه به نظر می رســد 
و برخــی از قیمت های پایه در بحبوحــه محدودیت عرضه، افزایش 
پیدا کرده اند. وزیر انرژی عربســتان سعودی به خبرنگاران گفت: کار 
بیشتری باید انجام بگیرد. برای نیمه دوم سال ترجیح ما این است که 
مدیریت تولید نفت را برای کاهش تدریجی سطح ذخایر حفظ کنیم. 
عربســتان سعودی فریب قیمت ۷۰ دالر هر بشکه نفت را نمی خورد 
و همچنان بازار را ضعیف می بیند. حتی به نظر می رســد روسیه نیز 
موافق اســت که افزایش تولید مشروط به وجود تقاضای قوی است. 
الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه در جده به خبرنگاران گفته بود: 
امروز ما گزینه های مختلفی را برای نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ بررســی 
می کنیم که شامل تســهیل محدودیت عرضه است. اگر رشد تقاضا 
وجود داشته باشــد، ما آماده هستیم که این موضوع را بررسی کنیم. 
بر اســاس گزارش اویل پرایس، نتیجه این اســت که اوپک پالس 
گزینه هایی را برای افزایش تولید در نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ بررســی 
می کنــد اما این گروه به دلیل ترس از تکــرار ریزش قیمت ها مانند 

سال ۲۰۱۸، برای انجام چنین کاری تردید بیشتری خواهد داشت.

بین امللل

کناره گیری چینی ها از خرید نفت آمریکا؛

»ترامپ« و »تعرفه« کار دست نفت آمریکا داد!
محسن آقایی

دو  »تعرفه«  و  »ترامــپ« 
واژه مأنوس برای آمریکا و چین اســت. 
روابط دو کشــور بدجوری شکرآب شده 
و خودخواهی های ترامــپ این دو قدرت 
بزرگ اقتصــادی را در جنــگ اقتصادی 
زورگویی های  اســت.  انداختــه  عمیقی 
تعرفه ای ترامپ تــا جایی پیش رفت که 
حاال خریــداران بزرگ نفــت چین برای 
تالفی هم که شــده دیگر نفت آمریکا را 
نمی خرنــد تا جایی که یکــی از مدیران 
صنعــت نفت آمریــکا اعتــراف کرد که 
شرکت های چینی عالقه مند به خرید نفت 

از آمریکا اکنون ناپدید شده اند!
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
خبرگزاری رویترز از هیوستن، جیم تیگ، 
مدیرعامل شرکت اینترپرایز آمریکا، روز 
سه شــنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه اعالم کرد: 
امضای  به  عالقه مند  چینی  شرکت های 
قراردادهای بلندمــدت برای خرید نفت 
خــام از آمریکا اکنــون در عمل ناپدید 
شــده اند. وی گفت کــه جنگ تجاری، 
انتقــال نفت آمریکا بــه چین را متوقف 
کرده و بعید است خریداران چینی اکنون 
قــرارداد بلندمدت برای خریــد نفت از 
صادرکنندگان آمریکایی امضا کنند. این 
مدیر آمریکایی گفت: وقتی در چین بودم، 
دو کلمه را در هر نشســت می شــنیدم؛ 
ترامپ و تعرفه. پــس از رفع ممنوعیت 
صــادرات نفت آمریکا در ســال ۲۰۱۵ 
میالدی، صادرات نفت این کشور رو به 
افزایش گذاشــته و اکنون به بیش از ۳ 
میلیون بشکه در روز رسیده است. طبق 
اعــالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، در 
نیمه نخست سال ۲۰۱۸ میالدی، چین 
با واردات به طور میانگیــن روزانه ۳۷۷ 
هزار بشــکه نفت از آمریکا، بزرگ ترین 
خریــدار نفت این کشــور بــود، اما در 
تازه ترین آمارها ایــن رقم به حدود ۴۱ 
هزار بشــکه در روز رسیده است. شرکت 
اینترپرایز در زمینه بهره برداری خط لوله 

و پایانه های نفتی فعالیت می کند.
کل بازار گاز چین دست روسیه می افتد؟

در همین حال، تشدید تنش های 
تجاری میان آمریــکا و چین ممکن 

است فضای بیش تری برای همکاری 
انرژی میــان چین و روســیه فراهم 
کند که به دنبال شــرکای تجاری و 
ســرمایه گذاری جدید در چین و سایر 
کشــورهای خاورمیانه است. با اقدام 
دولت آمریــکا در افزایــش تعرفه ها 
روی واردات ۲۰۰ میلیارد دالر کاالی 
چینــی از ۱۰ بــه ۲۵ درصد و تهدید 
برای اعمال تعرفــه باالتر روی ۳۰۰ 
میلیارد دالر کاالی چینی دیگر، پکن 
وعــده داد تالفی کند و جنگ تجاری 
میان دو غول اقتصادی جهان مجدداً 
تشدید شد. پکن دوشنبه هفته جاری 
اعالم کــرد تعرفه روی حــدود ۶۰ 
میلیارد دالر کاالی آمریکایی را از اول 
بیانیه  افزایش خواهد داد. طبق  ژوئن 
وزارت دارایی چین، این تعرفه ها روی 
که  یافت  خواهد  افزایــش  کاالهایی 
در فهرســت تعرفه های تالفی جویانه 
در سپتامبر گذشــته قرار داشتند. این 
وزارتخانه اعالم کــرد اقدام چین در 
افزایش تعرفه ها واکنشــی به اقدامات 
حمایت گرایانــه  و  یکجانبه گرایانــه 
آمریکاســت. چین امیدوار اســت که 
آمریکا به مســیر صحیــح مذاکرات 
تجــاری دوجانبه بازگــردد و با چین 
همکاری کند تا بــه یک توافق برد-
برد دست پیدا کنند و به طور دوجانبه 

