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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت
بازگشت وجوه ارزی راکد
به حساب شرکت پتروپارس

با اقدام بهموقع دســتگاههای مســئول ،وجوه ارزی راکد در یکی از
صرافیها به حساب شرکت پتروپارس واریز شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروپارس ،با اقدام بهموقع
وزارت نفت و دستگاههای ذیربط و همچنین همکاری شرکت پتروپارس،
وجوه راکد در حساب یکی از صرافیها به حسابهای مورد تأیید شرکت
پتروپارس بازگشــت و خوشبختانه خسارتی به بیتالمال وارد نشد .در پی
بررسی صورتهای مالی یکی از شرکتهای زیر مجموعه پتروپارس (به
نام پتروپارس ایران) معلوم شد مبالغی ارز به صورت راکد در حساب یکی
از صرافیهای طرف حســاب باقی مانده است که بهمنظور جلوگیری از
سوءاســتفادههای احتمالی ،مدیر مالی آن شــرکت که در محل کار خود
حاضر بود به همراه صراف مرتبط از سوی مراجع ذیصالح امنیتی و قضایی
تحت تحقیق و بررسیهای قانونی قرار گرفتند .شایان ذکر است ،در فاصله
کمتر از یک هفته تمام وجوه ،بدون کم و کاســت به حســاب پتروپارس
منتقل شد.

شرکت ملی حفاری و دانشگاه آزاد خراسان
رضوی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خراسان رضوی

در زمینه همکاریهای علمی ،آموزشی و پژوهشی تفاهمنامه همکاری امضا
کردند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی حفاری ایران ،این
تفاهمنامه دیروز (سهشــنبه ،چهارم تیرماه) میان ســیدعبداهلل موسوی،
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و علی سروریمجد ،رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خراسان رضوی امضا شد .در آیین امضا این تفاهمنامه
که در نتیجه همافزایی میان بخشهای علمی و پژوهشــی دانشــگاه و
مدیریتهای پژوهش ،فناوری و مهندسی ساخت ،بازاریابی و همکاریهای
بینالملل و مجموعه آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت رقم خورد ،بر
اهمیت تعامل و بسط همکاریها میان این سازمان و دانشگاه تاکید شد.
در این آیین ،موسوی اظهار کرد :شرکت ملی حفاری با بیشتر دانشگاههای
کشور از جمله دانشگاههای صنعتی شریف ،امیرکبیر ،تهران ،صنعت نفت،
علم و صنعت ،شیراز و آزاد اسالمی در زمینههای علمی ،پژوهشی و تبادل
تجربه همکاری مستمر و مؤثر دارد .مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
افزود :از مزیتهای همکاری میان مراکز علمی ،پژوهشــی ،شرکتهای
دانشبنیان و مجموعههای صنعتی ،این شرکت در سالهای اخیر موفق
به بومیســازی بخش قابــل توجهی از قطعات پرمصــرف و تجهیزات
کاربردی در صنعت حفاری شده است .بر این اساس ،همکاری در برگزاری
دورههای تخصصی مورد نیاز دانشگاه از سوی شرکت ملی حفاری ایران،
بهره گیری بهینه از ظرفیتهای دانشــگاه و شــرکت برای همکاری در
برگزاری دورههای کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه ،تعریف و اجرای
پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،اســتفاده از امکانات آزمایشــگاهی و
کارگاهی متقابل ،انجام پروژههای تحقیقاتی مورد نیاز طرفین و بازدیدهای
علمی از جمله محورهای طرح شده در این تفاهمنامه همکاری است.
برای اولین بار صورت گرفت؛

واگذاری تعمیر ابرنفتکش غولپیکر ایرانی به
متخصصان داخلی

با عملیات داکینگ موفقیت آمیز ابرنفتکش غول پیکر  ۳۲۰هزار تنی

 DOREبا طول  ۳۳۳متر در مجتمع کشتی ســازی بندرعباس (ایزوایکو)،
برای اولین بار در تاریخ صنعت کشــتیرانی ایران ،تعمیرات این کشتیهای
عظیمالجثه به یاردهای تعمیراتی داخلی و متخصصان مجرب ایرانی سپرده
شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابــط عمومی و امور بین الملل
شــرکت ملی نفتکش ایران ،تا پیش از این به علت محدودیتهای فنی
و تکنولوژی ،تعمیرات کشتیهای با این ابعاد بزرگ به یاردهای تعمیراتی
خارجی سپرده میشد .علی منصورزاده ،مشاور فنی مدیرعامل شرکت ملی
نفتکش ایران در این رابطه گفت :با توجه به اینکه زیرســاختهای این
مساله مهم پس از تالشهای مجدانه فراهم شده است ،با عملیات موفق
داکینگ این کشتی در روز دوشنبه  ۳تیرماه ،آرزوی دیرینه فعاالن صنعت
حمل و نقل دریایی کشور عملیاتی شد .وی با تبریک این موفقیت بزرگ
به متخصصان صنعت کشتیرانی ایران افزود :آرزوی قلبی همه مدیران و
پرســنل شرکت ملی نفتکش و همچنین کشتیرانیهای داخلی این است
که به حول و قوه الهی پس از انجام عملیاتهای تعمیراتی متعدد ،زمینه
برای ساخت چنین کشتیهای نفتکش غول پیکر در مجتمعهای صنعتی
کشــتی ســازی داخلی فراهم و ایران در این حوزه به یکی از کشورهای
توانمند تبدیل شود.

پیشرفت  ۹۰درصدی پروژه ساخت
سکوهای  ۷و  ۸میدان هندیجان

پروژه ساخت سکوهای  ۷و  ۸میدان هندیجان در یارد بندرعباس به
پیشرفت  ۹۰درصدی رسیده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران ،این
پروژه شــامل ساخت دو سکوی سرچاهی  ۷و  ،۸خطوط لوله جریانی ۱۲
اینچ به طــول حدود  ۴.۵کیلومتر و کابــل زیردریایی به طول حدود ۲۶
کیلومتر اســت .در این پروژه عملیات ساخت و نصب پایههای سکوها به
وزن تقریبی  ۸۰۰تن به پایان رســیده و خطوط لوله جریانی اجرا شــده،
همچنین عملیات اجرای کابل زیردریایی هم در اردیبهشتماه امسال پایان
یافته اســت .هماکنون تنها بخش باقیمانده ،ساخت عرشه است که در
مرحله پایانی قرار دارد و مقدمات حمل و نصب آن در حال انجام اســت.
حمید بورد ،مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران  ۳۰خردادماه امسال
از عملیات ساخت این سکوها بازدید و ضمن بررسی مشکالت پروژه ،بر
شتاببخشــی در اجرای آن تاکید کرد ،در این بازدید مقرر شد باقیمانده
کارهای ساخت و تأمین کاالی پروژه حداکثر تا پایان شهریور ماه امسال
انجام و عملیات بارگیری سکوها برای نصب در میدان هندیجان آغاز شود.

واکنش حراست صنعت نفت به ادعای دستگیری باند نفوذ در این وزارتخانه
رئیس ســازمان حراست
صنعت نفــت درباره اظهــارات اخیر دو
نماینده مردم شاهینشــهر و نجفآباد
در مجلس شــورای اســامی مبنی بر
دســتگیری اعضای باند نفوذ در وزارت
نفــت گفــت :وزارت نفت و ســازمان
حراســت این وزارتخانه از چنین خبری
بیاطالع بوده و هیچیک از مدیران ارشد
و تصمیمگیر وزارت نفت تاکنون در این
مورد احضار یا بازداشت نشدهاند.

حســین حاجیحســینی ،رئیس
ســازمان حراست صنعت نفت گفت :در
خصوص اظهارات آقای حاجی دلیگانی،
نماینده محترم مردم شریف شاهینشهر
و آقای ابوترابــی ،نماینده محترم مردم
شریف نجفآباد که اعالم کردهاند اخیراً
(تاکید میشــود اخیراً) نهادهای امنیتی
اعضای بانــد نفــوذ در وزرات نفت را
دستگیر کردهاند ،به اطالع مردم شریف
ایران میرســاند ،وزارت نفت و سازمان
حراســت این وزارتخانه از چنین خبری
بیاطــاع بوده و هیچ یــک از مدیران
ارشــد و تصمیمگیر وزارت نفت تاکنون
در این مورد احضار یا بازداشت نشدهاند
و هیچ تذکر بازدارندهای نیز در این باره
از طرف نهادهای امنیتی به مســئوالن
ذیربط در این وزارتخانه ،داده نشــده

اســت .وی افزود :اولین پرسش اساسی
و مهمی که در مورد انتشــار این مطلب
توسط دو نماینده محترم مجلس شورای
اسالمی وجود دارد ،این است که چگونه
امکان دارد دستگاههای امنیتی از جمله
دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی،
هیچ اطالعاتــی در این مورد به وزارت
نفــت که مورد این حمله قــرار گرفته،
نــداده باشــند و در مقابــل ،اطالعات
این ســوژه امنیتــی را در اختیار این دو

نماینده محترم مجلس قرار داده باشند؟
حاجیحســینی تصریح کرد :با توجه به
اینکه در حال حاضر ،وزارت نفت در خط
مقدم جنگ اقتصادی با دشمن متجاوز
علیــه ایران قــرار دارد و آتش توپخانه
دشــمن متوجه اقدامات این وزارتخانه
اســت ،این وزارتخانه همواره از طریق
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی به
صورت رسمی ،مســاعدت و همراهی
دســتگاههای امنیتی و اطالعاتی کشور

را بــرای حفاظت و پوشــش اطالعاتی
از اقدامات ایــن وزارتخانه ،در دور زدن
تحریمها درخواست کرده است .رئیس
ســازمان حراســت صنعت نفت افزود:
وزارت نفت معتقد است انتشار شایعاتی
از قبیل دســتگیری وزیر نفــت بعد از
مصاحبه ایشــان در تاریخ  ۲۵اسفند ۹۷
علیه بابک زنجانی ،کشف یک دستگاه
پوز در دفتر وزیر نفت در تاریخ  ۲۷اسفند
 ۹۷و استمرار انتشــار آن در هفتههای

بعد ،گالیهمنــدی محمدجواد ظریف از
وزیر نفت در تاریخ  3اردیبهشــت ،98
اختــاف و بحث میان وزیر اطالعات و
وزیر نفت در تاریخ  4خرداد  ،98کشف و
مبادله دالر و طال در دفتر وزیر نفت در
تاریخهای  ۱۹اردیبهشت  ۹۸و  ۴خرداد
ماه  ،۹۸اختالف میان رئیس جمهوری و
وزیر نفت در تاریخ  26خرداد  ،98انتشار
خبر دســتگیری مدیر مالی وزارت نفت
در تاریــخ  ۲۹خرداد  ۹۸و کشــف باند
نفوذ در این وزارتخانه در تاریخ  ۲تیرماه
 ،۹۸جنگ روانی تمام عیار و زنجیرهای
از هجمههایی اســت که عادی به نظر
نمیرسد و طرح مستمر و سازمانیافته
چنین موضوعاتی از سوی افرادی خاص
را ناشــی از ایستادگی این وزارتخانه در
برابــر زیادهخواهیها و رانتجوییهای
افرادی که تمایل به بازتولید پدیدههای
رانتی همچون گذشــته دارند ،میداند.
حاجیحســینی تاکید کــرد :اگر برخی
دوستان داخلی با درک شرایط حساس
موجود کشور ،ذهن و وقت مدیران ارشد
وزارت نفــت را کمتر درگیر حواشــی و
تسویهحسابهای سیاسی داخلی کنند،
میزان موفقیت کشــور در برابر دشمن
خارجی به میزان چشــمگیری افزایش
خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی:

رئیس کل بانــک مرکزی گفت :ایران قله
مقاومت تحریمی را پشت سرگذاشــته و باوجود ادعای
آمریکا مبنی بر صفر شــدن فروش نفت ،روند صادرات
نفت در حال افزایش است.

صادرات نفت ایران در حال افزایش است

عبدالناصر همتی ،روز چهارشنبه ،پنجم تیرماه در
حاشــیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران ،گفت:
امــروز التهابی در بــازار ارز وجود نــدارد ،مردم آگاهی
یافتهاند که دشــمنان هرکاری که میتوانستهاند انجام

داده و تحریمها بیشــتر از این فایــدهای ندارد .وی با
بیــان اینکه ما به اروپا صادراتی نداریم ،پس نمیتوانیم
وارداتی داشته باشیم ،تصریح کرد :یک راهحل این است
که از ما نفت بخرند که گفتند در این موضوع مشــکل

نیروگاه غرب کارون بهزودی راهاندازی میشود

آگهيمناقصهعمومي(دومرحلهای)

نیروگاه غرب کارون بهزودی راهاندازی خواهد شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت مهندســی و توسعه نفت،
پس از راهاندازی پســت برق شهید بقایی با ســطح ولتاژ  ۴۰۰کیلوولت و
پســت برق متن با سطح ولتاژی بالغ بر  ۲۳۰/۴۰۰کیلوولت ،هفته گذشته
پســت فشــار قوی نیروگاه غرب کارون ،پس از انجام آزمایشهای الزم
بهصورت کامل راهاندازی شــد .نیما ربیعی ،سرپرست طرح نیروگاه غرب
کارون و تاسیســات جانبی گفت :با برقراری جریان برق این پست و تست
ترانسهای اصلی نیروگاه و نیز اجرایی کردن عملیات سنکرون ،راهاندازی
نهایی نیروگاه غرب کارون بهسرعت در حال انجام است .ربیعی اظهار کرد:
در صورت پایان عملیات سنکرون تا پایان هفته جاری ،پیشبینی میشود
نیروگاه غرب کارون نیز تا سه هفته آینده آماده بهرهبرداری صنعتی در فاز
یک باشــد .فاز یک این نیروگاه با توربین  V۹۴.۲ظرفیت نامی تولید ۱۶۲
مگاوات برق را داراست.

فراخوان وزارت نفت برای تشکیل سامانه
اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشگاهی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت بهمنظور

تأمین بخشی از نیازمندیهای آینده شرکتهای اصلی و تابعه این وزارتخانه
مستقر در اســتان تهران ،برای تشکیل ســامانه اطالعاتی فارغالتحصیالن
دانشگاهی فراخوان داد.

در فراخوان «تشکیل سامانه اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشگاهی»
که ازســوی اداره کل آموزش ،برنامهریزی نیروی انســانی و تحول اداری
معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت اعالم شده ،آمده
است:
«بهمنظور تأمین بخشی از نیازمندیهای آینده شرکتهای اصلی و
تابعه وزارت نفت مستقر در استان تهران از میان نیروی انسانی متخصص و
شایسته ،ایجاد بانک اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی در دســتور کار این وزارتخانه قرار گرفته اســت .بدین منظور از کلیه
دانشآموختگان واجد شــرایط و عالقهمند دعوت میشــود تا برای کسب
اطالعات بیشــتر درباره شــرایط عمومی ،اختصاصی و رشته گرایشهای
تحصیلــی مورد نیاز به پایگاه اینترنتــی  jad.mop.irمراجعه و در صورت
تمایل از تاریخ  ۱۰تیرماه تا  ۱۰شهریورماه امسال نسبت به درج مشخصات
و اطالعات درخواستی در «سامانه اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشگاهی»
اقدام کنند .در ضمن پس از درج اطالعات درخواســتی ،در صورت تکمیل
اطالعات و مدارک مورد نیاز ،اســامی داوطلبان واجد شرایط اولیه در بانک
اطالعاتی متقاضیان ثبت میشود .شایان ذکر است ،تأمین نیازهای نیروی
انســانی به صورت غیردائم برای سمت /وظایف خاص تخصصی در ستاد،
فرآیند عملیات یا طرحهای توســعهای در استان تهران از میان داوطلبان
موجود در بانک اطالعاتی یادشــده و از طریق انجام مصاحبههای فنی -
تخصصی و ارزیابی سالمت روانشناختی براساس نوع مشاغل مورد نیاز و
نیز طی دیگر مراحل و تشــریفات بهکارگیری نیروی انسانی طبق مقررات
و ضوابط مجری در صنعت نفت انجام میشود».

دارند .راه دوم این اســت کــه اروپاییها خط اعتباری
بدهند تا بتوانیم از آنهــا کاال خریداری کنیم و چنانچه
هر کدام از این کارها انجام شــود ،راهاندازی اینستکس
حتی یک هفته نیز طول نمیکشد.

شركت ملی نفت ایران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

موضوع :مناقصه شماره خ ن م  98/702/مربوط به خريد35
عدد مته الماسه و 124مجموعه نازل هاي مربوطه مورد نياز اداره
حفاريتحتتقاضايشماره3180704130-SHP

شركت نفت مناطق مركزي ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوقالذکر را با مشخصات و شرایط كلي زير از طريق
مناقصه عمومي (دو مرحلهای) به شرکتهای واجد شرايط ،واگذار نمايد.
الف) شرح مختصر كار
خريد  35عدد مته الماســه و  124مجموعه نازل هاي مربوطه مورد نياز اداره حفاري تحت تقاضاي شماره -SHP
3180704130
ب) مدت و محل اجراي قرارداد
مدت قرارداد  12ماه پس از ابالغ شروع به کار به فروشنده میباشد.
تحويل كاال :اســتان فارس – شهرستان فراشبند  -به سمت پااليشگاه فراشبند -انبار كاالي حفاري شركت نفت
مناطق مركزي ايران
ج) شرايط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)
ارائه مدارک استعالم ارزیابی کیفی من جمله شرایط و مدارک اعالم شده زیر جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -1داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت شامل :آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي ،اساسنامه،
آخرين تغييراتُ ،كد اقتصادي و شناسه ملي شرکت ،آدرس دقيق پستي ،تلفن ثابت و نمابر (فكس).
 -2داشتن صورتهای مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي  1396و ارائۀ مدارك جهت ارزيابي توان مالي.
 -3داشــتن توانائي ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ 040ر384ر912ر 2ريال بهعنوان تضمین شــركت در فرآيند
ارجاع كار (مناقصه).
 -4تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت WWW.ICOFC. IR
 -5قیمتها میبایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
متقاضيان واجد شرايط مندرج در بند «ج» که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند میتوانند فرمهای استعالم ارزیابی
کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشاني ( )WWW.ICOFC.IRدریافت و بر اساس آن مدارك الزمه شامل سوابق
و مدارک کاری و مالی  5سال اخیر را تکمیل و در قالب یک عدد ( CDلوح فشرده) به انضمام «نامه اعالم آمادگي جهت
شركت در مناقصه فوقالذکر» حداكثر تا ســاعت  15عصر روز چهارشنبه مورخ  ،98/04/26به این شركت به نشاني:
تهران-خيابان طالقاني -خيابان حافظ– خيابان رودسر غربي– پالك ( 30ساختمان خلیجفارس) -طبقه پنجم تسلیــم
نمايند.
در صــورت نياز به اطالعات بيشــتر متقاضيان میتوانند بــا تلفنهای ( )021(-87524424تــدارکات کاال) و
( )021( -87521045کمیته فنی بازرگانی) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران
شماره مجوز ١٨٤٧/١٣٩٨ :

تحلیل
گفتمان

یکشنبه  9تیر ماه 1398
شماره 678
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

انجام موفقیت آمیزپروژه های نصب تاپ ساید  F18و نصب سازه
واسط  FY-Bدر خرداد ماه 1398

مدیــر توســعه تجاری
شــرکت صنایع دریافن قشــم (صدف)
اعالم کرد :این شــرکت توانســت در
خرداد ماه ســال  1398با تالش شبانه
روزی تاپ ســاید  F18و همچنین سازه
واسط  FY-Bرا در میدان نفتی مشترک
فروزان با موفقیت تمام نصب کند.

به گزارش دانــش نفت ،مهندس
ظفــر حافظــی ،مدیر توســعه تجاری
شــرکت صنایع دریافن قشم (صدف)

در گفتگو با خبرنگار دانش نفت ضمن
آرزوی موفقیــت و تعالی صنعت نفت
و گاز فراســاحلی کشــور اعالم کرد:
در خــرداد ســال  1398این شــرکت
توانســت علی رغم تحریمهای ناحق
و فشــارهای سیاســی ،اقتصــادی با
تالش شــبانه روزی و بــا اتکا به توان
متخصصین داخلــی و بدون هیچگونه
وابســتگی خارجی تاپ ســاید سکوی
 F18و همچنین ســازه واسط سکوی

شرکت صنایع دریافن قشم
(صدف) توانست در خرداد ماه
سال  1398با تالش شبانه روزی
تاپ ساید  F18و همچنین سازه
واسط  FY-Bرا در میدان نفتی
مشترک فروزان با موفقیت تمام
نصب کند

 FY-Bرادر میدان نفتی فروزان نصب
کنند .نصــب تاپ ســاید  F18با وزن
 940تن و همچنین ســازه واسط 500
تنی ســکوی  FY-Bدر میــدان نفتی
فروزان کــه میدان نفتی مشــترک با
کشور عربستان است گام بزرگی جهت
بهره برداری کشــور عزیزمــان از این
میدان نفتی اســت .وی افزود :در این
عملیاتها شــناور جرثقیــل دار صدف
 3000و شناور افق  1نقشهای اساسی

را ایفــا نمودند تا اجــرای پروژه نصب
با موفقیــت انجام گیرد .شــایان ذکر
است؛ کارفرمای شرکت صدف در این
پروژهها شــرکت نفت فالت قاره ایران
میباشــد .وی در انتها خاطر نشان کرد
که امید اســت خدمات شرکت صنایع
دریافن قشــم (صدف) در این پروژهها
توانسته باشد گام بزرگی در جهت تعالی
کشــور عزیزمان در صنعت نفت و گاز
فراساحلی ایفا کرده باشد.

نگرانی بازارهای پتروشیمی آسیا به دنبال باال گرفتن جنگ تجاری میان چین و آمریکا
معامله گران آســیایی با باال گرفتن جنگ
تجاری میان چین و امریکا نگران هستند که ممکن است
تقاضا از سوی چین به عنوان یکی از واردکنندگان کلیدی
محصوالت پتروشیمی در بازار آسیا ،کاهش یابد.

به گزارش نیپنا ،در هفتهای که گذشــت ،ایاالت
متحــده آمریکا در تاریخ دهم ماه مه تهدید کرد که نرخ
تعرفههــای اعمالی بر  200میلیارد دالر کاالی چینی را
تا ســقف  25درصد افزایش میدهــد .از این رو فعاالن
بازار پتروشــیمی آســیا در حال آماده سازی خود برای
پیامدهای احتمالی و تطبیق با شــرایط جدید هســتند.
محصوالت صنایع شــیمیایی ،پتروشیمی و پالستیکها
در میان کاالهای یادشــده قرار دارند .البته چین اعالم
کرد که اقدامات مقابلهای را در دستور کار قرار میدهد.
گفتنی است که قیمتهای منطقهای برخی محصوالت
پتروشیمی در هفته گذشته ثابت بود و در پارهای موارد با
عقب نشینی خریداران کاهش یافت .در این میان نگرانی
عمومی این اســت که با باال گرفتن جنگ تجاری میان
ایــن دو غول اقتصادی ،تقاضا از ســوی چین به عنوان
یکــی از واردکنندگان کلیدی محصوالت پتروشــیمی
در بازار آســیا ،به میزان بیشــتری کاهش یابد .در بازار
آکریلونیتریــل بوتادین اســتایرن ( ،)ABSقیمتهای
اســپات برخی برندها ،بر مبنای  CFRچین ،به زیر هزار
و  500دالر در هر تن سقوط کرده است .این در حالیست
کــه برندهای دیگر با قیمت متوســط هزار و  500دالر
برای هر تن معامله میشــوند .با وضع تعرفههای جدید
بر محصوالت ســاخت چین ،تقاضا برای آکریلونیتریل
بوتادین استایرن که در صنایع خودروسازی ،الکترونیک،
لــوازم خانگی و محصوالت تفریحــی (recreational
 )productsکاربرد گســتردهای دارد ،مســتقیم ًا تأثیر
میپذیــرد .همچنین در بازار پلــی کربنات ( ،)PCپیش

بینی بــاال گرفتن جنگ تجاری میــان آمریکا و چین،
به تســریع روند نزولی قیمتها در بازاری که اکنون با
مازاد عرضه دســت و پنجه نرم میکند ،دامن زده است.
همچنین نگرانیهای مشــابه ،در حال متوقف ســاختن
معامالت در بازار محصوالت دیگر مانند بوتادین (،)BD
الیاف پلی استر اســتیپل ( )polyester staple fibreو
پلی اتیلن سبک خطی متالوسن ( )MLLDPEاست .اگر
چه در بازار آدیپیک اســید ( )ADAچین ،تولیدکنندگان
به دلیل وابســتگی کمتر صادرات این محصول به بازار
ایــاالت متحده ،تأثیر افزایش تعرفههای آمریکا را ناچیز
دانستند .وضعیت مشابهی در مورد بازار استایرن بوتادین
رابر ( )SBRچین وجود دارد .یک تولیدکننده اســتایرن
بوتادین رابر مســتقر در چین میگوید :با توجه به عدم
صــادرات این محصول به ایاالت متحــده ،تهدید اخیر
آمریکا تأثیر قابل مالحظهای بر بازار اســتایرن بوتادین
رابر چین نخواهد داشــت .ما نگرانــیای از این که آیا

توافقــی خواهد بود یا خیر ،نداریم .با این همه ،معتقدیم
که دستیابی به یک توافق به مراتب برای اقتصاد جهانی
بهتر اســت .به نظر میرســد ماهها گفتگو میان ایاالت
متحــده و چین بی نتیجه ماند اســت .در تازهترین دور
گفتگوهــا ،یک هیئت نمایندگــی از مقامات عالی رتبه
چینی ،روز پنجشــنبه  19اردیبهشــت ،برای دستیابی
بــه یک توافق محتمل دیدار کردنــد .اگر چه همانطور
که فعاالن بــازار پیش بینی میکردند ،دیدار یادشــده
دستاورد مثبتی نداشت .وانگ کیانگ ،تحلیلگر ارشد در
کارگزاری چاینا مرچنت سکیورتیز (China Merchant
 ،)Securitiesمستقر در شنژن چین ،عنوان کرد :ایاالت
متحده قصد دارد با تحت فشار قرار دادن چین ،رویکرد
ما را نســبت به موضوعاتی مانند یارانهها ()subsidies
و مالکیت فکری ( )intellectual propertyتغییر دهد.
موضعی که چین بر حفظ آن پافشــاری دارد و غیر قابل
دست کشیدن است .از این روست که مذاکرات اخیر بی

نتیجه ماند .بر اساس این گزارش ،ایاالت متحده در ابتدا
برنامه داشت افزایش تعرفه اعمالی بر  200میلیارد دالر
کاالی چینــی از  10به  25درصد را از ماه ژانویه 2019
میالدی اجرایی کند .با این حال ،طرح یادشــده به دلیل
در جریان بودن مذاکرات فشــرده با طرف چینی ،برای
اجرایی شدن به ماه مارس موکول شد .به دنبال آن ،دو
کشور از اعالم حصول پیشرفت مطلوب در مذاکرات خبر
دادند و ضرب االجل ماه مارس برای مدتی بیشتر تمدید
شــد .این وضعیت ادامه یافت تا ایــن که پیام توئیتری
پنجــم مه دونالد ترامپ ،رئیــس جمهور ایاالت متحده
آمریکا ،که خبر از افزایــش نرخ تعرفهها میداد ،دوباره
شگفتی همگان را برانگیخت .ترامپ تهدید خود را فراتر
برد و اعالم کــرد که تعرفه  25درصــدی را عالوه بر
کاالهای قبلی ،بر گروه جدیــدی از کاالهای چینی به
ارزش  325میلیــارد دالر اعمال میکند .صادرات چین
در ماه آوریل ،در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته
میــادی 2.7 ،درصد کاهش یافت و بــه  193میلیارد
و  500میلیون دالر رســید .صــادرات به ایاالت متحده
البته افتــی  13.2درصدی را تجربه و رقم  31میلیارد و
 400میلیــون دالر را ثبت کرد .ارزش کل واردات چین
با افزایش چهار درصدی به  179میلیارد و  700میلیون
دالر رســید و واردات از ایاالت متحده با کاهش بیش از
 25درصدی بــه  10میلیارد و  300میلیون دالر کاهش
یافت .بر اســاس پیش بینیهای انجام شــده از سوی
کارشناســان بین المللی انتظار میرود اقتصاد چین که
دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از ایاالت متحده به شمار
میرود ،امسال تضعیف شود و رشد تولید ناخالص داخلی
به  6تا  6.5درصد برســد .رقمی که کمتر از پایینترین
رقم ثبت شــده در  28سال گذشته یعنی  6.6درصد در
سال  2018میالدی است.

تکمیل پروژه بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران
تدوین نقشــه راه بهبود جایگاه شرکت
ملی نفت ایــران از منظر اقتصــاد مقاومتی به عنوان
یکی از پروژههای طرح مطالعــات راهبردی مدیریت
برنامهریزی تلفیقی به کار خود پایان داد.

به گــزارش دانش نفــت به نقــل از مدیریت
برنامهریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران ،معاونت
بررسی ،امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحها اعالم
کرد :پروژه بررســی راهکارهای اقتصاد مقاومتی در
شــرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از پروژههای
طرح مطالعات راهبردی مدیریت برنامهریزی تلفیقی
با مؤسســه مطالعات بینالمللی انــرژی به کار خود
پایان داد .بر این اســاس ،در نشســتی که با حضور
رئیس موسســه مطالعات بینالمللی انرژی و مجریان

پروژهها و نیز مدیر ،معاونان ،ناظران و کارشناســان
مدیریت برنامهریزی تلفیقی در شــهریورماه پارسال
برگزار شد ،نســبت به چگونگی ادامه کار پروژههای
طرح مطالعات راهبردی که در ســال  ۹۴در قالب ۹
پروژه در معاونتهــای مختلف مدیریت برنامهریزی
تلفیقی تعریف شــده بود ،تصمیمگیری شد .معاونت
بررســی ،امکانســنجی اقتصادی و مالی طرحها در
ادامه عنوان کرد :هماکنون پروژه بررسی راهکارهای
اقتصاد مقاومتی شــرکت ملی نفــت ایران به عنوان
نخســتین پروژه این طرح با اعالم رسمی کارفرما و
با اجرای دوره آموزشــی یکی از نرم افزارهای حوزه
اقتصادســنجی به کار خود پایان داد .خروجی نهایی
این پروژه ،تدوین نقشــه راه در راستای بهبود جایگاه

شرکت ملی نفت ایران از منظر اقتصاد مقاومتی بوده
است .در این پروژه که متناسب با شرایط اقتصادی و
سیاسی و جایگاه شــرکت ملی نفت ایران در اقتصاد
کشور است ،تالش شده تا کلیات نقشه راه مورد نظر
از ســه منظر تابآوری ،کارایــی و نوآوری اقتصادی
ترســیم شــود .بر اســاس گزارش معاونت بررسی،
امکانســنجی اقتصادی و مالی طرحها ،هدف اصلی
ایــن پروژه ،شناســایی راهبردها و خط مشــیهای
کاهش آســیبپذیری شــرکت ملی نفــت ایران در
مواجهه با تکانههای خارجی و ارائه به مدیران ارشــد
این شــرکت است .از دیگر اهداف این پروژه ،تصریح
روابط شــرکت ملی نفت ایران بــا دیگر بخشهای
اقتصادی در چارچوب یک جدول داده  -ستاده و نیز

ســازوکارهای انتقالی آن است که در این راستا به ۶
پرســش اصلی پاسخ داده است .شایان ذکر است ،در
پروژه بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت
ملی نفت ایران ،مسائلی همچون شاخصهای اقتصاد
مقاومتی ،جایگاه شــرکت ملی نفت ایران در اقتصاد
ملی ،آسیبشناسی شرکت ملی نفت ایران با استفاده
از جدول داده  -ســتانده ،بررسی اثر نوسانات قیمت
نفت خام بر سرمایهگذاری در باالدستی صنعت نفت،
بررســی اثر فناوری بر کارایی هزینه در شرکت ملی
نفت ایران ،بررســی میزان همراســتایی فعالیتها و
اقدامهای شرکت ملی نفت ایران در چارچوب اقتصاد
مقاومتی و نقشه راه شرکت ملی نفت ایران برای خلق
ارزش در زنجیره تولید بحث و بررسی شد.
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یادداشت
زنگنه ،مخالفان و معمای فروش نفت