از توافقی بــر مبنای احترام متقابل 
بهره مند شــوند. ایــن افزایش تعرفه 
واردات گاز طبیعــی مایــع )LNG( را 
دربرمی گیرد کــه از ۱۰ به ۲۵ درصد 
خواهد رسید. تعرفه چین روی واردات 
LNG آمریکا در حالــی افزایش پیدا 
می کند کــه واردات چیــن از آمریکا 
پیــش از این کاهش پیــدا کرده بود. 
طبق گزارش رویترز، چین در ســال 
میالدی گذشته ۲۷ محموله LNG از 
آمریکا دریافت کــرد که کمتر از ۳۰ 
محموله در ســال ۲۰۱۷ بود. بیشــتر 
محموله هایی که در سال ۲۰۱۸ بنادر 
آمریکا را به مقصد چین ترک کردند، 
مربــوط به پیش از آغاز جنگ تجاری 

بودند. در نیمه اول ســال گذشته ۱۸ 
نفتکش به چیــن رفتند، در حالی که 
در نیمه دوم تعداد آن ها به ۹ نفتکش 

رسید.
تحوالت زیان بار

 LNG اکنون که چیــن تعرفه های
آمریــکا را از ۱۰ بــه ۲۵ درصد افزایش 
داده اســت، ایــن آمار افــت بیش تری 
پیــدا خواهد کرد. با ایــن حال تردیدی 
وجــود ندارد کــه معامله گــران ثانویه 
تهیه  را  آمریکایی   LNG محموله هــای
کرده و مجدداً به چین خواهند فروخت. 
اما اگر جنــگ تجاری در بلندمدت ادامه 
 LNG پیــدا کند، تولیدکننــدگان بزرگ
آمریکا خاطر آســوده نخواهند یافت. نه 
تنها جنــگ تجاری، تجارت LNG میان 
آمریکا و چین را متأثر می کند بلکه روی 
کل بازار جهانــی LNG نیز تأثیر خواهد 
گذاشــت. اگر تنها بخشی از ده ها پروژه 
اندازی  راه  آمریــکا  پیشــنهادی   LNG
شوند، این کشــور به عنوان تولیدکننده 
برخوردار از ســریع ترین نرخ رشــد در 
مسیر پشت ســر گذاشتن استرالیا و قطر 
و تبدیل شــدن به بزرگترین تولیدکننده 
LNG جهان تا اواســط دهه آینده قرار 
دارد. با این حال بسیاری از این پروژه ها 
تحت حمایت شــرکت های بزرگی مانند 
اکسون موبیل یا شورون قرار ندارند بلکه 

بازیگران کوچکی هستند که نیاز دارند 
با شــرکت های  را  بلندمدت  توافق های 
چینی امضا کنند و از بانک ها و مؤسسات 
مالی چینی منابع مورد نیاز برای سرمایه 
پروژه های گســترده خود را تأمین کنند. 
بــدون اعتبار و تقاضای چینی، موج دوم 
توســعه LNG آمریکا راکد خواهد شــد 
و این کشــور به رقیبان مشــتاقی مانند 

روسیه می بازد.
بلندپروازی روس ها

افزایــش  اعــالم  بــا  همزمــان 
 LNG تعرفه هــای چیــن روی واردات
آمریکا، غول گاز طبیعی روســی نواتک 
اعالم کــرد انتظــار دارد ظرفیت تولید 
LNG خــود را از هدف قبلی ۵۷ میلیون 
تن در ســال به ۷۰ میلیون تن تا ســال 
۲۰۳۰ افزایــش دهد. نواتک نخســتین 
واحد LNG خود به ظرفیت ۵.۵ میلیون 
تن در سال را در دسامبر سال ۲۰۱۷ در 
تأسیســات LNG یامال راه اندازی کرد و 
از آن زمان سرگرم ساخت واحدهای دوم 
و سوم است. اگر نواتک به ظرفیت تولید 
هدف گذاری شده دست پیدا کند، روسیه 
می تواند به جایگاه ســومین تولیدکننده 
بــزرگ LNG جهان صعــود کند و در 
اواسط یا اواخر دهه آینده آمریکا را پشت 
سر بگذارد. قطر و استرالیا در حال حاضر 
بزرگترین تولیدکنندگان LNG هستند و 
قطر تا پنج سال دیگر تولید خود را از ۷۷ 
میلیون تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن در 
سال افزایش می دهد. بر اساس گزارش 
اویل پرایس، از سوی دیگر اگر آمریکا و 
چین بتوانند اختالفات تجاری اخیر خود 
را حل و فصل کنند، تولید LNG آمریکا 
از همتایان روسی خود متمایز خواهد شد.

دردسر پايان ناپذير نفت آلوده برای روسيه
از مــاه میــالدی گذشــته 
صادرات نفت روســیه به اروپا که از طریق 
خط لولــه انجام می گیرد بــه دلیل آلودگی 
نفت به یک ماده شــیمیایی خطرناک برای 
تجهیزات پاالیشــگاهی متوقف شــده و با 
وجود تالش های مســکو مشکالت پیرامون 

این بحران کم سابقه همچنان ادامه دارد.
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشــت: 
امیدها به ازســرگیری سریع صادرات نفت 
روســیه از مســیر خط لوله دروژبا پس از 
اینکه برنامه های برای پاکسازی خط لوله 
از نفت کثیــف به مانع خورد، رنگ باخت. 
نفــت آلوده از طریق خــط لوله دروژبا که 
ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشــکه 
نفت – معــادل یک درصــد از تقاضای 
جهانی برای نفت – را دارد ارســال شده 
اســت. روســیه دومین صادرکننده بزرگ 
نفت جهان پس از عربستان سعودی است 
و در نتیجه این بحران، خرید نفت از سوی 
اروپــا حداکثر ۱۰ درصــد – معادل یک 
میلیون بشــکه در روز – کاهش پیدا کرد 
و این مسئله ضربه مالی سنگینی به مسکو 
وارد کرده اســت. روســیه در نتیجه این 
بحران روزانه نیم میلیارد دالر درآمد نفتی 
را آن هم در شــرایط تحریم های آمریکا و 
سال ها رشد اقتصادی راکد به شدت به این 
درآمد نیاز دارد، از دســت می دهد. جریان 
نفت از خــط لوله دروژبا به دلیل ســطح 
بــاالی آلودگی به کلرید ارگانیک که ماده 
شیمیایی مورد استفاده برای استخراج نفت 

سنگین اســت، متوقف مانده است. میزان 
زیاد این ماده در خطوط لوله نه تنها برای 
تجهیزات پاالیشــگاهی خطرناک اســت 
بلکه بــرای افرادی که در معرض آن قرار 
می گیرنــد نیز مضر اســت و این ماده در 
دمای باال گاز سمی تولید می کند که شبیه 
گاز مورد اســتفاده در جنــگ جهانی اول 
اســت. به گفته منابع آگاه، شرکت توتال 
قرار بود سهم عمده ای از این نفت آلوده را 
به پاالیشگاه لیونای خود در آلمان منتقل 
کند و آن را رقیــق و فرآوری کند. چنین 
طرحی اجازه مــی داد انتقال نفت پاک در 
این خط لوله از ســر گرفته شود اما هفته 
گذشته پاالیشگاه لیونا با اختالل عمده ای 
مواجه شد و ناچار شد به دلیل خرابی یکی 
از تجهیزاتــش که ممکن اســت به دلیل 
پاالیش نفــت آلوده بوده باشــد، فعالیت 

بســیاری از واحدهای خود را متوقف کند. 
ایــن اختالل که ممکن اســت حداقل به 
مدت یک هفته دیگر ادامه پیدا کند برنامه 
تخلیه نفت کثیف را از مسیر خود منحرف 
کرد. حدود ۸ تا ۹ میلیون بشــکه نفت که 
ارزش آن در شرایط معمولی ۵۶۰ تا ۶۳۰ 
میلیون دالر بود، همچنان در این خط لوله 
مانده اســت. یک منبع صنعتی آگاه گفت: 
ایــن برنامه منحل شــده و اکنون به یک 
پالن بی نیاز داریم اما در حال حاضر پالن 
بی وجــود ندارد و وضعیت در بن بســت 
قرار دارد. بحــران آلودگی نفتی بزرگترین 
اختالل عرضه پیش آمده برای نفت روسیه 
است. این کشور تنها یک بار یک اختالل 
عمــده را تجربه کرد که ســال ۲۰۰۷ در 
پی اختــالف قیمت با بالروس روی داد و 
صادرات نفتش به مدت ســه روز متوقف 
شد. بالروس نخستین کشــوری بود که 

آلودگی نفت روسیه را اعالم کرد و هشدار 
داد ایــن نفت ممکن اســت به تجهیزات 
پاالیشگاهی آسیب وارد کند. این کشور در 
مسیر ترانزیت اصلی خط لوله دروژبا قرار 
گرفته است. پاالیشگاه نفت موزیر بالروس 
در کنار ایــن خط لوله که بــه دو بخش 
تقسیم می شــود، یک هاب مهم به شمار 
مــی رود. یکی از انشــعابات این خط لوله 
به لهستان و آلمان و دیگری به اوکراین، 
مجارســتان و اســلواکی می رود. بحران 
آلودگی نفت روســیه، روابط میان مسکو 
و مینســک را تیره کرده اســت. الکساندر 
لوشــنکو، رئیس جمهور بــالروس اعالم 
کرده هزینه خسارت ناشی از نفت آلوده ای 
که از خط لوله دروژبای روســیه دریافت 
شــده، عظیم اســت و این کشور خواستار 
جبران خسارت از سوی مسکو است. دولت 
لهســتان نیز اعالم کــرده صادرکنندگان 