حشمتاهلل رضوی

چندی اســت اصولگرایان سیاســتهای بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،را
دربــاره فروش نفت و دور زدن تحریمها مورد انتقاد قرار میدهند .تا آنجا
که به فروش نفت به عنوان مهمترین دغدغه کشور باز میگردد ،منتقدان
میگویند در دور پیشــین تحریمها فــروش نفت ایران حداقل روزانه یک
میلیون بشکه نفت بود و در مواردی از این نیز فراتر میرفت.
در شرایطی که آمار شفافی وجود ندارد سخن منتقدان بدان معناست
که صادرات نفت هماکنون کمتر از این میزان است و در شرایطی که وزیر
نفــت میگوید در وضع کنونی آماری درباره فــروش نفت اعالم نخواهد
کرد ،موضوع صادرات نفت میتواند همچنان مناقشــه برانگیز باشــد .در
نگاه اول نحوه انتقادها به گونهای اســت که در ظاهر نابجا نیســت .زیرا
تحریمهای کنونی یکجانبه است و اگر ایران در دوره پیشین که تحریمها
چندجانبه بود میتوانست بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کند
(که البته آمار دقیقی در دســت نیست) پس اکنون که تحریمها یکجانبه
اســت ،وزارت نفت باید فضای بیشــتری برای مانور در بازار نفت داشته
و بیش از دور پیشــین تحریمها نفت صادر کنــد .به این ترتیب ،منتقدان
سیاستهای شخص زنگنه و ناکارایی مدیریت وزارت نفت را علت مشکل
فروش نفت میبینند و در مواردی بر این باورند که با برکناری وی ،وزارت
نفت میتواند در زمینه صادرات نفت عملکرد بهتری داشته باشد ،اما خواه
زنگنه ســکاندار وزارت نفت باشد یا نه ،باید این نکته را در نظر داشت که
در فاصله دور گذشته و دور جدید تحریمها بازار جهانی نفت دچار تغییرات
ساختاری شده است و همین تغییرات ساختاری شرایط را برای فروش نفت
و دور زدن تحریمها دشوارتر کرده است .در دور پیشین تحریمهای ایران
در هشــت سال پیش ،زمانی که صادرات نفت لیبی نیز به دلیل سرنگونی
قذافی و بیثباتی در این کشــور با وقفه رو به رو شد ،بهای نفت به میزان
قابل توجهی افزایش یافت و از مرز  ۱۰۰دالر برای هر بشــکه فراتر رفت.
ایــن بدان معنا بود که بازار نفت تاب تحمل خروج نفت دو کشــور عضو
اوپک را بهطور همزمــان ندارد ،اما در دور کنونی تحریمها بازار به میزان
زیادی انعطافپذیر اســت و واکنشی در قیمتها که بیانگر بحران در بازار
نفت باشد مشاهده نمیشود؛ چرا؟ بارزترین دگرگونی بازار نفت در مقایسه
با هشــت ســال پیش افزایش تولید نفت در آمریکا است .در هشت سال
گذشــته تولید نفــت در آمریکا معادل کل تولید نفــت ایران پیش از آغاز
تحریمها ،یعنی بیش از سه و نیم میلیون بشکه نفت در روز ،افزایش یافته
اســت .این بدان معناست که آسیبپذیری آمریکا در برابر گسیختگیهای
عرضه نفت از خاورمیانه کاهش یافته است .به جز آمریکا دیگر کشورهای
غیر اوپک از روسیه گرفته تا مکزیک و کانادا بر تولید نفت خود افزودهاند.
همزمان ســهم ایران در تولید اوپک و نیز سهم اوپک در کل عرضه نفت
جهانی کاهش یافته است .جالب است بدانیم در زمانی که انقالب اسالمی
در ایران پیروز شــد ،تولید نفت اوپک حدود  ۳۱میلیون بشکه نفت در روز
بــود یعنی مقداری بیش از  ۵۰درصد تولیــد نفت جهان .اما آماری که در
ماه جاری توسط اوپک انتشــار یافت نشان میدهد که تولید اعضای این
سازمان در ماه میالدی گذشته (مه) کمتر از  ۳۰میلیون بشکه در روز بوده
اســت .در مقابل مصرف نفت جهانی که در زمان پیروزی انقالب اسالمی
ایران  ۶۰میلیون بشــکه در روز بود ،براســاس گزارش ماه جاری آژانس
بینالمللی انرژی به نود و نه میلیون و هشــتصد هزار بشکه در روز رسیده
است که به معنای کاهش بسیار قابل مالحظه سهم اوپک در عرضه نفت
جهانی اســت .به دلیل همین تغییرات بنیادین در بازار جهانی نفت اســت
کــه زمانی که رئیس جمهوری آمریکا پایان معافیت خرید نفت از ایران را
در ماه گذشته به اجرا گذاشت ،قیمتهای نفت به جای افزایش ،طی یک
ماه حدود  ۱۵دالر کاهش یافت و به مرز  ۶۰دالر برای هر بشــکه رسید.
این در حالی است که همین تحریمها در دور پیشین بالفاصله قیمتهای
نفت را بیش از  ۱۵دالر افزایش میداد .بدتر شــدن ســاختار بازار نفت به
زیان صادرکنندگان را زمانی بهتر در مییابیم که توجه داشــته باشــیم در
دور جدیــد تحریمها در کنــار نفت ایران ،نفت ونزوئال نیز تحریم شــده
اســت ،اما باز هم بازار و قیمتها واکنشی نشان نمیدهند .دست بر قضا،
صادرات نفت لیبی نیز یک بار دیگر دچار بی ثباتی میشود اما باز هم بازار
منفعل میماند .همزمان با اختالل در صدور سه کشور عضو اوپک بخشی
از صادرات نفت روســیه به دلیل آلودگــی از یکی از خطوط لوله نفت این
کشور با وقفه رو به رو میشود ،اما دریغ از واکنش بازار و افزایش قیمتها.
حادثه انفجار در چند نفتکش و حمله حوثی به تلمبهخانه نفت عربســتان
و تنشهــای ژئوپولیتیک نیز تنها تاثیــری اندک و گذرایی بر قیمتها در
بازار آزاد دارد .حتی سیاســت عربســتان برای تمدید کاهش تولید اوپک
برای نیمه دوم سال جاری میالدی به سختی میتواند قیمتها را در بازار
جابهجا کند .این تحوالت شــگرف در طرف عرضه در حالی اســت که در
طرف تقاضا ،جنگ آمریکا و چین بر ســر تعرفه و دورنمای کاهش رشــد
اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای نفت واکنش بازار را در برابر خروج
نفت ایران و دیگر تولیدکنندگان اوپک به میزان زیادی خنثی میکند .اگر
ایــن تغییرات بنیادی در بازار نفت را بپذیریم و افزایش عرضه غیر اوپک،
کاهش وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه و کاهش روز افزون نقش ایران
در اوپک و اوپــک در بازار جهانی را به عنوان واقعیتهای دگرگونی بازار
مورد توجه قــرار دهیم باید بپذیریم که خــواه زنگنه یا هر کس دیگری
در چنین بازار اشباع شــدهای برای فروش نفت ،در مقایسه با دور پیشین
تحریمها ،بهطور کلی ،با مشــکالت بیشــتری رو به رو خواهد بود .چنین
وضعــی در بازار نفت برای مصرفکنندگان این امکان را فراهم میآورد تا
بــرای جایگزین کردن نفت ایران با دردســر کمتری به دنبال تأمین نفت
از دیگر کشــورها باشــند .اما آنچه هماکنون در زمینه سیاستهای نفتی
ناهمخوان مینماید نوع نگرش وزارت نفت به تعامل با جهان خارج است
و این به میزان زیادی به نگرش خوشبینانه وزارت نفت به تحوالت پس از
توافق هستهای باز میگردد .تقریب ًا همه برنامههای وزارت نفت در دوران
آقای زنگنه در چارچوب پارادایم «همکاری» تعریف شــده است .برچیدن
کارتهای سوخت در داخل و اولویت دادن به شرکتهای اروپایی در خارج
در چارچوب این پارادایم خوشــبینانه معنا مییابد .اگر ترامپ در آمریکا به
قدرت نرســیده و یا پس از به قدرت رســیدن از برجام خارج نشــده بود،
برنامههای وزیر نفت برای توسعه صنعت نفت و صادرات نفت در مجموع
ســنجیده بود اما تا زمانی که روابط ایران و غرب بر ســر نظم منطقهای
به ثبات نرســیده و پارادایم «کشمکش» بر آن حاکم است ،سیاستهای
خوشبینانه با چالش و در مواردی ناکارآمدی رو به رو خواهد بود.
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تحلیل
گفتمان

یکشنبه  9تیر ماه 1398
شماره 678
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
هجمه به وزیر نفت به دلیل پاکدستی
غالمرضا حیدری

نماینده مردم تهران در مجلس

عملکــرد بیژن زنگنه ،وزیر نفــت از ابتدای
دولــت اول روحانی تاکنــون و مقابله وزارت نفت
تحت مدیریت ایشــان با مفاسد نفتی سبب شده تا
در روزهای گذشــته شاهد هجمههای بیسابقهای
از ســوی برخی افراد به ایشــان باشــیم .زنگنه از
باســابقهترین اعضای کابینه دولت است که در کارنامه اجرایی خود معاونت
وزیر ارشــاد دولت شهید رجایی ،وزارت جهاد و وزارت نیروی دولت مهندس
موســوی ،وزارت نیروی دولت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،دو دوره وزارت
نفت دولت ســیدمحمد خاتمی و اکنون نیز وزارت نفت دولت روحانی را به
ثبت رسانده است.زنگنه یکی از پاکدستترین اعضای کابینه است .از سویی
کاربلدی و کارآمدی وی ویژگی منحصربهفردی است که در هر وزارتخانهای
وارد میشــود ،سریع ًا کار را با بهرهوری باال به دست میگیرد و موفق عمل
میکند .نکته مهم دیگر درمورد ایشان ،تبحر در تربیت نیروی انسانی است.
مهندس زنگنــه از همان زمان که وزیر جهاد دولت شــهید رجایی بود ،به
دلیل توانمندی و درایتی که در تربیت نیروهای جوان داشت ،توانست مدیران
پرکار و کارآمــدی تربیت کند .زمانی پس از پیروزی انقالب که احســاس
شد باید بخشــی از پیمانکاران و مهندسان مشاور رژیم پهلوی کنار گذاشته
شــوند ،وی در تربیت و فعال کردن مهندســان مشاور و پیمانکاران جدید و
مورد اعتماد جمهوری اسالمی نقش بهسزایی ایفا کرد .کارنامه وزیر نفت به
اندازهای روشــن و مثبت است که جای هیچگونه تردیدی برای توانمندی او
باقی نمیگذارد .از اینرو اینکه امروز کسانی و جریانهایی به دنبال تضعیف
زنگنه هستند ،باید دید آبشخورشان کجاست و چه ضرر و زیانی دیدهاند که
علیه یکی از بهترین مدیران جمهوری اسالمی هجمه وارد میکنند .مهندس
زنگنه ثابت کرده فردی نیست که اهل باج دادن باشد .این ویژگی از یکسو
نقطه قوت اوست و از سوی دیگر برای کسانی که میخواهند از وزارت نفت
باج بگیرند ،نقطهضعف به حســاب میآید .موجی که اینروزها علیه ایشان
شکل گرفته ،به احتمال فراوان در همین ارتباط است .البته در این بین نباید
مهرهای به نام «بابک زنجانی» را نادیده گرفت؛ فردی که هماکنون به دلیل
تاراج درآمدهای نفتی کشــور در زندان به سر میبرد و به شکلی شگفتآور
از داخل زندان برای وزیر نفت شاخوشــانه میکشد .دلیل آنکه بابک زنجانی
صراحت ًا اعالم کرده علیه وزیر نفت از نفوذش اســتفاده خواهد کرد این است
که زنگنه بارها تأکید کرده به کسی باج نخواهد داد .در این بین آنچه اهمیت
دارد موشکافی تهدیدهای زنجانی علیه زنگنه است .باید دید یک فرد مجرم
چگونه و با چه پشتوانهای چنین تهدیدی را مطرح میکند؟ زنجانی در دولت
احمدینژاد تنها نبود و شبکهای در قدرت پشتیبان او بودند .کسانی که به این
اطالعات دسترســی دارند باید دست به افشاگری بزنند و افکار عمومی را از
آنچه پشت پرده علیه وزیر نفت صورت میگیرد آگاه کنند.

یادداشت
نوعی خاص از دلواپسی

اکبر نعمتالهی

چندوقــت پیش بود کــه درباره مســابقه
تلویزیونی برندهبــاش و حامی مالی خاص برنامه
که یک روال شــرطبندی حرام را دنبال میکرد،
حرفهــا و حدیثهایــی مطــرح شــد .یکی از
شخصیتهای نزدیک به احمدینژاد که در دولت
او هم ســمتهایی داشــت ،متهم شد که از قبال
شرطبندی پشــت برنامه میلیاردها تومان به جیب
زد و معلوم نشــد با کدام مسئولی در سازمان صداوسیما سر یک سفره حرام
نشست .البته برخی عکسها هم در فضای مجازی در این زمینه منتشر شد
که جناب… با جناب… در حال خوش و بش دیده میشــدند .نه پیگیری
شد و دنبالهگیری و تحقیقی .نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی هم
احساســات و نگرانی بروز ندادند .هرچه بود همانجا معامالت انجام شــد و
تکلیف پولهای حرام که آنجا مطرح شده بود روشن نشد .نمایندگان محترم
مجلس شــورای اسالمی هم در قبال آن پروژه چند میلیارد تومانی اعتراض
و تحقیقی نکردند .ظاهراً فردی که پشــت این فساد گسترده مالی و حقوقی
و شــرعی بود یکی از دلواپسان بود و ترجیح داده شد که در قبال او تحقیقی
صورت نگیرد .یک اتفاق نادر در این سالها این است که همواره سه نهاد و
سازمان کشور مورد انواع و اقسام ارزیابیها و اتهامها بوده و مورد انواع حرف
و حدیثها درباره فساد و دزدی قرار گرفتهاند و بالفاصله پس از رفتن وزیر یا
مسئولی خاص آنها هم ساکت شدهاند و منتقدان دست از سر آن فساد و…
برداشــتهاند .هنوز پرونده استخدام معاون نیروی انسانی مترو در زمان جناب
آقای دکتر قالیباف و دوســتان او مطرح است ،پرونده میلیاردها پول زمین و
تعداد زیادی قطعات زمین شهرداری که بر پایه برخی مناسبات به افراد واگذار
شــده و شــهرداری درآمد کافی را از این قبال نداشته ،مطرح است ،اما کک
دوستان نمیگزد .وقتی پای دلواپسان وسط باشد که نباید پروندهای را دنبال
کرد .وزارت نفت و بانک مرکزی هم از این دست امور هستند .اگر امور خود
را به دلواپســان بسپارند که افراد درست و درمانی میشوند و دلیلی نمیماند
که پرونده آنها رسیدگی شود .در صنعت نفت نیز دلیل ورود بابک زنجانی به
وزارتخانه که ظاهراً بر تارک حضرات نشسته بود از سوی نمایندگان محترم با
هیچ اعتراضی روبهرو نشد ،اما حاال که وزیر میگوید منافع نفت و فروش آنها
را به نااهالن نمیسپارد فریاد از هزار سوراخ بلند است کهای آقا تو به درد دوره
بحران نمیخوری و الخ! متاســفانه دمخروس چنان از زیر قبای معترضان به
وزارت نفت بیرون زده است که هر قسم حضرت عباسی بیفایده است .برخی
البته نیابتی وارد اتهامزنی میشوند و با ادبیات مورد عالقه دزدان و باجگیران
سخن میگویند ،به گونهای که تنها آنها را خوشحال میکند .این شیوههای
حذفی اگر در دوره استالین کاربرد داشت در دوره معاصر کاربرد ندارد .یادمان
هست که در دوره استالین به بهانه کشف یک کودتا همه ارتش شوروی سابق
را قلع و قمع کردند و وقتی آلمان به آنها هجوم برد تازه فهمیدند چه کردهاند.

منافع ملت اولویت وزارت نفت است؛

پاسخ مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به ادعاهای زاکانی در شبکه سوم سیما
مدیــرکل روابــط عمومی
وزارت نفت ضمن پاسخ به ادعاهای زاکانی
در شبکه سوم ســیما تاکید کرد :ما دنبال
تفاهم ،همکاری و رفاقت هستیم ،به شرطی
که این موارد در یک فضای غیرسیاســی
مطرح شــود تا نتایج آن در برگیرنده همه
ملت باشــد و اینکه اولویت ما منافع ملی
کشور است.

به گزارش خبرنگار شــانا ،کسری
نوری صبح روز دوشــنبه ،سوم تیرماه در
برنامه تلویزیونی «ســام ،صبح بخیر»
شبکه سوم ســیما در پاســخ به مسائل
مطرحشده ازسوی علیرضا زاکانی ،نماینده
پیشین مجلس شورای اسالمی به عنوان
میهمــان این برنامه در پنجشــنبه هفته
گذشته ( ۲۳خردادماه) یادآور شد :صنعت
نفت چه در میان موافقان سیاســتهای
کنونی وزارتخانه و چه در میان مخالفانش
استادان و متخصصان زبدهای وجود دارند
که طبق قاعده محق هستند درباره مسائل
فنی اظهارنظر کنند ،امــا به دلیل اینکه
نکاتی در برنامه پنجشــنبه شــما مطرح
شد ،به سبب جایگاه ســازمانی که دارم
برای تنویر افکار عمومی نکاتی را عرض
میکنم .وی با اشــاره به اینکه اظهارات
میهمان برنامه شما (آقای زاکانی) از نظر
ما به دو بخش تقســیم میشــود ،افزود:
یــک بخش که ما معتقد هســتیم کذب
و خالف واقع اســت و یــک بخش هم
متأســفانه معتقدیم که افتراست .البته ما
امیدواریم مطالبی کــه خالف واقع بوده
است انشاءاهلل از سر بی اطالعی مطرح
شده و اطالعات درســتی در اختیارشان
نبوده است.
وزارت نفت و لغو قرارداد برانکو با
پرسپولیس

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
درباره بخشی از صحبتهای آقای زاکانی
که افتراست ،توضیح داد :برداشتی که از
کلیات اظهارات ایشان میشود ،این است
که گویی مهندس زنگنه و مدیران کنونی
وزارت نفت طول موجشان را بهطور کامل
بــا غربیها تنظیم میکنند .زیرا ایشــان
بارها ایــن موضوع را تکرار و وزارت نفت
و زنگنه را به ایجاد انسداد در این شرایط
بحرانی کشور متهم کرد .وی با بیان اینکه
متأسفانه ایشان طوری صحبت کردند که
گویا قراردادهای بزرگ و عجیبی قرار بوده
در کشــور با چند کشور خاص امضا شود
یا وجود داشته است و این قراردادها قرار
بوده تحول بزرگی را در کشور ایجاد کند،
اما آقای زنگنه همه اینها را برهم زدهاند!
افزود :فکر میکنم لغــو قرارداد برانکو با
پرسپولیس را هم به این مجموعه اضافه
میکردند داستان کامل میشد و آن هم
گردن آقای زنگنه میافتاد و اینها خارج از
انصاف است .به گفته نوری ،از یک طرف
برخی دوستان میفرمایند که آقای زنگنه
خسته هستند و انگیزهای برای کار کردن
ندارنــد و از طرف دیگر هم میگویند که
آقای زنگنه فردی قدرتمند است که یک
تنه میتواند جلو تمام قراردادهای خاص
را بگیرد و کاری که دلش میخواهد انجام
دهد؛ این یک تناقض است .وی تصریح
کرد که مملکت حساب و کتاب و مراجع
و مقامهــای باالدســت دارد و آنها هم
همه موارد را رصد میکنند و تشــخیص
میدهند؛ اگر فردی بتواند چنین کارهایی
را انجام دهد یعنی اینکه ما هیچ چارچوب
و قانونی در کشور نداریم.
 ۲۵میلیون یورو «ناچیز» نیست

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
به تعبیر «ناچیــز» که آقای زاکانی از ۲۵
میلیون یورو ارز شناســایی شده در یکی
از شــرکتهای پیمانکار سطح دوم هم
اشاره کرد و گفت :از نظر ما این موضوع
خیلی مهم اســت ،زیرا مسئلهای در یکی
از شــرکتهای الیه  ۲پیمانــکار وزارت
نفت بوده اســت که بر اساس اسناد ،خود
دوســتان متوجه این مســئله میشوند
و دســتور پیگیری میدهنــد و هنوز تا

همین لحظه اثبات نشــده است که فعل
مجرمانهای اتفاق افتاده و در حال رسیدگی
است .وی ادامه داد :اما از این جهت برای
ما مهم است و دوستان ما برای پیگیری
این موضوع خودشــان پیشقدم شدهاند
که سرانجام اگر حساسیت به این مسائل
و عددهای کوچک نباشــد ممکن است
نتیجــه آن بابک زنجانیها شــود .نوری
در پاســخ به اینکه  ۷۲تن از نمایندگان
مجلس شورای اســامی پارسال نامهای
به ســران قوا درباره عملکرد آقای زنگنه
دادهاند که ایشــان پاســخی به آن نداده
است ،اظهار کرد :خطاب آن نامه به سران
قوا بوده و بهطور مستقیم به آقای زنگنه
نبوده است که ایشــان بخواهند مستقیم
پاســخ دهند .آقای مهندس زنگنه پس
از نامه نمایندگان محترم ،یک کنفرانس
مطبوعاتی با حضــور  ۶۰تا  ۷۰خبرنگار
داشت که به تک تک مسائل مطرح شده،
پاســخ دادند؛ متن کامــل این کنفرانس
خبری  ۱۶هزار کلمه است.
کسی برای ساخت پاالیشگاه پیشقدم
نشده است

مدیــرکل روابط عمومــی وزارت
نفت با اشــاره بــه اینکه آقــای زاکانی
فرمودند وزیر نفت اعتقاد به خامفروشــی
دارند ،افزود :شــما توجه کنید زمانی که
آقای زنگنه در ســال  ۷۶نخســتین بار
وارد صنعت نفت شــدند ،ارزش صادرات
محصوالت پتروشــیمی چه مقدار بوده و
اکنون چه مقدار اســت؟ ارزش صادرات
محصوالت پتروشیمی هم اکنون به ۱۲
میلیارد دالر میرسد و  ۱۸طرح دیگر هم
در حال اجراســت که تا پایان سال آینده
به بهرهبرداری میرســند ،بنابراین ارزش
صــادرات این محصوالت دو برابر خواهد
شد .نوری با بیان اینکه ظرفیت پاالیشی
کشــور در ســال  ۹۲یک میلیون و ۶۵۰
هزار بشــکه بوده ،در حالی که هم اکنون
به  ۲میلیون و  ۱۵۰هزار بشــکه در روز
رسیده اســت ،گفت :اکنون مجوز احداث
پاالیشگاه برای پاالیش روزانه  ۲میلیون
بشــکه نفت برای بخش خصوصی صادر
شده ،اما کسی پیشقدم نشده است و خود
وزارت نفت هم به دلیل اینکه خالف اصل
 ۴۴اســت نمیتواند برای ساخت پیشقدم
شود.
تمرکز بر تکمیل طرح ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس با اصرار زنگنه

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
در پاسخ به اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس کار وزارت نفت نبوده اســت ،ادامه
داد :پیشــرفت این پروژه در هشت سال
تا پیش از آغاز بــه کار دولت یازدهم ۴۲
درصد بوده اســت کــه از این  ۴۲درصد
بخشــی نیز مربوط به سفارش کاال بوده
است .البته به این نکته هم توجه کنید که
در آن زمان قیمت نفت بیش از  ۱۰۰دالر
برای هر بشــکه بوده و دست برای انجام
کار بسیار بازتر بوده است .وی با اشاره به
اینکه پروژه ستاره خلیج فارس مشکالت
عدیده مدیریتی داشت ،اظهار کرد :وزارت
نفت با اصرار ویژه مهندس زنگنه بر این
پروژه تمرکز خاص کرد و گام نخست این

کسری نوری :ما دنبال تفاهم،
همکاری و رفاقت هستیم ،به
شرطی که این موارد در یک
فضای غیرسیاسی مطرح شود
تا نتایج آن در برگیرنده همه
ملت باشد و اینکه اولویت ما
منافع ملی کشور است

بود که مشکالت مدیریتی آن حل شود.
در ادامه ترکیب ســهامداران تغییر کرد تا
کارها وارد روال خود شود و راحتتر پیش
رود .نوری در پاسخ به اینکه آقای زاکانی
فرمودند پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را
سپاه ساخته است ،گفت :دوستان عزیز ما
در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء هم یک
پیمانکار مانند دیگر پیمانکاران هستند .در
همین پروژه پیمانکاران دیگری هم مانند
اویکو بودهاند و همه این پیمانکاران در این
پروژه با هم کار کردهاند .وی تصریح کرد:
ما معتقدیم دوستان ما در سپاه و قرارگاه
خاتم االنبیاء هم زحمت میکشند و همه
با هم برای این کشور کار میکنند و آقای
زنگنه از همه مدیران ،وزیران پیشــین و
سپاه تشــکر ویژه کرد و این حاصل کار
مشترک همه است.
انعطاف وزارت نفت در مقابل هندیها

مدیــرکل روابط عمومــی وزارت
نفت درباره ســرمایهگذاری هندیها در
چابهار تصریح کرد :قرارداد سرمایهگذاری
هندیها در ایــن منطقه ربطی به وزارت
نفــت ندارد .صحبتها و پیشــنهادهایی
دربــاره میــدان گازی فرزاد بــی انجام
شــده بود که حتی در دولت گذشته هم
از مذاکرات اشــکاالت کارشناسی گرفته
شده است .انعطاف وزارت نفت در مقابل
هندیها در مقایســه با پیمانکاران دیگر
بســیار زیاد بوده اســت .وی در پاسخ به
اینکه آقای زنگنه جلو پیشرفت صادرات
گاز ایران به پاکســتان را گرفته اســت،
افزود :این پروژه توافقــی بوده که ایران
تا لب مرز خــط لوله را احداث کند که ما
به نزدیکی مرز رسیدهایم ،اما پاکستانیها
حتی اقدام به ســاخت یک متر خط لوله
در کشــور خود نکردهانــد .بهتازگی هم
نخســت وزیر پاکســتان اظهار کرده که
وجــود تحریمها علیه ایــران مهمترین
مشــکل پیش روی تکمیل ایــن پروژه
است؛ این خبر در خبرگزاریهای همسو
با آقای زاکانی هم کار شــده است .نوری
ادامه داد :آیا دوستان ما باید حرف رسمی
وزارت نفت کشــور را رها کنند و طرف
پاکســتان را بگیرند؛ این کار به هیچوجه
درست نیست .وی درباره اظهارات زاکانی
که مدعی شده بود زنگنه قرارداد با چین
را برای توسعه یک میدان نفتی لغو کرده
اســت ،پاســخ داد :زمانیکه توسعه این
میدان به شــرکت چینی سپرده شد تولید
این میدان ۴۲ ،هزار بشــکه در روز بوده
است که این میزان نه تنها افزایش نیافت،

بلکه با کاهش همراه شــد و به  ۲۸هزار
بشکه در روز رسید ،بنابراین پروژه از آنها
گرفته و به شرکتهای ایرانی سپرده شد و
هم اکنون با توانمندی همکاران خودمان
ظرفیت تولید این میدان به بیش از ۱۰۰
هزار بشکه رسیده است؛ خب آقای زنگنه
کار اشــتباهی کردند که نگذاشتند منافع
کشور به خطر بیفتد!؟
جنگنده و بمبافکن در اختیار وزارت
نفت قرار دهید تا استقبال کنیم!

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
درباره این بخــش از صحبتهای آقای
زاکانی مبنی بر اینکه چرا استقبال خوبی
از رئیس جمهوری چین نشــده اســت،
اظهار کرد :این موضــوع به وزارت نفت
چه ارتباطی دارد!؟ پروتکل تشریفاتی هر
کشــوری بهصورت توافقی بین دو کشور
انجــام میشــود .وی با اشــاره به اینکه
وزارت نفت هواپیمایی برای اســتقبال از
شــخصی ندارد که به پرواز درآورد ،افزود:
وزارت نفــت تنها چند بالگرد قدیمی دارد
که در ســکوها همکاران زحمتکش ما را
جابهجا میکند .اگر قبول اســت ما از این
به بعــد هلیکوپتر هوا کنیــم ،اگر نه که
تعدادی جنگنده و شــکاری بمبافکن در
اختیار وزارت نفت قرار دهید که ما از اینها
برای استقبال استفاده کنیم .نوری درباره
اینکه آقای زاکانی گفتند قرارداد ســوآپی
با روســیه وجود داشــته که آقای زنگنه
آن را لغو کرده اســت ،ادامه داد :نخست
اینکه هیچ قرارداد ســوآپ نفتخامی بین
ایران و روســیه مطرح نبوده اســت .دوم
اینکه ،میهمان محترم برنامه شــما ظاهراً
اص ً
ال متوجه نبودند که ســوآپ یعنی چه؟
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان
اینکه آقای زاکانی در پاسخ مجری برنامه
درباره اینکه ســوآپ یعنی چی ،فرمودند
یعنی قرار بــوده روسها روزانه  ۵۰۰هزار
بشکه نفت را بگیرند و بفروشند و پول آن
را به ما بدهند ،گفت :معنی ســوآپ اص ً
ال
این نیست؛ سوآپ دریافت یک محمولهای
در یــک نقطه و تحویل معــوض آن در
نقطه دیگر اســت .کجا قرار بوده روسها
 ۵۰۰هزار بشــکه نفت ایران را بگیرند و
بفروشــند و پول آن را به ما بدهند؟ نوری
ادامــه داد :وقتــی از موضوعی اطالعی
نداریم چرا مطرح میکنیم که وقت شــما
و بینندههایتان را هم بگیریم! خوب نیست
بعضی از مسائل بدون سند و مدرک مطرح
شــوند .به گفته وی ،چین ،روسیه و هند
شریکان راهبردی ایران هستند .ما به این
موارد توجه داریم ،اما اولویت ما منافع ملی
کشور است و باید به تمام این مسائل توجه
کنیم .ما همه تالشمان را برای گسترش
همکاریها به کار میگیریم.
با سند و مدرک صحبت کنید

مدیــرکل روابط عمومــی وزارت
نفت با بیــان اینکه صحبتهــای بنده
به این معنا نیســت کــه وزارت نفت در
سیاســتگذاریهایش مرتکــب هیــچ
خطایی نمیشود ،تصریح کرد :برای حل
اختالفنظرها و اســتفاده از پیشنهادهای
کارشناســی ،آقای زنگنه نشســتهای
بســیاری با بزرگوارنی مانند دکتر توکلی

و نــادران داشــتند و از دیدگاههایشــان
اســتفاده کردند و بعضی از موارد اصالح
شــده و تغییر کرده است .ما دنبال تفاهم
و همکاری و رفاقت هســتیم ،به شرطی
که این موارد در یک فضای غیرسیاســی
مطرح شــود تا نتایج آن دربرگیرنده همه
ملت باشد .وی در جواب پیشنهاد رؤیایی
برزیل به ایران برای ساخت پتروپاالیشگاه
با ســرمایهگذاری  ۱۲میلیارد دالری یک
شــرکت چینی گفت :از آنجا که چین از
شــریکان راهبردی ایران است ،پس چرا
تاکنون این پیشــنهاد را بــا ایران مطرح
نکرده است!؟ با این اوصاف ،آقای زنگنه
به وزیــر انرژی برزیــل گفتند حاضریم
همه هزینههای مطالعاتی پروژه را تقبل
کنیــم ،اما هیچ خبری از آنها نشــد ،زیرا
همکار چینی کــه از طرف برزیل مطرح
شــده بود ،حاضر به همکاری نشد .نوری
با اشاره به فاصله بســیار کشور برزیل با
ایــران گفت :چرا این کشــور از مکزیک
و ونزوئال بنزیــن وارد نکند؟ اص ً
ال اگر ما
هم قدر این موقعیت را ندانســتیم یعنی
ارزش این موقعیــت ویژه را هیچکدام از
کشورهای تولیدکننده نفت نمیدانستند!؟
باید درباره این موضوعها با سند و مدرک
صحبت کرد.
همه دنبال منافع ملی ،ما دنبال قاتل
بروسلی

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
درباره اینکه گفتند عراق برای همکاری در
توسعه  ۱۲میدان مشترک با ایران اعالم
آمادگی کرده اســت ،تصریح کرد :سندی
درباره این موضوع وجود دارد؟ اکنون حتی
معامالت بین دو حجره در بازار هم دیگر
کالمی نیست ،بلکه روی کاغذ مینویسند
کــه بتواننــد پیگیری کننــد .یک برگ
ســند برای موضوع اعالم آمادگی عراق
بیاورید؟ وی با بیان اینکه کشــور عراق
توســعه همه میدانهای نفتی خود را به
معتبرترین شرکتهای غربی سپرده است
و به ســرعت تولید را افزایش میدهند،
تصریح کرد :آنها به دلیل تحریم حاضر
به همکاری با ما نیســتند و همه کشورها
همگام با منافع خودشان گام بر میدارند،
بعد در چنین شــرایطی ما خودمان را به
این موارد متهم میکنیم .همه کشورها بر
اساس محاسبات خودشان پیش میروند،
اما اینجا دنبال قاتل بروســلی میگردیم!
نوری در پاسخ به اینکه چرا طرح توسعه
فــاز  ۱۱پارس جنوبی به شــرکت توتال
واگذار شده زیرا در این شرکت فساد وجود
دارد ،گفــت :درباره این موضوع از مراجع
ذیصالح کشور استعالم شده بود و هیچ
دســتور و ابالغیهای به وزارت نفت داده
نشده که با این شرکت پیمانکار کار نکند،
اگر گفته بودند به هیچوجه با این شرکت
همکاری نمیشد .وی ادامه داد :اگر قرار
بر این باشد کسی در یک شرکت مرتکب
فساد شود و دیگر با آن شرکت کار نشود،
ممکن است تبعات این موضوع به بعضی
از شرکتهای پیمانکاری داخلی خودمان
نیز وارد شــود ،مگر کــم اتفاق افتاده که
در بعضــی از شــرکتهای داخلــی هم
کسانی بازداشت شدند و بعد دوباره با آنها
همکاری شده است!
آقای زاکانی درباره کرسنت باید
پاسخگو باشد

مدیــرکل روابط عمومــی وزارت
نفت با اشــاره به اینکه طرح توســعه فاز
 ۱۱پارس جنوبــی به  ۵تا  ۶میلیارد دالر
ســرمایه نیاز دارد ،گفت :غیر از شــرکت
توتال ،چینیها هــم در این طرح حضور
داشــتهاند .این پروژهای است که قرار بر
این بود بهصورت مشــارکت انجام شود.
در این پــروژه تنها بحث حفر چاه مطرح
نیســت ،بلکه ما به منابع مالی و فناوری
نیز در این پروژه نیاز داریم .نوری در پایان
اظهار کرد :آقای زاکانی مواردی را درباره
کرســنت مطرح کردند ،در حالی که خود
ایشان جزو کسانی اســت که درباره این
موضوع باید به ملت ایران توضیح دهد.

تحلیل
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دانش نفت بررسی میکند؛

چرایی جنگ روانی شدید علیه وزارت نفت
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی :انتقادها و حملههای اخیر به وزارت نفت بودار و مشکوک است

فشارها بر زنگنه ادامه دارد اما او با قدرت
به کار خویش ادامــه میدهد و از فشــارها ابایی ندارد.
مهندس زنگنه در حاشــیه هیئت دولــت تصریح کرد که
در مقابل حاشیهســازیها جا نمیزنــد .او در واکنش به
حاشیهســازیهای اخیر گفت :مقاومت میکنم و در مقابل
این حاشیهسازیها جا نمیزنم.