روسی باید بابت اشتباه خود برای صادرات 
نفت آلوده، خســارت مالی بدهند. روسیه 
مکرراً وعده داده اســت کــه جریان نفت 
پاک به ســوی بالروس، لهستان و آلمان 
به زودی اســتارت زده می شــود اما هنوز 
چنیــن اتفاقی روی نداده اســت و معامله 
گــران می گویند حتی زمانــی که جریان 
صادرات از مســیر خط لوله دروژبا از سر 
گرفته شود به معنای پایان بحران نیست. 
خبر  جدیدترین  در  روسیه  خبرگزاری های 
به نقل از وزارت انرژی این کشور گزارش 
کرده اند که نفت پــاک از طریق خط لوله 
دروژبا به سوی مرز مجارستان و اسلواکی 
در حرکت اســت و انتظــار می رود ظرف 
یک هفته به ایستگاه های مترینگ برسد. 
مقامات روسیه قرار است اواخر هفته جاری 
با شرکت های خط لوله اروپایی و خریداران 
نفت برای مذاکره پیرامون این بن بســت 
دیــدار کنند. یک منبع آگاه از مذاکرات به 
رویترز گفته است: یکی از پیشنهادات برای 
تخلیه نفت کثیف، معکوس کردن جریان 
خط لوله از لهســتان، آلمان و بالروس به 
سمت روســیه است تا این نفت در روسیه 
نگهداری و پاکسازی شود. اما این نفت به 
دفعات دست به دست شده و دولت روسیه 
مالیات و عوارض گمرکی را برای نفتی که 
از مرز عبور کرده، دریافت کرده اســت. در 
نتیجه تمامی این دریافتی ها باید پس داده 
شوند که اقدام کم سابقه ای برای دولت و 

صنعت نفت روسیه خواهد بود.

شرکت های چینی 
عالقه مند به امضای 

قراردادهای بلندمدت 
برای خرید نفت خام از 
آمریکا اکنون در عمل 

ناپدید شده اند

جنگ تجاری، انتقال 
نفت آمریکا به چین 

را متوقف کرده و بعید 
است خریداران چینی 

اکنون قرارداد بلندمدت 
برای خرید نفت از 

صادرکنندگان آمریکایی 
امضا کنند

امیدها به ازسرگیری 
سریع صادرات نفت 
روسیه از مسیر خط 
لوله دروژبا پس از 

اینکه برنامه های برای 
پاکسازی خط لوله از 

نفت کثیف به مانع خورد، 
رنگ باخت

ظاهرًا عربستان سعودی 

و چند تولیدکننده دیگر 

اوپک می خواهند پیمان 

کاهش تولید ادامه 

پیدا کند در حالی که 

روسیه مایل است این 

محدودیت ها تسهیل شود



یادداشت

طراحی روش جدید تولید و مصرف برق
تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت 

سیدمحمد صادق زاده
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا(

طی دو سال گذشته شکل گیری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک 
در کشور به نقطه ســاختاری خود رسیده که در این بازه زمانی برخی 
از واحدها مانند نیروگاه های خورشــیدی مگاواتی برای نخستین بار در 
کشور راه اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی 
در ایران مشغول به فعالیت هستند. درصددیم در سال ۹۸ روش جدیدی 
را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابســتگی به 
دولت مستقیمًا از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی به مصرف 
کنندگان شکل بگیرد. طی دو ســال گذشته شکل گیری نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک در کشــور به نقطه ساختاری خود رسیده است، در 
این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه های خورشیدی مگاواتی 
برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه 
خورشــیدی مگاواتی در ایران مشــغول به فعالیت هستند. همین امر 
موجب شــده است تا فناوری و نحوه بهره برداری از این نیروگاه ها نیز 
بومی شــده و صنایع وابسته به آن مانند تولید پنل، اینورتر، استراکچر، 
کابل ها و تجهیزات وابسته به آن در داخل کشور تولید شود. دولت در 
این مســیر توانسته اســت با دریافت عوارض برق از مصرف کنندگان 
انرژی به عنوان مالیات سبز نقش مهمی را در روند توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در کشور ایفا کند؛ به طوری که ظرفیت فعلی نیروگاه های 
تجدیدپذیر به ۷۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس پیش بینی صورت 
گرفته هر ســاله با اســتفاده از عوارض برق بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات 
دیگر نیز به ظرفیت موجود واحدهای تجدیدپذیر اضافه خواهد شــد. 
در طی دو ســال گذشته سازگار بودن نیروگاه های تجدیدپذیر با اقلیم 
ایران به اثبات رسیده است، این واحدها بدون مصرف سوخت و ایجاد 
آلودگی بیش تریــن میزان تولید خود را در زمانــی ایجاد می کنند که 
کشور ما بیشترین نیاز به مصرف برق را دارد. الگوی تولید انرژی های 
تجدیدپذیر در کشــور ما عمدتًا مربوط به فصل تابســتان است و اوج 
مصرف برق کشــور نیز در این بازه زمانی قرار گرفته اســت. بنابراین 
اقلیم ما نسبت به کشورهای سردسیر دارای شرایط بسیار مناسبت تری 
است، چرا که در این مناطق اوج تولید در تابستان بوده ولی اوج مصرف 
در زمســتان رخ می دهد. در حال حاضر اتفاق نظر جمعی برای توسعه 
و نصب گســترده تر نیروگاه های تجدیدپذیر وجود دارد، ولی گسترش 
ایــن واحدها با روش های قبلی )عوارض بــرق( و منابع مالی محدود 
آن امکان پذیر نیســت، بنابراین در سال ۹۸ در پی روش جدیدی برای 
توسعه انرژی های پاک در کشور هســتیم. در این روش درصددیم تا 
تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر از مردم به مردم باشــد. یعنی اینکه 
مردم به صورت مســتقیم برق را تولید کنند و سپس آن را به مصرف 
شــخصی برسانند و یا به دیگران بفروشــند و حتی آن را صادر کنند. 
حلقه موجود برای نیروگاه های تجدیدپذیر از مســیر دولت می گذرد و 
معمواًل پرپیچ و خم و دارای فراز و نشــیب های می شــود که می تواند 
توسعه این واحدها را متالطم کند ولی در روش جدید این مسیر وجود 
نخواهد داشــت. بر این اساس در سال ۹۸ عالوه بر روش فعلی برای 
تولید برق تجدیدپذیر و توســعه انرژی های پاک که سالیانه بین ۳۰۰ 
تا ۵۰۰ مگاوات از این طریق به ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر کشــور 
اضافه خواهد شــد، درصددیم تا روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید 
و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیمًا از مردم به 
مردم و از طریق بخش خصوصی و مصرف کنندگان شــکل بگیرد تا 
جهش بزرگ تری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک رخ بدهد. بر 
اساس پیش بینی صورت گرفته تا پایان سال آینده ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر از طریق روش قبلی به ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رســید و با 
ایجاد روش جدید نیز امیدواریم در همان ســال نخســت اجرای طرح 
چند صد مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در کشــور راه اندازی شود. 
بر این اســاس، امیدواریم با اســتفاده از روش قبلی و جدید در توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر بتوانیم عقب افتادگی تاریخی کشــورمان در 
حوزه انرژی های پاک را با تولید و مصرف برق توســط مردم و حذف 

واسطه دولت جبران کنیم.

مدیربرنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی:

روند توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار 
دنبال می شود

مدیربرنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از ادامه روند 
توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار خبر داد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، شــهریار آقایی با بیان این مطلب بر استفاده از دانش و فناوری 
داخلــی و تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز از شــرکت های داخلی 
در انجام پروژه توســعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار تاکید کرد. بر 
اساس این گزارش، پروژه توسعه فاز دوم منطقه عملیاتی تنگ بیجار 
بر اســاس برنامه ریزی ها با حفاری پنج حلقه چاه جدید دنبال می شود 
که در این میان عملیات حفاری یک چاه پایان یافته، دو حلقه چاه در 
حال حفاری و دو چاه دیگر نیز در حال آماده سازی برای حفاری است. 
به گزارش شــانا، میدان گازی تنگ بیجــار یکی از میدان های گازی 
حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از شرکت های تابعه 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در فاصله ۷۰ کیلومتری 
از جنوب غربی شــهر ایالم و ۱۰ کیلومتری نوار مرزی ایران و عراق 
قرار گرفته اســت؛ این میدان در ســال ۱۳۴۵ کشف و تولید از آن در 
ســال ۱۳۸۶ آغاز شــد. گاز مرکز تفکیک تنگ بیجار پس از فرآورش 
توســط یک خط لوله ۱۸ اینچ به مرکز تفکیک ایالم و پس از آن به 
پاالیشگاه گاز ایالم ارسال و میعانات گازی نیز با یک خط لوله ۶ اینچ 

به پاالیشگاه ایالم منتقل می شود.
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مدیرعامل شرکت پایندان در گفت وگو با دانش نفت مطرح کرد:

رصد برنامه های تحریم؛ الزمه کاهش ریسک و هزینه
انداز  اساس سند چشم  بر 
مدنظر  مقاومتی  اقتصاد  سیاســت های  و 
برنامه های  بایــد  انقــالب،  معظم  رهبر 
تحریم را رصــد کرد تا افزون بر افزایش 
توســعه  موجبات  برای دشــمن،  هزینه 
همه جانبــه و غیرمتکی به درآمدهای نفت 
اثرپذیر شــود. این تصور اشــتباه است 
که منتظر آغاز تحریم ها باشــیم و سپس 
برای ناکامی در اجرای پروژه بهانه تراشی 
کنیم و همــه تقصیرها را به گردن تحریم 
و کارفرما بیاندازیم؛ این اشــتباه است که 
همواره تصور کنیم فرد دیگری باید باشد 
تا چاره ای بیاندیشــد و در هر موقعیتی از 