بیژن زنگنه روز چهارشنبه ،پنجم تیرماه در حاشیه
نشســت هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به
این سؤال که به تازگی حاشیههای زیادی را علیه شما
ایجــاده کردهاند و فکر میکنیــد که تا چه زمانی این
حاشیهسازیها ادامه داشته باشد؟ گفت :همانطور که
گفتهام اگر این دوســتان ،وقت ما را نگیرند و بگذارند
که کار کنیم ،بر دشمنان غلبه میکنیم.
با افزایش فشــارهای غیر منصفانه به وزیر نفت،
کارشناسان و نمایندگان شــاخص مجلس به دفاع از
عملکرد زنگنه در دوران ســخت کنونی پرداختند .در
همین خصوص ،عضو فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی با اشــاره به اینکه زنگنه یکی از عناصر مهم
و کلیدی دولت است ،گفت :انتقادها و حملههای اخیر
به وزارت نفت بودار و مشکوک است .محمود صادقی،
نماینده تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه وزیر نفت
در طول عمر جمهوری اســامی یکی از پیشــگامان
خدمت بوده اســت ،گفت :وی یکی از افرادی بود که
در زمان مرحوم شــاهرودی در قوه قضاییه فهرســت
امــوال و داراییهای خود را اعالم کرد .وی با اشــاره
به اینکه زنگنه یکی از عناصــر مهم و کلیدی دولت
تدبیر و امید اســت ،افزود :ممکن است در برخی امور
دولت ،نقدهایی داشته باشــیم ،اما این بخش (وزارت
نفت) را تحســین میکنیم ،به دلیل اینکه فعالیتهای
بســیاری در حوزههای مختلف انجام داده است .این
عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی گفت:
وزارت نفت در ســالهای گذشــته (دولتهای نهم و
دهــم) به دلیل خلق بابک زنجانیها با مشــکالت و
گرفتاریهایی از جمله فســاد مواجــه بود ،اما با ورود
زنگنه به وزارت نفت تحوالت بزرگی در این وزارتخانه
ایجاد شــد .بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
نیز ســعی شــد قراردادهای متعددی با شرکتهای
بزرگ منعقد شــود که متاســفانه در این مسیر شاهد
سنگاندازیهای بسیاری بودیم .صادقی با بیان اینکه
اگر بعد از برجام برخی موانعی ایجاد نمیکردند و ما با
شرکتهای بزرگ نفتی قراردادهایی منعقد میکردیم،
برگشت تحریمها سختتر میشــد ،تصریح کرد :در
شــرایط فعلی برخی نمایندگان مجلس که انتقادهایی
به وزارت نفت و شــخص وزیر وارد میکنند معتقدند
بابک زنجانیهایی داشــته باشــیم تا نفت کشور به
فروش برسد ،اما معتقدم هم اکنون ما نفت میفروشیم
که فسادی در آن نیست.
زنگنه جزو قهرمانان ملی است ،برخی از پشت به
قهرمانان ملی خود خنجر میزنند

وی عنوان کرد :زنگنه جزو وزیرانی است که باید
بهعنوان قهرمان ملی از وی تقدیر شــود ،نه اینکه از
روبهرو ترامپ صنعت نفت ایران را تحریم میکند و از
پشت نیز برخی در داخل خنجر بزنند .این رفتار کام ً
ال
ناجوانمردانه است.
زنگنه فعالیت کاسبان تحریم را کساد کرده است
نماینده تهران در مجلس شــورای اســامی با
اشــاره به اینکه برخی میخواهند به نقاط قوت دولت
روحانی ضربه بزنند ،گفت :بنده تاکنون هیچ ارتباطی
با وزارت نفت نداشــته و ندارم ،امــا معتقدم هجمهها
و انتقادهــای اخیر به زنگنــه غیرمنصفانه و به نوعی
بودار است ،وی ســدی در برابر کاسبان تحریم بوده،
از این رو جای تعجــب ندارد که با چنین هجمههایی
مواجه شود.
اما سخنگوی دولت بار دیگر به دفاع از عملکرد
زنگنه پرداخت و گفت :زنگنه بهترین شــخص برای
اداره امور نفت در دوران تحریم است .سخنگوی دولت
گفت :در شــرایط تحریم ،زنگنه بهترین شخص برای
اداره امور نفت ،از تولید تا فروش اســت .علی ربیعی،
با بیــان اینکه من به مطالبی کــه درباره زنگنه گفته
میشــود ،نگاه میکردم ،افزود :گفتهاند از وقتی زنگنه
آمده ،صادرات نفت ایران کمتر شده است .من آمارها
را نــگاه میکردم ،قبل از برجام ،فروش نفت ایران به
یک میلیون و  ۳۵۰هزار بشــکه در روز رســیده بود و
این یعنی بیش از  ۲۰۰هزار بشکه نفت بیشتر از دوران
دولت قبل .وی ادامه داد :یک بحث دیگر هم نســبت
بــه آقای زنگنه درباره توســعه میدانهای نفت و گاز

و لغو قراردادها مطرح میشــود .یک مورد لغو قرارداد
بوده اســت که چند ســال قرارداد آن مسکوت مانده
بــود؛ در حالی که در دوران وزارت آقای زنگنه ،زمینه
بیش از پنــج میلیارد دالر ســرمایهگذاری در فاز ۱۱
پارسجنوبی فراهم شد .ربیعی با بیان اینکه هیچکدام
از ایرادات دربــاره زنگنه چه در حوزه فروش و چه در
بخش اســتخراج نفت و گاز وارد نیست ،تصریح کرد:
دولــت فکر میکند دوران آقــای زنگنه با وجود همه
فشارها ،دوران سخت و موفقیتآمیزی بوده است .من
دو روز قبل به وزارت اطالعات رفتم و با کارشناســان
ضدجاسوســی و هم کارشناســان اقتصادی صحبت
کردم .سخنگوی دولت ادامه داد :در مورد دستگاه پوز،
وزارت اطالعات توضیحهــای الزم را داد و نه ربطی
به زنگنه دارد و نه مسائل فسادآوری در این ماجرا رخ
داده اســت .عدد  ۱۰میلیارد هم عدد صحیحی نبوده
است .من فکر میکنم صاحب صالحیتترین دستگاه
درباره اظهارنظر درباره این مســائل وزارت اطالعات
است.
شواهد حاکی از ارتباط کارمند یک شرکت اروپایی
برای جمعآوری اطالعات بوده است

وی با بیان اینکه یک خانمی بازداشــت شــده
که کارمند یکی از شــرکتهای اروپایی است ،عنوان
کرد :معمو ً
ال شــرکتهای خارجی با دســتگاههایی
کــه کار اجرایی دارند ،در رقابت شــرکتی ،جمعآوری
اطالعات هم میکنند .برای اینکه ببینیم این مســئله
جاسوســی اســت یا خیر ،باید اجازه بدهیم که مسئله
از ســوی دســتگاههای ذیصالح بررسی و پرونده را
به قــوه قضاییه بدهند .ربیعی افــزود :آنچه برای من
جالب است این است که مسئلهای که نیاز به اطالعیه
دســتگاهای امنیتی و یا قضایی دارد ،از ســوی یکی
دو نماینده مجلس مطرح شده است .سخنگوی دولت
تصریح کرد :مســائل به گونهای مطرح شــد که یک
زن جاسوســی میکرد و با  ۱۶نفر هم ارتباط داشــت
و کیفیت این ارتباط را به خواننده واگذار کرده اســت،
در حالی که این نوع بیان ،اســامی نیست و با اخالق
شــهید بهشــتی هم بهعنوان یکی از صاحبنظران و
بنیانگذاران جمهوری اســامی سازگاری ندارد .وی با
بیان اینکه به فرصت بیشــتری نیــاز داریم تا وزارت
اطالعات تحقیقات بیشتری انجام دهد ،گفت :اگر آن
خانم جاســوس هست ،قوه قضاییه حتم ًا این مسئله را
مطرح خواهد کرد ،اما بر اساس شواهدی که مالحظه
کردم و مســائلی که شنیدم ،شــواهد حاکی از ارتباط
کارمند یک شــرکت برای جمعآوری اطالعات بوده
است .من به پرونده تشــکیل شده دسترسی نداشتم.
ربیعی افزود :در دولتهای نهم و دهم یکی از مسائلی
که کمتر بیان شــده اســت آن است که پس از هفت
سال فرآیندهایی که در ســتاره خلیجفارس طی شده
بــود ،حداکثــر  ۴۲درصد بوده اســت .اصطالحی در
میان فعاالن حوزه نفت ،گاز و پتروشــیمی وجود دارد
مبنــی بر خاکبازی .اقدامهای اساســی برای احداث
پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس در طول هفت ســال
(پیش از دولت یازدهم) فقط  ۴۲درصد بوده است ،اما
در دولت یازدهم اتفاق بزرگی رخ داد و ما به ســمت

افتتاح رفتیم ،بنابراین نمیشود خدمات آقای زنگنه را
بیــان نکنیم یا از آن صرف نظر کنیم .در همین حال،
نماینده تبریز در مجلس شــورای اســامی ،عملکرد
وزارت نفت در بیشــتر بخشها را مثبت ارزیابی کرد
و گفت :بــه نظرم ازآنجا که زنگنــه نمیگذارد بابک
زنجانی دیگری در بخش نفت بــه وجود بیاید تحت
فشار است .شهابالدین بیمقدار ،نماینده تبریز ،اسکو
و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در
شــرایط کنونی بیان مسائلی همچون استیضاح برخی
وزیران را مصلحت نمیدانــم ،گفت :عملکرد وزارت
نفت در بسیاری از بخشها مثبت بوده ،این وزارتخانه
در موضوع گازرسانی روستایی و شهری کارنامه بسیار
درخشــانی از خود به جای گذاشته اســت ،از این رو
فشــارها بر وزیر نفت را منطقــی نمیدانم .این عضو
فراکســیون امید مجلس شورای اســامی با تاکید بر
اینکه زنگنه همیشــه مخالف ایجاد بابک زنجانیهای
دیگر در نفت بوده اســت ،افزود :به نظرم چون زنگنه
نمیگذارد بابک زنجانی دیگری در حوزه نفت به وجود
بیاید تحت فشــار قرار گرفته است .وی تصریح کرد:
کســانی که به دنبال خلق بابــک زنجانیهای دیگر
هســتند باید از گذشته عبرت بگیرند ،این افراد چگونه
تضمیــن میدهند که پول نفت مــا را برمیگردانند؟
نماینده تبریز در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
اینکه بنده مخالف اینگونه فشارها به وزیر نفت هستم،
عنــوان کرد :معتقدم بحثهایی کــه در تخریب وزیر
نفت انجام میشــود بیانصافی بوده و در این موقعیت
نیز به صالح کشور نیست .یک عضو کمیسیون انرژی
مجلس شورای اســامی هم گفت :متاسفانه مشاهده
میشــود که برخی نماینــدگان در هر شــرایطی از
پاسخهای منطقی وزیر نفت قانع نمیشوند ،از این رو
به نظر میرسد این گونه رویکردها جنبه سیاسی دارد
که هیچ کمکی نیز به صنعت نفت کشور نخواهد کرد.
جالل میرزایی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه برخی انتقادهــا از وزیر نفت
رویکردی سیاسی دارد ،گفت :بارها شاهد بودیم برخی
نمایندگان مجلس که از وزیر نفت در باره موضوعهای
مختلف سؤال داشــتند و وزیر نیز توضیحهای کاملی
ارائه داده است و انتظار میرفت آنها از پاسخهای وی
قانع شــوند ،اما اینگونه به نظر میرسد که آنها برای
قانع نشدن به کمیسیون میآیند .وی با اشاره به اینکه
چنین رویکردهای سیاســی کمکی به توسعه کشور و
توسعه صنعت نفت نخواهد کرد ،افزود :این حمایت یا
صیانت از منافع کشــور در حوزه نفت نیست .معتقدم
در شرایط کنونی باید در این رویکردها بازنگری شود.
افرادی که خود را دلسوز نظام میدانند به اسم انتقاد
کارشکنی نکنند

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکــه زنگنه ،با رویکردی عقالنی صنعت
نفــت را اداره میکند ،تصریح کــرد :انتظار از افرادی
که خود را انقالبیتر ،خودیتر و دلســوزتر به مسائل
کشــور میدانند این است که به اسم انتقاد ،کارشکنی
و تخریب نکنند و مســائل سیاسی و جناحی خود را به
توسعه صنعت نفت گره نزنند.

زنگنه خالصانه و مخلصانه ایستاده است و کار میکند

سکینه الماســی ،سخنگوی کمیســیون انرژی
مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه با تالشهای
وزارت نفت ،انقالبی در بخش گازرســانی انجام شده
اســت ،گفت :زنگنه مرد روزهای سخت است؛ ایشان
باوجود همه فشــارهای داخلی و خارجی ایســتاده و
تحمل میکند و بدون تردید با کمک مجلس شورای
اســامی و دولت از این پیچ تاریخی نیز عبور خواهیم
کرد .در همین حال ،عضو هیئت رئیســه کمیســیون
انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزیر نفت
در سختترین شرایط پس از پیروزی انقالب اسالمی
سکاندار وزارت نفت است ،گفت :متاسفانه هجمههای
اخیر به وزیر نفت کام ً
ال سیاســی ،هدفدار و هدفمند
است .عبدالحمید خدری ،نماینده بوشهر ،گناوه و دیلم
در مجلس شــورای اسالمی ،با اشــاره به اینکه امروز
وزارت نفت در خط مقدم مقاومت در مقابل تحریمها
و تهاجم دشــمن قرار دارد ،گفت :در حالی که صنعت
نفت ازسوی دشمنان خارجی مورد تحریم قرار گرفته
اســت ،برخی در داخل بهصورت هدفمند هجمههای
بیســابقهای را به وزیر نفت آغاز کردهاند .وی با بیان
اینکه در شــرایط کنونی و همانطور که رهبر معظم
انقــاب فرمودند باید یکصدایی در داخل کشــور از
سوی مسئوالن شنیده شود ،افزود :اینگونه هجمههای
داخلی به وزیر نفت منطقی نیســت .امروز وزارت نفت
نوک پیکان حمالت دشــمن و در خــط مقدم مبارزه
قرار دارد ،از این رو همه مســئوالن اعم از نمایندگان
مجلــس ،قوه قضائیــه ،صداوســیما و  ...باید از این
وزارتخانه حمایت کنند .عضو هیئت رئیسه کمیسیون
انرژی مجلس تصریح کرد :وزیر نفت در ســختترین
شــرایط پــس از پیــروزی انقالب اســامی و حتی
سختتر از جنگ تحمیلی سکاندار وزارت نفت است.
امروز زمان تسویهحســاب سیاسی نیست .باید در کنار
یکدیگر باشیم تا از این بحرانها عبور کنیم .در همین
حال ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
جوســازی شــدید علیه وزارت نفت در جریان است،
گفت :علیه همه کسانی که در جایگاههای کلیدی قرار
گرفتهاند و تالش میکنند ثبات در مملکت ایجاد شود
جوســازی میکنند و هر چه جایگاه حساستر باشد،
جوسازی بیشتر میشود .مسعود پزشکیان ،نایب رئیس
مجلس شــورای اسالمی و سیاستمدار اصالحطلب در
واکنش به اخبار تکذیبشــدهای که از سوی یکی از
نمایندگان مجلس علیه بیژن زنگنه ،وزیر نفت مطرح
شده اســت ،گفت :متاســفانه خیلی راحت اطالعات
غیرموثقی را که از طریق شنیدههایی که ممکن است
دشــمن عامل پخش آنها باشــد ،تکرار میکنند .وی
افزود :وقتی با شــخصی که این حرف و شــنیدهها را
زده صحبت میکنیم و از او میپرســیم که چرا چنین
چیــزی را گفتی ،میگوید که خود من هم شــنیدهام!
این نماینده مجلــس با بیان اینکه در حال حاضر این
شنیدهها شگردی از ســوی دشمن است و میخواهد
چنین اخباری در رســانهها پخش شود ،گفت :با این
کارها سعی در تخریب افرادی دارند که در جایگاههای
کلیدی این مملکت قــرار گرفتهاند و تالش میکنند

ثبــات در مملکت ایجاد شــود .وی در ادامه با تاکید
بــر اینکه هدف از پخش این اخبار فقط برای تخریب
و بدنام کردن افراد اســت ،گفت :ایــن اخبار با هدف
بیاعتبار کردن افراد از ســوی خارجنشینان و عدهای
که در داخل کشور فعال هستند در شبکههای اجتماعی
صورت میگیــرد .علی مطهری ،نماینــده تهران در
مجلس شورای اسالمی هم با بیان اینکه شرایط فعلی
کشور برای صادرات نفت نسبت به دوره قبلی تحریم
متفاوت اســت ،عملکرد زنگنه را مثبت خواند و گفت:
احتما ً
ال مخالفان وی اهداف سیاسی را دنبال میکنند.
علی مطهری با اشــاره به برخی فشارها علیه وزارت
نفت ،با بیان اینکه فضای مجلس نسبت به وزیر نفت
خوب و مثبت ،گفت :آنچه گفته شده که ما میتوانیم
یک تا یک و نیم میلیون بشــکه نفــت در روز صادر
کنیم و مقایســه با سال  ۹۱و  ۹۲اص ً
ال درست نیست،
زیرا شــرایط امروز ما متفاوت است .آن روز بانکهای
ترکیه و امارات با ما کار میکردند و این مقدار فشار بر
ایران نبود .نماینده تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شــورای اســامی افزود :ما آن
موقع بهطور رسمی میتوانستیم مقدار مشخصی نفت
صادر کنیم و  ۲۰کشور هم از تحریمهای نفتی ایران
معاف بودند و میتوانستند از ایران نفت بخرند و ببرند،
اما اکنون هیچ کشوری از این معافیت برخوردار نیست
و هشــت کشوری که معاف از تحریمهای نفتی بودند
دوره معافیتشان تمام شــده است .وی تصریح کرد:
ما قب ً
ال به طور رســمی و غیررســمی صادرات نفت
داشــتیم و یک و نیم تا  ۱.۸۰۰میلیون بشــکه نفت
صادر میکردیم ،اما امروز اینطور نیســت ،بانکهای
منطقه هم همکاری ندارنــد و معافیت از تحریم هم
برای هیچ کشــوری وجود ندارد و کار خیلی سختتر
شده است .مطهری با بیان اینکه اظهارات مطرح شده
در زمینه صادرات نفت خیلی حساب شده نبوده است،
تصریح کــرد :آقای زنگنه هم تاکیــد دارد که دوباره
بابــک زنجانی ایجاد نکنیم و با حرفهای احساســی
شــرایطی را به وجود نیاوریم که افرادی مثل وی پیدا
شوند و اموال مردم از بین برود .این نماینده مجلس با
بیان اینکه شاید مخالفان زنگنه اهداف سیاسی داشته
باشند ،عنوان کرد :اگر منصفانه قضاوت کنیم عملکرد
آقای زنگنه خوب بــوده و خود وی هم گفته هرکس
که ادعا میکنــد میتواند بیش از این نفت صادر کند
میتواند راهکار خود را ارائه دهد تا بررسی شود .وزیر
اســبق نفت هم با اشــاره به اظهارنظرهایی از سوی
برخی افراد مانند دبیر پیشــین شــورای عالی امنیت
ملی در زمینه مقایســه فروش نفت در دوره پیشــین
تحریم و اکنون گفت :انتقادهای او را باید به حســاب
رقابت گذاشت ،اکنون شــرایط سختتر شده و طرح
این مباحث ناشــی از مخاصمات سیاسی است .محمد
غرضی گفت :وزارت نفت طبق قانون عملیات فروش
نفــت را اجرایی کرده و خــارج از آن کاری نمیکند.
وی افــزود :طبق مجوزهایی که دولت به وزارت نفت
میدهد نفت صادر میکند و گزارش همه اقدامها هم
ارائه میشــود .وزیر اسبق نفت اظهار کرد :بدونشک
وزارت نفــت متکی به وزیر نیســت و همه امکانات و
اســتعدادها از کارگر عملیاتی تا متخصصان ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپــک) همگی بهکار
گرفته شــدهاند تا تحریمها را دور بزنیم .همانگونه که
در زمان جنگ نیز بیشترین کمک را این وزارتخانه از
آزادســازی آبادان گرفته تا فروش نفت برای مقابله با
جنگ داشــت .غرضی تاکید کرد :بدون شک وزارت
نفت در شــرایط کنونی نیز بهخوبی از پس مشکالت
بر میآید و نیازی نیســت از بیرون برخی مدعیان را
برای مقابله با حمالت مشــارکت دهد .حشــمتاهلل
فالحتپیشــه نیز درباره این هجمهها به وزارتخانه و
وزیــر نفت گفت :اعتقاد من این اســت که روندی در
کشور شــکل گرفته که حتی در شــرایط تحریم هم
منافع ملت در موضوع صــادرات نفت و فرآوردههای
نفتی حفظ شــود .به عبارت دیگــر ،به گونهای عمل
میشود که دوباره شــرایط فسادآمیز گذشته که هنوز
پروندههای آن باز اســت ،ایجاد نشود .وی تاکید کرد:
بنابراین در شــرایط کنونی و سخت تحریم ،طرح این
مباحث کمکی به کشــور نمیکند و حتی ممکن است
دســت وزارت نفت را در اینکه بتواند نفت کشــور را
صادر کند ،ببندد .این عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس اظهار کرد :صادرات نفت با
مالحظهکاریهای قانونی جدی در وزارت نفت انجام
میشود و طرح این مباحث در شرایط کنونی به صالح
کشور نیست.
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گاز

یکشنبه  9تیر ماه 1398
شماره 678
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز
استاندار مازندران:

گازرسانی سبب توسعه زیرساختها و
مهاجرت معکوس به روستاها میشود

استاندار مازندران گفت :گازرسانی سبب توسعه زیرساختها و
مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها میشود.

احمد حســینزادگان ،در آیین افتتاح رسمی طرح گازرسانی به
شــهر آالشت و هفت روستای همجوار اســتان مازندران با اشاره به
اینکه بخشــی از بار اصلی منابع مالی کشــور بر دوش وزارت نفت
اســت ،گفت :وزیر نفت از شخصیتهای برجســته ملی است ،زیرا
ســبب شد که در شرایط سخت تحریم هیچ کدام از پروژهها متوقف
نشوند .وی افزود :ایران قابل تحریم نیست ،اما آقای زنگنه به دلیل
بیمهریهایی که به او میشــود بهتنهایی جور این اقتصاد تحریمی
را میکشــد و پروژههــای عمرانی را بدون توقف توســعه میدهد،
به همین ســبب از زحمات وی قدردانی میکنم .استاندار مازندران
تصریح کرد :شــاید طرح گازرســانی به آالشت به سبب ارتفاع زیاد
منطقه توجیه اقتصادی نداشت ،اما نوع نگاه انقالب اسالمی و نظام
ارائه خدمات به همه مردم است.
با هدف افزایش تولید و پایداری گاز طبیعی در فصل سرد سال انجام شد؛

تعمیر اساسی کمپرسورهای واحد تزریق
ذخیره سازی شوریجه

مهندس ارشد تعمیرات ماشین آالت واحد ذخیره سازی شوریجه

از تعمیر اساسی کمپرسورهای واحد تزریق ذخیره سازی گاز طبیعی در
منطقه عملیاتی خانگیران سرخس خبرداد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش
گاز شــهید هاشمی نژاد ،محسن سردشــتی بیرجندی با اعالم این
خبر افزود :مخزن ذخیره سازی شوریجه با ظرفیت ذخیره سازی دو
میلیــارد و  400میلیون متر مکعــب گاز ،به عنوان بزرگترین مخزن
ذخیره ســازی گاز خاورمیانه در شهرستان سرخس واقع شده است.
وی با اشــاره به اینکه ذخیره سازی گاز در مخازن زیرزمینی روشی
متداول و شــناخته شــده در جهان برای جبــران تولید گاز و تأمین
کمبود مصرف در فصول ســرد است اظهارداشت :در هشت ماه گرم
ســال که مصرف گاز پایین اســت روزانه تا  12میلیون متر مکعب
گاز در مخزن ذخیره ســازی میگردد و با ســرد شدن هوا در فصل
زمستان ،روزانه  20میلیون متر مکعب گاز از مخزن برداشت میشود.
سردشــتی بیرجندی با بیان اینکه واحد ذخیره سازی شوریجه از سه
دستگاه توربوکمپرسور تشکیل شده است اظهارداشت :این دستگاهها
کار افزایش فشــار گاز شــیرین برای تزریق به الیههای زیرزمینی
به منظور افزایش توان تولید و جبران مصرف گاز در ماههای ســرد
ســال را به عهده دارد .این کارشناس تعمیرات شرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد بیان کرد :این دستگاهها شامل یک واحد محرک
توربین گازی ،یک دســتگاه کمپرسور سانتریفیوژ فشار پایین و یک
دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ فشار باال میباشد .وی با اشاره به اینکه
توربوکمپرســورهای یاد شده ساخت شرکت اکراینی بوده و در ایران
فاقد نمایندگی است خاطر نشــان کرد :طبق دستورالعمل صادره از
شرکت ســازنده ،کمپرسورهای فشــار پایین و فشار باال میبایست
هر  12هزار ســاعت کارکرد اورهال گردد .سردشــتی بیرجندی با
اشــاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی
و تکیــه بر توان نیروی متخصص داخلی ادامه داد :با توجه به اینکه
کمپرســورهای واحد ذخیره سازی به  12هزار ساعت کارکرد رسیده
بود و بدلیل نیاز عملیاتی ،تعمیر اساسی این دستگاهها با تالش شبانه
روزی کارکنان تعمیرات ماشین آالت ذخیره سازی و با صرفه جویی
بالغ بر چهار میلیارد و  800میلیون ریال انجام شــد .مهندس ارشد
تعمیرات ماشین آالت واحد ذخیره سازی شوریجه اضافه کرد :تعمیر
این نوع کمپرسور برای نخستین بار در کشور انجام شده و در مدت
 40روز با موفقیت به پایان رسید.

بازار گاز از تنشها در خاورمیانه بیشتر از
نفت ضرر میکند

هــر گونه منازعه احتمالی در منطقه خلیج فارس که به مســدود

شدن تنگه هرمز منتهی شــود به بازار گاز طبیعی مایع بیشتر از نفت
خام لطمه خواهد زد.

طبق آمار اداره اطالعات انــرژی آمریکا ،حدود یک چهارم از
محمولههای  LNGجهــان از طریق تنگه هرمــز عبور میکند در
حالــی که حدود یک پنجــم از ترانزیت نفت جهــان از طریق این
مســیر انجام میگیرد .واردکنندگان بزرگ در صورت مختل شــدن
عرضه  LNGآمادگــی کمتری دارند زیرا در مقایســه با نفت خام،
مخــازن گاز کمتری دارند .در پی وقایع اخیــر از جمله حمله به دو
نفتکش در خلیج عمان و ســرنگونی یک پهپاد متجاوز آمریکایی از
ســوی ایران ،تنشها در خاورمیانه شدت گرفته و نگرانیها نسبت
به مختل شــدن عرضه نفت خام و ســایر منابع انرژی را برانگیخته
اســت .دیوید هیویت ،تحلیلگر نفت و گاز در شــرکت مک کواری
کپیتال در این باره گفت :افزایش قیمت نفت هر میزان باشد افزایش
قیمت  LNGدر بازار محمولههای تک دو برابر خواهد بود .اگر حمل
محمولههای انرژی به دلیل مســدود شدن تنگه هرمز از این مسیر
متوقف شد ،بازار قادر نخواهد بود محمولههای صادراتی از این مسیر
را به طور کامــل جبران کند .طبق اعالم اتحادیــه بینالمللی گاز،
عمده صادرات گاز قطر به کشورهای آسیایی انجام میگیرد و ژاپن
و کره جنوبی و هند در میان بزرگترین خریداران  LNGهستند .سطح
ذخایــر و تقاضای فصلی نیز ممکن اســت روی هر گونه اختالالت
بازار جهانی تأثیر بگذارد .بر اســاس گــزارش بلومبرگ ،اگرچه اکثر
واردکنندگان بــزرگ به اندازه نفت خام ،بــرای گاز ظرفیت ذخیره
ســازی ندارند ،راه اندازی پروژههــای جدید صادرات و آب و هوای
مالیم تقاضا برای  LNGرا محدود کرده و بازار را دچار اشباع عرضه
کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

 ۸۰درصد توسعه گازرسانی کشور مربوط به وزارت آقای زنگنه است
مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران گفت ۸۰ :درصد از گازرســانی کل
کشــور مربوط به دوران پیشین و کنونی
حضور آقای زنگنه در وزارت نفت اســت
که از جان و دل برای مردم تالش میکند.

حســن منتظرتربتی ،روز سهشنبه،
چهارم تیرمــاه در آیین افتتاح رســمی
طرح گازرســانی به شهر آالشت و هفت
روستای همجوار استان مازندران با بیان
این مطلب گفت :خداوند ما را وسیلهای
قرار داده تا گاز را از قعر چاهها استخراج
کنیم و با انتقــال آن از هزاران کیلومتر
دورتر و در این ارتفاع  ۳هزار کیلومتری
به خانههای مردم در آالشــت برسانیم.
وی افزود :برای رسیدن گاز به این منطقه
از زمان تولید تا پاالیش و انتقال ،زحمات
زیادی کشــیده شده اســت ،بنابراین از
مــردم میخواهم افزون بر رعایت نکات
ایمنی ،این نعمت را درست مصرف کنند.
معــاون وزیر نفت در امور گاز با تاکید بر
اینکه آرامش و رفاه مردم برای مجموعه
وزارت نفت اهمیت باالیی دارد ،تصریح
کرد :حتی اگر کپســول گاز مجانی را در
اختیار مردم ایــن منطقه قرار میدادیم،
نســبت به گازرســانی صرفه اقتصادی
بیشتری داشت ،اما این حالت برای مردم
آرامش را به ارمغــان نمیآورد ،در حالی
که گازرســانی سبب رفاه مردم میشود.
تربتی عنــوان کرد :افتتــاح طرحهای
گازرسانی پایان کار نیست ،بلکه آغازی
برای توســعه مناطق است تا پروژههای
وابسته به صنعت گاز با همت مسئوالن
توســعه یابند و این شــرایط سبب شود
تا گاز افزون بــر آنکه گرمابخش منازل
خانوادهها شــود محور توسعه منطقه نیز

باشــد .وی در باره گازرســانی به دیگر
استانهای کشــور گفت :امروز به همت
تالش ســالهای اخیر ،تعداد بسیاری از
استانهای کشور گازرسانی شدهاند و این
هدف باوجود همه مشــکالت اقتصادی
دولــت محقــق شــدهاند .وزارت نفت
بهسختی اقتصاد کشور را تأمین میکند،
اما امر گازرســانی به سبب آنکه مرتبط
با رفاه مردم است هیچگاه متوقف نشده
اســت .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
ادامه داد :ســاالنه بیش از  ۳هزار روستا
به شــبکه گاز طبیعی متصل میشوند،
در حالــی که این اتفاق در هیچ کشــور
دیگری واقع نشده است.
اتصال بالغ بر  ۳۰هزار شهر و روستا به
شبکه گاز

حســن منتظرتربتی در ادامه تصریح
کرد :پازل گازرسانی به شهرها و روستاهای

پازل گازرسانی به شهرها
و روستاهای کشور با

بهرهمندی آخرین مناطق

بدون بهره از گاز در حال
تکمیل است و در آینده

نزدیک شاهد بسته شدن

پرونده گازرسانی به همه

شهرها و روستاهای باالی
 ۲۰خانوار کشور
خواهیم بود.

کشور با بهرهمندی آخرین مناطق بدون
بهــره از گاز در حال تکمیل اســت و در
آینده نزدیک شــاهد بسته شــدن پرونده
گازرســانی به همه شــهرها و روستاهای
بــاالی  ۲۰خانوار کشــور خواهیــم بود.

حســن منتظرتربتی ،مدیرعامل شــرکت
ملی گاز ایــران با بیان اینکــه هماکنون
بیش از یک هزار و  ۱۴۷شــهر و نزدیک
به  ۲۹هزار روســتای کشــور از نعمت گاز
طبیعی برخوردارند ،گفــت :از آغاز فعالیت
دولت یازدهم تاکنون  ۱۷۲شــهر ۱۴ ،هزار
و  ۵۷۰روســتا ۱۷ ،نیــروگاه و بیش از ۴۰
هزار واحد تولیدی و صنعتی به شــبکه گاز
کشور متصل شــدند .وی افزود :با توسعه
بیــش از پیش صنعــت گاز در بخشهای
مختلف شــاهد بهرهمندی خانوار بیشتری
از نعمت گاز هستیم و این فعالیتها سبب
ایجاد رفاه عمومی ،محرومیتزدایی ،رونق
اقتصاد ،ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست
شده اســت .مدیرعامل شــرکت ملی گاز
ایران تاکیــد کرد :تا پیش از این با تکمیل
برنامه گازرسانی ،شاهد سبز شدن بسیاری
از شهرهای کشور بودیم و با گازرسانی به

آخرین شــهرها و روســتاهای باقیمانده از
این پس استانهای ســبز خواهیم داشت
و گام به گام پرونده گازرســانی به شهرها
و روســتاهای باقیمانده بســته میشود .به
گفته تربتی ،افــزون بر بخشهای خانگی
و تجاری ،هماکنون تعداد نیروگاههای برق
متصل به شــبکه گاز به  ۸۵واحد و تعداد
صنایع و واحدهای تولیدی تحت پوشش گاز
کشور به  ۹۷هزار و  ۶۳۸مورد افزایش یافته
اســت .وی با بیان اینکه امسال ،گازرسانی
به  ۲۰شــهر و  ۳هزار و  ۶۲روستای جدید
در دستور کار شــرکت ملی گاز ایران قرار
گرفته اســت ،اظهار کرد :همچنین امسال
آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به  ۱۷شهر
و حــدود  ۴هزار روســتای جدید در برنامه
بوده ،ضمن آنکه مطابق با مصوبات شورای
اقتصاد ،گازرســانی به  ۷هزار و  ۶۰۰واحد
جدیــد صنعتی و تولیــدی در اولویت قرار
دارد .مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران
در ادامــه با اشــاره به روند رو به توســعه
گازرســانی به شهرها ،روستاها و واحدهای
تولیــدی و صنعتی در اســتان مازندران و
افتتاح چند پروژه گازرســانی در این استان
اعالم کرد :هماکنون در مجموع ۹۷ ،درصد
خانوار شــهری و روستایی استان مازندران
از نعمت گاز طبیعی بهرهمندند و گازرسانی
بــه  ۲۱۲واحد صنعتی و تولیــدی در این
استان مطابق با مصوبههای شورای اقتصاد
در حال اجراســت .تربتی با اشاره به برنامه
گازرســانی به یک شــهر و  ۳۰۶روستای
جدید در استان مازندران با اجرای  ۱۰طرح
جدید گفت :براســاس برنامه زمانبندی،
پرونده گازرسانی به شــهرها و روستاهای
این اســتان سرسبز تا ســال  ۱۴۰۰بسته
میشود.

صندوق پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز تأسیس میشود
مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز
ایران از تأســیس صندوق پژوهش و فنــاوری با هدف
حمایت از شــرکتهای دانشبنیان بــه عنوان صندوق
خطرپذیر در  ۶ماه نخســت سال  ۹۸خبرداد.گفتوگوی
شــانا با ســعید پاکسرشــت ،مدیر پژوهش و فناوری
شرکت ملی گاز ایران را در ادامه میخوانید.

آقای پاکسرشت در ادامه اقدامهای فناورانه گاز ،سراغ

حوزه پارس جنوبی برویم .در این منطقه چه کارهایی انجام
شده است؟

دانــش خود اثبات کردند در ایــن صورت ما نیز به آنها
اعتمــاد میکنیم ،یعنی ابتدا این شــرکتها هســتند
کــه باید خودشــان را به ما ثابت و اعتمــاد ما را جلب
کننــد .در صورتی که یک شــرکت ،واردکننده قطعات
و محصوالت از خارج کشــور باشــد و خود را به اسم
سازنده ایرانی معرفی کند در همان مراحل اولیه ارزیابی
مشخص میشود .کار درست این است که مجموعهها
و شــرکتها بر اساس دانششان طبقهبندی شوند .این
وظیفه بهعهده نهاد حاکمیتــی به نام معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهوری است که باید این قبیل مسائل
را تشخیص دهد .پس هر شرکتی که صفت دانشبنیان
را دریافت کرده ،مراحل تخصصی الزم را سپری کرده
است ،زیرا نهادهای حاکمیتی ،ارزیابیها و ممیزیهای
بســیار دقیقی دارند .گروههــای تخصصی  -علمی از
بعد فنی و اقتصادی شــرکتها را بررســی میکنند تا
در صورتی که حداقلهای الزم را داشــته باشند ،عنوان
دانشبنیان را دریافت کنند .ما ارتباط بســیار نزدیکی با
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری داریم .هنگامی
که به ســاخت یک محصول نیاز داریم از این معاونت
بــرای شــرکتهای دانشبنیانی که توانایی ســاخت
محصول مورد نظر ما را دارند استعالم میگیریم تا فقط
به سراغ شرکتهای اثباتشده و مورد تأیید برویم.