دیگران ایراد بگیریم.
موســوی؛  شــمس الدین  ســید 
مدیرعامل شرکت پایندان با بیان مطالب 
فوق در گفت وگو با خبرنگار دانش نفت 
گفت: شرکت پایندان در کنسرسیوم فاز 
۱۴ میــدان گازی پارس جنوبی، در کنار 
شــرکت های مپنا، ماشین سازی اراک و 
 ،)IPMI( مدیریت طرح های صنعتی ایران
در ساخت ردیف های چهار گانه فرآیندی 
پاالیشــگاه فاز ۱۴ در بخش خشــکی 
فعالیت می کند و همچنین ساخت بخش 
ســاختمان های غیرصنعتی )N.I.B( را به 
شــکل EPC بر عهده دارد و هم اکنون 
پیشرفت ســاخت بخش های مربوط به 
تعهد شــرکت پایندان را به بیش از ۶۰ 
درصــد رســانده و به تأییــد کارفرما از 
برترین پیمانکاران فاز ۱۴ پارس جنوبی 
است. آنچه شرکت پایندان در این پروژه 
پیش گرفت رصــد برنامه های تحریمی 
و پیش بینی تأمین نیازهای ساخت بوده 

است.
وی افزود: از جمله اقدامات خوبی 
که در پروژه فــاز ۱۴ با همکاری کمیته 
ریســک داخلی شــرکت پایندان انجام 
شد، برآورد دقیق کاال و تجهیزات مورد 
نیاز خارجی تــا پایان اجــرای پروژه و 
خرید و نگهداشــت آنها پیش از تشدید 
محدودیت های بین المللی بوده است که 
در طول سه ماهه دوم سال ۹۷ انجام شد 
و از همین رو، خوشبختانه پایندان برای 
اجرای پروژه فــاز ۱۴ در بخش خرید با 

مشکل جدی روبه رو نخواهد شد.
موسوی ادامه داد: پیمانکار، جدای 
از اجرای پروژه و توجه به ســود کسب 
و کارش، بایــد ریســک های پــروژه را 
به خوبی شناســایی کنــد و راهکارهای 
مدیریت و پاســخ گویی به آنها را در نظر 

بگیرد؛ پیمانــکار به عنوان مجری پروژه، 
حتی ممکن است گاهی اوقات چالش ها 
و مســائل پروژه را بهتر از خود کارفرما 
درک کند، از این رو، باید ریســک ها و 
موانــع پیش روی خــود را پیش بینی و 
چاره اندیشــی  آنها  کردن  برطرف  برای 

کند.
این دکترای مدیریت اســتراتژیک 
تصریح کــرد: اینکه یک پــروژه با چه 
قیمتی و در چه زمانی به سرانجام رسیده، 
از دیدگاه متدولوژی مدیریت پروژه بسیار 
مهم است؛ چنانچه این تحلیل و ارزیابی 
درباره پروژه ها عملی شــود، به روشــنی 
مشخص می شــود که مشکل تأخیر در 
اجــرای پروژه ها و افزایــش هزینه های 
آنها، تنها به علت تحریم ها نبوده اســت، 
بلکه عــدم تصمیم گیری به موقع یا حتی 
تصمیــم نگرفتن، ســوء مدیریت، نبود 
هم دلی و یکپارچگی در ســازمان نیز در 
افزایش زمان و هزینه اجرای یک پروژه 

نقش دارد.
موســوی بیان کرد: اکنــون از یاد 
نبریم کــه تحریم ها بــه مفهوم بحران 
تازه ای برای کشور ما نبوده است، هرچند 
شــدت و ضعــف آن در مقاطع مختلف 
زمانی پس پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی متفاوت بوده است. وی ادامه 
داد: اعمــال و تشــدید تحریم های یک 
جانبــه آمریکا علیه جمهوری اســالمی 
ایران به ویژه تحریم های آیسا )داماتو( و 
ایجاب می کند  اخیر،  متعاقبًا تحریم های 
به منظور مقابله  پیشــگیرانه  راه حل های 
با این تحریم ها پیش گرفته شــود و از 

آنجایی که بیشــتر این تحریم ها، صنایع 
نفت و گاز و شبکه بانکی را آماج تهاجم 
قرار داده، بدیهی اســت عدم بکارگیری 
روش های مقابله بــا تحریم ها، می تواند 
اقتصاد  به  آسیب ها و صدمه های زیادی 
کشور از طریق بخش مولد آن وارد کند.

حال در مقیــاس کالن ملی برای 
مقابله بــا تحریم ها، بایــد چگونه عمل 

می شد؟
پر واضح اســت تحریم ها مستقیمًا 
نفت و بانک را مورد حمله قرارداده است 
و از آنجایــی که این دو بــازوی اصلی 
محرکه اقتصاد کشور هستند در صورت 
عــدم برنامه ریزی و عمل بــرای مقابله 
با آن ها، شاهد آســیب پذیری اقتصاد در 

مقیاس ملی خواهیم بود.
نقش صنعت پایین دســتی نفت و 
گاز در تحقق اهداف سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتی در برخــی از بندهای 
آن نمایان تر بوده و به طور مســتقیم در 
بندهای ذیل مورد تاکیــد قرار گرفته و 

تصریح شده است:
۱. بند »۱۳«، مقابله با ضربه پذیری 
درآمد حاصل از صــادرات نفت و گاز از 
طریــق افزایش صادرات پتروشــیمی و 