یکی از مهمترین طرحهای پژوهشی که در حوزه
پارسجنوبی به بار نشســت ،پــروژه مرکاپتان یا ماده
بودارکننده گاز بود .این پروژه اســفندماه ســال  ۹۷با
حضور رئیسجمهوری افتتاح رســمی شد و هر روز نیز
با عملکــرد بهتری کار خود را انجام میدهد .واحدهای
مختلفی از جمله گازرسانی ،پژوهش و فناوری ،بازرسی
فنی و اچاسیی نیز ارزیابــی میدانی محصوالت واحد
تولید مرکاپتان را بهعهــده دارند .عمده فعالیتهای ما
در پارسجنوبی متمرکز بر فنبازار است ،مانند موضوع
توربواکسبندرها و سامانه کنترل کل تجهیزات مجتمع
گاز پارسجنوبی که با همــکاری پارک علم و فناوری
خراســان در حال اجراست .مدتهاست در تالشیم این
تفکر را اثبات کنیم که ســاخت داخل از مسیر دانش و
پژوهش میگذرد و با اهمیت دادن به موضوع پژوهش
میتوان به هدف رونق تولید دست یافت.

کارشان خطایی رخ دهد ،صبوری به خرج میدهید تا حمایت

بدون شــک همینطور اســت .نقطه تفاوت بین
شــرکتهای جعلی و واقعی همان تخصصی است که
از دانش حاصل شــده اســت و ما برای تشخیص این
موضــوع راهی جز ارزیابی از طریــق حوزه پژوهش و
فناوری نداریم .اگر شرکتها ،توانمندی را در مجموعه

ما در حوزه فناوری همواره با ریسک همراه هستیم
و ایــن موضوع در ذهنمان هســت کــه اگر در جایی
ســرمایهگذاری میکنیم ،از آنجا که در زمره نخستین
تجربههاســت باید از جنس خطرپذیر باشد .پس باید به
این نکته توجه کنیم و به شرکتهای نوپا فرصت دهیم.
افزون بر این ،بر اســاس تجربــهای که داریم بهخوبی

توجه به ســطح دانش شرکتها میتواند در تشخیص

میزان تخصص آنها نیز مؤثر باشد؟

 اگر شــرکتهای خصوصی کمتجربه باشند یا در روند

شوند و به یک محصول موفق برسند؟

تشــخیص میدهیم که تا چه اندازه توانستهاند مراحل
کار را با موفقیت سپری کنند تا به اهداف ما دست یابند،
به همین سبب در جایی که الزم باشد انعطاف از جانب
ما صورت میگیرد.

ساخت کنتورهای هوشمند گاز در سالهای اخیر به عنوان

یکی از اهداف مهم شرکت ملی گاز ایران اعالم شده است،
در این زمینه چه اقداماتی انجام دادهاید؟

از ابتدای شکلگیری این موضوع در شرکت ملی
گاز ایــران ،مدیریت پژوهش و فناوری اســاس اجرای
طرح را در دســت گرفته است .کنتورهای هوشمند گاز
فناوری نوظهوری است که بر پایه اینترنت اشیا ()IOT
شــکل میگیرد ،بنابراین حوزه فعالیت ما در این طرح
بسیار جدی اســت .این طرح شامل بخشهای کنتور،
ســامانه انتقال اطالعات و نرمافزارهای تحلیل اســت.
در واقع اطالعات دریافتشــده در کنتورهای هوشمند
بهصورت برخط (آنالین) و با فواصل زمانی تعریفشده
بــه مراکز گاز منتقل و تحلیل میشــوند .برای اجرای
طرح ،ابتــدا مرحله پایلوت یا تســت میدانی را در نظر
گرفتیم .این کار با همراهی واحدهای آیتی ،گازرسانی
و پژوهــش و فنــاوری در قالــب فراخوانهایی انجام
شــد تا شــرکتهای صاحب ایده ،پیشنهادهای خود را
مطرح کنند .همچنین برخی از اپراتورهای بزرگ تلفن
همراه نیــز آمادگی خود را برای بخش انتقال اطالعات
( )DATAاعــام کردهاند که اکنون در مرحله واگذاری
پروژههای پایلوت به این شــرکتها هســتیم .آنچه در
نهایت چــه در زمینه انتقال اطالعــات و چه در زمینه
نرمافزارها برای ما اهمیت دارد ،موضوع قرائت هوشمند
است ،بنابراین از انستیتو ارزیابی و قرائت هوشمند یاری
گرفتیم تا شاخصهای همکاری با شرکتها را بررسی
کنیم .برای توسعه نرمافزارهای مورد نیاز سیستم قرائت
هوشــمند نیز قراردادی با دانشگاه صنعتی شریف امضا

شــد که از اواخر ســال  ۹۷کار خود را آغــاز کردند و
امیدواریــم با موفقیت به هدف مورد نظر شــرکت ملی
گاز ایران دست یابیم.
سال  ۹۸را برای حوزه پژوهش چطور میبینید؟

امیدوارم بتوانیم در ســال  ۹۸فضای کســبوکار
را برای شــرکتهای دانشبنیان بیش از پیش توسعه
دهیم .یکی از اهدافی که در این ســال برای مدیریت
پژوهــش و فنــاوری تعیین کردیم تأســیس صندوق
پژوهــش و فناوری به عنوان صنــدوق خطرپذیر برای
ســرمایهگذاریهایی از این جنس است تا حمایت الزم
از فن بــازار صورت پذیرد .این صنــدوق محلی برای
حمایت از شــرکتهایی خواهد بود که قصد دارند وارد
حوزه تأمین تجهیزات و محصوالت فناورانه شوند و ما
نیــز میخواهیم برای تأمین منابــع مالی به آنها کمک
کنیــم .امیدوارم در  ۶ماه نخســت امســال این اتفاق
بیفتد .کار دیگری که امیدوارم امســال به نتیجه نهایی
برســد مدیریت شــبکه خطوط انتقال گاز با استفاده از
نرمافــزار ایرانی اســت .این نرمافزار شبیهسازیشــده
نرمافزار جیپیاماس معروف اســت که با اســتفاده از
زیرســاختهای جیآیاس در شبکه انتقال گاز توسعه
یافته است.

مشاور وزیر نفت :وزارت نفت بر توسعه شبکه گازرسانی در مناطق مرزی تاکید دارد
مشاور وزیر نفت گفت :دولت و وزارت نفت،
نگاه ویژهای به توســعه شبکه گازرسانی در مناطق روستایی
استانهای مرزی کشــور دارند و این مهم با تاکید ویژه وزیر
نفت دنبال میشود.

محمود آســتانه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی،
با اشــاره به نگاه ویژه دولت برای توســعه شبکه گازرسانی
در مناطق روســتایی استانهای مرزی کشور گفت :توسعه
شبکه در این مناطق با تاکید وزیر نفت در دستور کار شرکت

ملی گاز قرار گرفته و امســال اعتبــارات و بودجه خوبی در
فصل گازرســانی برای آن پیش بینی شده است .وی افزود:
هماکنون به بیش از  ۹۹.۵درصد مناطق شهری و  ۸۲درصد
از مناطق روستایی کشور گازرسانی شده است .آستانه ادامه

داد :با وجود شتاب بخشــیدن به روند گازرسانی در مناطق
روســتایی آذربایجان غربی ،هماکنون به  ۶۶درصد از این
مناطق گازرسانی شده و برای گازرسانی به  ۳۴درصد دیگر از
مناطق روستایی استان برنامهریزی شده است.

پرتوشیمی

یکشنبه  9تیر ماه 1398
شماره 678
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رئیس کل اچاسیی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد:

پایش مستمرپروژههای زیست محیطی
مجتمعهای هلدینگ خلیج فارس

رئیــس کل بهداشــت،

محمدعلی خادمیان:

ایمنی و محیط زیســت شــرکت صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس گفــت :پایش

پایش ماهانه پروژههای

پســماندها ،آب و پساب شرکتها بهطور

زیست محیطی و ممیزی

ماهانه پروژههای زیست محیطی و ممیزی
دقیق در حال انجام است.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،محمدعلی
خادمیان ،رئیس کل بهداشــت ،ایمنی و
محیط زیست شــرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) اظهار
کرد :ارزیابی وضع شــرکتها براســاس
شاخص توسعه پایدار مانند سال گذشته در
حال انجام است .پایش ماهانه پروژههای
زیســت محیطی در شرکتهایی که جزو
فهرست صنایع آالینده هستند و ممیزی
دورهای باقــی رفتارهای حــوزه محیط
زیست مانند پســماندها ،آب و پساب نیز
از فعالیتهای جاری این مجموعه است.
رئیس کل بهداشــت ،ایمنــی و محیط
زیست شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس افزود :دوره تخصصی آموزش ۳۰
ارزیاب برای بررسی وضع استقرار سامانه

پسماندها ،آب و پساب
شرکتها بهطور دقیق در
حال انجام است

مدیریت ایمنی فرآیند ( )PSMاز اواســط
تیرماه در این شــرکت آغاز میشود .وی
ادامه داد :از گــروه ارزیابان برای ارزیابی
شــرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس استفاده خواهد
شــد تا وضع اســتقرار ســامانه مدیریت

ایمنی را در یک بازه ســه ماهه بررســی
کنند .پیشبینی میکنیم در نیمه نخست
ســال جاری نتایج ارزیابی مشخص شود
و بر اســاس گزارش بهدست آمده نسبت
به تغییر و اســتقرار  PSMدر شــرکتها
اقدام کنیم .خادمیان در مورد وضع نصب

ســامانه پایش لحظــهای آلودگی هوا در
شــرکتهای صنایع پتروشــیمی خلیج
فارس گفت :این ســامانه در بسیاری از
شــرکتها نصب شــده و در بقیه نیز در
حال نصب است .سامانه پایش لحظهای
آلودگی هوا دارای سنســور و آناالیزری

اســت کــه در خروجی کــوره نصب
میشــود و گاز خروجــی را آنالیز میکند
و درصد مواد مختلف را نشــان میدهد.
بــا توجه به اینکــه این ســامانه بهطور
آنالین در سازمان محیط زیست نیز رصد
میشود ،در صورت وجود آلودگی و خارج
بودن از حد اســتاندارد ،شــرکت یادشده
جزو صنایع آالینده قرار میگیرد و ضمن
پرداخــت جرائم مربوط بایــد برای رفع
آالیندگی اقدامهــای اصالحی نیز انجام
دهد تا در محدوده پاک ســازمان محیط
زیست قرار گیرد.

چندیپیش دومیــن تفاهمنامه همکاری
توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان با
هدف ســاماندهی و تسریع در عملیات اجرایی طرحهای
پتروشیمی این منطقه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی
و سازمان ایمیدرو امضا شــد و طبق گفتههای مدیران،
درصورت تحقق اهداف توسعهای در این منطقه ،تولیدات
پتروشیمی  ۵۰درصد افزایش خواهد یافت.

این یادداشــت تفاهم ضمن تســهیل اســتقرار
شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع
انرژیبر پارســیان ،سبب شــتاب بخشیدن به عملیات
اجرایی پنج طرح پتروشــیمی این منطقه میشــود که
هر یک از این طرحهای پتروشــیمی قابلیت اشــتغال
 ۵۰۰۰تا  ۷۰۰۰نفر را خواهند داشــت .بهزاد محمدی
 مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی  -دربارهاین تفاهمنامه گفته بود :بر اســاس این تفاهمنامه طی
ماهها و سالهای آتی شاهد توسعه صنعت پتروشیمی و
صنایع فلزی در منطقه عمومی و شرق عسلویه خواهیم
بــود .به گفته وی ،بر این اســاس ،در فــاز اول بنا بر
طرح جامع توســعه که تعریف شده در منطقه پارسیان
 ۱۴طرح بزرگ پتروشیمی خواهیم داشت .این طرحها
معادل  ۱۵میلیــون تن محصول قابــل فروش تولید
خواهد کرد و حجم سرمایه گذاری نزدیک  ۲۰میلیارد
دالر اســت و حجم ســرمایهگذاری این طرح نزدیک
به  ۲۰میلیارد دالر اســت که در فازهای مختلف اجرا
خواهد شــد .اکنون در صنایع پتروشیمی از  ۵۵مجتمع
صنعتی  ۱۶مجتمع در عسلویه متمرکز و در حال تولید
اســت .بنا بر اعالم مسؤوالن ،طرحهای پتروشیمی در
دو فاز تعریف شــده کــه از  ۳۰طرح  ۱۷طرح در حال
پیشــرفت و  ۱۳طرح در مرحلهٔ تأمین مالی و دانش
فنی قرار دارد .در دولت یازدهم و دولت دوازدهم  ۱۵فاز
به افتتاح رسیده و خوراک قابل توجهی برای پتروشیمی

در منطقه تهیه شده است که به اعتقاد کارشناسان ،این
مساله میتواند یک پاشــنه آشیل برای توسعه صنعت
پتروشــیمی باشد .از ســوی دیگر به گفته مدیر عامل
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر در غرب
عســلویه فضای توســعه وجود ندارد ،به همین منظور
تمرکز در شــرق عسلویه معطوف شــده است .منطقه
ویژه پارسیان توســط ایمیدرو تأسیس شده و در حال
تأمین زیرساختهای منطقه هســتند ،به همین دلیل
قرار است شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ،با همکاری
ایمیدرو توسعه طرحهای پتروشیمی و فلزی را در شرق
عســلویه اجرایی کند .به گفته مســؤوالن ،امکانات و
منابع خوراک مهمترین عامل توســعه در منطقه هاب
پارسیان اســت که به تناسب پیشــرفت زیرساختها
پتروشیمی در این منطقه گسترش پیدا خواهد کرد .به
همین منظور نیز در فاز اول  ۱۴طرح پیشبینی شــده
که از این تعداد  ۱۵میلیون تن به ظرفیت فروش کشور
اضافه خواهد شد.
استارت همکاری از سال  ۱۳۹۶زده شد

در این باره حسین مرادی  -مدیر توسعه اقتصادی
و جذب شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
به عنوان متولــی منطقه ویژه اقتصادی پارســیان به
ایســنا گفت :با توجه به اینکه سازمان متولی منطقه
ویژه اقتصادی پارســیان ،سازمان توســعه و نوسازی
معــادن و صنایع معدنــی ایران (ایمیدرو) اســت و از
طرفی بخش اعظمی از این منطقه برای توسعه صنایع
پتروشــیمیایی در نظر گرفته شده اســت لذا پیشنهاد
همکاری دو سازمان از دو ســال پیش مطرح و منجر
به امضای تفاهمنامه اول در خرداد ماه  ۱۳۹۶شد ،پس
از امضــای این تفاهم نامه و با توجــه به خوراک گاز
طبیعی اختصاص داده شــده به این منطقه برنامهریزی
برای احداث  ۳طرح  GTXانجام شد .به گفته وی طی

یک سال اخیر دو موافقت اصولی برای دو شرکت مپنا
و انرژی دانا صادر شــده اســت و حتی فراخوان جذب
سرمایه گذار برای طرح سوم برگزار شد تا اینکه بازدید
وزیر نفت از این منطقــه در بهمن ماه صورت گرفت.
پس از مشاهده پیشرفت زیرساختهای منطقه توسط
وزیر نفت بویژه بندر پارســیان ،دستور داده شد هرچه
سریعتر برنامهریزی برای انتقال خوراکهای گوناگون
از جمله اتان ،پروپان ،LPG ،نفتا ،میعانات گازی و…
با این منطقه و تعریف طرحهای پتروشــیمی مطابق با
همیــن خوراکها را صادر کردنــد .وی با بیان اینکه
پس از صدور این دســتورات ،طی جلســات کارگروه
مشــترک پتروشیمی و ایمیدرو ،برنامهریزی الزم برای
امضای تفاهم نامه دوم بر اساس همین دستور صورت
گرفت ،ابراز کرد :در این تفاهم نامه مقرر شــد شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی مســئول انتقال خوراکهای
مذکور و همچنین توســعه بخش پتروشــیمی منطقه
شــود و ایمیدرو نیز با نمایندگی شرکت توسعه صنایع
انرژی بر پارسیان جنوب مسئول تأمین زیرساختهای
این صنایع شــد .با این اوصاف طــی مطالعات بازاری
که اخیراً صورت گرفته ،مزیــت اصلی در منطقه ویژه
اقتصادی پارســیان مربوط به صنایع پتروشــیمیایی و
پتروپاالیشگاهی شناسایی شــد ،هرچند صنایعی مثل
آلومینیوم ،فوالد و آلومینا هم دارای مزیتهای بسیاری
در این منطقه هســتند اما از عمده مزایای منطقه برای
صنعت پتروشیمی میتوان به نزدیکی به سایت گازی
پارس جنوبی ،دسترســی به منابع نامحدود آب و برق،
دسترسی به فرودگاه بینالمللی خلیج فارس ،دسترسی
به آبهای آزاد برای صــادرات و واردات محصوالت،
ســهولت در انتقال انواع خوراک پتروشــیمی به دلیل
نزدیکی به ســایتهای یــک و دو منطقه ویژه انرژی
پارس و… اشــاره کرد .پس قطع ًا هرگونه برنامهریزی

مدیرعامــل پتروشــیمیجم انعقــاد این
تفاهمنامه را نقطه آغاز همــکاری دوجانبه ،ارتقاء فرهنگ
محیطزیست و اهمیت به مقوله مسئولیتاجتماعی در منطقه
عسلویه عنوان کرد.

به گزارش نیپنا به نقل از روابطعمومی پتروشیمیجم
تفاهمنامه مســئولیتهای اجتماعی شــرکت پتروشیمی
جم با ســازمان حفاظت محیطزیست ،با حضور احمدرضا
الهیجانزاده معاون دریایی سازمان حفاظت محیطزیست،
فرهاد قلینژاد مدیر کل حفاظت محیطزیســت اســتان
بوشــهر و محمدرضا ســعیدی مدیرعامل پتروشیمی جم
و مدیران ارشــد پتروشیمیجم روز یکشنبه 98 /02/04

در دفتر مرکزی تهران به امضاء طرفین رســید .بر همین
اساس در راســتای اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری
اســامی ،حفاظت از محیط زیست نســل امروز و فردا و
گســترش فرهنگ فعالیتهای زیســت محیطی ،تفاهم
نامه مســولیتهای اجتماعی پتروشــیمی جم و سازمان
حفاظت از محیط زیســت منعقد شــد و طرفین آمادگی
خود را جهت همکاری اعالم داشتند .الهیجانزاده ضمن
تشریح زمینههای همکاری و اشــاره به سوابق ارزشمند
پتروشــیمیجم به عنوان حامی طرح پاکسازی سواحل
خلیــج فارس گفــت :با توجه به اهمیــت موضوع تفاهم
نامــه و پیشــبرد برنامهها ،نماینــدگان طرفین به منظور

لزوم هدایت سرمایههای سرگردان به سوی
صنعت پتروشیمی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :سرمایههای سرگردان

در کشور را باید به سمت ساخت وتکمیل طرحهای توسعهای در صنعت
پتروشیمیسوق داد.

ســکینه الماسی ،سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای
اسالمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد :باید از صنعت پتروشیمی
با هدف تکمیل زنجیره ارزش حمایت کرد و در این مســیر با توجه به
این که بازگشت سرمایه در صنایع پتروشیمی و پاییندستی فوقالعاده
زودهنگام است ســاخت و تکمیل طرحهای جدید میتواند منجر به
تحول در این صنعت پویا شــود .نماینده عســلویه ،کنگان ،جم و دیر
در مجلس شورای اسالمی افزود :باید پولهای سرگردان را به سمت
ساخت وتکمیل پتروشیمیها ســوق داد ،همچنین با گسترش تولید
محصوالت پتروشــیمی میتوان ارزشافزوده ایجاد و از خامفروشی
جلوگیری کرد ،ضمن آنکه صادرات صنایع پتروشیمی آسانتر از نفت
اســت و میتواند فرصتی بــرای دور زدن تحریمها ایجاد کند .وی با
اشــاره به این که صنایع پتروشیمی به طور مســتقیم و غیرمستقیم
مشاغل بسیاری را ایجاد کردهاند و میزان پیوند آنها با سایر بخشهای
اقتصادی قابل مالحظه اســت ،تصریح کرد :بخشهای ارائه دهنده
محصول یا خدمات به پتروشــیمی همچون بانکها و بیمه ،حمل و
نقل جادهای و همچنین بخشهایی که از تولیدات پتروشیمی استفاده
میکنند ،همگی به نوعی از پتروشیمی تغذیه میشوند .الماسی عنوان
کرد :با تنوع محصوالت پتروشــیمی و فناوریهای ایجاد شــده در
بخش پاییندستی پتروشــیمی ،این صنعت به صدها محصول دیگر
تبدیل شده است .صنعت پتروشــیمی کشور حتی با تأمین کود مورد
نیاز بخش کشــاورزی موجب ارتقای عملکرد کیفی و کمی این گونه
محصوالت شده است .ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی از جایگاه ویژهای در اقتصاد
کشور برخوردار اســت ،افزود :زیرساختها برای گسترش پتروشیمی
در کشور موجود است ،بنابراین میتوان با یک برنامهریزی در بخش
توســعهای پیش رفت و صنایع و خدمات و دیگر بخشهای اقتصادی
را درگیر کرد.

شــرکت او ام وی اتریش به دنبال طرحهای توسعهای تازه برای

برای توسعه این صنعت در پارسیان منجر به شکوفایی
این منطقه خواهد شد.
افزایش صادرات تولیدات پتروشیمی

از طرف دیگر کل تولید محصوالت پتروشــیمی
در کشــور حدود  ۳۶میلیون تن در ســال است که با
ایــن اوصاف میتوان گفت در صــورت تحقق اهداف
توسعهای در این منطقه  ۵۰درصد تولیدات پتروشیمی
افزایــش خواهد داشــت .برآورد حجم صــادرات این
محصــوالت در حدود  ۸میلیارد دالر در ســال اســت
که با اضافه شــدن مجتمعهای پتروشــیمی پارسیان
کــه عمداً با سیاســت صادرات محــوری برنامهریزی
شــدهاند ،حجم زیادی آورده ارزی عاید کشور خواهد
شد .بر این اساس ،منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی
بر پارســیان در  ۱۵کیلومتری غرب شــهر پارسیان در
اســتان هرمزگان و به مساحت  ۹۸۰۰هکتار قرار دارد.
این سایت در فاصله  ۲۰کیلومتری شرق فرودگاه خلیج
فارس عســلویه و  ۴۳کیلومتری بندر پارس واقع شده
اســت .از طرف دیگــر این منطقــه در  ۱۵کیلومتری
غرب شهرستان پارســیان واقع شده است .این منطقه
یکی از قطبهای توسعه در ایران است که با توجه به
مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی ،زیست
محیطی و جغرافیایی ،امکان اســتقرار صنایع مختلف
انرژی بر در آن فراهم است .در طرح جامع این منطقه
که به تصویت هیأت دولت نیز رسیده ،تولید  ۴میلیون
تن فوالد در ســال در اراضی به مساحت  ۴۱۴هکتار،
تولید  ۱۸میلیون تن در سال محصوالت پتروشیمی در
اراضی به مســاحت  ۱۳۹۸هکتار ،تولید  ۶۰۰هزار تن
آلومینیوم در ســال در اراضی به مساحت  ۲۲۱هکتار،
تولید  ۳میلیون تن آلومینا در سال در اراضی به مساحت
 ۲۰۰هکتــار ،تولید  ۴۳۰۰مــگاوات برق در اراضی به
مساحت  ۱۸۹هکتار برنامهریزی شده است.

امضای تفاهمنامه همکاری میان پتروشیمیجم و سازمان حفاظت محیطزیست
هماهنگیهای بیشتر در اجرای برنامههای مشارکتی اعم
از اجرای طرح ملی پاکســازی و پیشبرد مدیریت اصولی
پســماندها در سواحل حفاظت شــده پارک ملی دریایی
خلیج نایبند و پارکهای دیر و نخیلو با معرفی و تشــکیل
کارگــروه اجرایی ،کلیه موارد را پیگیری و اقدام نمایند .در
این نشســت قلینژاد ضمن اشاره به ظرفیتهای شرکت
پتروشیمیجم در حوزه مســئولیتهای اجتماعی منطقه
عسلویه بیان داشت :پتروشیمیجم با مشارکت داوطلبانه
در فعالیتهای اثربخش با محوریت محیطزیست ازجمله
پاکسازی سواحل خلیج نایبند به عنوان میراثهای طبیعی
به صــورت دورهایــی اقدامات مهمی انجام داده اســت

اخبارپرتوشیمی

سرمایه گذاری اتریشیها برای گسترش
فعالیتهای پایین دستی در خاورمیانه

نگاهی به جزئیات یک تفاهمنامه؛

تولیدات پتروشیمی  ۵۰درصد افزایش مییابد
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که بر این اســاس مصمم هســتیم با تعمیم این حرکت
بزرگ به ســایر نقاط ســواحل حفاظت شده خلیج فارس
که گنجینههای ارزشــمند کشــور در بحث تنوع زیستی
هســتند ،با اجرای برنامههای مشــارکتی حفظ و صیانت
شوند .سعیدی مدیرعامل پتروشیمی جم با تاکید بر حوزه
مســئولیتاجتماعی در پتروشــیمی جم گفت :مهمترین
اصل در هر بنگاه اقتصادی ،افزایش کیفیت زندگی مردم،
نوآوری و افزایش بهرهوری اســت کــه به همین منظور
پتروشــیمیجم به صورت خودجوش در راستای مشارکت
در فعالیتهای زیستمحیطی با هدف مسئولیتپذیری در
این حوزه به سوی توسعه و آبادانی کشور گام برمیدارد.

سرمایه گذاری و گســترش فعالیتهای پایین دستی خود در خاورمیانه
است.

به گــزارش دانش نفت به نقــل از رویترز ،شــرکت او ام وی
( )OMVاتریش پس از ســالها سرمایه گذاری گسترده با هزینههای
پایین در روســیه ،اکنون بــه دنبال طرحهای توســعهای تازه برای
گســترش فعالیتهای پایین دستی خود در خاورمیانه است .بر اساس
این گزارش ،رینر ســییل ،مدیر عامــل او ام وی ،رویکرد تبدیل این
گــروه بزرگ نفت و گاز اتریشــی به یک عرضه کننــده عمده انواع
محصوالت پالســتیکی را دنبال میکند .سییل بیش از چهار میلیارد
یورو (چهار میلیارد و  500میلیــون دالر) ،معادل  40درصد از بودجه
این شرکت برای طرحهای ادغام و خریداری مالکیت ( )M&Aتا سال
 2025میــادی را برای خرید امتیازات در حوزه نفت و گاز در منطقه
خاورمیانه هزینه کرده اســت .از جمله میتوان به  15درصد ســهام
فعالیتهای پاالیشــی شرکت ملی نفت ابوظبی ،موسوم به ادنوک ،و
یک جوینت ونچر تجاری با ادنوک امارات و انی ( )Eniایتالیا اشــاره
کــرد .مدیر عامــل او ام وی میگوید :ما به دنبال دســتیابی به یک
مدل کســب و کار یکپارچه در ابوظبی از مرحله استخراج ،پاالیش و
پتروشــیمی تا بازاریابی و تجارت در بازار بین المللی هســتیم .بیشتر
درآمد شــرکت او ام وی به طور سنتی از تولید ،توزیع و پاالیش نفت
و گاز در اروپا تأمین میشود .تمرکز این شرکت بر میادین کم هزینه
نفت و گاز روســیه که بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل تحریمهای
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نمیتوانســتند در آن مشارکت کنند ،به
این گروه کمک کرد تا در ســالهای اخیر به یکی از شــرکتهای با
باالترین گــردش مالی در حوزه انرژی تبدیل شــود .این موضوع او
ام وی را قادر میســازد تا بتواند ســرمایه قابــل توجهی را به بخش
پتروشیمی اختصاص دهد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛

تمرکز بر روی بازار سرمایه برای تأمین مالی
در صنعت پتروشیمی

تمرکز بر روی بازار ســرمایه یکــی از اصلیترین گزینهها برای

تأمین مالی در صنعت پتروشــیمی اســت که با حمایت سیستم بانکی
داخلی امکان پذیر میشود.

مدیر ســرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر
نقش آفرینی بازار ســرمایه و بانکهــای داخلی در حمایت از صنعت
پتروشــیمی ،اظهار کرد :تعدادی از بانکهای داخلی از پشتوانههای
تاثیرگذار اجرای پروژههای توســعهای صنعت پتروشــیمی در کشور
هســتند .حسین علیمراد با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی
طرحهای پتروشیمی افزود :تمرکز بر روی بازار سرمایه و اوراق بدهی،
اصلیترین گزینهها برای تأمین مالی در صنعت پتروشــیمی است که
البته بدون حمایت سیستم بانکی امکان پذیر نیست .وی تصریح کرد:
با توجه به سیاست بانکها مبنی بر سودآوری ،تنها حوزهای که برای
بانکها همواره جذابیت ســرمایه گذاری دارد ،حوزه پتروشیمی است،
چراکه از ســودآوری و ارز آوری آن اطمینــان دارند .علیمراد با تاکید
بر این که حمایت بانکهای داخلی در تأمین مالی پروژههای صنعت
پتروشــیمی قابل تقدیر است و به پشــتوانه این حمایت ،تحریمها در
تأمین مالی طرحهای این صنعت ،بی اثر بوده است گفت :خوشبختانه
بانکهــای داخلی بصورت کنسرســیوم در تأمیــن مالی طرحهای
پتروشیمی از طریق بازار سرمایه بسیار فعال هستند.
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گزارش

یکشنبه  9تیر ماه 1398
شماره 678
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

در مجمع سال مالی  1397شرکت نفت ایرانول ب

ثبت بی نظیرترین سال ایرانول با رشد اکثر ش

مجمع عمومی عادی ســاالنه ســال مالی منتهی به  29اســفند ماه  1397شرکت نفت
ایرانول با ثبت بی نظیرترین ســال ایرانول از اول تأسیس تاکنون با رشد اکثر شاخصها و با
حضور بیش از  ۹1درصد سهامداران سه شنبه  28خرداد ماه در سالن تالش وزارت کار برگزار
شد .شرکت نفت ایرانول توانست یکی از بهترین مجامع خود در سالهای اخیر را برگزار کند و
موفق به کسب رضایت سهامداران خرد و کالن خود شود.
این مجمع که به ریاست آقای خالق و نظارت آقایان فصیحی و توکلی برگزار شد عالوه بر
تصویب صورتهای مالی با توجه به گزارش عملکرد مدیرعامل شرکت با ثبت رکورد باالترین
مبلغ فروش همراه با رشد ســهم بازاردر تاریخ ایرانول و نیز رشد سود عملیاتی به میزان 40
درصد نسبت به ســال  ،1396فروش به میزان  62درصد و افزایش  53درصدی سود خالص
ســال نسبت به ســال قبل از مبلغ  2121میلیارد ریال در سال  96به مبلغ  3246میلیارد ریال
در ســال  97که عمدتاً ناشــی از افزایش حجم فروش داخلی به میــزان  63درصد و کاهش
هزینههای فروش ،اداری و عمومی به میزان  4درصد میباشد ،موجب تحقق  EPSهر سهم به
مبلغ  1623ریال گردید و مصوب شــد از مبلغ  3246میلیارد ریال سود تحقق یافته
(به ازای هر ســهم  1623ریال) مبلغ  ۲۹۰۰میلیارد ریال و به ازای
هر سهم  ۱۴۵۰ریال معادل  ۹۰درصد از سود تحقق
یافته بین سهامداران تقسیم شود.