سایر موارد.
۲. بند »۱۵«، افزایش ارزش افزوده 
از طریق تکمیــل زنجیره ارزش صنعت 
نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای 
بازدهی بهینه )بر اســاس شاخص شدت 
مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، 
فرآورده های  و  پتروشــیمی  محصوالت 
نفتی بــا تأکید بر برداشــت صیانتی از 

منابع.
۳. بنــد »۱۰«، حمایت همه جانبه 
از صادارت کاالها و خدمات به تناســب 
ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت

اینکه برای چنیــن روزی، صنعت 
نفت و گاز باید برنامه ریزی داشــته باشد 
با شروع تحریم ها خود را نمایان ساخته 
اســت. کاهش صــادرات و بــه تبع آن 
کاهش تولید و چالش های انتقال پول و 
.... کاماًل نشان می دهد که برای کاهش 
ریســک و هزینه می بایست برنامه های 
تحریمی دشمن رصد شده و در راستای 

مقابله با آن عمل می شد.
اگرچه به دلیل عــدم تأمین اعتبار 
کافی مناسب در کشــور ما نتوانسته ایم 
صنعت پایین دستی نفت و گاز را آنگونه 
که جبران کامل تحریــم صادرات نفت 
شــود توســعه دهیم اما با همین شرایط 
موجود نیز باید در کوتــاه مدت، بدنبال 
اجرای راه های کم هزینه تر و ســریعتر 
بــوده و در میــان مدت و بلنــد مدت، 
چاره ای جز توســعه صنایع پاالیشــی و 

پتروشیمیایی وجود ندارد.
این تحلیلگر ارشد صنعت نفت در 
توضیح  راهکارهای ضدتحریمی  تشریح 
داد: درباره برخــی از این روش ها که با 
توان کنونی داخل کشــور، قابلیت اجرا 
ایجاد پاالیشــگاه های  از  دارند می توان 
نفتــی )به ویــژه در مقیــاس کوچک(، 
با  پتروشــیمیایی  مجتمع های  ســاخت 
هدف صادرات محصوالت پتروشــیمی، 
بهبود کیفیت بنزین و گازوییل و ســایر 
فرآورده های نفتی از طریق شیرین سازی 

و ســولفورزدایی، تقویــت روابــط با 
به منظور صادرات  اســتراتژیک  شرکای 
نفت خام و فرآورده ها، تقویت تجارت گاز 
از طریق توسعه شبکه های انتقال گاز به 

ویژه ساخت خطوط لوله، یاد کرد.
متنوع ســازی  همچنیــن،  او 
روش های فــروش نفت خــام )اعم از 
سوآپ، مخلوط سازی نفت و ایجاد نفت 
با مشــخصات جدید، فــروش از طریق 
ارتقــای ظرفیت صنعت  بورس نفــت، 
کشــتیرانی و...(، تکیه بر توان داخلی در 
اجرای پروژه های نفــت و گاز و منتظر 
نماندن برای حضور شرکت های خارجی، 
حداکثرســازی زنجیــره ارزش افزوده و 
اتالف منابع هیدروکربوری  از  جلوگیری 
)ماننــد جلوگیری از ســوزاندن گازهای 
مشــعل(، بهبــود بهــره وری و کاهش 
شاخص مصرف انرژی با تقویت راندمان 
تجهیــزات و صنایــع و... را نیز از دیگر 
روش هــا و راهکارهای ضــد تحریمی 
با  پایندان  برشمرد. مدیرعامل شــرکت 
بیان اینکه صــادرات نفت ایران تحریم 
اســت، نــه فرآورده های نفتــی، گفت: 
مقیاس  در  پاالیشــگاه ها  برخی  ساخت 
کوچک، بــه ســرمایه گذاری اندکی در 
حــدود ۲۰ تا ۴۰ میلیــون دالر نیاز دارد 
که این رقم در قیاس با پاالیشــگاه های 
بزرگ، بســیار کم اســت و لیســانس 
و پروانــه فنــی آن را هم می تــوان از 
شرکت های معتبر آسیای شرقی گرفت؛ 
در عین حال، این پاالیشگاه های کوچک 
را می توان در مدت زمان به نسبت کوتاه 
و در نقاط راهبردی در مســیر ترانزیتی 
نفت خام و سوخت، ساخت و خوراک آن 
را نیز از محصوالت سنگین و کم ارزش تر 
پاالیشگاه ها و یا نفت خامی که صادرات 

آن تحریم شده، تأمین کرد.

دبير کنفرانس بين المللی انرژی های تجديدپذير و توليد پراکنده ايران مطرح کرد:

تالش برای ارائه راهکاری که دولت پايش را از حوزه تجديدپذيرها بيرون بگذارد
انرژی های  المللــی  بین  کنفرانــس  دبیر 
تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ضمن اشاره به این که 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر رسیدن به عزت و اقتدار 
از تولید ثروت مهمتر اســت، گفت: هدف ما از برگزاری 
کنفرانس این اســت که راهکاری ارائه دهیم تا به دنبال 
آن دولت پایش را از حوزه انرژی های تجدیدپذیر بیرون 