در این جلســه مهندس عیســی اسحاقی
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ضمن ارائه گزارش
عملکرد سال  ۹7به سؤاالت سهامداران پاسخ داد
که مورد تشکر و رضایت آنها قرار گرفت.
وی افزود :سال گذشته بهترین سال ایرانول
بود و مقدار فروش انواع روغــن موتور ایرانول از
 150میلیون لیتر ســال  96به حدود  170میلیون
لیتر ،فروش ریالی ایرانول از حدود  13هزار میلیارد
به حدود  21هزار میلیارد ریال و سهم بازار ایرانول
از  27درصد به بیش از  30درصد رسید.
مهندس اســحاقی تصریح کرد :ما براساس
استراتژی  8سالهای که برای ایرانول تدوین شده
پیش میرویم و خوشبختانه توانستیم در شش سال
حضورم در ایرانول رکورد تولید ،فروش ،صادرات،
صادرات روغن موتور ،کاهش خام فروشی ،سهم
بازار و ســود را بشکنیم و ســال  97براساس این
استراتژی پیش رفتیم و فروش مقداری انواع روغن
موتور با حدود  30درصد و فروش مبلغی کل با 65
درصد نسبت به سال  96افزایش یافت.
وی دربــاره برنامههای ســال  97گفت :در
آغاز سال  1397و با تداوم برنامههای بثمر نشسته
در ســالهای گذشته و بر اساس برنامه استراتژی
 1404شــرکت نفــت ایرانول ،تــاش مدیریت
شــرکت ،ایجاد ارزش افزوده و اســتفاده بهینه از
داراییهای شــرکت و تبدیل داراییهای کم بازده
و در نتیجه افزایش سهم بازار داخلی در روغنهای
موتوری و صنعتی ،ســاماندهی فعالیتها و تولید

براساس اســتانداردهای متعارف صنعت و دریافت
تأییدیههای اجباری و تشویقی ،توجه به تولیدات با
ارزش افزوده باالتر و در نهایت سودآوری حداکثری
برای ذینفعان شرکت بود.
مهندس اســحاقی تصریح کرد :براســاس
استراتژی تدوین شده ایرانول  10طرح توسعهای
را باید تا  1400به انجام برســانیم ،این  10پروژه
از ســال  1395تا سال  1400باید به بهره برداری
برسند که خوشــبختانه با برنامه زمانبندی انجام
شده  ۵پروژه آن از محل افزایش سرمایه است که
تاکنون پایانه صادراتی ایرانول دربندر امام خمینی
(ره) ،تولید روغن موتور در آبادان پس از  36سال،
کولینگ تاور آبادان ،خط ریلی حمل محصوالت از
پاالیشگاه تهران تا ماهشهر راه اندازی شده است و
بقیه جزء برنامههای شرکت است.
وی اضافه کرد :پروژه افزایش راندمان واحد
موم زدایی (فاز یک) ،پروژه افزایش راندمان واحد
موم زدایی (فــاز دوم) ،احداث واحــد تولید بخار
پاالیشگاه تهران ،پروژه ســاختمان جدید اداری،
پروژه احداث واحد بخار پاالیشــگاه آبادان مابقی
پروژههایی هســتند که در راستای توسعه شرکت
نفت ایرانول به بهره برداری خواهند رسید.
مهندس اســحاقی در مورد پایانه صادراتی
ایرانول که در سال  97راه اندازی شد ،گفت :پایانه
صادراتی شرکت نفت ایرانول در بندرامام خمینی
(ره) با ظرفیت مخازن  25هزار تنی دارای هشت
مخزن است که سه مخزن آن ( 5هزار تنی) برای
فرآوردههای ســنگین ،چهار مخزن ( 2500تنی)
جهت انــواع روغن پایه و یــک مخزن آب آتش
نشانی است و با سرمایه گذاری حدود  600میلیارد
ریــال و با ارزش روز حــدود  2500میلیارد ریالی
افتتاح شــد .با بهره برداری از این پروژه عالوه بر
ایجاد اشــتغال ،کمک شایانی به کاهش هزینهها
و افزایش امکانــات رقابتی و صادراتی ایرانول نیز
خواهد شد.
وی تاکید کرد :تاکنون شرکت نفت ایرانول
 10هزار تن مخزن استیجاری در اختیار داشت که
ساالنه حدود  150میلیارد ریال (البته با قیمت دالر
 3850تومانی) اجاره این مخازن را پرداخت میکرد
که با بهره برداری از ایــن پایانه صادراتی ذخیره
محصــوالت صادراتی به  2و نیــم برابر افزایش
یافت و امکان رقابت و سود بیشتر را در زمانهای
مختلف فراهم میکند.
وی افزود :همزمان با افتتاح پایانه صادراتی
شــرکت نفت ایرانول بهره بــرداری از خط ریلی
انتقال محصوالت صادراتی از پاالیشگاه تهران به
پایانه صادراتــی در بندر امام خمینی (ره) آغاز و با
بهره برداری از این پروژه عالوه بر امنیت بیشــتر
حمل و نقل ریلی ،هزینهها نیز کاهش مییابد.
مهندس اســحاقی در ادامــه در مورد تولید
محصوالت جدید در ایرانول طی سال  ،97گفت:
ایرانول در راســتای افزایش کیفیت و تکمیل سبد
کاالی این شرکت ،در سال گذشته ،سال حمایت از
کاالی ایرانی ،چهار محصول جدید به بازار عرضه
کــرد که این چهار روغن موتور عالوه بر باالترین
سطح کیفی روز دنیا ،تائیدیه های مرسدس بنز و
رنو را دارد.
مهندس اسحاقی در توضیح این محصوالت
گفت :روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی SN
و گرید  5W30مناســب برای تمامی خودروهای
خارجی در ایران ،ســوپر رونیا هیبریدی که برای
نخســتین بار تولید شده و دارای سطح کیفی SN
و گرانروی  0W20میباشد مناسب برای تمامی
خودروهای هیبریدی ،سوپر رویال با سطح کیفی

ایرانول رکورد فروش ،تولید ،صادرات ،صادرا
در  5سال ا

 SMو گریــد  5W40که حتی بــرای ونهای
دیزلی نیز مناسب اســت و سینتیوم نیز محصول
مشترک ایرانول و پتروناس با سطح کیفی  SNو
گرانروی  5W30است که به بازار عرضه شد.
وی افزود :همچنین روغن « موتورو» ویژه
موتورســیکلتهای چهار زمانه که دارای ســطح
کیفی  API SLاستاندارد  JASO- MAژاپن است
تولید و همزمان با برگزاری جشــن چهلمین سال
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در پاالیشگاه
تهران ایرانول از این محصول رونمایی شد.
مهندس اسحاقی در مورد صادرات نیز گفت:
به منظور باال بردن ســوددهی شــرکت با تبدیل
روغن پایه صادراتی به محصول نهایی و صادرات
آن (صادرات محصول به هفت کشور در سال 95
و تداوم آن در ســال  96ضمــن جلوگیری از خام
فروشی محصوالت شرکت ،ســودآوری شرکت
تضمین گردید و همچنین ورود شــرکت ایرانول
به بازار فروش محصوالت نهایی تضمین شــد .با
تداوم این سیاست ،در نیمه دوم سال  1395تولید
محصوالت نهایــی به حداکثر مقدار خود در طول
حیات شــرکت نفت ایرانول رسید و در نهایت در
سال  1395مقدار تولید محصول نهایی مظروف به
بیش از  150هزار مترمکعب رســید و مقدار روغن
پایه صادراتی در کمترین حد خود قرار گرفت .این
موضوع ضمن افزایش ســودآوری شرکت ،رابطه
مســتقیم با افزایش سهم بازار شــرکت در سال
 1396 ،1395و  1397داشته است.
وی افزود :با تداوم این روند در سال  1396و
ادامه آن در سال  1397مقدار تولید محصول نهایی
در شرکت ،ضمن پیشی گرفتن عملکرد نسبت به
بودجه در نیمه اول سال  ،1397سودآوری شرکت
در دراز مدت تضمین شــد؛ اثر عینی این موضوع
در گزارش شــش ماهه ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت و ارائه آمار پیشــی گرفتن شرکت نفت
ایرانول در بخشهای مختلف توزیع و تولید آشکار
و بر اساس این گزارش ،سهم بازار روغن خودرویی
شــرکت با عبور از  27درصد ،به مرز  30درصد به
عنوان باالترین سهم شرکت از زمان تأسیس خود
رسید.
وی همچنین در پاسخ به کاهش خام فروشی
بیس اویل (روغن پایه) گفت :میزان صادرات بیس
اویل را از  140هزار تن ســال  94به  30هزار تن
در سال گذشــته کاهش دادیم و این مهر تاییدی

بر افزایش فروش انواع روغن موتور و ســهم بازار
ایرانول است.
مهندس اسحاقی در ادامه در مورد اقدامات
و برنامهها در پاالیشــگاه آبــادان نیز گفت :ما در
پاالیشــگاه آبادان حدود  ۳۰۰پــروژه از راهاندازی
بخشها و واحدهای مختلف و آزمایشگاه ،بازسازی
و تعمیرات اساســی انجام دادیــم .به عنوان مثال
تعویض پارچه فیلترهای واحد  MEKپاالیشــگاه
آبادان برای اولین بار پس از تأســیس شــرکت،
تعمیرات اساســی برجهای واحــد  FEUو واحد
 MDUدر بهــار ســال  1397را اجــرا کردیم که
خوشبختانه این پروژهها در بهبود وضعیت آن مؤثر
بوده است .در پاالیشگاه آبادان به دلیل اینکه حدود

بهره برداری از پایانه صادارتی ایرانول با ظرفیت مخازن 5

 ۸۰ســال از عمر آن میگذرد بازسازیهای الزم
انجام شده و خوشبختانه نتایج آن بسیار خوب بود.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در ادامه از
انجــام موفقیت آمیز اورهال (تعمیرات اساســی)
تمام واحدهای پاالیشــگاه روغن سازی ایرانول
آبادان پس از  20ســال در ســال رونــق تولید با
هدف افزایش تولید خبر داد و گفت :این تعمیرات
اساســی و نوسازی پاالیشــگاه آبادان در تولید و
فروش محصوالت جانبــی و محصوالت نهایی
تأثیر بسزایی دارد و با صرفه جویی میلیونها تومان
منجر به افزایش تولید خواهد شد.
وی در ادامه در مورد اســتقالل یوتیلیتی در
پاالیشــگاه تهران و آبادان نیز خاطرنشان کرد :در

گزارش
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با رضایت و تشکر سهامداران از مدیریت اعالم شد

شاخص ها و تقسیم سود 2900میلیارد ریالی
عملکرد شــرکت در جوانب مختلف بشــرح ذیل

میباشد:

ات روغن موتور ،کاهش خام فروشی و سود را
اخیر شکست
تهــران و هم در آبادان وابســتگی کامل در زمینه
تأمین آب ،برق ،گاز و بخار به پاالیشگاه نفت تهران
و پاالیشــگاه آبادان داشتیم که این امر هزینههای
زیادی را به ما تحمیل میکرد و برخی مواقع چند
برابر قیمت رایج پرداخت میکردیم.
مهندس اسحاقی افزود :برای این منظور برق
پاالیشــگاه تهران به شبکه برق شهری وصل شد
و با این اقدام هزینههای برق از  ۱۰میلیارد تومان
در سال به  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان کاهش
یافت .این کار در مجتمع مظروف ســازی ایرانول
هم انجام شد .همچنین با اجرای پروژهای مستقل،
گاز شــهری نیز وصل شــدکه این موضوع باعث
قطع وابســتگی گردید .بحث بخار و آب هم جزء

 25هزا تنی در بندر امام خمینی(ره)

پروژههایی است که اگر بخواهیم هزینههای خود را
کاهش دهیم ،باید وابستگی به آن را از پاالیشگاهها
جدا کنیم و جزء  10پروژه مهم شرکت است.
مهندس اســحاقی همچنیــن تصریح کرد:
ســامانه شناســایی تأمین کنندگان و پیمانکاران
شــرکت نفت ایرانول در بهمــن ماه  97به منظور
شــفاف سازی ،حذف واسطهها و مستند سازی به
آدرس  www.iranol.irرونمایی و راه اندازی شد.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول افزایش 10
پلهای ایرانول در بین صد شرکت برتر از رتبه  97به
 87و فروش انواع روغن موتور از  110میلیون لیتر
سال  94به  170میلیون لیتر در سال  ،97افزایش
سهم بازار ایرانول از  19درصد سال  93به بیش از

 30در ســال  97و بهره بــرداری از  5پروژه مهم
ایرانول را از مهمترین اقدامات ســالهای اخیر ذکر
کرد.
وی عرضه ســه محصول جدید یورو دیزلی،
دو مدل ضد یخ و روغن جعبه دنده جدید و افزایش
 10درصدی فروش انواع روغن موتور را براســاس
استراتژی شرکت از برنامههای مهم شرکت دانست
و پیش بینی کرد فروش شــرکت نسبت به سال
گذشته دو برابر شود.
پیام هیئت مدیره
حمد بیکران خداوند رحمان را که همواره از
او یاری میطلبیم و مصلحت خویش را در صالح
او می دانیم.
با وجود شرایط دشوار و سخت سال گذشته
با استعانت و یاری خداوند و همدلی و تبادل اندیشه
هیات مدیره و مدیران و تالش و کوشش مضاعف
کارکنان و همچنین حمایتهای سهامداران محترم
اصلی شرکت موفق به دســتیابی اهداف از پیش
تعیین شده گشتیم تا پاسخگویی حمایتها و اعتماد
ســهامداران محترم باشیم و رسالت خود را متقابل
کلیه ذینفعان به نحوه مطلوب به انجام برسانیم.
هیأت مدیره امید وار است با عنایت ایزد یکتا،
حمایت ســهامداران و پشتکار کارکنان خود بتواند
در ســال پیش رو که از سوی مقام معظم رهبری
تحت عنوان ((رونق تولید)) نامگذاری شــده است
سال پیشرفت و شــکوفایی اقتصادی هر چه بهتر
برای شرکت فراهم گردد.
مرور کلی بر عملکرد شرکت ،میزان دستیابی به
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم

افزایش سهم بازار شــرکت نفت ایرانول در
بازار داخلی مبتنی بر استراتژی شرکت
آغاز بهره برداری پروژه مخازن ماهشهر در
سال 97
راه اندازی سامانه شناسایی تأمین کنندگان
و پیمانکاران به منظور شفاف سازی و مستندسازی
تولید محصوالت جدید موتوری در بســته
بندی متفاوت
صعود  10رتبهای در میان  100شرکت برتر
ایران در سال 97
* استقرار مدیریت ریســک در سازمان از طریق
تقویت کمیته ریسک
پیاده سازی نظام پیشنهادات در سازمان

*مقدار فروش شرکت در سال  1397معادل
 585.185مترمکعــب انواع محصــوالت بوده که
نسبت به ســال قبل  3درصد افزایش و  95درصد
بودجه سال را پوشش داده است.
*مبلغ کل فروش شــرکت در سال ،1397
 20.919.381میلیون ریال میباشد که  62درصد
نسبت به سال  1396افزایش و  128درصد بودجه
سال را پوشش داده است.
* مبلغ سود خالص بعد از کسر مالیات سال
 1397برابر  3.245.871میلیون ریال بوده که 54
درصد نسبت به ســال  1396افزایش و نسبت به
بودجه مصوب ســال  1397نیز  42درصد افزایش
داشــته اســت که علت عمده آن افزایش ریالی
مبلغ فروش و تغییر سیاستهای فروش بخصوص
افزایش فــروش روغنهای نهایــی و کاهش خام
فروشی میباشد.
*مقدار صادرات شرکت در سال  1397معادل
 100.575مترمکعب بوده که نســبت به سال قبل
 63درصد کاهش داشــته و مبلغ صادرات در سال
 1397معادل  3.382.764میلیون ریال میباشد که
نسبت به سال قبل  22درصد کاهش یافته است.
تقدیرنامهها ،گواهینامه طی سال 1397

شــرکت نفــت ایرانول در راســتای حضور
مؤثر در بازار داخل کشــور و بازارهای منطقهای و
جهانی بــا فرآوری و عرضه انواع روانکار مطابق با
استانداردهای بین المللی کیفیتی و بهره گیری از
دانش و فن آوری های نوین ،حفظ ثبات کیفیت در
محصوالت و کسب رضایت مشتریان ،تالشهای
مســتمری را پیگیری مینماید .اســتقرار سیستم
مدیریت یکپارچه و اخذ تأییدیه شرکتهای معتبر
جهانی در زمینه ســاخت تجهیزات و قطعات برای
روغنهای خــودرو ( )OEMاعم از بنزینی ،دیزلی
و روغــن دنده خودرو ،موید این مطلب میباشــد.
مهمترین فعالیتهای این مجموعه در موارد فوق
عبارتند از:
گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
صنعت خودرو (IATF 16949:2016 (DQS
گواهینامــه اســتاندارد سیســتم مدیریت
کیفیت(ISO 9001:2015 (DQS
گواهینامــه اســتاندارد سیســتم مدیریت
کیفیت(ISO 9001:2015 (IQNET
گواهینامــه اســتاندارد مدیریــت
کیفیــت در صنایــع نفــت گاز و پتروشــیمی
(ISO/TS 29001:2010 (SGS
گواهینامه اســتاندارد سیستم مدیریت ایمنی
و بهداشــت شــغلیOHSAS 18001:2007
()SGS

گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت زیست
محیطی()ISO 14001:2015 (SGS
گواهینامــه اســتاندارد سیســتم مدیریت
آزمایشــگاههای اندازه گیــری (گواهینامه تأیید
صالحیت آزمایشگاه (.))NACI
تأییدیه شــرکت  VOITHبرای روغنهای
دنده خودرو
تأییدیه  VOLVOبــرای روغنهای موتور
دیزلی.
تأییدیه  MANبرای روغنهای موتور دیزلی.
تأییدیه  MTUبرای روغنهای موتور دیزلی.
برنامههای سال آتی شرکت

نــگاه کالن مدیریت شــرکت نفت ایرانول

افزایش تولید و فروش محصوالت نهایی و کاهش
خام فروشی میباشــد هرچند در شرایط مقطعی
ممکن است سود بیشتری برای شرکت ایجاد کند.
اما بین کســب سود بیشتر در کوتاه مدت از طریق
خام فروشی بیشتر و افزایش سود بلند مدت سازمان
با تمرکز بر فعالیتهای عملیاتی و ایجاد درآمد برای
بلند مدت به طور آهســته و مســتمر را انتخاب و
دستیابی به اهداف بلند مدت خود در سالهای آینده
را تضمین نموده است و پیاده سازی چندین طرح
توسعهای تا سال  1404از قبیل طرح روغن زدایی
از اسالک وکس جهت افزایش بهره وری و کیفیت
محصوالت و ســاخت مخازن پایانه صادراتی در
جهت مدیریت بهتر در عرضه و اعمال سیاستهای
فروش در بازار جهانی میتوانــد نمونهای از اراده
راسخ شــرکت نفت ایرانول در تصاحب سهم بازار
و جایگاه رقابتی در آینده براســاس سند استراتژی
شرکت نفت ایرانول درافق  1404باشد.
توسعه و نوسازی:

با عنایت به مطالعات انجام شده و بر اساس
استراتژی تدوین شده در این مطالعه ،شرکت نفت
ایرانول برای تســریع در انجام فرایندهای اساسی
انجام شده در افق  1404و به منظور افزایش توان
رقابتی و تداوم تولید و فروش خود اقدامات اجرایی
( )initiativeتعریف شــده را با جدیت ادامه خواهد
داد که عمده این اقدامات شامل موارد ذیل است:
حوزههای سازمانی:

پیاده سازی اســتقرار و پایش اجرائی

عرضه  4محصول جدید با باالترین سطح کیفی روز دنیا

برنامه استراتژیک شرکت از طریق نرم افزار
ارائه محصوالت شرکت در بورس کاال
انتقــال نماد شــرکت از فرابورس به
تابلوی بورس
استقرار مدیریت ریسک در سازمان از
طریق تقویت کمیته ریسک
استقرار سیستمهای مراقبتی EFQM
در جهت تعالی سازمان
انجام ممیزیهای مراقبتی دورهای
پیــاده ســازی نظام پیشــنهادات در
سازمان
پیگیــری هم افزایی در کل مجموعه
شستا
فرآیندهای عملیاتی:

تکمیــل پروژههای تعریف شــده در
پاالیشــگاه آبادان جهت استفاده از توانمندیهای
بالقوه این مرکز
تکمیــل فازهــای طــرح
 Dewaxing&Deolingدر پاالیشگاه روغنسازی
تهران

تکمیل پروژههای مســتقل ســازی
یوتیلیتی در مراکز تولیدی شرکت
تکمیل چرخه تأمین ملزومات بســته
بندی از طریق درونی سازی فعالیتها و یا کسب
صندلیهای مدیریتی
رشــد عمودی در شرکت همزمان با
خروج انتخابی و جلوگیری از رشد افقی
حوزه فروش:

معرفی محصــوالت جدید با توجه به
تغییرات بازار مصرف
اخذ گواهینامههای استاندارد از مراجع
بین المللی معتبر
عرضه محصوالت به مصرف کنندگان
نهایی از طریق راه اندازی و تکمیل سیستم توزیع
مویرگی
تغییر سیاستهای فروش متناسب با
تغییرات فضای کسب و کار و شرایط بازار
تغییر نگرش در نحوه تبلیغات وتعریف
برنامه راهبردی تبلیغات
راه اندازی سیستم CRM
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مراجعه 465هزار نفر به مراکز درمانی
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

اخبار
خدمات بهداشت و درمان نفت برای
کارکنان عملیاتی اروندان ارتقا مییابد

رئیس بهداشــت و درمان
صنعت نفت گچســاران گفت  :در ســال
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت آبــادان در بازدید از
مناطق عملیاتی شــرکت نفت و گاز ارونــدان گفت :برنامه ریزی
در جهت رفع مشــکالت موجود و ارتقای سطح خدمات درمانی به
کارکنان این شرکت در دستور کار است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشت و درمان صنعت
نفت آبادان ،دکتر نصراله حســونی بحرینی و سایر مدیران این
به همراه ســعید ابراهیمی ،مدیر منابع انسانی شرکت نفت و گاز
اروندان و مدیران مناطق عملیاتــی دارخوین و یادآوران از این
منطقه بازدید و جلســات مشــترکی برگزار کردند و از نزدیک
شــرایط محیط کار ،مشــکالت و چالشهای کارکنان مناطق
عملیاتی را مورد ارزیابی قرار دادند.
مدیر منابع انســانی شــرکت نفت و گاز اروندان هدف از
این بازدید را آشــنایی و تعامل هرچه بیشتر مجموعه بهداشت
و درمان صنعت نفت آبادان با شــرکت اروندان و بررسی و رفع
مشکالت حوزه بهداشت و درمان کارکنان این شرکت دانست.
وی افزود :کمبــود امکانات بهداشــتی درمانی در منطقه
دارخوین وجود دارد و انتظار ما این است با همکاری بهداشت
و درمان صنعت نفت آبادان ،مشــکالت رفع و خدمات با کیفیت
ارائه شود .در ادامه دکتر ابراهیمی خواستار تدام روابط همکاری
و ارتباطات مدیران دو مرکز شد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان نیز ضمن ابراز
خرســندی از ارتباط دو مجموعه بهداشــت و درمان و شرکت
اروندان ،ضمن بازدید از درمانگاههای موجود در مناطق عملیاتی
با عملیات تولید ،شرایط و سختی کار کارکنان آشنا شد.
دکتر بحرینی گفت :برنامه ریزی در جهت رفع مشــکالت
موجود و ارتقای سطح خدمات به کارکنان در دستور کار بوده و
امید است با تالش بیشتر ،موارد مطرح شده محقق شود.
مهنــدس مرادیان مدیر منطقه عملیاتی ،به بیان شــرایط
کاری ســخت و پراسترس و گرمای شــدید اشاره کرد و گفت:
حل مشــکالتی مانند نوبت دهــی در کلینیکهای تخصصی
و پرداخــت بموقــع هزینههــا از جمله مشــکالت همکاران
این منطقه است.
مهندس رحیمی مدیر منطقه عملیاتی دارخوین در جلســه
مشــترک با اشاره به حساســیت کار همکاران مناطق عملیاتی
گفت :ارســال بموقع نتایج معاینات دورهای جهت اتخاذ تدابیر
پیشــگیرانه یکی از درخواستهای ما برای ارتقاء سطح سالمت
کارکنان اســت .لذا درخواست ما امکان استفاده از خدمات طب
صنعتی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ،ارائه تمام خدمات
بهداشــتی درمانی به شــاغلین این مرکز و ارســال گروههای
بهداشتی است.

گذشته بالغ بر  465هزار نفر با مراجعه به
مراکز درمانی ،زیرپوشش خدمات درمانی
قرار گرفتند.

دکتر محمدمحمــدی در گفتگو با
خبرنگار پایگاه اطالع رســانی بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران با اعالم
این خبر گفت  :بیشترین حجم مراجعات
بــه بیمارســتان  64تختخوابی بعثت
صنعت نفت گچساران بوده است.
وی اظهار داشــت  :ایــن بیماران
بــرای انجــام مراحل درمانــی خود به
بیمارســتان 64تختوابــی بعثت صنعت
نفت  ،درمانگاه های عملیاتی  ،درمانگاه
هــای شــهری  ،کلینیــک تخصصی ،
کلینیــک دندانپزشــکی  ،داروخانــه ها
 ،مرکــز طب کار و ســامت و کلینیک
مشاوره روانپزشکی مراجعه کردند
رئیس بهداشــت و درمان صنعت
نفت گچســاران ادامه داد  :از این تعداد
مراجعان کــه به طور میانگیــن روزانه
یکهزار و  290نفر را شــامل می شود ،
 459هزار نفر به صورت سرپایی درمان
و 375نفــر در بخش اطفال 169 ،نفر در
بخش زنان و زایمان 169 ،نفر در بخش
جراحی زنان 257،نفر در بخش جراحی
مردان 194 ،نفر در بخش داخلی زنان ،

208نفر در بخش داخلی مردان 259 ،نفر
در  CCUو دوهزار و 734نفر بســتری
موقت شدند.
 778عمل جراحی در بیمارستان بعثت
انجام شد

دکتر محمدی افزود  :همچنین طی
این مــدت  778 ،فقره عمل جراحی در
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
انجام شد.
مراجعه بیش از  107هزار نفر به
درمانگاه ها

رئیس بهداشــت و درمان صنعت
نفت گچســاران بیان کرد  :سال گذشته
بطور میانگین روزانه  299بیمار در نوبت
های صبح و عصر برای دریافت خدمات
به درمانگاه ها مراجعه کردند .
دکترمحمــدی اظهار کــرد  :این
مراکز درمانی در نوبت های صبح و عصر
بــه کارکنان صنعت نفت و خانواده های
آنان خدمات ارایه مــی کند.وی افزود :
هم اکنون  11پزشــک عمومی در نوبت
های صبح و عصــر به مراجعه کنندگان
خدمات درمانی ارایه می کنند.
افزایش مراجعات به کلینیک تخصصی

رئیس بهداشــت و درمان صنعت
نفت گچســاران  ،تعداد کل مراجعان به
کلینیک تخصصی در ســال گذشــته را
 46هــزار و  387نفر اعالم کرد و گفت

 :این مراجعات نســبت به سال 96رشد
داشته است.
وی اضافه کرد  :کلینیک تخصصی
بیمارســتان بعثت صنعت نفــت دارای
 23تخصص شــامل داخلــی  ،اطفال ،
جراحی زنان و زایمان  ،جراحی عمومی ،
ارتوپدی  ،داخلی  ،ارولوژی  ،نورولوژی ،
چشم  ،اعصاب و روان  ،پوست  ،گوش،
حلقی و بینی  ،بیهوشــی  ،قلب و جراح
مغز و اعصاب است .
دکترمحمدی همچنین به خدمات
اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت در
سال گذشته اشاره کرد و گفت 15 :هزار
و 445نفر از خدمات اورژانس این مرکز
درمانی بهره مند شدند.
100درصد بیماران با نسخه دارو
دریافت می کنند

دکترمحمدی گفــت  3 :داروخانه
در حال خدمت رسانی به جمعیت تحت
پوشش بهداشــت و درمان صنعت نفت
گچساران هستند که  100درصد مراجعه
کنندگان آنها با نســخه دارو دریافت می
کنند.
دکترمحمــدی آمــار مراجعیــن
به داروخانــه های بهداشــت و درمان
صنعــت نفت گچســاران را 150هزار و
258نفر اعالم کرد و گفت  :این آمار در
سال96بیش از 153هزار نفر بوده است.

ارائه خدمات دندانپزشکی به 29هزار نفر

رئیــس بهداشــت و درمــان
صنعت نفت گچســاران گفت  :ســال
گذشــته29هزار و 866نفــر خدمــات
دندانپزشکی را دریافت کردند.
دکترمحمــدی آمــار مربــوط به
مراجعــات به کلینیک دندانپزشــکی در
سال  97را اعالم کرد و گفت  :این آمار
نسبت به سال  96روند کاهشی4درصدی
داشــته که خوشــبختانه نوید اثربخش
بودن اقدامات مناسبت در حوزه سالمت

دهان و دندان در منطقه را نشان میدهد.
وی افــزود  :هــم اکنون10یونیت
دندانپزشــکی در ایــن کلینیــک فعال
اســت کــه در نوبــت کاری صبــح 8
دندانپزشــک عمومــی و در نوبت عصر
نیز  2دندانپزشــک عمومی به کارکنان
و خانواده های صنعت نفت گچســاران
خدمات ارایه می کنند.
مراجعات به آزمایشگاه 7درصد کاهش
یافته است

رئیس بهداشــت و درمان صنعت
نفــت گچســاران بیان کرد  :در ســال
گذشته  25هزار و  250نفر به آزمایشگاه
بیمارســتان بعثت صنعــت نفت مراجعه
کردند.
وی افــزود  :تعــداد آزمایشــات
انجام شــده در آزمایشــگاه بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچســاران در ســال
گذشــته 203هزار و  952مورد بوده که
در مقایسه با ســال  96با کاهش هفت
درصدی روبرو شده است.
بیش از11هزار نفر به درمانگاههای
مناطق عملیاتی مراجعه کردند

رئیــس بهداشــت و درمــان
صنعت نفــت گچســاران گفــت  :در
ســال گذشــته  11هزار و  342بیمار به
درمانگاه های مناطــق عملیاتی مراجعه
کردند.

دکترمحمــدی مجموع تخت های
پیش بیمارســتانی ایــن درمانگاهها را
۲۷تخت عنوان کــرد و افزود  :کارکنان
مناطــق عملیاتی شــرکت بهره برداری
نفــت و گاز گچســاران بــرای انجــام
مراحــل درمانی خــود بــه ۹درمانگاه
عملیاتی بهداشــت و درمان صنعت نفت
گچســاران مراجعه کردند .وی با اشاره
به اینکه بیشــترین حجــم مراجعات به
درمانــگاه بــی بی حکیمه یــک بوده ،
تصریــح کرد :یکهــزار و ۶۶۴نفر تحت
پوشش این درمانگاههای عملیاتی قرار
دارند.
دکتر محمدی اظهار کرد  :محدوده
فعالیت بهداشــت و درمان صنعت نفت
گچساران همگام با شرکت بهره برداری
نفت و گاز گچســاران در اســتان های
خوزســتان  ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،
بوشهر و فارس است.
رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفت گچساران خاطر نشان کرد  :در حال
حاضر 13هزار و 69نفر تحت پوشــش
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
هســتند  ،که هشت هزار و  570نفر آن
کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش آنها
و  4هزار و  499نفر کارکنان بازنشســته
صنعت نفــت گچســاران و افراد تحت
پوشش آنها می باشد.

تیم فوتسال پتروشیمی مرجان قهرمان پتروشیمیهای منطقه پارس جنوبی شد

کولونوسکوپی ضرورتی انکار
ناپذیر برای مردان باالی  50سال

یک متخصص داخلی بیمارســتان نفت تهران گفت :انجام

تست کولونوسکوپی برای تشخیص سرطان روده در مردان باالی
 50سال ضروری است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت تهران ،دکتر ســمانه محمدی خمک بــا بیان این مطلب
افزود :با توجه به اینکه در ســنین باالی 50سال ،بررسی های
گوارشــی به خصوص روده اهمیت پیدا می کند ،سالیانه باید
آزمایش بررسی خون درمدفوع و یکبار نیز کونولوسکوپی انجام
شود.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد تومورهای روده در
میان جمعیت مراجعه کننده نفتی به دلیل رژیم های گوشــتی
نســبتا باالســت گفت  :عالوه بر تغذیه  ،ســابقه فامیلی ،سن
باالی  50ســال از مواردی است که ســرطان های گوارشی
ایجاد می کند.
دکتر محمدی افزود :در بهداشــت ودرمان صنعت نفت،
افراد در  50ســالگی تست کولونوسکوپی را انجام می دهند ،
اما در دنیا با توجه به افزایش ســرطان روده این بررسی به خط
سنی  45سال رسیده است.
وی گفت :مصرف ســیگار و مشــکالت مربوط به مری
 ،پیش زمینه ای برای بیماری های ســرطانی دستگاه گوارش
است.
این متخصــص داخلــی تاکید کرد :وضعیت ســامتی
پانکراس برای افراد تازه دیابتی نیز باید بررسی شود  ،البته غیر
بیماران دیابتی افراد ســیگاری و الکلی نیز در معرض آســیب
پانکراس هستند.

تیم فوتســال مجتمع پتروشیمی مرجان
در فینال جام رمضان برابر تیم فوتسال پتروشیمی مبین
پیروز شــد ومقتدرانه عنوان قهرمانی این دوره از رقابت
ها را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی
مرجان دیدار نهایی فوتسال ویژه شرکتهای پتروشیمی
منطقه پارس عصر روز سه شــنبه چهارم تیر ماه بین
تیمهای فوتسال پتروشیمی مرجان و پتروشیمی مبین
در محل مجتمع ورزشــی پاســارگاد برگزار گردید که
این مسابقه در نهایت با پیروزی مقتدرانه تیم فوتسال
مرجــان به اتمام رســید و جام قهرمانــی این دوره از
رقابتها به تیم فوتسال شرکت پتروشیمی مرجان رسید
گفتنی اســت ،عنوان قهرمانی فوتسال جام رمضان در
شــرایطی رقم خورد که تمامی اعضای تیم پتروشیمی
مرجان با انســجام تیمی خاصــی و با تالش فراوان و
انجــام به موقع تمرینات تخصصی زیر نظر ســهراب
خدیرسرمربی پر تالش و دانش آموخته سطح  Aآسیا
با شایستگی بر حریفان خود غلبه نمود و در نهایت به
بازی فینال راه یافت و در بازی حســاس فینال برتیم
فوتســال پتروشیمی مبین پیروز وبه قهرمانی فوتسال
شــرکت های پتروشــیمی منطقه ویژه دست یافت.
این افتخار بزرگ را به اعضای تیم فوتســال مرجان ،

مدیر عامل محترم  ،مسئولین سرپرست تیم  ،سرمربی
تالشگر  ،مسولین خدمات اداری و واحد های پشتیبانی
و همه عزیزانی که با حمایت های خود در آماده سازی
این تیم نقش موثر داشــتند تبریک می گوییم و برای
آنان آرزوی تداوم موفقیتها در عرصههای ورزشــی
آتی داریم.
دیدار مدیرعامل شرکت پتروشیمی مرجان با اعضای
تیم فوتسال این شرکت در محل سالن ورزشی
پازارگاد

مهندس قاســم مسعودی با اعضای تیم فوتسال

این شرکت در محل سالن ورزشی پازارگاد دیدار کرد.
مهندس قاسم مســعودی در این دیدار که عصر
دوشــنبه ســوم تیرماه انجام شد در ســخنانی گفت:
ســرمایهگذاری در حــوزه ورزش و تربیت بدنی برای
ارتقــاء روحی و روانــی کارکنان از اهمیــت ویژهای
برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی
مرجــان ،مهندس قاســم مســعودی مدیرعامل این
شــرکت عصر روز دوشنبه ســوم تیرماه با حضور در
سالن ورزشــی پاسارگاد محل برگزاری بازیهای نیمه

نهایی فوتسال ویژه شــرکتهای پتروشیمی حضور
یافت و از نزدیک با کادر فنی واعضای تیم فوتســال
پتروشیمی مرجان در فضایی صمیمی دیدار نمود .وی
در این دیدار با تبریک صعود تیم فوتســال مرجان به
فینال این دوره از رقابتها در سخنانی گفت :سرمایه
گــذاری در حوزه ورزش و تربیت بدنــی برای ارتقاء
روحی و روانی کارکنــان از اهمیت ویژهای برخوردار
است .مهندس مسعودی عنوان کرد :انجام فعالیتهای
ورزشــی در بین مجموعه کارکنان پتروشــیمی باید
تقویت و فرهنگ ســازی شــود .مدیرعامل شرکت
پتروشــیمی مرجان با بیان این مطلب که ورزش جزء
نیازهای اساســی جســم و روح انسان است و محیط
کار ســالم و پر نشــاط در گرو توجه به ورزش است
تصریح نمود :توجه به ورزش و پرداختن به آن باعث
ایجاد روحیه نشــاط و شــادابی در بیــن کارکنان و
مجموعه نیروی انسانی خواهد بود  .وی با قدر دانی از
زحمات کادر فنی ،سرپرست ،سرمربی و اعضای تیم
فوتســال مرجان اظهار کرد :اجرای مسابقات رقابتی
بین مجموعه کارکنان پتروشــیمیها عالوه بر ایجاد
نشــاط و ســامت کارکنان باعث معرفی و شناخت
استعدادهای ورزشــی در این حوزه میگردد و باید با
اهتمام بیشتری به آن پرداخته شود.

تحلیل

یکشنبه  9تیر ماه 1398
شماره 678
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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سودده کردن پاالیشگاهها راه حل دارد؛

تنفس خوراک بازی برد-برد دولت و توسعه دهنده پاالیشگاهها
آمریکا از جمله کشورهایی است که در نیم
قرن اخیر همواره نســبت به توســعه پاالیشگاههای خود
اهتمام داشته است .به طوری که این کشور با داشتن 135
پاالیشــگاه و مجموع ظرفیت  18.5میلیون بشکه در روز،
بیشترین میزان پاالیشــگاههای دنیا را به خود اختصاص
داده که معادل  18.9درصد از کل ظرفیت پاالیشی در دنیا
میباشد .روند توسعه پاالیشگاههای کشور آمریکا طی سه
ده اخیر نشان میدهد که ظرفیت پاالیشی این کشور در این
زمان یک ســیر صعودی داشته و به طور متوسط حدود 20
درصد رشد داشته است.