بگذارد.
مجید زندی در نشست خبری کنفرانس بین المللی 
انرژی هــای تجدید پذیر و تولید پراکنــده ایران که در 
پردیس شــهید عباس پور دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
شــد، با اشاره به اینکه این دانشــگاه برای نخستین بار 
دپارتمان انرژی های تجدید پذیر را تشــکیل داده است، 
توضیح داد: از ســال ۹۱ دانشجوی تحصیالت تکمیلی 
در رشــته مهندســی برق و مکانیک گرفتیم و در حال 
حاضر باالی صد نفر در این مقاطع فارغ التحصیل شدند. 
همچنین اولین مجوز مقطع دکترا در گرایش انرژی های 
تجدیــد پذیــر را از وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
دریافت کردیم که امســال ۱۰ نفر در مقطع دکتری این 
رشته فارغ التحصیل می شوند. وی افزود: مرکز تحقیقات 
انرژی های تجدیــد پذیر در پردیس فنی و مهندســی 
شــهید عباس پور با وجود آنکه مرکز کوچکی است، ۱۲ 
آزمایشــگاه از جمله آزمایشگاه انرژی خورشیدی، بادی، 
سیســتم های هیبرید انرژی الکتریکی، نانو الکتریک در 
انــرژی را در خود جای داده اســت. همچنین در زمینه 
همبست آب، انرژی و محیط زیست، آزمایشگاه »گلخانه 

تاریک انرژیک« را راه اندازی کردیم که با پتنت کشــور 
هلند در ایــن زمینه متفاوت بوده و مصرف آب را تا ۹۰ 
درصد کاهش داده اســت. دبیر کنفرانــس بین المللی 
انرژی های تجدید پذیر و تولیــد پراکنده ایران با تاکید 
بر آنکه فناوری های تجدید پذیر از نیروگاه بیشتر ارزش 
افزوده و تولید ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: در زمینه 
فناوری ها مجوز یک مرکز تحقیقات به ارزش مالی صد 
میلیون دالر را از وزارت خانه های علوم و اقتصاد دریافت 
کردیم که در شــرف راه اندازی است و هدفش آن است 
که بعد از ســه ســال بتواند راهکاری برای تولید غذا و 
پایداری امنیــت غذایی برای ۲۰ میلیون جمعیت ایرانی 

ارائه دهد. زندی با بیان اینکه حوزه فناوری های تجدید 
پذیر می تواند برای ایران ثروت زیاد و امنیت پایدار ایجاد 
کند، افــزود: در حال ایجاد یــک دبیرخانه دائمی برای 
مســئله آب و انرژی هستیم. وی دیگر بعد حوزه تجدید 
پذیر را برقراری روابط بین المللی خوب و مؤثر دانســت 
و گفت: از این منظر با مراکز تحقیقاتی در کشــورهای 
اروپایی و آســیایی ارتباطاتی داریــم، البته باید در نظر 
داشــت که تردد و اقامت افراد خارجی هزینه بر اســت. 
بنابراین علیرغم درخواســت افراد سرشناس و مهم در 
خارج از کشــور برای حضور در کنفرانس تنها ۴ الی ۵ 
نفر مهمان خارجی دعوت کردیم. رئیس گروه مهندسی 

انرژی های تجدید پذیر دانشــگاه شــهید بهشتی یادآور 
شــد: البته با توجه به اهمیــت همکاری های بین المللی 
دانشــجوی دکترا در این حوزه در خارج از کشور داریم، 
ضمن آنکه کار تحقیقاتی مشــترک انجام می دهیم و در 
بعد اقتصادی نیز شــرکتهای ایرانی و خارجی در حوزه 
فناوری مشــغول به کار هستند. زندی دیگر محور مهم 
برگزاری کنفرانس بیــن المللی انرژی های تجدید پذیر 
و تولیــد پراکنده ایران را کمک به تشــکیل کلون های 
اقتصادی و فناورانه در حوزه تجدیدپذیر در ایران عنوان 
کرد و افزود: به عنوان دانشــگاه انتفاعی از این موضوع 
نداریم، بلکه درصدد هستیم در راه رسیدن به هدف فوق 
مسیرهای مختلفی را با کمک دوستان ایرانی و خارجی 
خود طی کنیم. این در حالی است که این کنفرانس تنها 
یک رویداد سه روزه نیســت، بلکه یک رویداد دو ساله 
است و حداقل چهار نشست تا انتهای سال در این رابطه 
برگزار خواهد شــد. وی در پایان با بیــان اینکه در راه 
رسیدن به ثروت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر عزت و 
اقتدار قدم های اولیه هستند و گاهی اعتبار از پول مهمتر 
است، اظهار کرد: شــرکت توانیر، سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان )ستفا(، پژوهشگاه 
نیرو و گروه مپنــا )مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران( 
چهار بازیگر اصلی این کنفرانس هستند و هدف ما این 
اســت که بعد از ۶ سال چالش فکری راهکار پیدا کنیم 
کــه به دنبال آن دولت پای خود را از عرصه انرژی های 

تجدیدپذیر بیرون بگذارد.

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

پیمانکار به عنوان مجری پروژه، 

حتی ممکن است گاهی اوقات 

چالش ها و مسائل پروژه را بهتر 

از خود کارفرما درک کند، از 

این رو، باید ریسک ها و موانع 

پیش روی خود را پیش بینی 

و برای برطرف کردن آنها 

چاره اندیشی کند