در کنار افزایش ظرفیت پاالیشی ،سیاست این کشور
مبتنی بر توســعه پاالیشگاههای بزرگتر و پیچید هتر نیز
بوده اســت زیرا این نوع از پاالیشــگاهها دارای سوددهی
بیشــتری هســتند .برای تعیین پیچدگی یک پاالیشگاه،
شاخصی به نام شاخص پیچیدگی تعریف میشود و هرچقدر
که مقدار این شــاخص برای یک پاالیشگاه بزرگتر باشد
آنگاه پاالیشــگاه مذکور از پیچیدگی بیشــتری برخوردار
بوده و محصوالت باارزشــتری تولید خواهد کرد .بر اساس
این معیار ،پاالیشــگاههای با شاخص بین  2تا  6در شمار
پاالیشگاههای ساده و بین  6تا  12در شمار پاالیشگاههای
پیچیده محسوب میشوند .اگر چنانچه نیز شاخص پیچیدگی
پاالیشــگاهی باالتر از  12باشد آنگاه ،آن پاالیشگاه بسیار
پیچیده محسوب شده و مواد با ارزش افزوده بسیار باالیی
تولید میکند.
 70درصد پاالیشگاههای آمریکا جزو پاالیشگاههای
پیچیده هستند

در نمودار زیر ،پراکندگی پاالیشــگاههای آمریکا بر
مبنای شاخص پیچیدگی در شکل زیر مشاهده میشود:

بر اســاس نمودار فوق میتوان گفــت که  70درصد
پاالیشــگاههای آمریکا در ســال  ،2014دارای شاخص
پیچیدگی بین  6تا  12بوده و شمار کمی از پاالیشگاههای
آمریکا در دسته پاالیشگاههای ساده هستند .در مقابل نیز
حدود  13درصد پاالیشــگاههای این کشور بسیار پیچیده
بوده و از آن جمله میتوان به پاالیشــگاه  150هزار بشکه
ای کمپانــی فیلیپس واقع در لس آنجلس اشــاره کرد که
دارای شاخص پیچیدگی  14.5است .بر اساس آمار منتشر
شــده ،متوسط شاخص پیچیدگی در سال  2019برای کل
پاالیشگاههای کشــور آمریکا برابر  10.5بوده و به خوبی
سیاست این کشور را مبنی بر توسعه پاالیشگاههای پیچیده
نشان میدهد.
افزایش سوددهی پاالیشگاه با حرکت به سمت توسعه
پاالیشگاههای بزرگتر با پیچیدگی بیشتر
متوسط شاخص پیچیدگی برای بسیاری از کشورهای
دنیا در نمودار زیر آورده شده است:

با توجه به شــکل فوق میتوان گفت که متوســط
شــاخص مذکور برای اروپا-اروسیا ،آمریکای جنوبی ،کل
جهان ،آسیا-اقیانوســیه و کل خاورمیانه بــه ترتیب برابر
 4.86 ،7.31 ،10.4 ،10.5و  2.9بوده اســت .اما متاســفانه
متوسط همین شاخص برای پاالیشگاههای ایران 2.1 ،بوده
است .همچنین شــکل فوق به خوبی نشان میدهد که نه
تنها کشورهای پیشرفته بلکه بسیاری از کشورهای همجوار
ایران از جمله آذربایجان ،ازبکستان ،ترکیه و حتی پاکستان،
عراق و عربستان صعودی نیز از پاالیشگاههای پیچیدهتری
نسبت به ایران برخوردار هستند.
از آنجایی که پیچیدگی یک پاالیشــگاه مستقیم ًا با
ارزش افزوده آن در ارتباط اســت در نتیجه ،طبیعی اســت
که پاالیشــگاههای موجود در کشــور ســودده نباشند .به
همین دلیل ضروری اســت تا به سمت توسعه پاالیشگاه
های بزرگتر با پیچیدگی بیشــتر حرکت کرد تا عالوه بر
تولید محصوالت استراتژیک ،سوددهی پاالیشگاهها را نیز
افزایش داد.
توسعه پتروپاالیشگاه همراه با تنفس خوراک ،ابزاری

قوی برای خنثی سازی تحریمهای نفتی

یکی از راهکارهای مناســب برای افزایش سوددهی
پاالیشــگاهها ،تجمیع یک پاالیشــگاه بــا یک مجتمع
پتروشــیمی است و از آن به عنوان پتروپاالیشگاه یاد می
شود .در واقع پتروپاالیشگاهها ،نسل جدیدی از پاالیشگاه
ها با ضریب پیچیدگی بسیار باال هستند و به علت کاهش
هزینههای مشــترک ،میزان ســوددهی پاالیشــگاهها را
افزایش میدهند .محاسبات نشان میدهد که متوسط IRR
پاالیشگاههای فعلی در کشور بدون تخفیف خوراک برابر 6
درصد ارزی و با تخفیف خوراک برابر  11درصد ارزی است
در حالی که با ارتقای این واحد به یک واحد پتروپاالیشــی
پیشــرفته ،میزان  IRRآن به  16درصد افزایش مییابد .با
توجه به اهمیت توسعه پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه و جایگاه
راهبردی آن ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را
تحت عنوان «طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاههای میعانات
گازی و نفت خام با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی» در
دســتور کار قرار دادهاند .این طرح در آبان ماه سال گذشته
مورد تصویب کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته و اخیراً
کلیــات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رســید .در
این طرح به جای تخفیف ســابق خوراک ،اعطای «تنفس
خــوراک» به مدت حدوداً یک ســال (بســته به ظرفیت
پاالیشگاه) از ســمت دولت یا صندوق توسعه ملی ،مطرح
شده است .تنفس خوراک به معنای یارانه یا سوبسید نسیت
بلکه وامی اســت که به مجری طرح داده شــده و پس از
افتتاح پاالیشــگاه به مدت  12سال و با سود  %4ارزی به
صندوق توسعه ملی بازگردانده میشود.
اعطای «تنفس خوراک» یک بازی دوسر برد برای
دولت و مجری طرح است زیرا:
اوالً :در مدلهای فعلی توسعه پاالیشگاههای کشور،
دولت مکلف شــده است تا برای تشویق سرمایه گذاران به
سرمایهگذاری در حوزه پاالیش نفت خام و میعانات گازی
کشــور ،به میزان  5تا  10درصد تخفیف خوراک داده و در
نتیجه ،خوراک پاالیشگاه بین  90تا  %95قیمت صادراتی
محاسبه میشود .این امر ســبب میشود تا عم ً
ال برای یک
دوره سی ساله ،خوراک پاالیشگاه بین  1.5تا  3سال (بسته
به درصد تخفیف) رایگان شــود .مقــدار تخفیف خوراک
به حدی قابل توجه اســت که بــا درنظر گرفتن «تخفیف
خوراک»  5درصدی برای یک دوره پاالیشــگاه  250هزار
بشــک ای و طی سی ســال مجموع ًا به  9.6میلیارد دالر
میرسد .در حالی که در طرح «تنفس خوراک» هیچ مقدار
تخفیفی وجود ندارد و تنها قیمت خوراک سال اول به عنوان
یک وام با ســود  %4ارزی به مجری داده شــده و طی 12
ســال نیز بازپس گرفته خواهد شد .به همین دلیل میتوان
گفت که از طریق طرح «تنفس خوراک» به جای «تخفیف
خوراک» ،درآمدهــای چندین میلیارد دالری نصیب دولت
خواهد شد.
ثانی ًا :محاســبات نشان میدهد با اســتفاده از طرح
«تنفس خوراک» ،نرخ بازده داخلی ( )IRRنسبت به حالت
بدون تخفیــف ،به میزان  %6افزایش مییابد .در حالی که
با استفاده از طرح تخفیف خوراک این میزان افزایش برابر
 %5است .بنابراین میتوان گفت که نه تنها شاخص بازده
داخلی طرح تنفس از طرح تخفیف کمتر نیســت بلکه به
مقدار اندکی نیز بیشتر است .اما در عوض با استفاده از طرح
تنفس ،بازگشــت سرمایه در همان سال اول رخ میدهد در
حالی که در مدلهای فعلی قیمتگذاری ،بازگشــت سرمایه
حتی تا  10ســال هم طول میکشد .به همین دلیل ،می
توان گفت که با اعطای «تنفس خوراک» ،زمان بازگشت
ســرمایه نزدیک به  10برابر کوتاهتر از طرحهای معمولی
شده و به همین دلیل به شدت مورد استقبال سرمایه گذاران
قرار گرفته است .برای اثبات اهمیت بازگشت سرمایه ذکر
همین نکته کافی است که حتی طرح ساخت پاالیشگا های
سیراف و آناهیتا از سمت وزارت نفت با تخفیف  10درصدی
خوراک نیز مطرح شــده است اما به علت بازگشت سرمایه
طوالنی مورد استقبال قرار نگرفت.
با توجه بــه ویژگیهای مثبت طرح افزایش ظرفیت
پاالیشــگاههای کشــور ،این طرح مــورد حمایت مرکز
پژوهشهای مجلس و اکثریت نمایندگان قرار گرفته است،
طرحی که عالوه بر خنثی ســازی تحریمهای نفتی ،باعث
ایجاد اشتغال دائم نیز در کشور میشود .به همین دلیل انتظار
میرود تا با تصویب جزئیات آن توسط نمایندگان مجلس،
شاهد آغاز مسیری پرمنفعت برای صنعت نفت کشور باشیم.
طرح توســعه ظرفیت پتروپاالیشــی آثار تحریم را
کاهش میدهد/ارزآوری  2برابری نسبت به خام فروشی
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامهای به رئیس
مجلس بر ضرورت اصالح و تصویب طرح توسعه ظرفیت
پتروپاالیشی تاکید نمود و اجرای هر چه سریعتر این طرح
را منجر به بی اثر شــدن تحریمها و  2برابر شدن ارزآوری
کشور نسبت به خام فروشی نفت دانست.
طرح توســعه ظرفیت پتروپاالیشــی آثار تحریم را
کاهش میدهد/ارزآوری  2برابری نسبت به خام فروشی

به گزارش خبرگزاری فارس ،شبکه تحلیلگران اقتصاد
مقاومتی در نامهای به علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی ،بر ضرورت اصالح و تصویب طرح توسعه ظرفیت
پتروپاالیشی کشــور که هم اکنون در دستور کار مجلس
شورای اســامی قرار دارد ،تاکید کرد .بر اساس نامه این
کانون تفکر ،تبدیل نفت خام به فرآورده ،عالوه بر فوایدی
نظیر اشتغالزایی ،رونق اقتصادی ،خروج از رکود سایر صنایع
و کماثر شــدن تحریمهای نفتی ،موجب سودآوری حداقل
 2برابری نسبت به خامفروشی نفت و ورود ارز به میزان 2
برابر به کشور میشود.
متن نامه فوق به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ کشورهای غرب آسیا
با داشتن  48درصد منابع نفتی جهان ،تنها  9درصد از نفت
جهان را مصرف میکنند .این درحالیســت که کشورهای
گروه  OECDبا مصرف  62درصد از نفت جهان و در اختیار
داشتن تنها  7درصد از ذخایر نفت ،نیازمندترین کشورها به
انرژی این منطقه هستند .بخش قابل توجهی از این مصرف
در کشورهای پیشرفته ،ناشی از اقداماتی است که در راستای
تبدیل نفت خام به فرآورده انجام میشــود .بررســیهای
کارشناسی نشــان میدهد که تبدیل نفت خام به فرآورده،
عالوه بر فوایدی نظیر اشتغالزایی ،رونق اقتصادی ،خروج از
رکود ســایر صنایع و کماثر شدن تحریمهای نفتی ،موجب
سودآوری حداقل  2برابری نســبت به خامفروشی نفت و
ورود ارز به میزان  2برابر به کشور میشود .بنابراین ،ضروری
است جمهوری اسالمی ایران نیز از مزیت دسترسی به منابع
عظیم نفت خود استفاده نموده و به جای خام فروشی ،زمینه
را برای توسعه تولید فرآوردههای ارزشمند نفتی فراهم کند.
از آنجا که در فرمایشــات رهبر ّ
معظم انقالب نیز بارها بر
«کاهش خام فروشی نفت» و «هدایت نقدینگی بهسمت
فعالیتهای مولد اقتصادی» تاکید شــده و ماده  44قانون
برنامه ششم توسعه نیز به «ایجاد ظرفیت پاالیشی به میزان
 2.7میلیون بشکه نفت و میعانات گازی» اشاره دارد ،تهیه
یک طرح ملی برای این موضوع و اقدام بر اســاس آن به
ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور ،اهمیت باالیی دارد .در
این راستا ،کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در پاییز
سال  1397طرحی را جهت تأمین مالی و افزایش جذابیت
اقتصادی طرحهای پتروپاالیشــی ارائه نمود؛ این طرح که
در تاریخ  27آذر  1397به تصویب این کمیســیون رسید،
هماکنون در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسالمی
قرار دارد .ضمن تشکر از اقدام هوشمندانه کمیسیون محترم
انرژی مجلس شورای اسالمی ،ضروری است این طرح با
اصالحاتــی به مرحله تصویب و اجرا برســد .از جنابعالی و
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تقاضا میشود با
پیگیری اصالح و تسریع در روند تصویب این طرح ،اجرای
هر چه ســریعتر آن را دنبال نمایند .به پیوست ،گزارشی از
بررسی طرح مذکور و پیشنهادهای اصالحی الزم برای آن
تقدیم میگردد .شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده
است اصالحات مورد نیاز این طرح را در جلسات حضوری،
خدمت جنابعالی و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای
اسالمی تشــریح نماید .به گزارش دانش نفت ،در پیوست
نامه شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس
شورای اسالمی آمده است:
در طرح کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی
تحت عنوان «افزایش ظرفیت پاالیشگاههای های میعانات
گازی و نفت خام با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی»،
زمینه افزایش جذابیت صنعت پتروپاالیش نفت خام برای
بخش خصوصی و جلب مشارکت اقتصادی مردم از طریق
روش «تنفس خوراک» فراهم شــده است .عالوه بر این،
انگیزه شــرکتها و گروههای اقتصادی فعال در این حوزه
از طریق اعطای مجوزهای جدیدی نظیر «اجازه صادرات
فرآورده به شرکتهای خصوصی» افزایش مییابد .این دو
مورد در ادامه تشریح شده است:
«پتروپاالیشگاهها» واحدهای جدید فرآورش نفت خام

بســیاری از پاالیشگاههای جهان برای بهبود حاشیه
سود پاالیشی خود ،نسبت به تولید محصوالت پتروشیمیایی
اقدام کرده و نگرش تجمیع پاالیشــگاه و پتروشــیمی در
قالب واحدهای پتروپاالیشی را اجرا نمودهاند .روند جهانی
به گونهای اســت که ســهم ســرمایه گذاری در احداث
پتروپاالیشــگاه نســبت به پاالیشــگاه برای شرکتهای
معتبر بین المللی در حال افزایش اســت .بررسی وضعیت
شــرکتهای بزرگ صنعت نفت در کشــورهای پیشرفته
نشان میدهد که این شرکتها به طراحی و اجرای واحدهای
پتروپاالیشگاهی روی آوردهاند .به عنوان مثال شرکت BP
 24درصــد 39 shell ،درصد 74 Total ،درصد و Exxon
 90 Mobilدرصد فعالیتهای خود در زمینه فرآورش نفت را
به این زمینه مهم اختصاص دادهاند .اصلیترین هدف احداث
پتروپاالیشگاه ،افزایش سودآوری ،تنوع فرآوردهها ،سهولت
در بازاریابی و تنوع مشتریان بینالمللی و تولید محصوالت
باارزش افزوده باال است .دالیل دیگری مانند امنیت تأمین
خوراک واحدهای پتروشــیمی و همچنیــن هیات مدیره

مشترک واحد پاالیشگاهی و پتروشیمیایی نیز در ضرورت
تجمیع آنها مؤثر است .مطالعات کارشناسی نشان میدهد
نرخ بازده داخلی ( )IRRارزی پتروپاالیشــگاه ها بسته به
پیکربندی آنها از  16درصد الی  20درصد متغیر اســت که
در مقایســه با پاالیشگاههای قدیمی و نیز پتروشیمیها ،از
سودآوری  3تا  4برابر برخوردار است.
«تنفس خوراک» روشی برای افزایش جذابیت
سرمایهگذاری

منظــور از «تنفس خوراک» ،اعطای خوراک در تمام
یا بخشــی از سالهای اول و دوم پس از بهرهبرداری واحد
پتروپاالیشــگاهی اســت و هزینه خوراک در این مدت به
عنوان وام صندوق توســعه ملی به مجموعه ســهامداران
پتروپاالیشگاه به حساب میآید.
اعطای تنفس خوراک در این طرح از دو جهت موجب
جلب مشارکت اقتصادی سهامداران میشود:
بهبود سوددهی اقتصادی با افزایش نرخ بازده داخلی
( :)IRRاســتفاده از این روش ،نرخ بازده داخلی طرح را تا
بیش از  22درصد افزایش میدهد که باعث افزایش جذابیت
طرح برای سرمایه گذاران خواهد شد .کاهش دوره بازگشت
سرمایه به یک سال :در شرایط عادی ،دوره بازگشت سرمایه
طرحهای پتروپاالیشگاهی همراه با سود آن پس از گذشت
 8ســال از ابتدای بهرهبرداری پروژه اتفاق میافتد که این
زمان با توجه به فرهنگ اقتصادی و اجتماعی در کشــور
ما یک زمان طوالنی برای بازگشــت ســرمایه به حساب
میآید و موجب عدم اســتقبال مــردم و بخش خصوصی
برای ســرمایهگذاری در چنین پروژههایی میشود .اما در
مدل تنفس خوراک ،دوره بازگشــت سرمایه به یک سال
پس از بهرهبــرداری واحد تقلیل مییابد که قطع ًا در جلب
اطمینان خاطر بخش خصوصی و مردم در مشارکت طرحها
مؤثر است.
عواید اجرای طرح
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زیر خالصه نمود:

اشــتغالزایی :این اقدام اشتغالزایی  1میلیون نفری
را برای مدت حداقل  40ســال در کشور به همراه خواهد
داشــت .میزان اشتغالزایی حداکثر این طرحها ،بستگی به
میزان توسعه صنایع پایین دستی در ذیل طرحهای مذکور
خصوص ًا در حوزه پتروشــیمیایی آنهــا دارد و میتواند تا
بیش از  2میلیــون نفر افزایش یابد .لوکوموتیو اقتصادی و
رونق تولید :اجرای طرح تبدیل پاالیشــگاههای قدیمی به
پتروپاالیشگاه و همچنین احداث پتروپاالیشگاههای جدید
در کشــور ،پتانســیل باالیی برای افزایش ظرفیت تولید و
خدمات در صدها شرکت دیگر خواهد بود .زیرا احداث این
واحدها به مثابه لوکوموتیو اقتصادی است که همراه با خود
صنایع فوالد ،لوله ســازی ،ماشین سازی ها ،شرکتهایی
نظیر آذراب ،آلومینیوم سازی ،سازندگان شیرکنترلی و ابزار
پنوماتیکی و حتی صنایع سیمان و شرکتهای عمرانی را به
تحرک و خروج از رکود وا میدارد .بی اثرسازی تحریمهای
نفتی :نفت خام تا قبل از فرآورش در واحدهای پاالیشگاهی
و پتروپاالیشگاهی ،قابلیت استفاده در هیچ صنعت ،خودرو،
نیروگاه و حتی پتروشیمی را ندارد و این مسئله مشتریهای
نفت ایران را تنها به  40پاالیشگاه در سطح دنیا کاهش داده
است .این در حالی است که فرآورش نفت خام و تبدیل آن
به زنجیره متنوعی از فرآوردههای پاالیشی و پتروشیمیایی،
مشــتریان ایران را به بیش از صدها هزار شــرکت یا حتی
میلیاردها انســان در ســطح دنیا افزایش میدهد و موجب
میشــود که صادرات بخش زیادی از فرآوردهها از طریق
خودروهای ســنگین ،خط لوله و نهایت ًا کشتیهای کوچک
به ســایر کشــورها صورت گیرد .این نحوه از صادرات را
میتوان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید که اعمال
تحریمها بر روی آن به مراتب سختتر از تحریم نفت خام
است .این فرآوردهها معمو ًال در محمولههای کوچک ،عمدت ًا
به کشورهای همســایه و در مسافتهای نزدیک تجارت
میشوند.
هدایــت نقدینگی :طبــق گزارش بانــک مرکزی،
نقدینگی کشــور در آذرماه ســال  1397بیــش از 1700
هزار میلیارد تومان بوده اســت .بنابر نظر کارشناسان مرکز
پژوهشــهای مجلس ،تأمین مالی داخلی برای افزایش 2
میلیون بشــکه در روز به ظرفیــت پاالیش و پتروپاالیش
نفت کشور ،نیازمند حدود  40میلیارد دالر معادل  400هزار
میلیارد تومان سرمایه است که با توجه به نقدینگی موجود
در جامعه ،طی یک بازه زمانی مشــخص قابل جمعآوری
است .کافی است مردم و بخش خصوصی نسبت به دریافت
سود قطعی مشارکت در پروژههای مذکور مطمئن باشند.
پیشنهادهایی برای بهبود طرح

پیشنهادهای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برای
بهبود این طرح در  5بخش زیر ارائه میگردد.
عدم تمرکز بر احداث پاالیشگاههای کوچک (مینی
ریفاینری) در این طرح :مطابق برخی تعریفها ،به پاالیشگاه
هایی با ظرفیت کمتر از  20هزار بشکه و مطابق برخی دیگر

کمتر از  50هزار بشکه در روز ،مینی ریفاینری گفته میشود.
امروزه احداث این واحدها در کشورهای پیشرفته دنیا منسوخ
شده اســت و «اقتصاد مقیاس» یکی از مهمترین عوامل
سوددهی در این صنعت است .البته مینی ریفاینریها تنها
میتوانند پاالیشگاه باشند و اجرای یک پتروپاالیشگاه کامل
در مقیاس کوچک از نظر فنی و اقتصادی غیر ممکن است.
احداث تعداد کمی از پاالیشــگاههای کوچک ممکن است
برای برخی مناطق خاص کشــور مناسب باشد اما احداث
آنها در سطح گسترده در کشور مخصوص ًا در نقاط پراکنده،
هزینههای جانبی بسیاری به همراه خواهد داشت.
لــزوم توجــه بــه احــداث مجمتعهــای بــزرگ
پتروپاالیشگاهی :احداث پارکهای جدید شیمیایی از سالها
پیش در دنیا مورد توجه قرار گرفته اســت .به عنوان مثال
میتوان به  7پارک شیمیایی مطرح در جهان اشاره کرد که
عبارتند از:
پارک شیمیایی لودویگشافن آلمانپارک صنعت فرآیندی نپیک انگلستانپارک شیمیایی آنتورپ بلژیکپارک نفت و گاز و پتروشیمی هوستون آمریکامنطقه صنعتی مپ تافوت تایلندپارک شیمیایی جزایر جورانگ سنگاپورپارک شیمیایی الجبیل عربستانبه منظور دســتیابی به نتیجه مطلوب و ارتقاء کارایی
طرح احداث پتروپاالیشگاهها ،توجه به احداث پارک ()hub
شــیمیایی بزرگ در سواحل جنوبی کشور امری ضروری و
مهم میباشد .عوامل زیر سودآوری باالی پارکهای شیمیایی
در سواحل جنوبی کشور را تضمین میکند:
استقرار در کنار بنادر اصلی کشوردسترسی به آبهای آزاد و بازارهای مصرفدسترسی به مراکز صنعتی درون قارهاینزدیکی و تلفیق با واحدهای باالدستیمبادله بهینه خوراک میان واحدهاهم افزایی بیشتر میان واحدهای تولیدیتهیه مدلی برای ارائه ضمانت ســرمایهگذاری به
بخش خصوصی و مردم :برای جلوگیری از ایجاد هرگونه
رانت و جلب اعتماد بخش خصوصی و مردم الزم اســت
مدلی برای ارائه ضمانت سرمایهگذاری توسط دستگاه
های اجرایی و نظارتی ،تهیه و تدوین شــود تا اطمینان
جامعــه برای ســرمایهگذاری ایمــن در طرحهای ملی
اقتصادی حاصل شــود .توجه به بازار پر تقاضای صنعت
پتروشیمی :مطابق گزارش 2018 World Oil Outlook
سازمان اوپک ،تقاضای نفت برای صنعت پتروشیمی ،با
افزایشــی معادل  4.5میلیون بشکه در روز ،از  13میلیون
بشکه در روز در ســال  ،2017به  17.5میلیون بشکه در
روز در سال  2040میرسد .این میزان رشد تقاضا ،بیشترین
متوسط رشــد در بین صنایع مختلف (نیروگاههای تولید
برق ،حمــل و نقل دریایی ،هوایی و زمینی و )...اســت.
میزان رشــد تقاضای نفت برای صنعت پتروشــیمی در
همه مناطق جهان مثبت اســت .هرچند این رشد تقاضا
با مقادیر مختلفی مشاهده میشود ولی با توجه به پیش
بینیهای این سازمان ،صنعت پتروشیمی کشورهای عضو
اوپک بیشــترین تقاضای نفت را خواهند داشت .مطالعه
بازار فرآوردههای پاالیشی و پتروشیمیایی در دنیا خصوص ًا
همسایگان ایران در منطقه به همراه سوریه ،یمن و لبنان
نشــان میدهد که بازار فرآوردههای مذکور در سالهای
آتی بــا افزایش قابل توجه تقاضا مواجــه خواهد بود .به
دلیل حجم باالی مواد پتروشــیمیایی تولیدی توسط هر
پتروپاالیشــگاه ،در یک دوره کوتاه میتوان به تولیدکننده
پیشتاز محصوالت پتروشیمیایی منطفه تبدیل شد.
پروژههای آپگریدینگ پاالیشگاههای موجود :پیشنهاد
میشــود اجرای پروژههای آپگریدینگ (بهینه ســازی و
ارتقاء کمی و کیفی فرآوردهها) پاالیشــگاههای موجود در
اولویت این طرح قرار گیرد .تولید نفت کوره با متوسط 23
درصد در ســبد فرآوردههای پاالیشــگاههای نفت کشور،
هم اقتصاد این پاالیشــگاهها را ضعیف کرده اســت و هم
به خاطر وضع قوانین زیســت محیطی که از ابتدای سال
 2020میالدی (دیماه  )1398در جهان اعمال خواهد شد،
ممکن اســت موجب وقوع بحران در صادرات این فرآورده
شود .تبدیل این واحدهای قدیمی به پتروپاالیشگاه موجب
میشــود که تولید نفت کوره آنها به زیر  6درصد کاهش
یابد .فناوریهایی نظیر کک سازی تاخیری میتوانند تولید
این ماده در پتروپاالیشگاه ها را به صفر درصد نیز برسانند.
نفت کوره اصلیترین نوع ســوخت برای کشتیهاســت.
ســازمان بین المللی دریانوردی ( )IMOاز ســال  2005تا
 2016میالدی به  3مرحله اعمال محدودیت بر شــناورها
در خصوص انتشــار گوگرد در هوا اقدام کرده است که در
آخرین مرحله ،حد مجاز انتشــار گوگرد توسط کشتیها از
 3.5درصد به  0.5درصد کاهش یافته است که از  1ژانویه
 2020به اجرا در میآید .متوسط میزان گوگرد در نفت کوره
پاالیشگاههای ایران برابر  2.8درصد است.
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1398  تیر ماه9 یکشنبه
678 شماره
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

$16bn Investment Needed in
North Pars

Some 120 kilometers southeast of Bushehr Province
lies the North Pars gas field.
The offshore field is 3,500
meters deep underground,
and is estimated to hold 57
tcf of gas.
North Pars was among a
group of fields presented as
potential projects for foreign investment under IPC
terms of oil contract.
The investment needed
for developing the North
Pars gas field goes beyond
$16 billion, $5 billion for
upstream projects and $11
billion for downstream
projects (liquefied natural
gas projects).
North Pars was discovered in 1963 following 3D
seismic testing. After the
field was discovered, six
exploration, appraisal and
development wells were
planned to be drilled so that
the field would be developed.
Before the 1979 Islamic
Revolution, international
firms like Exxon were
designing and building
facilities for the North Pars
development. Those activities were halted in 1979.
North Pars was then known
to be the largest gas reservoir in Iran. Therefore,
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NIDC Drills 28 Oil Wells in Q1

The National Iranian Drilling Company (NIDC)
successfully spudded 28 oil and gas wells over
the first three months of the current calendar
year, which began on March 21.The deputy
managing director of NIDC, Mohammad Ale
Khamis, said 13 of the wells were development/
appraisal wells and the rest were workovers.
He also stated that 19 of the wells were in the
fields operated by the National Iranian South
Oil Company (NISOC), 2 were ordered by
the Central Iranian Oil Fields Company, two
by the Iranian Offshore Oil Company, two by
the Petroleum Engineering and Development
Company (PEDEC), and 3 were spudded in the
form of projects.
During the three months, 36,960 meters of wells
were drilled, he added, saying that 14 NIDC rigs
were currently operating in the country.

ha of land, 3,400 ha of
which lies in Iran’s territorial waters.

investment in this field
picked up speed.
After the discovery of the
giant offshore South Pars
gas field, North Pars was
delegated into the second
rank.
As part of North Pars
development, so far 17
wells have been drilled and
26 offshore platforms have
been installed. However,
development of North Pars
is yet to start.
North Pars holds gas
equivalent to four South
Pars phases. North Pars
would be able to produce
3,600 mcf/d of gas, an output requiring 46 wells.
The field is forecast to
produce sustainably for 25

years. The recovery rate in
North Pars would be about
61%.
The North Pars gas would
be dispatched to LNG
plants to allow for the production of 20 million tonnes
of LNG a year.
Located 4,000 meters deep
underground, North Pars
has an area of 500 square
kilometers.
57tcf Deposits
North Pars contains more
than 57 tcf of gas, 72% of
which is in the upper Kangan reservoir and the rest in
the lower Dalan reservoir.
The first exploration well
in North Pars was drilled
in 1965 when sour gas

was proven to exist in the
structure.
The dome-structured field is
located 10 to 15 kilometers
from north of the Persian
Gulf.
Each phase of North Pars
would see about 1.2 bcf/d
of gas output, therefore a
total of 4.8 bcf/d.
According to development plans for this field,
LNG production from one
phase would belong to Iran
and LNG from the other
two phases will be for the
foreign investor.
The gas recovered from one
phase of this field would
also be used for injection
and domestic purposes.
North Pars covers 10,000
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Feasibility Studies Over
Feasibility studies on this
field and allotment of land
have been concluded.
Refining and petrochemical
industries are planned to be
erected on a land measuring
90 kilometers long. Meanwhile, a freeway is to be
built connecting Bushehr to
Dayyer in order to facilitate
access to North Pars.
Two other road construction projects are also under
study. After the feasibility
studies are over, construction will start.
Studies are also under way
to build a railway connecting Bushehr to North
Pars. The railroad will be
extended as far as Bandar
Imam.
Some 60,000 persons are
forecast to be employed in
implementing the project.
That would create jobs for
many people in Bushehr
Province.
In the near future, North
Pars would become a suitable place for investment
in the upstream, midstream
and downstream sectors of
oil and gas.

Hendijan Platforms almost
Complete

TEHRAN (Shana) – Construction of platforms 7
and 8 of Hendijan offshore oilfield has made 90
percent progress.
According to the Iranian Offshore Oil Company
(IOOC), the platforms are being built at Bandar
Abbas Yard of ISOICO and each have made 90
percent progress.
The structures entail 4.5 kilometers of 12-inch
sea flow lines and seabed cables as much as 26
kilometers.
So far, the topside of the platforms is yet to be
completed before they are ready for installation.
The Hendijan Field is located in the north-west
section of the Persian Gulf, 10km north-east of
Bahregansar platform.
Iranian Offshore Oil Company (IOOC) has a
plan to carry out early production of northern
Hendijan oil field (HD6 ONSHORE) project. This plan will include installations of an
unmanned New Oil Gathering Platform and a
Wellhead area with all necessary equipment and
flow lines.

Russia-Korea-Oil Triangle to Defeat US

North Korean leader Kim Jong-un’s visit to Russia was significant on several fronts. Some had laid
emphasis on the political aspects of this visit and
its impact on future talks between North Korea
and the United States. Some others mainly focused
on Russia-North Korea ties and looked into their
political and economic aspects.In the meantime,
a highly significant issue in such bilateral ties as
well as ongoing developments in the Korean Peninsula is Russia’s oil sales to North Korea. Due to
restrictions on oil supply to Pyongyang, Russia’s
action is faced with many questions.
The present article briefly reviews Russia-North
Korea ties, and highlights the significance of Moscow’s oil sales to Pyongyang.
Russia and North Korea have long had ties. During the Cold War, the then Soviet Union was a
big supporter of North Korea. During the Korean
War (1950-1953), the Union of Soviet Socialist
Republics (USSR) along with China came out in
support of North Korea, laying the groundwork
for ideological division in the Korean Peninsula.In
the 1950s, Moscow trained North Korean nuclear
scientists to develop nuclear arsenals. Russia
regularly supplied weapons and military hardware
to North Korea. In this way, Russia became a key
partner for North Korea and a key element of
security in the peninsula.However, the relationship
ran into trouble after the collapse of the USSR. Internal unrest in Russia and economic problems undermined Moscow’s support for Pyongyang. Such
conditions continued until Vladimir Putin came
to power. Since taking office, Putin has sought to
revive historical ties between Russia and North
Korea.From 2003 to 2009, Russia was a member
of the Group of Six talks with North Korea and
undertook huge efforts to preserve Pyongyang’s
status. Russia wrote off North Korea’s $10 billion
debt and donated 50,000 tonnes of wheat to the
reclusive state.

Now Kim’s visit to Russia and his meeting with
Putin once again pushed to bold relief the various
aspects of relations between the two countries.
Kim described Pyongyang-Moscow ties as strategic and traditional.
North Korea is seeking to win Russia’s economic
support in a bid to alleviate US pressure. It also
needs Moscow’s political support throughout
denuclearization talks with the US. Russia also
hopes to have a prominent role in the future talks
on denuclearization.

Circumventing Oil Sanctions
After North Korea test-fired a long-range missile in 2017, the UN Security Council adopted
Resolution 2397 limiting the North Korean import
of refined petroleum to 500,000 barrels for each
12-month period, starting on January 1, 2018.
Furthermore, the resolution requires UN member
states to report any supply of petroleum products
to North Korea to the international body.Despite
restrictions, North Korea is skirting around UN
sanctions by buying oil via marine routes. This oil
transfer is under way while the US has made every
effort to stop it. For instance, the US warships and
warplanes have forced Pyongyang to take oil from
farther areas. The US Pacific Command has also
reported that North Korea receives its oil via high
seas and other nations. North Korea is also using
smaller vessels in order to go unrecognized when
transferring oil.Despite all such restrictions, oil exports to North Korea have never come to a halt.In
July 2018, the Trump administration shot back at
North Korea, sending evidence to a UN committee
showing that North Korea “breached” UN sanctions by surpassing the annual cap for refined petroleum products.The report sent to the sanctions
committee included a chart of North Korea tanker
deliveries of refined petroleum products delivered
to Kim’s government between Jan. 1 – May 20,

2018 and gave estimates that could have been up
to 1.4 million barrels if the vessels were 90 percent
laden, illustrating the breach of the 500,000 barrel
cap established by UN sanctions.The US report to
the UN also said that North Korea “tankers have
called in port in the DPRK (North Korea’s official
name) at least 89 times likely to deliver refined
petroleum products illicitly procured.”

Russia North Oil Supply
There is no precise information available on
Russia’s oil exports to North Korea; however, it
is clear that the bulk of North Korea’s economy
heavily depends on Russia’s oil. North Korea has a
single oil refinery which was designed by the Russians, producing products to power factories, cars,
trains and buses, warming houses and military
barracks, and keeping tanks, jets and personnel armored carriers running. The refinery has no option
but to receive oil from Russia to be able to process
it.A recent internal report by an expert panel under
the UN Security Council’s North Korea sanctions
committee said North Korea probably received
far more petroleum in 2018 than allowed under
United Nations sanctions, with Russia and China
appearing to look the other way on illicit transfers
of oil at sea.
The UN report cited 148 instances of ship-to-ship
oil transfers involving North Korea from January
to August. Even if the ships carried just one-third
of their capacity, the report said, Pyongyang would
have obtained the equivalent of 830,000 barrels
of oil from those activities alone. The import cap
was imposed in December 2017 in response to
the North’s testing of intercontinental ballistic
missiles.
Russia told the UN sanctions committee that it
supplied North Korea with about 7,000 tons of oil
in December alone. Its reported supply volume
combined with China’s makes for over 48,000 tons

sent during 2018 as a whole - about 80% of the annual import limit when converted into barrels.
Russia seems to be supplying oil to North Korea
via three routes:
The first method is Russia’s direct oil sales to
North Korea. Russia supplies oil to North Korea
through ship-to-ship transfer. Tracking such oil
transfer is very difficult. In 2017, the US blacklisted some Russian oil companies that had sold oil
to North Korea.
The second method is the transfer of oil on Russian tankers from Nakhodka and Vladivostok ports
via Singaporean intermediaries.
The third method is Russia’s oil sales via Chinese
buyers. The Chinese buyers purchase Russia’s oil
before delivering it to North Korea via various
channels.
Conclusion
The Americans say halting oil and petroleum
product exports to North Korea coupled with
international pressure would subdue Pyongyang.
However, Russia ignores US policies and sanctions imposed to isolate North Korea and freeze its
nuclear and missile programs by continuing to sell
oil to North Korea.
Russia’s support of North Korea and its continued
oil supply to the Communist state shows that the
US’s maximum pressure on this country in the
energy sector will fail to deeply affect Pyongyang.
Therefore, Russia’s oil exports to North Korea represent an equation which would herald the failure
of the US policy.
In other words, Russia’s actions will not only neutralize US sanctions policy on North Korea, but
also it would affect future talks between Washington and Pyongyang.
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برگزاری سیونهمین همایش فصلی مدیریت کسب و کار
هوشمند و تحولگرا و مدیریت فناوری اطالعات

ســی و نهمین همایش فصلی دوره MBA
با گرایش «مدیریت کســب و کار هوشمند و تحولگرا» و
«مدیریت فناوری اطالعات ( )MITMبا موضوع «داده» نفت
قرن بیست و یکم ،در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان مدیریت
صنعتی ،در ایــن همایش ابوالفضــل کیانی بختیاری
مدیرعامــل ســازمان مدیریت صنعتــی درخصوص

موضوعات «تحول دیجیتال»« ،جامعه « ، »5صنعت
 »4و «جامعه داده محور» به ســخنرانی پرداخت.وی
با اشــاره به برخی از الزامات و زیرســاخت های مورد
نیاز در «صنعــت »4و پيشنيازهاي تحقق «جامعه»5
در کشــور پرورش نيروي انســاني و مدیــران داراي
مهارتهاي صنعت  4.0و جامعه  5.0در كشــور،تغییر
ســبد مهارتی کارکنــان و مدیران و اســتفاده از ابزار

جدید اتوماســیونی و فرایندهای استاندارد برای ارتقای
تجــارب کارکنان را از جمله این پیــش نیازها عنوان
نمود.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،افزود :طبق
پیشبینیهــای معتبر ،تا افق  2025بازار  4تا  11هزار
میلیــارد دالری از طریق اینترنت اشــیاء برای صنایع،
شهرها ،وســایل نقلیه ،فضای کسب و کار و  ....شکل
مــی گیرد که بازار بالقوه کشــور با فرض یک در صد

ســهم 40 ،تا  110میلیــارد دالر خواهد بود ،همچنین
ســهم یک درصدی بالقوه ایران از بازار کالن داده ها
تا ســال  2020دو میلیارد دالر برآورد می شــود .در
این همایش ،درخصوص «عوامل تاثیرگذار در موفقیت
پروژههــای علوم دیتا»« ،کاربــرد داده کاوی در زبان
شناســی حقوقی»« ،بهره گیری از هوش مصنوعی و
استفاده از سرویس های ابری  AWSبرای آنالیز کالن

داده هــا»« ،کاربرد علم داده ها» و « پرواز داده ها بر
فراز ابرها» ســخنرانی شد.بنا به این گزارش در بخش
دیگــری از همایش  MITMاز «بیژن خرم» اســتاد و
عضو هیات علمی ســازمان مدیریت صنعتی که دارای
چنــد دهه تجربــه تدریس و مشــاوره در حوزه تفکر
سیستمی اســت ،با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت
صنعتی توسط دانشجویان تجلیل و قدردانی شد.
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گزیده

اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش درباره عملکرد صنعت پاالیش:

اعداد و ارقام از عملکرد دفاع میکنند

گشایش  ۵موزه در صنعت نفت تا پایان امسال؛

نخستین موزه نفتی پایتخت افتتاح شد

موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران به عنوان نخســتین موزه نفتی
پایتخت و سومین موزه صنعت نفت کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش دانــش نفت ،موزه پمپ بنزیــن دروازه دولت به عنوان
نخستین موزه نفتی پایتخت و سومین موزه صنعت نفت کشور بعدازظهر
روز شنبه یکم تیرماه با حضور اکبر نعمتالهی ،مدیر موزهها و اسناد صنعت
نفت و پیروز حناچی ،شــهردار تهران و جمعی از مدیــران وزارت نفت و
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به بهرهبرداری رســید .مدیر
موزهها و اســناد صنعت نفت در این مراسم از افتتاح دو موزه نفتی دیگر تا
پایان سال در کشــور خبر داد و گفت :با راهاندازی دو موزه نفتی کرمان و
ســبزوار ،تعداد موزههای نفتی کشور به پنج مورد میرسد .وی با اشاره به
آغاز عملیات اجرایی موزه پمپ بنزین دروازه دولت از سال  ۹۶گفت :موزه
پمپ بنزین دروازه دولت ششــمین پمپ بنزین قدیمی شهر تهران است
که خودروهای قدیمی شــامل اتومبیل شهید محمدجواد تندگویان ،وزیر
سابق نفت کشورمان ،تاکسیهای دوره پهلوی و انواع پمپها و تجهیزات
پمپی و انواع ســوختها را در خود جای داده اســت .نعمتالهی افزون بر
قدردانی از همکاری شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شهرداری
تهران و شــرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) برای
راهانــدازی این مجموعه گفت :تالش کردهایم تــا مخاطبان این موزه با
مجموعه فعالیتهای یک پمپ بنزین آشــنا شوند .وی همچنین با اشاره
اینکه تاکنون  ۱۲۴ابنیه صنعت نفت ثبت میراث فرهنگی شــده است که
مایه افتخار اســت ،افزود :عالوه بر آن  ۱۱۰ابنیه دیگر در آستانه ثبت در
شــورای معاونت سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است .مدیر موزهها و
اســناد صنعت نفت تاکید کرد :برای جمع آوری اسناد تاریخی در صنعت
نفت تیمی در نظر گرفته شده و تاکنون  ۲۰میلیون برگه سند از مکانهای
فراموششــده صنعت نفت جمعآوری شده است .نعمتالهی همچنین در
این مراسم از شناسایی و مرمت  ۱۰هزار شیء شامل پمپهای قدیمی و ...
در مرکز موزهها و اسناد صنعت نفت خبر داد و گفت :ایجاد  ۲۸موزه نفتی
در فهرست برنامههای این مدیریت قرار دارد .پیروز حناچی ،شهردار تهران
نیز در این مراسم گفت :مایه مباهات است که امروز صنعت نفت به عنوان
یکی از دستگاههای پیشرو نقش مهمی در حفظ اسناد خود ایفا کرده است.
وی آثار تاریخی را ارزشهای یک شهر و نشانه سیر تحول و تغییرات یک
شــهر در طول تاریخ عنوان کرد و افزود :از  ۱۰پمپ بنزین نسل اول شهر
تهران فقط دو تا باقی مانده که یکی همین پمپ بنزین دروازه دولت است
و دیگری پمپ بنزین خیابان پانــزده خرداد که همچنان فعالیت میکند.
حناچی از مجموعه وزارت نفت بهویژه شخص وزیر نفت و همکاران ایشان
به ویژه آقای نعمتالهی به عنوان مدیر مرکز موزهها و اسناد صنعت نفت به
جهت توجه به شناسنامه این صنعت قدردانی کرد و افزود :ایجاد این مراکز،
خود موجب ایجاد جاذبه مضاعف در شهرهایی نظیر آبادان و مسجدسلیمان
شده است .شــهردار تهران همچنین از تالشهای مؤثر مجموعه وزارت
نفت به دلیل بهبود کیفیت ســوخت تولیدی و کاهش آالیندگی سوخت
خودروها تشکر و قدردانی و تاکید کرد :شهرداری تهران به همراهی خود
در این مســیر برای حفظ تاریخچه صنعت نفت ادامه خواهد داد .در پایان
این مراســم تمبر یادبود افتتاح موزه پمپ بنزیــن دروازه دولت تهران به
تیراژ  ۲۰۰هزار قطعه رونمایی شــد .جایگاه عرضه ســوخت دروازه دولت
شمیران ششمین جایگاه سوخت قدیمی در شهر تهران است که از سال ۹۶
عملیات اجرایی آن آغاز شــده و به عنوان سومین موزه صنعت نفت کشور
به بهرهبرداری رسید .اتومبیل شهید محمدجواد تندگویان ،وزیر نفت پیشین
کشور ،تاکسیهای دوره پهلوی ،انواع پمپها و اجزای آنها ،انواع سوختها
و  ...از جمله موارد به نمایش گذاشته شده در این موزه است .جایگاه عرضه
سوخت دروازه دولت اگرچه بارها از نظر ظاهری دچار دگرگونیهای اساسی
شــده است ،اما نسلهای مختلفی از تلمبههای بنزین ،خودروها و  ...را به
خود دیده و تنها جایگاه به جای مانده از دوران ملی شــدن صنعت نفت به
شمار میرود که نمای ظاهری آن بدون هیچگونه تغییری باقی مانده است.

درخواست مجلس برای استفاده از ظرفیت
صندوق توسعه ملی در توسعه پاالیشگاهها

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :بهمنظور اســتفاده از ظرفیت

صندوق توسعه ملی برای توسعه پاالیشگاهها ،به مقام معظم رهبری نامهای
نوشته شده که هنوز پاسخ ندادهاند ،زمانی که پاسخ ایشان را دریافت کنیم
در این باره تصمیمگیری خواهد شد.

در جریان طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه میعانات گازی و نفت خام
با استفاده از سرمایهگذاری مردمی که امروز (دوشنبه ،سوم تیرماه) در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی بررسی شد ،نمایندگان با پیشنهاد سید فرید
موسوی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مبنی بر حذف
عبارت «صندوق توســعه ملی موظف اســت به این مجوزها تعهد تنفس
خوراک ارائه کند» موافقت کردند .علی الریجانی ،رئیس مجلس شــورای
اســامی نیز درباره این بند گفت :به دلیل اینکه صندوق توســعه ملی در
این بند موظف شده به مجوزهای تنفس خوراک اجازه بهرهبرداری بدهد،
اشکال قانون اساسی وجود دارد .وی افزود :برداشت از صندوق توسعه ملی
نیاز به اذن مقام معظم رهبری دارد .درخواست برداشت از صندوق توسعه
ملی در این زمینه (توسعه پاالیشــگاهها) را به رهبر معظم انقالب تقدیم
کردهایم تا در صورت موافقت اشکاالت آن برطرف شود.
ارجاع طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاهها به کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی

رئیس مجلس شــورای اســامی با توجه به تعیین تکلیف نشدن
اصالحــات و وجود برخی اشــکاالت قانونی در طــرح افزایش ظرفیت
پاالیشــگاه میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایهگذاری مردمی،
پیشــنهاد ارجاع مواد آن به کمیســیون انرژی مجلس را به رأی گذاشت
کــه نمایندگان نیز بــا  ۱۶۲رأی موافــق ۹ ،رأی مخالف و  ۷رأی ممتنع
از مجمــوع  ۲۲۱نماینده حاضر در صحن علنی ،با این پیشــنهاد موافقت
کردند .نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ،دوم تیرماه مجلس شورای
اسالمی ،کلیات طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه میعانات گازی و نفت خام
با استفاده از سرمایهگذاری مردمی را تصویب کردند.

در شــرایطی که کشور در
تحریــم یکجانبه آمریــکا و جنگ نابرابر
اقتصادی قــرار دارد ،وزارت نفت و تمام
شرکتهای تابعه که یکی از کلیدیترین
مراکز ســتاد فرماندهی جنــگ تحریم
اقتصادی است برای مقابله با این جنگ و
مقاومت در برابر دشمنان اقداماتی در خور
و شایسته دارد ،دلسوزان و فرزندان فداکار
این ســرزمین در جنگ نابرابر اقتصادی
هرگز از فعالیت دســت نکشیده و ناامید
نشــدهاند و همچنان به مقاومت در این
جبهه پرداختهاند.رسیدن ظرفیت پاالیش
کشــور به  2میلیون و  150هزار بشــکه
در روز رخداد بزرگی اســت که در عرصه
داخلی و بین المللی تأثیر شگرفی خواهد
داشــت چرا که در شــرایطی که تحریم
کنندگان دنبال ایجاد یاس و ناامیدی علیه
ایرانیان هســتند ،بارقه پرنور از امید این
روزها ایجاد شده است .رشد کیفیت تولید
بنزین و نفتگاز در کشور که معاون رییس
جمهور و رییس ســازمان محیط زیست
را بر آن داشــت تا از وزیر نفت قدردانی
کند ،افزایش ذخایر اســتراتژیک سوخت
کشور ،برنامهریزی برای افزایش پلکانی
ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
قالب فاز چهارم با روشهای نرم افزاری
و ســخت افزاری رخدادهای مهم و ریز و
درشتی اســت که جزئیات آن را علیرضا
صادق آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران تشریح میکند؛

افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و
میعانات گازی به حدود  2میلیون و 150
هزار بشکه در روز

مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتــی خبر داد :از
خرداد ماه ســال جاری متوسط پاالیش
نفــت خام و میعانات گازی کشــور به 2
میلیون و  150هزار بشــکه در روز رسیده
است .علیرضا صادق آبادی با بیان اینکه
ظرفیت پاالیش کشــور از یک میلیون و
 550هزار بشــکه در ابتدای سال  ،96به
 2میلیون و  150هزار بشکه رسیده است،
افزود :این میزان در حال افزایش است و
تا پایان امسال به حدود  2میلیون و 400
هزار بشکه در روز خواهد رسید .وی تاکید
کرد :بــا برنامه ریزیهای صورت گرفته،
 850هزار بشــکه نفت خــام و میعانات
گازی کــه تحریمهــای یکجانبه آمریکا
میتوانســت مانــع ورود آن به بازارهای
جهانی شود ،در داخل کشور پاالیش و به
فرآوردههای با ارزش افزوده باالتر تبدیل
شده است.
افزایش ظرفیت پاالیش کشور به حدود
 2میلیون و  400هزار بشکه در روز تا
پایان امسال

صادق آبادی ادامه داد :سیاستهایی
که در ادامه مسیر افزایش دریافت خوراک
برای جذب حداکثری نفت خام و میعانات
گازی در پاالیشــگاهها دنبــال میکنیم
دریافــت و پاالیش میعانــات گازی را از
 450هزار بشــکه به  500هزار بشکه و
نفت خــام را از حدود یک میلیون و 700
به حدود یک میلیون و  900هزار بشــکه
در روز خواهد رساند .صادق آبادی افزود:
این سیاستها یکی از راهبردهای آرایش
سیاستهایی که در ادامه مسیر
افزایش دریافت خوراک برای
جذب حداکثری نفت خام و

میعانات گازی در پاالیشگاهها
دنبال میکنیم دریافت و

پاالیش میعانات گازی را از

 450هزار بشکه به  500هزار
بشکه و نفت خام را از حدود
یک میلیون و  700به حدود

یک میلیون و  900هزار بشکه
در روز خواهد رساند

جنگی در وزارت نفت است که بر مبنای
رفع گلوگاهها و افزایش ظرفیت پاالیشی
ایجاد شده است.
فاز چهارم ستاره به کمک افزایش
ظرفیت پاالیش آمد

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه
برداشــت میعانات گازی رابطه مستقیم با
برداشت گاز غنی از میدان مشترک پارس
جنوبی دارد ،گفت :گاز طبیعی تولیدی در
این میدان ســهم باالیی در سبد سوخت
کشــور دارد و طبیعی اســت که افزایش
تولید آن باید ادامه داشته باشد؛ به همین
منظور سیاست افزایش دریافت و پاالیش
خوراک میعانــات گازی در پاالیشــگاه
ســتاره خلیج فارس در دســتور کار قرار
گرفته اســت تا تولید از ایــن میدان در
شرایط فعلی همچنان افزایش یابد .وی با
اشاره به افزایش ظرفیت دریافت خوراک
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و راه اندازی
فاز چهارم این پاالیشــگاه افــزود :ابتدا
در نظر داشــتیم که فاز چهارم را همانند
ســه فاز دیگر اجرا کنیم ،اما از آنجاییکه
هماکنــون منابــع ارزی کشــور محدود
و صــرف کاالهای ضــروری در جامعه
میشود و همچنین به صرف زمانی حدود
ســه الی چهار ســال نیاز داشت ،تصمیم
بر آن شد که با اســتفاده از ظرفیتهای
نرم افزاری و ســخت افــزاری موجود و
اضافه کردن تجهیــزات جدید فرآیندی،
فاز چهــارم را در قالب یــک فاز جدید،
راهاندازی و ظرفیــت پاالیش را افزایش
دهیم .صادق آبادی تشــریح کرد :ابتدا با
کمک چند مشــاور حقیقــی و حقوقی و
سازندگان تجهیزات ،ظرفیتهای مازاد را
در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شناسایی
کردیــم و با چنــد تغییــر در تجهیزات
مختلف (کورههــا ،مبدلهــای هوایی،
پمپها ،برجها و  )...ظرفیت اســمی سه
فــاز را از  360هزار بشــکه به  480هزار
بشکه برســانیم .مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش با بیان اینکه هم اکنون
مرحله اول فاز چهارم اجرا شده و ظرفیت
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از  360هزار
بشــکه به  400هزار بشکه رسیده است،
افــزود :در ماه آینده ایــن میزان به 420
هزار بشــکه و ان شــاء ا ...در مهرماه به
 450هزار بشــکه در روز خواهد رســید.
به گفته صادق آبادی تا پایان امســال با
خرید تجهیزات مورد نیاز ظرفیت پاالیش
میعانات گازی در پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس به  480هزار بشــکه در روز خواهد
رسید.
چگونگی دستیابی به این میزان از
ظرفیت پاالیش

صادق آبادی بــا بیان اینکه بخش
بزرگ و مهمی از افزایش ظرفیت پاالیش
و پخــش فرآوردههــای نفتــی مدیون
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است ،افزود:

عالوه بر فاز چهارم پاالیشــگاه ســتاره
خلیج فارس که بــا کمترین هزینه و در
کوتاهترین زمان  120هزار بشکه میعانات
گازی را به ظرفیت پاالیش کشور اضافه
کرده اســت 300 ،تا  350هزار بشــکه
نفت خام نیز در پاالیشــگاههای آبادان،
اصفهان ،تهران ،اراک ،شیراز و بندرعباس
اضافه شده است.
توزیع نفتگاز یورو  4کشور فراتر از
تعهد شرکت

صادق آبادی با اشــاره بــه اینکه
شــرکت ملی پاالیش و پخش در توزیع
نفت گاز نیــز فراتر از تعهــد خود عمل
کرده اســت ،افزود :مــا موظف بودیم در
کالنشهرهای مشهد ،تهران ،اهواز ،تبریز،
کرج ،شــیراز ،اصفهــان و اراک نفت گاز
یــورو توزیع کنیم ،اما هم اکنون ســاوه،
دلیجــان ،خمین ،قم ،اســفراین ،کرمان،
رفسنجان ،نیشابور و سبزوار نیز از نعمت
نفــتگاز یورو  4بهره مند هســتند .وی
ادامه داد :ما همچنین تعهد داشــتیم که
در  163جایگاه بین راهی نفتگاز یورو 4
رسیدن ظرفیت پاالیش کشور

به  2میلیون و  150هزار بشکه

در روز رخداد بزرگی است که
در عرصه داخلی و بین المللی
تأثیر شگرفی خواهد داشت

چرا که در شرایطی که تحریم
کنندگان دنبال ایجاد یاس و

ناامیدی علیه ایرانیان هستند،

بارقه پرنور از امید این روزها
ایجاد شده است

ارائه کنیم که در حال حاضر این تعداد به
بیش از  263جایگاه رسیده است.
ایران صاحب مقام نخست تولید فرآورده
در منطقه

مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش
و پخــش با بیــان اینکه ایــران در بین
کشــورهای منطقه باالترین میزان تولید
فرآوردههای با کیفیت و ارزش افزوده باال
را دارد ،افزود :البته ظرفیت پاالیش نفت
خام عربســتان بیشتر است اما ما صاحب
پاالیشگاهی به نام ســتاره خلیج فارس
هســتیم که معادل یک پاالیشگاه نفت
یک میلیون و  300هزار بشــکهای نفت،
فرآوردههای با ارزش افــزوده باال تولید
میکنــد .به گفته وی وقتــی این معادل
سازی با پاالیشــگاههای منطقه صورت
بگیرد متوجه میشویم که ایران باالترین
ظرفیت تولید فرآوردههای با ارزش افزوده
باال را دارد.
تولید فرآوردههای نفتی از متوسط مصرف
در کشور باالتر است

صــادق آبادی با بیــان اینکه هم

اکنون متوســط میزان مصــرف بنزین
کشــور حدود  94میلیون لیتــر در روز
اســت ،تاکید کرد :ظرفیــت تولید این
محصول در کشــور حدود  110میلیون
لیتر در روز است که از این میزان بنزین
حدود  90میلیون لیتر آن با گوگرد کمتر
از  50و  10پی پیام تولید میشــود که
در منطقه کم نظیر است .وی همچنین
دربــاره میزان تولید نفتگاز کشــور نیز
گفــت :روزانه حــدود  115میلیون لیتر
نفتگاز در کشــور تولید میشــود که
حدود  40درصد آن با اســتاندارد یورو 4
و  5اســت و یک جهش در رشد کیفی
نفتگاز به حســاب میآید که بی سابقه
است.
واردات یا صادرات بنزین هر دو عامل
هشدار دهنده در خصوص مصرف بنزین
هستند

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههــای نفتی با تاکید بر
اینکه سیاســتگزاران باید همیشه نسبت
به مصرف بنزین در کشــور حســاس
باشند ،گفت :تا زمانی که در بودجه کشور
محلی بــرای واردات بنزین یا درآمدی
برای کشور از محل صادرات آن در نظر
گرفته نشــده باشد ،سیاستگزاران نسبت
به هشدارهای افزایش مصرف واکنشی
نشــان نمیدهند و در واقع نسبت به آن
حساســیت ندارند .صادق آبادی با اشاره
به اینکه ســال گذشته ایران از فهرست
کشورهای وارد کننده بنزین خارج شده
است ،گفت :برای کاهش مصرف بنزین
کشور نیز میتوان در مرحله اول به تولید
و اســتفاده از خودروهــای کم مصرف
روی آورد ،سیاســت بعــدی با توجه به
حجم ذخایر گاز کشــور میتواند برنامه
جایگزینی سوخت  CNGبا بنزین باشد،
همچنین گسترش حمل و نقل عمومی
و یا سیاستهای قیمتی نیز میتواند باعث
کنترل و کاهش مصرف بنزین در کشور
باشد.
شرایط مطلوب ذخایر استراتژیک بنزین

وی ادامه داد :ذخایر اســتراتژیک
بنزین و نفتگاز ما هم اکنون در شرایط
بسیار مطلوب است که یک سپرده ارزی
برای کشور محسوب میشود.
تأمین خوراک پتروشیمیها فراتر از
تعهدات

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههــای نفتی تاکید کرد:
یکی دیگر از وظایف این شرکت عالوه
بر تولید فرآورده کــه مورد نظر و تاکید
وزیر نفت نیز بوده است ،تأمین خوراک
مورد نیاز واحدهای پتروشــیمی است.
وی اعــام کــرد :هم اکنون شــرکت
ملی پاالیش و پخــش حدود  20تا 30
درصد از تعهد خود فراتر عمل و خوراک
واحدهــای پتروشــیمی را فراهم کرده
است.

ذخایر استراتژیک
بنزین و نفتگاز ما هم
اکنون در شرایط بسیار
مطلوب است که یک
سپرده ارزی برای کشور
محسوب میشود
نیات افراد در اتهام افکنی مشخص
نیست ،اما عملکرد وزارت نفت و
شرکتهای تابعه با آمار و عدد قابل
دفاع است

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و
پخش درباره برخی انتقادات و حمالت که
برای صنعت نفت کشور ایجاد شده است،
توضیح داد :مــن از نیات افراد خبر ندارم،
بهتر اســت عملکرد را بر اســاس اعداد و
ارقام بسنجیم زیرا در این صنعت میتوان
با ایــن زبان راحتتر صحبت و دفاع کرد.
وی گفت :دســتیابی به  2میلیون و 150
هزار بشکه ظرفیت پاالیش ،افزایش تولید
بنزیــن و نفتگاز ،تولیــد بنزین با کیفیت
باال ،تولید نفتگاز بــا کیفیت باال ،تأمین
ارز برای تأمین کاالهای اساســی کشور،
تأمین بدون وقفه یارانهها ،تأمین پایدار و
بی وقفه ســوخت در تمام شرایط از جمله
ســیل و زلزله .... ،و دهها مواردی از این
دست نشــان از عملکرد مؤثر وزارت نفت
دارد .صادق آبادی تاکید کرد :وزارت نفت
ســتون مقاومت اقتصادی کشور محسوب
میشود ،بنابراین طبیعی است که بیشترین
فشار را هم به وزارت نفت بیاورند .صادق
آبادی همچنین از تمام کارکنان و مدیران
صنعــت پاالیش کشــور قدردانی و تاکید
کرد :تمام این اقداماتی که بخشــی از آن
گفته شد ،بدون دلسوزی ،همدلی ،همیاری
تمام کارکنان زحمتکش و راهبری شخص
آقای مهندس زنگنه غیر ممکن بود و این
حمایتها در تمــام مراحل از کوچکترین
اقدام تا بزرگترین آن باعث شــده که هم
اکنون بنزین و میعانات گازی پاشنه آشیل
کشــور نبوده و تحریمها در این بخش بی
اثر باشــد .وی در ادامه تاکیــد کرد :این
اقدامــات مثبت که با اعــداد و ارقام قابل
اثبات اســت و دربــاره آن توضیح دادم،
در راســتای افزایش تاب آوری کشور در
شــرایط تحریم و جنگ نابرابر اقتصادی
اســت که تمامی بــا حمایت ،دســتور و
پیگیریهــا و تالشهای شــبانه روزی
وزیر نفت ،مدیران مربوطه ،کارشناســان
و متخصصان امر صــورت گرفته و همه
فعاالن این جبهه با ایمان و عشق به وطن
و دلسوزی و همدلی انجام شده است.

بین امللل
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

جنگ در خاورمیانه قیمت نفت را به باالی  ۱۰۰دالر میرساند
تحلیلگــران پیشبینــی

کردند درگیری نظامی بین ایران و آمریکا
میتواند سبب جهش قیمت نفت به باالی
 ۱۰۰دالر به ازای هر بشکه شود.

بــه گزارش شــبکه راشــاتودی،
جنــگ تمامعیار میان ایــران و آمریکا
به ســرعت بر قیمت جهانی نفت تأثیر
میگذارد و تنشهای اخیر در خاورمیانه،
این مســئله را نشــان داده است .تنها
پرســش این است که قیمت نفت تا چه
حد باال خواهد رفت؟ پس از ســرنگونی
یک پهپــاد آمریکایی در قلمرو ایران در
هفته گذشته ،قیمت هر دو شاخص نفت
خــام دبلیوتیآی آمریکا و برنت افزایش
یافت و به باالترین ســطح خود از اواخر
ماه مه امسال تاکنون رسید .تحلیلگران
اعالم کردند که آغاز جنگ میان آمریکا
و ایران ممکن اســت موجب اختالل در
عرضه شــود که میتواند قیمتها را باز
هم باال ببرد .اندی لیپو ،رئیس مؤسسه
نفــت لیپو گفــت :بیگمــان ،بازارها با
رویکردی بهشــدت افزایشــی واکنش
نشــان خواهند داد ،بهویــژه اگر تنگه
هرمز بســته شــود؛ بهراحتی میتوانیم

شاهد فرا رفتن قیمت نفت از  ۱۰۰دالر
باشیم .جفری تاکر از مؤسسه آمریکایی
پژوهش اقتصادی ،اعالم کرد که اگرچه
بعید است جنگی تمامعیار در بگیرد ،اگر
کار به اینجا بکشد ،قیمت نفت به بیش
از  ۱۰۰دالر افزایش خواهد یافت .با این
همه ،این کارشــناس یادآور شد رسیدن

قیمت نفت به ســطح یادشــده ،ممکن
است چند ماه طول بکشد .وی گفت :اگر
جنگ واقعی در بگیرد ،میتوانیم شــاهد
جهشــی واقعی در قیمت باشــیم .هیچ
کــس برای اختــال در زنجیره عرضه
آماده نیســت و از درگیری آشکار پرهیز
خواهد شد .قیمت نفت باالی  ۱۰۰دالر،

در ســالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۳میالدی
و پیش از ســقوط بازار در ســال ۲۰۱۴
میالدی مشاهده شد .با این همه ،چنین
افزایــش قیمتی چنــدان دوام نخواهد
داشت .به باور لیپو ،روند افزایشی قیمت
نفت تا حد زیادی بــه مدت اختالل در
عرضه نفت بســتگی خواهد داشت .وی

گفت :مــن انتظار دارم کــه چند هفته،
یک ماه ،یا دو ماه طول خواهد کشــید
تا تخاصم کمتر و تنگه هرمز باز شــود
و برای حملونقل کشــتیها امن شود.
این در حالی اســت که تاکر اعالم کرد
اختالل موقتــی در عرضه نفت حدود ۶
ماه طول میکشــد و بازار ســرانجام به
ثبات بــاز میگردد .افزایش قیمت نفت،
بیگمان برای تولیدکنندگان نفت خارج
از خاورمیانه و منطقه حاشیه تنگه هرمز،
ســودآور خواهد بود .همزمان ،اختالل
در عرضه نفــت به صادرات نفت کویت
و امارات آســیب خواهــد زد ،زیرا این
کشــورها به انتقال نفت خــود از تنگه
هرمز وابسته هســتند .تاکر گفت :فکر
نمیکنم درگیری برای هیچ کس خوب
باشد ،اما باور دارم این احتمال وجود دارد
که تولیدکنندگان نفت آمریکا باور داشته
باشند این مسئله به سود آنان است .وی
همچنین اعالم کــرد اکنون هیچ کس
برای چنین اختاللی در عرضه نفت آماده
نیســت و ممکن است این نبود آمادگی،
یکی از دالیل انصراف آمریکا از حمله به
ایران بوده باشد.

پشتپرده فشار آمریکا به عراق برای خودکفایی در انرژی چیست؟
آمریکا با هدف منزوی کردن ایران و بهره
بردن از ذخایر نفت و گاز عراق ،بغداد را برای اســتقالل
انرژی تحت فشار قرار داده است.

وابستگی عراق به واردات گاز ایران برای تأمین
نیاز مصرف کنندگان داخلــی ،تنشهایی را با آمریکا
در ماههای اخیر به دنبال داشــته است زیرا واشنگتن
فشــارهای خود را برای منزوی کردن ایران در منطقه
مضاعف کرده است .واشنگتن نوامبر گذشته بر مبنای
ادعاهــای واهی مانند مداخله تهــران در خاورمیانه از
جمله عراق ،صنعت نفت ایران را هدف تحریم قرار داد.
همزمان با آغاز تحریمها ،آمریکا به عراق یک معافیت
 ۴۵روزه برای ادامــه واردات گاز ایران صادر کرد و از
آن زمان این معافیت چندین بار تمدید شــده است تا
بغداد بتواند بــه واردات گاز و برق ایران ادامه دهد .با
این حال واشنگتن اصرار دارد که عراق هر چه سریعتر
به استقالل انرژی دست پیدا کند و به جای واردات از
ایران ،به دنبال منابع جایگزین و متنوع واردات انرژی
باشــد .تحلیلگران میگویند واشنگتن امیدوار است با
وادار کــردن عراق به خودکفایی در تأمین انرژی مورد
نیــاز خود ،ایــران را از نظر اقتصــادی منزوی کند و

همزمان از منابع انرژی گسترده عراق بهره ببرد .مکس
آبراهام ،استاد علوم سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن
به شبکه الجزیره گفت :آمریکا با وادار کردن عراق به
استقالل انرژی دو هدف را دنبال میکند :نخست این
که ایران را از نظر اقتصادی منزوی کند و دوم این که
قراردادهای پرمنفعتی را برنده شود که تا حدودی جای
واردات ایرانی را میگیرند .دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریــکا علن ًا درباره گرفتن نفــت عراق صحبت کرده
اســت .پس از این که ترامپ در سال  ۲۰۱۷خواستار
گرفتن نفت عراق به عنــوان بازپرداخت هزینه جنگ
در منطقه شــد ،جیم ماتیس ،وزیــر دفاع وقت آمریکا
چنین نیاتی را تکذیب کرد .با این حال آمریکا همچنان
تالش میکند روی عراق و قراردادهای که این کشور
در بخــش انرژی منعقد میکند اعمال نفوذ کند .ریک
پری ،وزیر انرژی آمریکا در دســامبر ســال  ۲۰۱۸به
بغداد ســفر کرد و از دولت عراق خواست وابستگی به
ایران را کاهش دهد و بخــش انرژی خود را به روی
سرمایه گذاری آمریکایی باز کند .عراق با وجود ذخایر
انرژی گستردهای که دارد ،برای تغذیه شبکه برق خود
به گاز ایران وابســته است و طبق برآوردهای رسمی،

این کشــور روزانه  ۱.۵میلیارد فوت مکعب اســتاندارد
گاز ایــران را از طریق خطوط لوله در جنوب و شــرق
وارد میکنــد و از گاز طبیعی ایران بــرای تأمین ۴۰
درصد از نیازهای برق خود استفاده میکند .پس از سفر
پری ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا نیز به بغداد سفر
کرد و اشتیاق آمریکا برای پشتیبانی از استقالل انرژی
عراق و کاهش وابســتگی به ایران را مورد تاکید قرار
داد .از زمان اظهارات مقامات آمریکایی ،رویترز گزارش
کرده اســت غول صنعتی جنرال الکتریک آمریکا در
آســتانه برد ســهم بزرگی از قراردادهای چند میلیارد
دالری برای بازسازی سیســتم برق عراق است .این
قراردادها شــامل تجهیزاتی است که از هدر رفت گاز
در میادین نفتی جلوگیری میکند .البی شدید آمریکا
عامل تصمیم عراق بــرای گنجاندن جنرال الکتریک
در کنــار زیمنس آلمان برای اعطــای قراردادها بوده
اســت .به گفته ابراهیم المرعشــی ،متخصص عراق
در دانشگاه ایالتی ســن مارکوس کالیفرنیا ،واشنگتن
سرگرم مانور دادن برای جلب نظر مساعد عراق است.
آمریکا به شــدت خواهان آن است که عراق قراردادی
با جنرال الکتریک برای تأمیــن نیازهای گازی امضا

کند و برای این که عراق با برنامه جنرال الکتریک در
آینده موافقت کند ،به بغداد اجازه داده است به واردات
گاز ایران ادامه دهد .بر اساس گزارش شبکه الجزیره،
کمبــود گاز در عراق که به مســئله بســیار مهم برق
مرتبط است ،مایه نگرانی عمده دولت این کشور است
و به همین دلیل مقامات عراقی مقابل خواســتههای
واشــنگتن برای قطع واردات گاز ایران ایستادهاند و از
این نگران هستند که کمبود برق به اعتراضات گسترده
و بی ثباتی داخلی منجر شــود .کمبود و قطعی مداوم
برق در ماههای تابســتان سالهای گذشته اعتراضات
شدید مردم عراق را به همراه داشته است چرا که دمای
هوا در تابســتان داغ این کشور به  ۵۰درجه میرسد و
قطعی برق را غیرقابل تحمل میکند .تابستان گذشته
که ایران صادرات برق به عراق را به دلیل بدهیهای
معوق متوقف کرد ،اعتراضات گســترده مناطق جنوبی
و بخشهایــی از بغــداد را فراگرفــت .اگرچه آمریکا
امیدوار است اســتقالل انرژی بغداد را سرعت ببخشد
اما تحلیلگران میگویند واشــنگتن ناچار شده است به
بغداد برای کاهش وابســتگی به واردات ایران فرصت
بیشتری دهد.

دورنمای بازار نفت تیرهتر از انتظارها خواهد بود
رســانهها توجه خــود را به
تالش عربســتان برای محدود کردن تولید
اوپک و متحدانش در بحبوحه رشد تولید نفت
شیل در آمریکا معطوف کردهاند ،اما حسی از
بیماری بهسرعت آسیا را فرا میگیرد.

به گزارش خبرگــزاری بلومبرگ ،با
توجه به گذشت یک سال از جنگ تجاری
آمریکا و چین و مشاهده نشدن نشانههایی
از پایــان آن ،پیامدهــای این جنگ خود
را در قالبهــای گوناگــون ،از کاهــش
نگرانکننده سود خودروســازان ژاپنی تا
کاهش مصرف گازوئیل در چین ،نشــان
داده است .پاالیشگران بزرگ آسیا از کره
جنوبی گرفته تا تایــوان ،در حال کاهش
فرآوری نفت هســتند ،زیرا ضعف تقاضا،
ســود پاالیشــی آنها را کاهش میدهد.
از ســوی دیگــر ،چند پاالیشــگاه بزرگ
آسیایی قرار است امســال افتتاح شوند و
این مسئله سوخت ارزان و جنگ قیمت را
در بازار آسیا به راه میاندازد .این واقعیتی
سیاه اســت که میتواند اعضای سازمان
کشــورهای صادرکننده نفــت (اوپک) و
متحدانش را هنــگام تصمیمگیری برای
چگونگــی متوازن کردن بازار ،ســردرگم
کند .تنشهــای ژئوپولیتیک و اختالل در
طرف عرضه ،اکنون ســبب رشــد قیمت
نفت شدهاند ،اما ناتوانی اوپک و متحدانش

در ارزیابی صحیــح تقاضای نفت خود در
بزرگترین بازارها ،احتمال خنثی شــدن
تالشهای آنها را زیاد میکند .در گزارش
آژانس بینالمللی انرژی اعالم شده است

تقاضای ســوخت در چین ،از آغاز ســال
جــاری میالدی با ضعف روبهرو شــده و
مصرف ســوخت در ژاپن و کره جنوبی در
ماههای مارس و آوریل امســال ،بیش از

انتظار کاهش داشــته ،نرخ رشد تقاضای
نفت هند نیز در ماه آوریل امسال کاهش
خیرهکنندهای داشــته اســت .افت شدید
تقاضای سوخت چین در ماههای مارس و

آوریل امسال ،تا حدی ناشی از کند شدن
شدید تولید صنعتی این کشور بوده است.
آژانس بینالمللی انرژی ،پیشبینی خود از
رشــد تقاضای جهانی نفت را در گزارش
اخیر خود ،با اســتناد به کند شدن تجارت
جهانی ،بــرای دومین بــار پیاپی کاهش
داد .بانکهــای آمریکایی پیشبینیهای
بدبینانهتری دارند .اگرچه آژانس بینالمللی
انــرژی انتظار دارد تقاضا در ســال آینده
میالدی از شرایط بهتری برخوردار و یک
میلیون و  ۴۰۰هزار بشکه در روز افزایش
داشته باشد ،این نهاد همچنین پیشبینی
میکند عرضه نفت جهش بیشتری داشته
باشــد و  2میلیــون و  ۳۰۰هزار بشــکه
در روز بیشــتر شــود .البته همه رویکرد
کاهشــی ندارند .بانک گلدمند ساکس در
ماه ژوئن امســال در گزارشی اعالم کرد
ســرمایهگذاری در زیرساختها و کاهش
نــرخ بهره در واکنش بــه جنگ تجاری،
زمینــه را برای افزایش ســرمایهگذاری و
تولید در سال آینده میالدی آماده میکند و
این مسئله ،تقاضا برای کاالهایی همچون
نفت را باال میبرد .بانک سیتیگروپ نیز
رویکرد افزایشی دارد و پیشبینی میکند
ممکن اســت قیمت نفت از سطح کنونی
حدود  ۶۴دالر ،در تابســتان امسال به ۷۵
دالر برای هر بشکه افزایش یابد.
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یادداشت
تنگه هرمز قابل چشمپوشی نیست

فریدون برکشلی

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین

 ۳۰درصد نفت جهــان از تنگه هرمز عبور
میکند و جایگزین کردن مسیری دیگر ،هم غیر
اقتصادی اســت و هم کل معامــات نفت را بر
هم میزنــد .در همین حال ،درباره واقعیت نقش
صادرکنندگی انرژی آمریکا بایستی گفت :امریکا
طی سه ماهه دوم ســال جاری میالدی جایگاه
بزرگتریــن تولید کننده نفــت را از آن خود کرد.
روسیه مقام دوم و عربســتان رتبه سوم را احراز
کردند .البته امریــکا در عین حال بزرگترین مصرف کننده نفت جهان هم
به شمار میرود و در حال حاضر وارد کننده خالص است (.)net importer
انتظار میرود که امریــکا در نیمه دوم  ۲۰۲۰میالدی برای اولین بار پس
از  ۵۷ســال صادر کننده خالص ( )net exporterنفت شود .این بدان معنا
نیســت که امریکا واردات نخواهد داشت .نوع نفت خام شیل بسیار سبک
است و پاالیشگاهها رغبتی به استفاده از آن ندارند .در واقع صنعت پاالیش
نیاز به بازنگری و تجدید ساختار متناسب با نفت خامهای فوق سبک دارد.
کانادا ،بازیگر جدید بازار نفت در آینده
طبق آخرین اطالعات و بررسیها سرمایه گذاری در صنعت پاالیشی
جهان طی  ۵ســال آینده بالغ بر  ۴۵۰میلیارد دالر برآورد شــده است؛ تنها
امریکا نیســت که تولید مازاد بــر مصرف داخلی دارد بلکــه کانادا هم تا
ســال  ۲۰۲۲میالدی باید برای نفت خام خود بــازار یابی کند .البته کانادا
احتمــا ًال از ترمینالهای امریکا و خلیج مکزیک نفــت صادر خواهد کرد.
سؤال این است که آیا این شرایط جدید نفتی آمریکا موجب عدم وابستگی
به نفت خاورمیانه میشــود؟ در پاسخ بایستی گفت :امریکا به واردات نفت
از خاورمیانه ادامه خواهد داد ،اگرچه شــاید میزان آن کمتر شود .ما وقتی
صحبــت از واردات نفت امریکا از خاورمیانه میکنیــم ،ابتدا تعداد زیادی
کشــور به نظرمان میرسد .اما واردات نفت امریکا از خاورمیانه فقط از سه
کشــور منطقه است ،دوســتان ،یعنی هم پیمانان خیلی صمیمی که شامل
عربســتان با سهم  ۱.۲میلیون بشــکه در روز یعنی  ۱۱درصد کل واردات
امریکا ،عراق با  ۴۶۰هزار بشکه در روز یعنی  ۴درصد کل واردات و کویت
با  ۲۰۰هزار بشکه یا  ۱.۷درصد واردات امریکا.
چرا آمریکا از تنگه هرمز چشم پوشی نخواهد کرد؟

امریکا ممکن است واردات خود از این سه کشور را کاهش دهد ولی
هرگز قطع نخواهد کرد ،علت این تصمیم را میتوان در وهله نخســت نوع
نفت خام خاورمیانه دانست که پاالیشــگاههای امریکا به آن نیاز دارند؛ از
سویی دیگر روابط اقتصادی-سیاسی متقابل واشنگتن و کشورهای منطقه،
ایجاب میکند که این کشورها در چرخه معامالتی امریکا و تقویت موقعیت
دالر با امریکا داد و ســتد داشته باشــند .موضوع مهم دیگر ،حضور امریکا
در کانال عرضه انرژی اســت که مجــرای کنترل چین ،ژاپن ،هند و دیگر
مصرف کنندگان نفت خاورمیانه اســت .یعنــی امریکا هرگز گلوگاه امنیت
عرضه انرژی اســیا را رها نخواهد کرد .با اطمینان می گویم که چین ،هند
و روسیه با خشنودی کامل حاضرند تا امنیت عرضه انرژی خاورمیانه را به
عهده بگیرند و تمام هزینه آن را هم تقبل کنند.
تنگه هرمز غیر قابل حذف است

ترامپ درباره نقش مصرف کنندگان انرژی در خاورمیانه بلوف میزند
و البته طرفهای مقابل هم میدانند ،البته شــاید طرف مقابل که شــامل
آسیای شــرقی میشود ،هم برای نقطه شــروع یا حفظ خود با واشنگتن،
قدری هم هزینه کنند .نکته مهم آن اســت که در میان  ۷تنگهای که در
گلوگاههای دریایی وجود دارند ،قطع ًا هرمز مهمترین آنهاست که بیش از
 ۳۰درصد نفت مورد معامله جهان از آن عبور میکند .برای برخی از مقاصد
امکان دور زدن و عبور از تنگه هرمز وجود دارد ،ولی مســیر بسیار طوالنی
و غیــر اقتصادی خواهد بــود .نفتکشها از ترمینالهــای ایران به مقصد
نزدیکترین بنادر چین حدود  ۳۳روز در راه هستند .اگر مسیر طوالنیتر هم
شود ،کل ساختار و نظام حمل و نقل نفت باید تغییر کند.

تک خرب
برنامه صدو هفتاد و ششمین نشست عادی اوپک
اعالم شد

یکصدو و هفتادوششمین نشست عادی سازمان کشورهای صادرکننده

نفــت (اوپک) دهم تیرماه در محل دبیرخانه اوپــک در وین ،پایتخت اتریش،
برگزار میشود.

به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه اوپک ،در ســاعت  ۱۶و ۳۰
دقیقه روز دوشنبه ( ۱۰تیر ماه ،اول ژوئیه) جلسه افتتاحیه نشست  ۱۷۶اوپک،
با حضور همه ســران هیئتهای اعزامی کشــورهای عضو ،دبیرکل اوپک،
ناظران و اعضای رسانهها ،برگزار میشود .همچنین در ساعت  ۱۷و  ۳۰دقیقه
جلسه پشت درهای بسته با حضور همه سران هیئتهای اعزامی کشورهای
عضو اوپک و دبیرکل تشکیل خواهد شد و در ساعت  ۱۹و  ۳۰دقیقه ،نشست
خبری برگزار میشود .همچنین در ساعت  ۱۱و  ۳۰دقیقه روز دوشنبه ،جلسه
افتتاحیه پانزدهمین نشســت کمیته مشــترک وزارتی نظارت (جیامامسی)
اوپک و غیر اوپک با حضور اعضای جیامامســی ،سران هیئتهای اعزامی
کشــورهای عضو و غیر عضــو اوپک ،دبیر کل اوپک و اعضای رســانهها،
برگزار خواهد شد و در ساعت  ۱۲و  ۳۰دقیقه نیز نشست پشت درهای بسته
جیامامسی با حضور اعضای این کمیته ،سران هیئتهای اعزامی کشورهای
عضو و غیر عضو اوپک و دبیر کل اوپک تشــکیل میشود .در روز سه شنبه
( ۱۱تیر ماه) نیز ســاعت  ۱۲و  ۳۰دقیقه ،جلســه افتتاحیه ششمین نشست
وزارتی اوپک و غیر اوپک با حضور ســران هیئتهای نمایندگی کشورهای
عضو و غیر عضو اوپک ،دبیر کل اوپک و اعضای رسانهها ،برگزار میشود و
جلســه پشت درهای بسته این نشست در ساعت  ۱۳و  ۳۰دقیقه خواهد بود.
سرانجام نشست خبری در ساعت  ۱۵و  ۳۰دقیقه برگزار میشود.
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احمد مددي طائمه

بخشــی از صنعت نفت ایــران دارای تجهیزات قدیمی اســت و

فرسودگی در بخشی از تأسیســات و تجهیزات آن ،بهویژه در تأسیسات
نفت و پتروشیمی در نقاط مختلف به تهدیدی تبدیل شده است .موضوعی
که بارها وزیر نفت به آن اشــاره داشــته اما رئیس هیــأت مدیره انجمن
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ،برروی این موضوع مهر تأیید نزده و بر
این باور است که تنها در حوزه تکنولوژی با مشکالتی مواجهیم.

قدیمی بودن برخی تأسیســات و تجهیزات صنعت نفت شرایط را
بهگونهای رقم زده که بیژن زنگنه چندی پیش در این باره اعالم کرد که
همکاران ما با چنگ و دندان این تأسیســات را اداره میکنند .بر اساس
اعالم وزارت نفت ،وی با بیان اینکه بهزودی نامهای به مقامات کشــور
یا رئیــس جمهوری درباره تجاوز به حریم خطوط لوله خواهم نوشــت،
تصریح کرده است که تجاوزی که به حریم و بستر رودخانهها شده است
(هر چه در این زمینه سرو صدا شده کسی به آن توجهی نکرده است) به
طریق بیشتری در خطوط لوله هم در حال تکرار است که فاجعه است.
او با اشــاره به اینکه اهواز پر از خط لوله است و هیچ جایی مانند اهواز
در خطر نیست و از فکر کردن به این موضوع شبها خواب ندارم ،یادآور
شد :بارها در مجلس و از تریبونهای مختلف اعالم کردم که تأسیسات
صنعت نفت فرســوده است و همکاران ما در مناطق نفتخیز با چنگ و
دندان آن را اداره میکنند.
ضرورت نوسازی و افزایش ظرفیت در خطوط لوله نفت ایران

همچنیــن علیرضا صادقآبادی  -معاون وزیــر نفت و مدیرعامل
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایــران  -بهتازگی بر
ضرورت نوســازی و افزایــش ظرفیت خطوط لوله انتقــال نفت خام و
فرآورده کشــور تاکید کرد ه و گفته است :با توجه به نقش حیاتی خطوط
لوله در انتقال انرژی و نیز عمر باالی خطوط ،الزم اســت به نوسازی و
ایجاد ظرفیتهای جدید در این صنعت توجه جدی داشــت .وی با اشاره
بــه اینکه هماکنون پروژههای مهمی از جمله احداث خط لوله کنارگذر
تهران و خط لوله رفسنجان  -سیرجان در این زمینه در دست اجراست،
افزود :الزم است نوسازی خطوط لوله و تجهیزات با انجام عملیاتهایی
نظیر پیگرانی ،آزمایش خطوط ،تعمیر و … نیز در دست اجرا قرار گیرد.
تنها در حوزه تکنولوژی با مشکل مواجهیم

این صحبتها در حالی اســت که سیروش تاالری  -رئیس هیأت
مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت  -درباره صحبتهای
وزیر نفت مبنی بر فرســوده بودن این تجهیزات به ایســنا گفت :گمان
من این اســت که گفتههای جناب زنگنه در حوزه مســائل تکنولوژی و
فرآیندی باشــد و اینگونه نباشد که تجهیزات صنعت نفت فرسوده است،
بلکه منظور صحبتهای ایشان این بوده که با توجه به اینکه تکنولوژی
ما به روز نیســت و مربوط به  ۵۰ســال پیش میشود ،ضعفهایی را در
ایــن بخش داریم .وی با بیان اینکه صحبتهای وزیر نفت به این معنا
نیست که قطعات و تجهیزاتی که در صنعت نفت داریم ،قدیمی هستند و
ما به فکر عوض کردن آنها نیستیم ،اظهار کرد :مگر میشود در صنعت
نفت تجهیزات فرســوده باشد و فرآیند کار به این روال پیش برود .البته
باید گفت که در پاالیشگاهها برخی تجهیزات وجود دارند که در صورت
خراب شدن به راحتی امکان تعویض آنها وجود دارد.
بیش از  ۷۰درصد تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور تولید میشود

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان
اینکه بیــش از  ۷۰درصد تجهیزات صنعت نفت در داخل کشــور تولید
میشــود ،گفت :اگر در بخشی نیز دچار مشکل شویم که در داخل کشور
نیز تولید نشــود ،باز هم قابل حل اســت و میتوان از طریقی این مشکل
را برطرف کرد و این موضوع که گفته میشــود در صنعت نفت تجهیزات
فرســودهای وجود دارد که نمیتوانیم آنهــا را تعویض و یا وارد کنیم ،به
همین دلیل باید با آن بخش از صنعت خداحافظی کرد ،مورد تأیید نیست.
تاالری با اشاره به وضعیت خطوط انتقال نیز اظهار کرد :با توجه به اینکه
خطوط انتقال به صورت  ۲۴ســاعته پایش میشود ،نمیتوان گفت که در
این بخش نیز مشــکالتی وجود دارد چرا که اگر فرآیند کار اینگونه نباشد
با مشــکالت بسیاری مواجه خواهیم شــد؛ به همین دلیل خطوط انتقال
نفت ،فرآوردههای نفتی و گاز در رو و زیر زمین ،به طور  ۲۴ســاعته مورد
پایش قرار میگیرند و به محض اینکه در نقطهای دچار مشــکل شویم،
در سریعترین زمان برطرف میشود .وی با اشاره به عمر تجهیزات صنعت
نفت ،گفت :در این حوزه بحث سال مطرح نیست و اینگونه نمیتوان تصور
کرد که در یک دوره پنج ســاله یک فرآیند جدید پاالیشی به وجود میآید
و باید فرآیند قبلی را کنار گذاشت ،چرا که اینها گاهی  ۵۰سال یا یک قرن
طول میکشد تا یک فرآیند جایگزین فرآیند دیگر شود.

اعالم مصادیق مدیریت هزینهها در شرکت متن

مدیر منابع انسانی شرکت متن ،با اشاره به اجرای بخشنامه ابالغی وزیر

نفت درباره مدیریت و کاهش هزینهها در این شــرکت ،اقدامهای انجام شده
در این زمینه را برشمرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت مهندســی و توســعه نفت
(متن) ،داریوش رضایی گفت :ممنوعیت بهکارگیری نیروی انســانی جدید،
کاهش خودروها ،کاهش مأموریتهای غیرضروری داخل و خارج از کشور و
حذف قرارداد با هتلها و مهمانسراهای محل اسکان کارکنان برای استفاده
در ماموریتهــای اداری از جمله موارد اجرایی بخشــنامه ابالغی وزیر نفت
بهمنظور مدیریت هزینهها در این شــرکت به شــمار میرود .وی همچنین
به کاهش قراردادهای مشــاور ،کاهش هزینههای مربوط به تشریفات ،عدم
برگزاری جلسات غیرضروری و کاهش هزینههای مربوط به چاپ و نشر به
عنوان دیگر مصادیق اجرای این بخشنامه اشاره کرد .به گفته رضایی ،با وجود
افزایش تعرفه مصارف عمومی اعم از آب و برق در ســال  ،۹۸این شرکت با
بهینهسازی سامانههای خنککننده و استفاده از سیستم هوشمند در روشنایی
ساختمان توانسته است کاهش قابل توجهی در هزینههای مرتبط بهخصوص
هزینه برق نسبت به سالهای گذشته داشته باشد.

صندوق پستي15875-3398 :

www.daneshenaft.ir

تلفن 88965531-88982228:فاكس88965408 :
 چاپ :نشر چاپ اميد ايرانيان

ژست آمریکایی و تحریم پتروشیمی

نگاه
تهدید تجهیزات فرسوده نفتی و توانمندی ایران
برای نوسازی

نشاني :تهران -خيابان فاطمي -خيابان يكم -كوچه سمندر  -پالك  - 7واحد سوم

نشانی اینترنتی:

دولت آمریــکا این بار با
افزودن نام یک هلدینگ پتروشــیمی به
لیســت تحریمهای جمهوری اســامی
ایران ،بخش دیگری از صنعت نفت رادر
حالی بر ســر زبانها انداخت که آگاهان
جوامع بین المللی بر شکست این اقدام
نابخردانه دونالد ترامــپ تاکید و اتفاق
نظر دارند.

صادرات محصوالت پتروشــیمی
در کنار صــادرات نفــت ،از مهمترین
منابع درآمدهای ارزی ایران محســوب
میشــوند که آمریکا پــس از خروج از
برجام آنها را هدف قرار داده اســت تا
به تعبیر خود ایــران را فلج کند ،راهی
که بســیاری آنان را نافرجام میدانند.
نکته مهمی که در میان شلوغ بازیهایی
از جنــس آمریکایی نبایــد از آن غافل
بود آنکــه وزارت خزانــه داری آمریکا
تنها یک هلدینــگ از مجموع چندین
هلدینــگ پتروشــیمی را در لیســت
تحریمها قرار داده است و این به معنای
تحریم کل صنعت پتروشــیمی نیست
و نکته مهمتــر آنکه موضوع تحریم در
صنعت نفت ایران مساله ای تازه نیست
و کشــور در برهههای مختلف آن را با
موفقیت پشــت سر گذاشــته است .به
نظر میرسد هدفگذاری آمریکا این بار
این اســت که با طرح نام یک هلدینگ
و زیرمجموعههــای آن بار دیگر بازی
سیاســی خود را از کانالهای اقتصادی
دنبال کند .آنگونــه که در بیانیه وزارت
خزانه داری آمریکا اعالم شــد که بطور
رسمی شــرکت هلدینگ خلیج فارس،
بزرگترین هلدینگ حوزه پتروشیمی را
در لیســت تحریمهای بین المللی قرار
داد و نــام بیش از  30شــرکت را هم

ضمیمــه آن کرد .حرکتــی که همگان
اتفاق نظر دارند کــه بیش از همه یک
مانور روانی برای تحت فشار قرار دادن
ایران اســت .در بعــد تخصصیتر اگر
بخواهیم ایــن حرکت آمریکا را نه یک
جنگ روانی صرف ،بلکه اقدامی عملی
بــرای زمین گیر کــردن اقتصاد ایران
ارزیابی کنیم بایــد گفت این تیر نیز به
ســنگ خواهد خورد که درباره چرایی
آن کارشناســان معتقدند اساس ًا صنعت
استراتژیک پتروشــیمی تحریم ناپذیر
اســت و اســتدالل آنان به تنوع گرید
محصــوالت و همچنین تعــدد مبادی
صادراتی اســت .صــادرات محصوالت
پتروشــیمی به چند ین مقصد مختلف
اروپایی و آسیایی صادر می شودوتعداد

مشــتریان صنعت پتروشیمی چند صد
مورد از کشــورهای متفــاوت با تنوع
مختلف است که کمک شایانی به تاب
آوری کشــور کرده اســت .به عبارتی
محصوالت پتروشــیمی ایران با صدها
خریدار در دهها نقاط دنیا مواجه است و
صادرات این صنعت بر خالف نفت خام
انعطاف پذیری بیشتری داردو به سراسر
جهــان در تناژهای مختلــف صادرات
انجــام میشــود ۱۸ .گــروه محصول
پلیمــری بــا  ۳۰۰گریــد محصوالت
پلیمری در صنعت پتروشیمی وجود دارد
و  ۴۴نوع محصول نیز شــیمیایی است
که جمع آنها بــا دیگر محصوالت غیر
پلیمری و غیر شــیمیایی  350محصول
اســت ۳۱ .میلیون تــن محصول قابل

فروش وجود دارد که از این میزان ۲۲.۵
میلیــون تن به مقاصــد مختلف صادر
میشود ۸.۵ .میلیون تن در داخل عرضه
میشــود که از این میزان  ۴.۷میلیون
تن در بــورس کاال تحت نظارت دقیق
و کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و
و اعمال قیمتگذاری و کف عرضه آن،
عرضه میشــود .در حدود  ۱.۸میلیون
تن نیز اوره تولیدی صنعت پتروشــیمی
تحویل وزارت کشــاورزی میشــود و
دو میلیون تــن محصول باقی مانده در
مجموعه صنعت نفت مصرف میشود.
تنوعی که راه آسانی پیش روی مقاصد
آمریکا نمیگذارد.
اهمیت صنعت پتروشیمی

حال ممکن است این سؤال مطرح

شود که دلیل هدفگذاری دولت آمریکا
بر صنعت پتروشیمی چیست؟ دلیل آن
روشن است :صنعت پتروشیمی صنعتی
کارآمد و اســتراتژیک است و به دلیل
تأثیر آن در اقتصاد و درآمدزایی از اهمیت
باالیی برخوردار اســت و پس از انقالب
رتبههای جهشی قابل توجهی را پشت
سر گذاشته است .از سوئی برنامه ریزی
کالن کشــور برای صنعت استراتژیک
پتروشیمی به سمتی است که قرار است
رتبه نخســت تولید خاورمیانه را کسب
کند و این هدفگذاری با توجه به مسیر
طی شده در سالهای اخیر میتواند دور
از دسترس نباشد .هر چند دست اندازی
جهانی این هدف را درنظر داشته است.
اگــر بخواهیم مقایســه کوتاه از ســیر
پیشرفت صنعت پتروشیمی داشته باشیم
اکنون  ۵۵واحد پتروشــیمی با ظرفیت
تولید  ۶۵میلیون تن در سال فعال است
که بخشــی از این تولیدات صرف خود
صنایــع میشــود و  ۳۱میلیون تن آن
قابل فروش است .افزون بر آن  ۶۴واحد
پتروشــیمی با پیشرفت  ۲۰تا  ۹۹درصد
هم در کشور وجودداردکه شش طرح آن
تأمین خوراک با ظرفیت  ۱۵میلیون تن
و نیز پنج پروژه زیرســاختی است .این
پروژهها تا ســال  ۱۴۰۳به بهرهبرداری
میرســد و ظرفیت تولیدات پتروشیمی
کشــور بــه  121میلیون تن در ســال
میرسد .حال این سؤال مطرح است که
با این حجــم از مزیت و قابلیت موجود
در ایــران ،آیا هیچکدام از کشــورهای
تولیدکننده و صاحب صنعت پتروشیمی،
امکان تولیــد و جایگزینی این حجم از
تولیدات محصوالت پتروشیمی ایران را
دارد؟ باید منتظر ماند.

در  ۳سال اخیر محقق شد؛

کمک  ۲۴۵میلیارد ریالی شرکت مارون
در حوزه عمل به مسئولیتهای اجتماعی

مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفتوگاز مارون از کمک ۲۴۵
میلیارد ریالی این شرکت در حوزه عمل به مسئولیتهای اجتماعی در سه سال
اخیر خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،حمید

کاویان ضمن تشــریح عملکرد شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون در حوزه
عمل به مســئولیتهای اجتماعی گفت :تأمین آب شرب برخی روستاهای اطراف
تاسیسات همواره مورد توجه شرکت مارون بوده است ،به گونهای که در سال  ۹۵و
با توجه به مشکل تأمین آب شرب بخش غیزانیه ،طبق توافق با شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و اداره آب و فاضالب روستایی تالش کردیم تا حدودی این مشکل
را برطرف کنیم .وی به تأمین اعتباری بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال برای رفع مشــکل
تأمین آب بخش غیزانیه اشــاره کرد و افزود :این میزان اعتبار از ســوی شرکت
بهرهبرداری نفتوگاز مارون به حساب شرکت آبفار واریز شد که امیدواریم مسئله
آب آشامیدنی منطقه غیزانیه با پایان این پروژه به صورت کامل برطرف شود.

خطوط لوله جریانی نفت و گاز مارون ایمنسازی شد

مدیر عملیات شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون از اقدامهای انجام
شده در سه ماه نخست امســال بهمنظور ایمنسازی خطوط لوله جریانی این
شــرکت خبرداد.به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهرهبرداری نفت و
گاز مارون ،باقر قاســمی ضمن تاکید بر اتخاذ همه تدابیر الزم برای محافظت
از محیط زیســت ،راهبــری بهینه فرآیند تولید را مســتلزم ایمن بودن کامل
تاسیســات فرآیندی و خطوط لوله جریانی تحت اختیار شــرکت دانست .وی
با بیان اینکه ایمنســازی خطوط لوله یکی از مهمترین اقدامهای شــرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مارون برای رسیدن به ایمنترین سطح عملیاتی است،
به عملکرد این شرکت در سه ماه نخست امسال در حوزه مذکور اشاره کرد و
افزود :خط  ۲۰اینچ گاز شــرقی مارون در دو موضع و جمع ًا با تعویض  ۳۸متر
لوله ،خط  ۲۰اینچ گاز کمکی غرب در چهار موضع و جمع ًا با تعویض  ۳۲۴متر
لوله ،خط  ۲۶اینچ نفــت کمکی در مقطع رودخانه کوپال با تعویض  ۵۰۰متر
لوله و خط  ۲۶اینچ نفت کمکی در  ۱۷موضع تعمیر شد .مدیر عملیات شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مارون اظهار کرد :ایمنسازی خط  ۳۶اینچ نفت کمکی
از سوی طرح جامع و ایمنسازی خطوط  ۳۲و  ۱۶اینچ گاز ایستگاه تزریق گاز
مارون در مقطع رودخانه رامشــیر نیز در حال انجام است .قاسمی عنوان کرد:
خط  ۱۲اینچ گاز خروجی ایســتگاه تقویت فشار گاز شماره  ۵مارون به طول
 ۲هزار و  ۵۰۰متر بازرســی و  ۱۶۰متر آن تعویض شد و خط  ۸اینچ خروجی
یکی از چاههای خامی نیز به طول  ۲هزار و  ۳۷۰متر ضخامتسنجی و ۵۰۰
متر آن تعویض شــد .وی به آمار کلی ضخامتسنجی و بازرسی فنی خطوط
لوله و تاسیسات شرکت در سه ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت ۲۰ :هزار
و  ۵۰۳موضع ضخامتســنجی و  ۲هــزار و  ۱۱۸و هزار و  ۳۸۲موضع نیز به
ترتیب در بخشهای بازرسی فنی و خوردگی فلزات بررسی و نظارت شد .مدیر
عملیات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون ابراز امیدواری کرد که با پایش
مداوم خط لوله و تاسیسات ،ریسکی مجاوران تاسیسات نفتی ،محیط زیست و
داراییهای سازمان را تهدید نکند.

نوبت دوم

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيدهاشمي نژاد
()S.G.P.C

تجديدمرتبهاولفراخوانمناقصهعمومي
(يك مرحله اي)

 -1شــماره و موضوع مناقصه :مناقصه شماره ( 970439برون سپاری خدمات آزمایشگاه صنعتی
پاالیشگاه به مدت یک سال )
 -2نام و نشاني مناقصه گزار :استان خراسان رضوي–كيلومتر  165جاده مشهد/سرخس-شركت
پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
 -3شرايط مناقصه گر :كليه شركت ها و يا آزمايشگاه هاي داراي گواهينامه و صالحيت كارآزمايشگاه
همکار از مركز ملي تاييد صالحيت ايران وابســته به سازمان ملي استاندارد ايران در زمینه آزمایشات
شیمی شامل(آب یا پساب یا گاز) و يا گواهينامه آزمايشگاه معتمد از سازمان حفاظت محيط زيست در
پارامترهاي شيميايي ،صالحیت الزم را دارا باشند.
 -4مهلت و آدرس دریافت اســناد :حداکثر تا ساعت  14مورخ  ، 98/04/12متقاضیان می توانند
به صورت حضوری با در دســت داشتن درخواســت كتبي جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس :
مشهد–خیابان آبکوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره -255واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و یا
درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره نمابر  051-37285047ارسال نمایند ،در
این صورت اسناد مناقصه به آدرس این متقاضیان ارسال خواهد گردید .متقاضيان بعد از دريافت اسناد
مناقصه مي بايست حداكثر تا ساعت  14مورخ  98/05/01پيشنهاد خود را تكميل و به صورت الك و
مهر شــده به آدرس اعالم شده فوق تحويل دهند و يا چنانچه در نظر است پاكت پيشنهادي به وسيله
ي پست سفارشي ارسال گردد ،مي بايست زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر
گرفته شــود ،در هر صورت به پاكت هاي پيشنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسليم گردند ،ترتيب
اثر داده نخواهد شد و پس از برگزاري جلســه ي كميسيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه،
پيشنهادهاي مذكور ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گرديد.
 – 5ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  600.000.000ريال (ششصد ميليون ریال) از
انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.
 -6زمان گشــايش پاكت ها :پاكت هاي مناقصه راس ســاعت  10مورخ  98/05/02در حضور
پيشنهاد دهندگان و با حداقل  2پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.
در صورت نياز به دريافت اطالعات بيشتر به سايت شركت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد به آدرس
 WWW.Nigc-khangiran.irمراجعه فرماييد.
شماره مجوز1398.1729 :
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شركت پااليش گاز شهيدهاشمي نژاد

